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XIX Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Jana 6,41-51. 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z 

nieba zstąpił». 

I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż 

może On teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem"». 

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! 

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja 

zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 

Napisane jest u Proroków: 'Oni wszyscy będą uczniami Boga'. Każdy, kto od Ojca 

usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. 

Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział 

Ojca. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. 

Jam jest chleb życia. 

Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. 

To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie 

żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 10. 8. 2015 – św. Wawrzyńca – diakona i m. 

7. 00 Za + Różę Sowada, jej rodziców, brata Karola, dziadków i krewnych 

18. 00 Za + matkę Janinę Budyłowską – od rodziny Grażyny Bryła 

 Wtorek 11. 8. 2015 – św. Klary - dziewicy 
7. 00 Za ++ Marię, Felicję, Jana, Sylwestra, Wiktora i Konrada Gnyp, za ++ 

Henryka, Gertrudę, Romana i Małgorzatę Michalski, pokr. i d.op. 

18. 00 Za + matkę Annę Kurpierz w I r. śm. 

 Środa 12. 8. 2015 – św. Joanny de Chanel - zakonnicy 
18. 00 Za + Alfonsa Kowol w 7 r. śm., za + żonę Krystynę, za ++ z rodzin Kowol – 

Passoń, za + Jadwigę Namyslik, za + Jerzego Wieszala i d.op. 

 Czwartek 13. 8. 2015 – św. męczenników Poncjana – papieża i 

Hipolita – kapłana – MB Fatimskiej 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Za + Tadeusza Paliniewicz w 30 dz. po śm.  

- Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 Za + Benjamina Witola w 30 dz. po śm. i za ++ ojców Józefa i Tadeusza 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ 

 Piątek 14. 8. 2015 – św. Maksymiliana Marii Kolbego – kapł. i m.  
7. 00 Za + ojca Gotharda Woszek w 6 m-c po śm., za + matkę Krystynę, za ++ z 

pokr. i dusze czyśćcowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Tadeusza z ok. 65 r. ur., za żonę i dzieci z rodzinami 

 Sobota 15. 8. 2015 – Wniebowzięcie NMP 
8. 00 Za + Agnieszkę Ocik w 25 r śm., męża Józefa, dwóch synów, córkę, zięcia, 

++ z rodz. Ocik – Kroll – Świerc 

10. 30 Za + Mateusza Gobel w rocznicę śm. 

12. 00 Ślub: Arkadiusz Krauze i Justyna Sowórka 

13. 00 Ślub: Daniel Głaz i Klaudia Cieśla 

14. 00 Ślub: Marcin Stotko i Aleksandra Melski 

16. 30 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MB Wniebowziętej z podz. za łaski, z pr. o dalsze Boże 

błog. w int. Reginy i Zygmunta Kabata z ok. 40 r. ślubu i w int. Zygmunta z 

ok. 60 r. ur. oraz za ++ rodz .Ewę i Wacława Kabata, Marianę i Wacława 

Bartkiewicz, za + babcię Katarzynę Wierzbicką i pokr.  

- Za żyjących z rodziny Kasperek z pr. o łaski i za ++ z rodziny Kasperek i 

d.op.  

- Za + Jerzego Zmarzły w 10 r. śm., za jego + żonę Gertrudę i za ++ z rodziny 

Wieczorek oraz d.op.  

- Za + męża Huberta Okos, za jego ++ rodziców, za ++ z rodziny i pokr. 

  



Niedziela 16. 8. 2015 – XX Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodz. Hermana i Agnieszkę Dittrych, ich synów, córki, zięciów, 

synowe oraz krewnych i d.op. 

10. 30 Za ++ braci Jerzego i Huberta Kurpiers, za ++ z rodz. Kurpiers – Marszolek i 

d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ rodz. Julię i Piotra Kornek, dwóch synów i za ++ rodz. Miemiec  

Pozostałe ogłoszenia 
1. W poniedziałek Święto św. Wawrzyńca diakona  

2. W środę zapraszam na godz. 20.00 na nabożeństwo do Matki Boskiej 

Fatimskiej  

3. W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP – święto nakazane przez 

kościół. Kolekta w tym dniu jest wyznaczona na Wydział Teologiczny w 

Opolu  

4. Na Górze św. Anny w dniach 14-16 sierpnia obchody Uroczystości 

Wniebowzięcia NMP – obchody kalwaryjskie  

5. W dniach 15 –16 sierpnia obchody ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim 

– głównego patrona metropolii górnośląskiej. Szczegóły i plan 

odpustowych nabożeństw w gablocie parafialnej  

6. W Uroczystość Matki Boskiej Zielnej przypada 30 rocznica konsekracji 

Biskupa Jana Bagińskiego, emerytowanego biskupa Diecezji Opolskiej. 

Polecajmy Go Panu Bogu w naszej modlitwie wstawienniczej  

7. W Uroczystość Wniebowzięcia błogosławieństwo ziół i kwiatów na każdej 

Mszy św.  

8. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

9. W nowym tygodniu na czas pracy i wypoczynku niech Pan Bóg ma w swej 

opiece i niech wszystkim błogosławi 

Patron tygodnia – św. Maksymilian Kolbe 

Św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan, zakonnik. Urodził się w Zduńskiej Woli 

koło Łodzi w 1894 roku. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Wstępując do 

zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Studia filozoficzne i 

teologiczne odbywał w Rzymie. Ukończył je doktoratem. W 1918 roku otrzymał 

święcenia kapłańskie. Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w 

pracy apostolskiej posługiwał się najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie 

szerząc cześć Maryi Niepokalanej, założył stowarzyszenie ludzi oddanych 



apostolstwu - "Milicję Niepokalanej". W 1922 roku zorganizował wydawnictwo 

oraz redakcję "Rycerza Niepokalanej". Powołał nowe placówki w Grodnie i 

Teresinie pod Warszawą, który nazwano wkrótce Niepokalanowem. W 1930 

roku wyjechał do Japonii, gdzie stworzył tamtejszy Niepokalanów oraz nową 

wersję "Rycerza Niepokalanej". W roku 1936 wrócił do Polski. Następnie podjął 

starania o otwarcie podobnych ośrodków w Belgii i na Litwie. Byt dwukrotnie 

aresztowany przez Niemców: po raz pierwszy na początku okupacji, po raz drugi 

w roku 1941. Osadzono go na Pawiaku, w kitka miesięcy później przewieziono 

do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam wszystkim dawał przykład 

cierpliwości. 

Przyjął dobrowolnie śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. 

Dobity zastrzykiem z fenolu zmarł 14 sierpnia 1941 roku. Beatyfikował go 

Paweł VI w 1971 roku. Jedenaście lat później kanonizował Jan Paweł II. Jest 

patronem archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińskiej oraz - jak powiedział 

Jan Paweł II - "naszych trudnych czasów". 

W IKONOGRAFII św. Maksymilian przedstawiany jest w habicie 

franciszkańskim lub w więziennym pasiaku, czasem z numerem obozowym 16 

670 na piersi. Towarzyszy mu Maryja Niepokalana. 

Jego atrybutem jest korona z drutu kolczastego lub dwie korony - czerwona i 

biała. 

Humor 

- Baco, a co trzeba zrobić, jak się w górach spotka głodnego niedźwiedzia? 

 - Nic nie musita robić, on już syćko za wos zrobi... 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

 - Jasiu, co powiesz o jaskółkach? 

 - To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

Wiele kobiet nie wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. Na pierwszy rzut oka 

trudno jest ocenić, ile on zarabia. 

Żona wraca do domu nad ranem. Mąż otwiera jej drzwi: 

- Gdzie byłaś? Miałaś wrócić od koleżanki o 21 a jest 2 w nocy? 

- Parkowałam... 


