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25. – 31. 05. 2015 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

Ewangelia wg św. Jana 20,19-23.  

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: 

«Pokój wam!» 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam». 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. 

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane». 

Pierwszy list do Koryntian 12,3b-7.12-13.  

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 

różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 

różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki 

ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: 

czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali 

napojeni jednym Duchem. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 25. 5. 2015 – NMP Matki Kościoła 

II święto Uroczystości Zesłania Ducha św. 
7. 00 Za ++ Annę–Monikę Blauth w 11 r. śm., za ++ z rodz. Blauth - Zgadzaj 

9. 00 Za Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła, w int. naszych Rolników, 

Gospodarzy i ich Rodziny 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Marię Klik w 11 r. śm., męża Jana, rodziców, teściów i ++ z pokr. 

 Wtorek 26. 5. 2015 – św. Filipa Neri – Dzień Matki 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Maryi w int. wszystkich naszych 

Matek z ok. Dnia Matki z pr. o zdrowie, potrzebne łaski, Boże błog., o 

wieczny spokój dla tych Mam, które już od nas odeszły 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum 

 Środa 27. 5. 2015 – św. Augustyna z Canterbury, bpa 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Jadwigę Wocka, ++ dziadków  Lempka – 

Wocka – Bernat –Wicher, ++ z pokr. i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 28. 5. 2015 – Jezusa Chrystusa Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Świerc, zięcia Antoniego, synów Piotra i 

Alojzego, wnuka Huberta, ++ z pokr. i dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w int. Ojca św. Franciszka, za naszych 

Biskupów i Kapłanów o dary Ducha św. i o świętość życia oraz o nowe 

powołania kapłańskie i zakonne 

 Piątek 29. 5. 2015 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZEIŻOWA  Za + + dziadków Szywalski, ich ++ 

synów, córki i ++ z pokr. 

 Sobota 30. 5. 2015 – św. Jana Sankandra, kapł. i m. 
7. 00 Za + Marię Smandzik, męża Konrada, za + Oswalda Smandzik, Karola 

Matysek, ++ z pokr. Kowol 

12. 00 Msza św. dz. błag. z ok. Jubileuszu. 70 –lecia Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 24 w Opolu-Groszowicach, w intencji wszystkich absolwentów, uczniów, 

pracowników oraz darczyńców tutejszej placówki z pr. o wszelkie Boże błog. 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Pawła Nowak z ok. 80 r. ur., za żonę Wiktorię, za dzieci, wnuki, 

prawnuki i w int. całej rodziny 

15. 00 Ślub Łukasz Wojewoda i Danuta Koczur 



17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz.błag. do B.Op. MBNP w int. pewnej rodziny o dalszą opiekę Matki Bożej 

i za dzieci z rodzinami  

- Za + Marię Kurc, męża Jana, syna Joachima, za ++ z rodz. Kurc – Bregula  

- Za + Ritę Nieman, męża Gintera, córkę Lidię i szwagra Helmuta oraz za ++ 

z rodz. i pokr.  

- Za + Magdalenę Kędziora z ok. 28 r. ur.  

- Za + Annę Janikula, jej męża Jana i za ++ z pokr.  

- Za ++ Stefanię i Janusza Bednarskich, za ++ z rodz. Jazienickich - 

Bednarskich i d.op.  

- Za + Karola Ritman w 10 r. śm., za ++ rodziców i dziadków, za ++ Piotra i 

Henryka Sieroń, pokr. i dusze czyśćcowe 

 Niedziela 31. 5. 2015 – Niedziela Najświętszej Trójcy 
8. 00 Za + Erykę Hinke, jej rodziców oraz za Martę Witola, za ++ z rodz. Grüner - 

Kopiec i d.op. 

10. 30 Za + Wiktorię Szurdak, jej dziadków Pawła i Martę Kurpierz i d.op. 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Intencja wolna 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną, przeznaczoną na 

zużytą energię elektryczną w naszym kościele w sezonie zimowym  

2. W poniedziałek drugie święto Uroczystości Zesłania Ducha św. zwyczajowo 

zapraszam na Msze św. o godz. 7.00; 9.00;18.00 Naszych Rolników szczególnie 

zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 9.00  

3. We wtorek DZIEŃ MATKI – za wszystkie Mamy modlić się będziemy o godz. 

18.00  

4. Wszystkich  Czcicieli MB zapraszam na nabożeństwa majowe – zawsze o 17. 30 

przed   Mszą św. wieczorną  

5. Uroczystość Zesłania Ducha św. kończy Okres Wielkanocny  

6. W poniedziałek 24 maja przypada Święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła. Jest to diecezjalny Dzień Modlitw Rolników o dobre urodzaje i Boże 

błog. w pracy. Msze św. w rejonach: Kamień Śl. (św. Jacek) o godz. 10.00; 

Gościęcin (św. Brykcjusz) godz. 10.00; Olesno (św. Anna) o godz. 10.00; 

Pietrowice Wielkie (św. Krzyża)  o godz. 15.00; Szwedzka Górka o godz. 11.00  

7. We wtorek o 19.00 próba chóru  

8. W sobotę o 12.00 spotkanie ministrantów  

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 24 maja o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Rudatom Kępa  



"Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże" (Dz 2,11)  
Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni bez lęków otworzyć się na działanie Ducha 
Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch sprawił, że Apostołowie wyszli ze swych 
ograniczeń i zostali przemienieni w głosicieli wielkich dzieł Bożych, których każdy 
zaczyna rozumieć w swoim własnym języku. Ponadto Duch Święty obdarza siłą do 
głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod 
prąd. Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie 
narażone jest na ryzyko, że pozostanie puste, i bez której orędzie w końcu zostaje 
pozbawione duszy. Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie 
tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą... 
      Kiedy twierdzimy, że ktoś ma «ducha», oznacza to zwykle jakieś wewnętrzne 
poruszenie dające impuls, motywujące, dodające odwagi i nadające sens działalności 
osobistej i wspólnotowej. Ewangelizacja z duchem różni się bardzo od całości zadań 
przeżywanych jako ciężki obowiązek, który po prostu się toleruje lub znosi jako coś, 
co sprzeczne jest z własnymi skłonnościami i pragnieniami. Jak bardzo chciałbym 
znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, 
radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! Z 
drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach 
nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest 
ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ to On jest duszą ewangelizującego 
Kościoła... Proszę Go, by przyszedł odnowić, wstrząsnąć, dodać Kościołowi zapału 
do odważnego wyjścia poza siebie, by ewangelizować narody.  (Papież Franciszek) 

Patron tygodnia – św. Filip Neri 
Św. Filip Neri, kapłan (1515-1595). urodził się we Florencji. Studiował filozofię 

i teologię na uniwersytecie w Rzymie. Prowadził życie modlitwy, umartwienia, 

miłosierdzia. w trosce o pielgrzymów i chorych założył religijne bractwo, zyskując 

miano "Apostoła Rzymu". Mając 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce potem 

zorganizował stowarzyszenie księży, z którego wyłonił się nowy zakon - oratorianów 

(tzw. filipini). Do duszpasterstwa obok nauczania katechizmu, ćwiczeń duchowych, 

pielgrzymek włączył naukę i kulturę. Doradca papieży, kierownik duchowy wielu 

dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. 

W IKONOGRAFII św. Filip przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku, 

z krótką brodą, w sutannie i birecie. Jego atrybutem jest lilia, serce i lilia. 

 Humor 
Dzwoni blondynka do brunetki i mówi:  

-Co robisz?  

-Rozmawiam z Tobą.  

-A to Ci nie przeszkadzam. 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,dzwoni-blondynka-do-brunetki-i-mowi-co.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dzwoni-blondynka-do-brunetki-i-mowi-co.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dzwoni-blondynka-do-brunetki-i-mowi-co.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dzwoni-blondynka-do-brunetki-i-mowi-co.html

