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VI Niedziela Wielkanocna  

Ewangelia wg św. Jana  

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania. 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - 

Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. 

Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. 

Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ 

Ja żyję i wy żyć będziecie. 

W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 

będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie". 

Pierwszy list św. Piotra 3,15-18.  
Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze 

gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, 

która w was jest. 

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy 

oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie 

przez to, co wam oszczerczo zarzucają. 

Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. 

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 

aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia 

Duchem. 

 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 22. 05. 2017 – św. Rity z Cascii 

7. 00 I Dzień Krzyżowy: O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na 

roli w int. naszych Rolników i ich rodzin 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

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

int. Rolanda Woszek z ok. 50 r. ur. i w int. całej rodziny 

 Wtorek 23. 05. 2017  
7. 00 II Dzień Krzyżowy: O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na 

roli w int. naszych Rolników i ich rodzin 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Edmunda Szymański, za ++ rodziców, braci, siostrę i rodzeństwo oraz 

pokr. i d.op. 

 Środa 24. 05. 2017 – NMP Wspomożycielki Wiernych 
7. 00 III Dzień Krzyżowy: O dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na 

roli w int. naszych Rolników i ich rodzin 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Do Mił. Bożego za + Jadwigę Wocka, ++ dziadków Wocka - Lempka - 

Wicher - Bernat, za ++ z pokr. i d.op. 

 Czwartek 25. 05. 2017 – św. Grzegorza VII, pap. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Gertrudę i Jerzego Okos, + córkę Renatę, za ++ zięciów i za ++ z 

pokr. oraz d.op. 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Marię Klik w 7 r. śm., męża Jana, ++ rodziców, rodzeństwo i teściów 

 Piątek 26. 05. 2017 –św. Filipa Nereusza, kapł. – Dzień Matki 
7. 00 W int. wszystkich naszych Matek o potrzebne łaski i o Boże błog. oraz za 

nasze ++ Mamy 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++ rodz. Anielę i Feliksa 

Modzelewskich, chrześniaka Leona, szwagra Edwarda Różańskiego i d.op. 

 Sobota 27. 05. 2017  - św. Augustyna z Cantenbury, bpa 
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 Boże błog. w rocznicę ślubu w 

pew. int. i za dzieci z rodzinami  

- Za + ojca Stanisława Oszajca w I r. śm., jego żonę Jadwigę Oszajca, pokr. i d.op. 

- Za ++ rodz. Marię i Antoniego Świerc, zięcia Antoniego, synów Piotra i Alojzego, 

córkę Marię, wnuka Huberta, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za ++ Piotra i  Jana Felger, Jana i Magdalenę Krawiec, Ignacego Łukaszewskiego, 

za + Gertrudę Wystrach i pokr.  

- Za + Mariannę Radziej – od koleżanki Ady z Opola  



- Za ++ rodz. Jana i Jadwigę Kurpiers, + bratową Elżbietę, ++ szwagrów Rudolfa i 

Jerzego, za ++ Jadwigę i Pawła Warwas i ++ z tego domu, za + Hildegradę Baron, 

++ spoczywających na cmentarzu w Groszowicach oraz za + Judytę Kozłowski 

 Niedziela 28. 05. 2017 – Wniebowstąpienie Pańskie  
8. 00 Za + Marię Smandzik, męża Konrada i  Oswalda Smandzik, Karola Matysek, 

za ++ z rodziny Kowol i d.op. 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Bartosza Jendryassek, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 - Za ++ Agnieszkę i Alberta Puchalla, córkę Elfrydę i pokr.  

- Za + Bernarda Klama, +Andrzeja Radwańskiego, + Józefa Sojka i za ++ z 

rodziny 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Każdego dnia o godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe – serdecznie zapraszam  

2. Bóg  zapłać za zbiórkę do puszek przed kościołem wyznaczoną na remont 

katedry opolskiej. Wpłynęło 951 Zł. i 3 Gr.  

3. W niedzielę 28 maja kolekta parafialna na obraz Ostatniej Wieczerzy  

4. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

5. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje (poniedziałek, wtorek, 

środa) tzw. Dni Krzyżowe. W te dni na Mszy św. porannej procesje błagalne o 

dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli  

6. W tym tygodniu przypadają: w środę NMP Wspomożycielki Wiernych a w 

piątek św. Filipa Nereusza oraz Dzień Matki  

7. Na Górze św. Anny pielgrzymki: w sobotę (27 maja) osób konsekrowanych, w 

niedzielę (28 maja) artystów  

8. Dzisiejsza  kolekta jest wyznaczona jako jałmużna postna z całego roku  

9. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 21 maja o godz. 17.00 na mecz pomiędzy 

Groszmalem a LZS Błękitni Jaryszów 

 

Patron tygodnia – św. Grzegorz VII 

Św. Grzegorz VII, papież, urodził się w 1028 roku w Toskanii. Miał na imię 

Hildebrand. Przybył wcześnie na Lateran. Być może przedtem był mnichem 

u benedyktynów w Cluny Był wysyłany przez papieży (Grzegorza VI, Leona IX, 

Mikołaja II) z misjami do różnych krajów. w 1054-1056 legat papieski we Francji, 

w 1057 w Niemczech. Później zarządzał bazyliką św. Pawła za Murami. Był 

skarbnikiem Stolicy Apostolskiej. Miał poważny wpływ na politykę papieży XI wieku. 

Aleksander II mianował go kardynałem-archidiakonem. Po śmierci tego papieża 

Hildebrand został wybrany na stolicę Piotrową 22 kwietnia 1073 roku. Przyjął wtedy 



święcenia kapłańskie i biskupie. Podjął głęboką reformę Kościoła, pragnąc 

uniezależnić go od władzy świeckiej. Wypowiedział walkę: symonii (kupowaniu 

urzędów kościelnych), inwestyturze (wybieraniu przez panujących na stanowiska 

kościelne m.in. biskupów i opatów) oraz niezachowywaniu celibatu przez 

duchownych. Na synodzie rzymskim w lutym 1076 roku ekskomunikował króla 

niemieckiego Henryka IV, który wystąpił przeciw jego dekretom. w rok później 

w Canossie król jako pokutnik stał przez trzy dni u bram zamku, prosząc papieża o 

przebaczenie. Grzegorz zdjął z niego klątwę, ale konflikt nie ustał. w 1084 roku 

Henryk IV zdobył Rzym i osadził w nim antypapieża Klemensa III. Grzegorz VII 

podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. w kilka tygodni później z odsieczą 

przyszły wojska normańskie i przymusiły do odwrotu króla niemieckiego oraz 

antypapieża. Grzegorza uwolniono. Wezwani przez niego sprzymierzeńcy zachowali 

się jednak jak wrogowie - rabując, niszcząc i paląc. Grzegorz VII został zmuszony do 

opuszczenia Rzymu. Udał się do Salerno. Tam 25 maja 1085 roku zmarł. Na łożu 

śmierci wypowiedział słowa, które umieszczono w katedrze przy ołtarzu, gdzie 

spoczywa: "Umiłowałem sprawiedliwość, a znienawidziłem nieprawość, dlatego 

umieram na wygnaniu." Kanonizowany w 1606 roku. 

W IKONOGRAFII Grzegorz VII przedstawiany jest w papieskim stroju, często 

w tiarze. 

Jego atrybutami są: gołąb, księga, łzy (z powodu doświadczanych prześladowań), 

obraz Matki Bożej, do której miał szczególne nabożeństwo. 

Humor 

U psychiatry: 
- Domyślam się, że nienawidzi pan swojego życia, każda chwila w domu trwa 
wieczność, z utęsknieniem oczekuje pan śmierci? 
- Tak, dokładnie tak jest. Skąd pan wie to wszystko, doktorze? 
- Cóż, widziałem pana żonę w poczekalni. 

Dziewczyna pyta swojego narzeczonego: 
- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w samo Boże Narodzenie?  
- Rybko moja, daj spokój! Po co mamy psuć sobie święta? 

Żona dzwoni do męża: 
- Gdzie ty znowu siedzisz?! 
- Pamiętasz, kochanie, tego jubilera, u którego widziałaś taki piękny naszyjnik 
ostatnio? 
- Tak, najdroższy... 
- No, to ja piję w barze obok. 

Pewien człowiek spowiada się następująco: 
- Dużo przeklinałem, ale też dużo się modliłem - to się wyrównuje. Dużo piłem, ale 
dużo pościłem - też się wyrównuje. Dużo kradłem, ale dużo rozdałem ludziom - 
znowu się wyrównuje. 
W tym momencie spowiednik stracił cierpliwość i krzyknął: 
- Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do piekła - to też się wyrównuje! 


