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04. – 10. 08. 2014 r. 

XIX Niedziela Zwykła  
 

Ewangelia wg św. Mateusza 14,22-33.  

Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i 

wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. 

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam 

tam przebywał. 

Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, 

miotana falami, bo wiatr był przeciwny. 

Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc 

po jeziorze. 

Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli 

się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie 

bójcie się». 

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi 

przyjść do siebie po wodzie!» 

A On rzekł: «Przyjdź». Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po 

wodzie, przyszedł do Jezusa. 

Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, 

krzyknął: «Panie, ratuj mnie». 

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej 

wiary?» 

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem 

Bożym». 

 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  11. 08. 2014 – św. Klary, dz. 
7. 00 Za zmarłych w pewn. int. 

Wtorek  12. 08. 2014 – św. Franciszki de Chantal 
18. 00 Za + Alfonsa Kowol w 6 r. śm., za + żonę Krystynę, za ++ z rodz. Kowol - 

Pasoń, za + Jadwigę Namyślik i za + Jerzego Wieszala 

Środa  13. 08. 2014 – św. Poncjana i Hipolita – MB Fatimskiej 
7. 00 Do MBF w int. Czcicieli, Ofiarodawców i za naszych Chorych 

18. 00 Za + Jana Kempin, jego żonę, + zięcia Andrzeja i za ++ z pokr. z obu str. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ    

Czwartek  14. 08. 2014 – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapł. i m. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za naszych ++ Kapłanów: ks. Skrobocza, ks. Liszkę, ks. Haasego, ks. 

Rudzkiego, wszystkich tutejszych Proboszczów, Wikariuszów, Siostry  

Zakonne i za dusze czyśćcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. z uroczystości Wniebowzięcia NMP - Za + Mateusza 

Gobel w 12 r. śm. 

Piątek  15. 08. 2014 – Wniebowzięcie NMP - Uroczystość 
8. 00 Za ++ Pawła i Rozalię Baron, rodz. z obu stron, za ++ Annę i Alojzego oraz 

pokr.  

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Józefa z ok. 60 r. ur., za żonę i córki z 

rodzinami oraz za wnuczkę  

- Dz. błag. do B.Op.MN Wniebowziętej z podz. za łaski, z pr. o Boże błog. w 

int. Sylwii i Norberta Gebauer z ok. 25 r. ślubu, za córki i za całą rodzinę 

12. 00 Ślub i Msza św. Patryk  Hubscher i Kathrina Passon 

16. 00 Nabożeństwo do Matki Boskiej Wniebowziętej 

16. 30 Za + Angelikę Tracz w 7 r. śm. i za ++ z rodz. Tracz - Hala 

Sobota  16. 08. 2014 – św. Stefana Węgierskiego 
15. 00 Dz. błag. do B. Op. MBF. w int. Haliny i Klaudiusza z ok. 35 r. ślubu, za 

dzieci z rodzinami i o Boże błog. 

16. 00 Ślub i Msza św. Łukasz Jabłoński i Aleksandra Ratajczak   

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna - intencja zbiorcza  

- Za ++ rodziców Piotra i Franciszkę Świerc, + syna, ++ dziadków i ich 

dzieci  

- Za + Gintera Jagusz, jego ++ rodziców, teściów, pokr. z obu str. i d.op.  

- Za ++ rodz. Maksymiliana i Marię Nowicki, dwóch synów, trzy córki i za 

++ z całej rodziny 

- Za + Gerharda Pasoń z ok. 80 r. ur., za + żonę Marię i całe pokr. oraz d.op. 

Niedziela  17. 08. 2014 – XX Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodziców Hermana i Agnieszkę Dittrych, ich synów, córki, zięcia, 

synowe oraz za ++ krewnych i d.op.    

10. 30 Do Mił. Bożego za ++ Reginę i Jana Hucz, córki, synów, zięcia Leona oraz  

pokr. Minster - Stondzik 



16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Agnieszkę Ocik, męża Józefa, dwóch synów, córkę, zięcia, ++ z rodz. 

Ocik – Kroll - Świerc i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP na każdej Mszy św. poświęcenie ziół 

i  kwiatów, a kolekta w tym dniu jest przeznaczona na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

2. W Uroczystość Matki Boskiej Zielnej przypada 29 rocznica konsekracji ks. 

bpa Jana Bagińskiego emerytowanego biskupa pomocniczego w Opolu. 

Polecajmy Go Panu Bogu w naszej modlitwie  

3. W środę wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej  o godz. 20.00, zapraszam 

na nabożeństwo fatimskie z czytaniem zalecek  

4. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na parafialną pielgrzymkę do Lichenia, 

która będzie miała miejsce 19 sierpnia br. (we wtorek)  

5. W niedzielę 31sierpnia obchodzić będziemy nasze DOŻYNKI 

PARAFIALNE  

6. W piątek, sobotę i niedzielę na górze św. Anny Uroczystości 

Wniebowzięcia NMP z obchodami kalwaryjskimi  

7. W przyszłą niedzielę uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii 

górnośląskiej  

8. W poniedziałek 18 sierpnia wyruszy z Opola 38 Pielgrzymka Opolska na 

Jasną Górę. W tym roku towarzyszyć jej będzie hasło Radość Ewangelii w 

rodzinie  

9. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

10. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

11. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa 

Patron tygodnia – św. Klara 

Św. Klara, dziewica. Urodziła się w 1194 roku w Asyżu. Pochodziła z zamożnej 

rodziny. W tajemnicy przed rodzicami 1212 roku w Porcjunkuli przyjęta habit 

zakonny z rąk św. Franciszka i założyła według reguły franciszkańskiej pierwszy 

żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później klaryskami. Jego szczególną cechą jest 

"przywilej ubóstwa". Usytuowano go przy kościele św. Damiana. Niebawem 

dołączyła jej siostra bł. Agnieszka. Klara była pierwszą ksienią. Gdy św. Franciszek 

po otrzymaniu stygmatów ciężko zapadł na zdrowiu, Klara pielęgnowała go 

w specjalnej celi zbudowanej w ogrodzie klasztoru. Miała szczególne nabożeństwo do 

Męki Pańskiej i Eucharystii. Mimo choroby prowadziła życie surowe. Jej modlitwom 

przypisywano fakt odstąpienia Saracenów od obleganego Asyżu. 

Umarła 11 sierpnia 1253 roku. Aleksander IV kanonizował ją w dwa lata później. Jest 



patronką zakonu klarysek, kapucynek; Asyżu; bieliźniarek, hafciarek, praczek, radia 

i telewizji. 

W IKONOGRAFII św. Klara ukazywana jest jako zakonnica w habicie klaryski 

stojąca w bramie klasztoru. Czasami przedstawiana podczas modlitwy lub 

z monstrancją w dłoniach, kiedy na murach miejskich broni Asyżu. 

Jej atrybutami są m. in.: krucyfiks, księga, lilia, monstrancja. 

Opowiadanie: Motywacja 

On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie i szorstkim sposobie bycie. Zaś ona - 

kobieta łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona 

zajmowała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i 

odeszły. Historia, jakich wiele. 

Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły 

uśmiech, stawała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść i w krótkim 

czasie przestała podnosić się z łóżka. 

Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. 

Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich 

nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. 

Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł: 

- Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu... pańska żona nie chce już dłużej żyć... 

Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna 

rączka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie 

swym donośnym głosem: 

- Ty nie umrzesz! 

- Dlaczego? - zapytała kobieta lekko wzdychając. 

- Ponieważ ja cię potrzebuję! 

- Dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? 

Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuje się 

doskonale. A lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją 

dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie.   
Humor 

Przychodzi piłkarz do spowiedzi. 

Ksiądz się pyta: 

- Gdzie chcesz synu pójść, do nieba… do piekła…? 

- Do Barcelony. 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

- Jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 


