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Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał 

donośnym głosem:  

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak 

rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza».  

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem 

jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia:  

Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko 

ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą 

istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. 

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się 

ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? 

Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego 

oczekujemy.  

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy 

się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie 

można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że 

przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 16. 05. 2016 – NMP Matki Kościoła 

II święto Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
7. 00 Dz. bł do B.Op. MBNP w int. Doroty Huncza z ok. 75 r. ur., za męża Eryka, 

córkę Sylwię i w int. całej rodziny 

9. 00 - Za + matkę Annę Passon, jej męża Wilhelma, córkę, siostrę, ++ dziadków i 

pokr. 

- Za naszych zalecanych zmarłych, za ++ Kapłanów i za dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Huberta Anderwald w rocznicę śmierci oraz za jego ++ rodziców i braci 

 Wtorek 17. 05. 2016   
7. 00 Za ++ rodz. Schenk - Orlik, dwóch braci, dwie siostry oraz szwagra Alfonsa 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Jerzego Węcławowicz, jego rodziców i brata 

 Środa 18. 05. 2016  - św. Jana I, pap. i M. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Edmunda Szymańskiego w 3 r. śm., jego ++ rodziców, brata, siostrę i całe 

pokr. 

 Czwartek 19. 05. 2016  - Jezusa Chrystusa Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + męża Teodora Wójcik, jego rodziców, rodzeństwo, teściów Gertrudę i 

Pawła Hyla, córkę Różę i za ++ z pokr. 

 Piątek 20. 05. 2016  - św. Bernardyna ze Sieny 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   Za + Henryka Bodora, jego 

rodziców, rodzeństwo, pokr. i d.op. 

 Sobota 21. 05. 2016   
13. 00 Dz. Błag. Do B.Op. MBNP,  św. Rity z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę w 

int. Helmuta i Rity Schekierka z ok. 60 r. ślubu, za dzieci, wnuki i prawnuki 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. Błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

pew. int. z ok. 80 r. ur. i za całą rodzinę  

- Za + Antoniego Kempfert, + matkę Gertrudę, + brata Henryka i za ++ z 

pokr.  

- Za ++ Piotra i Jana Felger, Jana i Hildegardę Krawiec, Ignacego 

Łukaszewskiego, Gertrudę Wystrach i pokr.  

- Za + ojca Czesława Wierzbickiego w 14 r. śm., córkę Barbarę i rodziców z 

obu stron  



- W pew. int. z ok. urodzin 

 Niedziela 22. 05. 2016 – Uroczystość Najświętszej Trójcy  
8. 00 Za + Julię Adamską, jej męża Stefana, zięcia Władysława, wnuczkę 

Małgorzatę i za ++ z całej rodziny oraz pokr. 

10. 30 Dz. Błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

pew. int. z ok. 55 r. ur. oraz w int. córki  z ok. 25 r. ur. 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za + Andrzeja Wuchowicz w 5 r. śm., za ++ rodziców, matkę Anastazję 

Walecko i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Uroczystość Zesłania Ducha św.  kończy  Okres Wielkanocny. Od poniedziałku   

Rozpoczyna się Okres Zwykły Roku Liturgicznego  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na organizację Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie i za zbiórkę do puszek przed kościołem na remont 

Katedry Opolskiej  

3. W poniedziałek 16 maja święto NMP Matki Kościoła, które jest diecezjalnym 

Dniem Modlitw Rolników o błogosławieństwo Boże w pracy. Msza św. w  

Kamieniu Śląskim – godz. 10.00, dla rejonu opolskiego  

4. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to 

Dzień patronalny Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów 

OREMUS  

5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy  

6. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

7. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy brali udział w nabożeństwie do MB 

Fatimskiej  

8. Na Górze św. Anny dzisiaj 15 maja pielgrzymka hodowców koni, w 

poniedziałek 16 maja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  

9. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

10. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

11. Zapraszam na nabożeństwo majowe każdego dnia o godz. 17.30 – przed 

wieczorną Mszą św.  

12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 15 maja o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a KS Start Dobrodzień 

 

Patron tygodnia – św. Jan, pap. i m. 

 Jan urodził się w Toskanii. Był synem Konstansa. Stolicę Piotrową objął 13 

sierpnia 523 r. po swoim poprzedniku, Hormizdasie. Był już podeszły w latach i 

schorowany. Zawdzięczamy mu wprowadzenie do kalendarza sposobu liczenia czasu 



od narodzin Pana Jezusa, według obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego. 

Gdy cesarz Justynian wydał dekret, nakazujący arianom zwrot wszystkich kościołów 

katolikom, król Ostrogotów, Teodoryk, przymusił papieża Jana, aby udał się do 

Konstantynopola w celu złagodzenia zarządzenia. Miało to umożliwić powrót do 

arianizmu antytrynitarzom zmuszonym do przejścia na katolicyzm. Jan I został 

przyjęty na dworze cesarskim z honorami. Dokonał koronacji cesarza. Po powrocie do 

Rawenny, stolicy Ostrogotów, Jan I przedłożył utrzymanie edyktu cesarskiego. Z 

powodu nieuzyskania zgody na rekonwersję arian, został przez króla siłą uwięziony. 

18 maja 526 r. zmarł w więzieniu. Dla zatuszowania zbrodni Teodoryk zezwolił na 

uroczysty pogrzeb z udziałem licznego duchowieństwa i wiernych. Według relacji 

ówczesnego biskupa Rawenny, Maksyma, w czasie pogrzebu miał zostać uwolniony 

od szatana pewien opętany. 

Cztery lata później, w 530 r., ciało Jana I przeniesiono do Rzymu i pochowano w 

przedsionku bazyliki św. Piotra z napisem: Biskup Pana, Ofiara Chrystusa. 

W ikonografii św. Jan I przedstawiany jest w stroju papieża. Jego atrybutem jest 

więzienie. 

 

 

Przyjdź Duchu Święty, 

Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. 

Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. 

Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. 

Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. 

Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. 

Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. 

Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. 

Przemień naszą noc w Twoje światło. 

Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. 

Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę. 

Oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę. 

Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. 

Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz. 

Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś. 

I byli szczęśliwi według Twego słowa: 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 


