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23. – 29. 07. 2018 

XVI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego 

nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie 

nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli 

czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu 

zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. 

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce 

nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Bracia: 

W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez 

krew Chrystusa. 

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, 

bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 

przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie 

jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i 

drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy 

śmierć wrogości. 

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są 

blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. 

 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 23. 07. 2018 – św. Brygidy, zakonnicy – 

patronki Europy 
18. 00 Za + Parafianina Jerzego Gawol, który zmarł w Niemczech 

 Wtorek 24. 07. 2018 – św. Kingi, dziewicy 

7. 00 Za ++ Zofię, Jerzego, Antoninę, Małgorzatę, Eugeniusza i pokrewieństwo 

13. 00 Ślub i Msza św. Mateusz Cichon i Zuzanna Suchanek 

 Środa 25. 07. 2018 – św. Krzysztofa i św. Jakuba, Ap. 

18. 00 Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa za wszystkich naszych kierowców i 

zmotoryzowanych, z poświęceniem pojazdów – samochodów, motorów, 

skuterów i rowerów 

 Czwartek 26. 07. 2018 – św. Anny - Uroczystość 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Przez wstawiennictwo św. Anny za wszystkie wdowy i za nasze niewiasty  

- Za + brata Gintera  Frejlich w 1 r. śm. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Marii i Gerarda z ok., 40 r. ślubu i za córki z 

rodzinami 

 Piątek 27. 07. 2018 – św. Joachima, Ojca NMP 

7. 00 Za + matkę Martę Barteczko w 13 r. śm., za jej męża Jerzego, syna Józefa, za 

ich rodziców, za + Artura i za ++ z całego pokrewieństwa 

18. 00 Za ++ rodz. Martę i Pawła Kurpierz, za + córkę Wiktorię Szurdak i za ++ z 

pokr. oraz d.op. 

 Sobota 28. 07. 2018  - św. Charbela, kapł. 

15. 00 Ślub: Daniel Kamiński i Angelika Burzyńska 

16. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Marcela Łagodziński, za rodz., 

dziadków i chrzestnych 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Barbary i Arkadiusza Janeczko z ok. 10 r.ślubu oraz za najbliższą 

rodzinę  

- Za ++ Piotra i Henryka Sieroń w rocznicę śm., za ++ z rodz. Sieroń – Bienias 

i pokr.  

- Za + ojca Gerarda Faszinka w 7 r. śm. i za ++ z rodz. oraz pokr.  

- Za + Sebastiana Miśkiewicz w 3 r. śm.  

- Za + Henryka Wołyński w I r. śm.  

- Za ++ rodz. Stanisława i Mariannę Kocerka, męża Karola, syna Stanisława, 

synową Wiesławę, siostry Kazimierę i Stefanię oraz wszystkich zmarłych z 

rodziny 

 



 Niedziela 29. 07. 2018 – XVII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + brata Daniela Słabczyński w rocznicę śm. i za ++ z pokr. 

10. 30 - Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Lenkę Ledwig, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny  

- Za + Hildegardę Franczok z ok. urodzin. za ++ z rodziny, pokrewieństwo i 

d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + ojca Huberta Meryk w dniu urodzin, za żonę Marię i za ++ z rodz. Meryk 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Brygidy (poniedziałek), św. 

Kingi (wtorek), Św. Jakuba Ap. i św. Krzysztofa (środa), uroczystość św. Anny 

głównej patronki  Diecezji Opolskiej (czwartek) i św. Joachima (piątek) 

2. W środę po Mszy św. wieczornej  błogosławieństwo wszystkich pojazdów –

serdecznie zapraszam  

3. Na Górze św. Anny: sobota – niedziela (28- 29 VII) uroczystości odpustowe ku 

czci św. Anny  

4. Kolekta dzisiejsza ofiarowana dla misjonarzy z diecezji opolskiej  

5. Wszystkie wdowy i niewiasty zapraszam na uroczystą Mszę św. w czwartek o 

godz. 9.00  

6. Przyszła niedzielna comiesięczna kolekta parafialna będzie ostatnią na obraz w 

prezbiterium 

7. Przypominam, iż przez najbliższe trzy tygodnie rozprowadzane są cegiełki na 

utrzymanie naszego cmentarza parafialnego 

Patron tygodnia – św. Anna i św. Joachim 

Św. Anna i św. Joachim (+I w.). Rodzice Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie 
przekazały o nich żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura 
apokryficzna. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Od IV wieku do 
dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom 
Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go 
krzyżowcy. Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz 
kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, 
młynarzy, powroźników, żeglarzy. Św. Joachim czczony był w dawnej Polsce jako 
"protektor Królestwa". Oboje patronują małżonkom. 
Apokryficzna "Protoewangelia Jakuba" z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli 
bezdzietni. Joachim w podeszłym wieku udał się na pustynię, gdzie przez 40 dni i 
nocy modlił się oraz pościł, prosząc o potomstwo. Anna zaś błagała Boga w swoim 
domu o zdjęcie z niej piętna niepłodności. Zostali wysłuchani. Anioł zapowiedział im 
narodzenie się dziecka. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, 
oddali swą jedynaczkę na służbę w świątyni. Według jednej z legend Annie przypisuje 



się "trinubium" - po śmierci Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż. 
W IKONOGRAFII św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz 
obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na głowie. 
Od XIV wieku pojawia się nowy motyw ikonograficzny, tzw. Anna Samotrzecia - 
ukazujący Annę z Maryją i Dzieciątkiem Jezus. Ulubionym tematem jest św. Anna 
ucząca czytać Maryję. 
Niektóre Jej atrybuty: palec na ustach, księga, lilia. 
Św. Joachim ukazywany jest jako starszy, brodaty mężczyzna w długiej sukni lub w 
płaszczu. Występuje w licznych cyklach mariologicznych oraz z życia św. Anny. 
Jego atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na 
zamkniętej księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga, 
zwój. 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Pan mówi: 

«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. 

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy 
rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę 
nieprawością waszych uczynków. 

Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. 
Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi 
pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie 
szukać którejkolwiek. 

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował 
jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na 
ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To 
zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”». 

Humor 

Wchodzi profesor do auli na wykład i dostrzega niedopałek na podłodze. 
- Czyj to niedopałek? - pyta wykładowca. 
W auli zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. 
- Pytam, czyj to niedopałek? 
Grobowa cisza. Profesor zdenerwowany.  
- Po raz ostatni pytam, czyj to niedopałek? 
Głos z końca sali. 
- Niczyj, można wziąć. 

Żona puka do drzwi sąsiadki: 
- Dzień dobry, pani Małgosiu, czego pani szuka? 
- Mogę zobaczyć mojego męża? 
- Ale u mnie go nie ma. 
- Wiem, ale z pani okna jest najlepszy widok. 


