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XII Niedziela Zwykła 

 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 

zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» 

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że 

któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». 

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie? » Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza 

Bożego». 

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. 

I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie». 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 

ten je zachowa. 



 

Intencje mszalne 

 Poniedziałek 20. 06. 2016  
7. 00 Za + Herberta, ++ rodziców i dusze czyśćcowe 

 Wtorek 21. 06. 2016  - św. Alojzego Gonzagi - zakonnika 
18. 00 Za + Lucjana Kotula w 13 r. śm. 

 Środa 22. 06. 2016  - św. Paulina z Noli - bpa 
18. 00 Za + Jana Bazelak w rocznicę śmierci, za żonę Marię, za ++ z rodz. Labisz - 

Bazelak i d.op. 

 Czwartek 23. 06. 2016  - Dzień Ojca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Józefa Wieczorek w 3 r. śm., żonę Małgorzatę, pokr. i d.op. 

18. 00 Dz. błag. Do B.Op. MBNP, św. Katarzyny Aleksandryjskiej z podz. za łaski, z 

pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Michała Mathea z ok.18 r. ur., za siostrę, 

rodziców i w int. całej rodziny 

 Piątek 24. 06. 2016  - Narodzenie św. Jana Chrzciciela 
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA  SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA 

- O łaskę poprawy życia, Dary Ducha Św. i wybór właściwych dróg życia w 

pew. int. i za Rodziców oraz w int. Babci o Boże błogosław. 

- Z okazji zakończenia Roku Szkolnego i Katechetycznego w int. wszystkich 

uczących się, za nauczycieli, pedagogów i rodziców z podz. za kolejny rok 

życia i edukacji 

 Sobota 25. 06. 2016   
14. 30 Ślub: Michał Znajda i Natalia Pastusiak 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Joachima Wiench, ++ rodziców, brata Jerzego, za ++ z rodzin Wiench - 

Okos - Szywalski - Kaczmarek i d.op.  

- Do św.Anioła Stróża za roczne dziecko Juliana Grzela, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

 Niedziela 26. 06. 2016 – XIII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + ojca Józefa, brata Józefa, matkę Wiktorię, pokr. i dusze czyśćcowe 

10. 30 - Za ++ Pawła i Klarę Morciniec, syna Ryszarda i Pawła oraz wnuka Joachima  

i d.op.  

- Z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Pary Młodej i w int. 

Gości Weselnych 

16. 00 Nabożeństwo do NSPJ 

16. 30 Za + Herberta Nowak w 15 r. śm., za ++ z rodz. Sowada – Nowak i d.op. 

 



 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Podziękowania za kolektę na zużytą energię elektryczną w naszym kościele 

w sezonie zimowym i za zbiórkę do puszek wyznaczoną na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

2. Bóg zapłać za liczny udział w nabożeństwie do MB Fatimskiej  

3. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na malowanie naszego kościoła 

(26 czerwca)  

4. W tym tygodniu: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Opolskiej 

(wtorek), uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (piątek) oraz 

wspomnienie  obowiązkowe św. Alojzego Gonzagi  

5. W czwartek Dzień Ojca  

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

7. W sobotę i niedzielę (25 – 26 czerwca) na Górze Św. Anny pielgrzymka 

mężczyzn i młodzieńców, z udziałem biskupów i neoprezbiterów  

8. W piątek zakończenie kolejnego Roku Edukacji. Wszystkich uczących się 

młodszych i starszych – nauczycieli, katechetów i rodziców zapraszam na 

Mszę św. 

Patron tygodnia – św. Alojzy Gonzaga 

Św. Alojzy Gonzaga, zakonnik, urodził się w roku 1568 koło Mantui. Najstarszy syn 

margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Będąc paziem na dworach w Mantui, 

Florencji i Madrycie odznaczał się umiłowaniem modlitwy, czystością i 

umartwieniem. Jako siedemnastoletni młodzieniec wstąpił do zakonu jezuitów w 

Rzymie, gdzie pogłębił w sobie ducha pokuty, pokory, posłuszeństwa. w 1590 roku 

ukończył studia teologiczne. 

Umarł jako kleryk 21 czerwca 1591 roku, zaraziwszy się dżumą przy pielęgnowaniu 

chorych. Beatyfikowany w roku 1605, kanonizowany w 1726. Jest patronem Mantui 

oraz młodzieży zwłaszcza studiującej. 

W IKONOGRAFII św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej 

komży z szerokimi rękawami. 

Jego atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, 

lilia, czaszka. 



Księga Psalmów 

Boże mój, Boże, szukam Ciebie  

i pragnie Ciebie moja dusza.  

Ciało moje tęskni za Tobą,  

jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,  

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.  

Twoja łaska jest cenniejsza od życia,  

więc sławić Cię będą moje wargi. 

Będę Cię wielbił przez całe me życie  

i wzniosę ręce w imię Twoje.  

Moja dusza syci się obficie,  

a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

Bo stałeś się dla mnie pomocą  

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.  

do Ciebie lgnie moja dusza,  

prawica Twoja mnie wspiera. 

Humor 

Pacjent nerwowo czeka na opinię w gabinecie słynnego ortopedy. 

- A u kogo pan wcześniej był, zanim trafił pan do mnie? - pyta lekarz. 

- U kręgarza.  

- U kręgarza?! - wyśmiał go lekarz - To strata czasu! No i niech pan powie, jakiej 

bezużytecznej rady panu udzielił? 

- Poradził, żebym przyszedł do pana. 

Mechanik wymieniał cylinder w Harleyu, kiedy spostrzegł w warsztacie znanego 

kardiochirurga, który czekał na kierownika. Mechanik krzyknął: 

- Hej, panie doktorze, chce pan na to spojrzeć? 

Kardiolog, nieco zaskoczony, podszedł do mechanika. Ten wyprostował się, wytarł 

ręce w szmatę i rzekł: 

- Panie doktorze, niech pan spojrzy na ten silnik. Otwieram jego serce, wyjmuję 

zastawki, naprawiam każdą usterkę, potem wkładam je z powrotem, a kiedy skończę, 

wszystko działa jak nowe. Dlaczego więc ja zarabiam 20 tys. rocznie, a pan 200 tys., 

skoro w zasadzie wykonujemy tę samą robotę? 

Kardiolog nie odpowiedział od razu, uśmiechnął się, nachylił i odrzekł: 

- Niech pan spróbuje zrobić to, kiedy silnik pracuje. 


