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6. – 12. 08. 2018 

XVIII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, 

wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na 

przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» 

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie 

nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie 

nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da 

wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». 

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w 

Tego, którego On posłał». 

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie 

uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im 

do jedzenia chleb z nieba”». 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam 

chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem 

chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». 

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» 

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 

będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 

 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 6. 08. 2018 – Przemienienie Pańskie - Święto 

18. 00 Za + Monikę Sbielut w 17 r. śm., za męża Jerzego, ++ rodz. i rodzeństwo oraz 

teściów 

 Wtorek 7. 08. 2018 – św. Sykstusa II, pap. 

18. 00 O Boże błog. w rodz. Mylek, z podz. za łaski i z pr. o dalszą opiekę Bożą 

 Środa 8. 08. 2018 – św. Dominika, kapł. 

7. 00 Za ++ Różę i Karola Sowada, rodziców, krewnych Sowada – Jurczyk, za + 

Elżbietę Tomys, pokr. i d.op. 

18. 00 Za + matkę Annę Wolny w 12 r. śm., za + ojca Jana, ich wnuka Tomasza, za 

++ Stefanię i Józefa Puscz, za ++ z pokr. i d.op. 

 Czwartek 9. 08. 2018 – św. Teresy Benedykty od Krzyża 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Marię i Jana Frejlich, Wincentego Cichoń, za ich córkę Annę, zięcia  

Piotra, wnuków Gintera i Jana, za ++ z pokr. i d.op. 

 Piątek 10. 08. 2018 – św. Wawrzyńca, diakona i m. 

7. 00 Za + Annę Miemiec w 30 dz. po śm. i za + męża Brunona   

14. 00 Ślub: Tomasz Siwczyk i Marta Grajewska   

18. 00 Za + Annę Kurpierz, męża Stanisława, za ++ rodziców z obu stron, 

rodzeństwo i za ++ z rodzin Kochanek - Kurpierz 

 Sobota 11. 08. 2018  - św. Klary, dz. 

13. 00 Ślub: Kamil Banaś i Estera Michalczyk 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Ernesta Płaczek z ok. 85 r. ur., z pr. o 

zdrowie i Boże błog. oraz za syna Joachima z ok. 60 r. ur. i za ++ rodziców  

- Z okazji urodzin w pew. int. z pr. o zdrowie i Boże błog., do MBNP i B.Op.  

- Za ++ rodz. Maksymiliana i Marię Nawicki, dwóch synów, trzy córki, 

synową i pokr. z obu str.  

- Za + Alfonsa Kowol w 10 r. śm., za żonę Krystynę, za ++ z rodz. Kowol - 

Passoń, za + matkę Jadwigę, brata Manfreda Namyślik, za + Jerzego 

Wieszala, pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Jadwigę i Józefa Loch, ich rodziców i rodzeństwo, za ++ Teklę i 

Rocha Staś, ich rodziców, rodzeństwo, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za ++ Adama i Cecylię Bąk, pokr. i d.op.  

- Za + Ryszarda Smoliński w 10 r. śm., za ++ rodziców i żonę Eugenię  

- Za + męża Huberta Okos w 30 r. śm., za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo 

z obu stron, za ++ z rodziny i pokr. oraz d.op. 

 Niedziela 12. 08. 2018 – XIX Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ rodz. Franciszka Miemiec, dwie żony, za ++ rodz. Piotra i Julię Kornek 

oraz za ++ dzieci 



10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, w int. Eryki i Karola Jendryassek 

z ok. 40 r. ślubu, za dzieci, wnuki i za całą rodzinę  

- Za roczne dziecko Milenę Jaszczyszyn, za rodziców, chrzestnych i dziadków 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Do św. Anioła Stróża  za roczne dziecko Filipa Juszczak, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych, pradziadków żyjących i zmarłych i w int. całej 

rodziny 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne Bóg zapłać za przepiękne kwiaty do naszego kościoła  

2. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: święto Przemienienia Pańskiego 

(poniedziałek), św. Dominika  (środa), św. Teresy Benedykty od Krzyża 

(czwartek), św. Wawrzyńca (piątek) i św. Klary (sobota)  

3. Raz jeszcze Bóg zapłać za  ostatnią comiesięczną kolektę parafialną na drugi 

obraz w prezbiterium naszego kościoła. Wpłynęło 3.669 PLN 64 GR. i  2 Euro i 

80 Centów  

4. Obchody ku czci św. Jacka w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim odbędą się w 

sobotę i niedzielę (11-12 sierpnia)  

5. W dniach (12-18 sierpnia) Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Organizatorzy 

zachęcają do udziału, a także do duchowego uczestnictwa  

6. Dzisiejsza kolekta jest wyznaczona na Seminarium Duchowne i instytucje 

Diecezjalne 

 
Patron tygodnia – św. Teresa Benedykta 

Św. Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. Urodziła się 12 października 1891 

roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze. 

W 1915 roku złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka 

niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. W 

roku następnym została asystentką Edmunda Husserla we Fryburgu. W 1917 

doktoryzowała się z filozofii z wynikiem "summa cum laude". W swoich badaniach 

wychodząc od filozofii doszła do mistycznego doświadczenia wiary. Szukając prawdy 

znalazła Boga. W 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. W latach 1923-

1931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze. Jeździła także z 

odczytami do Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Szwajcarii. W 1932 roku objęła 

wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze. Reżim hitlerowski, ustawą 

o eliminacji ze stanowisk państwowych osób pochodzenia niearyjskiego, uniemożliwił 

jej dalszą pracę dydaktyczną oraz uzyskanie habilitacji. 14 października 1933 roku 

wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy Benedykty od 



Krzyża. Śluby wieczyste złożyła w 1938 roku. W kilka miesięcy później musiała 

uciekać z Kolonii do karmelu holenderskiego w Echt. W sierpniu 1942 roku zostaje 

aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie 

deportowana do Oświęcimia, gdzie w tydzień później, 9 sierpnia poniosła śmierć w 

komorze gazowej. Pozostawiła po sobie pisma, listy, notatki z filozofii osoby, teologii 

- zwłaszcza przemyślenia dotyczące "wiedzy krzyża". Beatyfikował ją Jan Paweł II w 

1987 roku. Kanonizowana przez Jana Pawła II w Rzymie 11 października 1998 r. 

"Dobrze Jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świętych Pańskich 

za towarzyszy i domowników. Wtedy łatwiej się dźwiga sprawy, <quae sunt super 

terram> [te na ziemi]."  Edyta Stein 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Bracia: 

To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują 

poganie z ich próżnym myśleniem. 

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście 

pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego 

sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek 

zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w 

człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 

świętości. 

Czytanie z Księgi Wyjścia 
Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i 

przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi 

egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! 

Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę». 

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I 

będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę 

ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie». 

«Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, 

a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem». 

Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano 

warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas 

na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. 

Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to 

było. 

Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm». 


