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Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Słowa Ewangelii wg św. Jana
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał
donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak
rzekło Pismo: Rzeki 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 Księgi Rodzaju
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali
ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A
gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli:
«Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i
w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł:
«Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli
budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek
zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał
drugiego!»
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie
dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan
pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej
powierzchni ziemi.

Intencje mszalne
Poniedziałek 21. 05. 2018 – NMP Matki Kościoła – Drugie
Święto Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
7. 00 Za ++ z rodzin Josek - Chilczuk – Tokarz - Kubis
9. 00 Za żyjących Parafian i Dobrodziejów naszego Kościoła, za nasze rodziny,
prosząc o potrzebne łaski i Bożą opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za + Ludwika Juszczak, za + Kazimierza Szwajkiewicz i w pew. int. z ok. 35
rocznicy ślubu i za synów z rodzinami

Wtorek 22. 05. 2018 – św. Rity z Cascii, zakonnicy
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za ++ rodz. Antoniego i Jadwigę Klyszcz, córkę Helenę, za ++ krewnych i
d.op.
18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VI i VII (obowiązkowe)

Środa 23. 05. 2018
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za + Huberta Anderwald w rocznicę śm., za ++ rodz., rodzeństwo i d.op.

Czwartek 24. 05. 2018 – Jezusa Chrystusa Najwyższego i
Wiecznego Kapłana
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Za powołanych, o nowe powołania i za naszych ++ Kapłanów, którzy nas do
Boga prowadzili
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za ++ Marię i Pawła Knosala, za + siostrę Erykę, za ++ z pokr. i d.op.

Piątek 25. 05. 2018 – św. Grzegorza VII, pap.
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodz. Gertrudę i Franciszka
Kochanek i o zdrowie oraz Boże błog. dla żyjących z rodziny

Sobota 26. 05. 2018 - św. Filipa Neri – Dzień Matki
7. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w int.wszystkich żyjących i
zmarłych naszych Matek, by Bóg żyjącym błogosławił, a zmarłe Mamy
obdarzył radością Nieba
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Dziękczynno–błagalna w int. rodziny Mikoda, za dzieci,wnuki o zdrowie,
pomyślność i o wszelkie Boże błog. i wstawiennictwo Matki Najświętszej
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Anieli z ok. 65 r. ur., za dzieci z rodzinami i za całą rodzinę
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Błażeja Łukasza Muraszko, za
rodziców, dziadków, chrzestnych i całą rodzinę prosząc o Bożą opiekę
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Dawida Kasprzyk, za rodz., dziadka

i chrzestnych
- Za + Marię Klik w 13 r. śm., za + męża Jana, za ++ rodziców, teściów i
dusze czyśćcowe
- Za + Karola Riegman w 13 r. śm., za ++ rodziców, dziadków, za + Piotra i
Henryka Sieroń, za całą rodz., pokr. i d.op.
- Za ++ Jana i Piotra Felger, Jana i Magdalenę Krawiec, Ignacego
Łukaszewskiego, za + Gertrudę Wystrach i d.op.

Niedziela 27. 05. 2018 – Najświętszej Trójcy - Uroczystość
8. 00 Za ++ Pawła i Rozalię Baron, za siostry Angelę, Agnieszkę i Annę oraz brata
Alojzego
10. 30 Za ++ rodz. Florentynę i Emila Gorysz, za ++ z rodziny, pokr. z obu stron i
d.op.
16. 00 Nabożeństwo majowe
16. 30 Za + męża i ojca Andrzeja Wuchowicz w 7 r. śm., ++ rodz. Helenę i
Stanisława Wuchowicz, za + Anastazję Walecko, za + Marię Kosiorek, pokr. i
d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na remont katedry opolskiej. Wpłynęło 571 Zł i

50 Gr
2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na drugi obraz w prezbiterium. Jest to
piąta kolekta na tę inwestycję parafialną
3. Zapraszam w dalszym ciągu na nabożeństwa majowe
4. Tym, którzy uczestniczyli bardzo licznie w Nabożeństwie Fatimskim składam
gorące podziękowania
5. Uroczystość Zesłania Ducha Św. kończy Okres Wielkanocny
6. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły Roku Liturgicznego
7. W poniedziałek 21.05 święto NMP Matki Kościoła, które jest diecezjalnym
dniem modlitw rolników o błogosławieństwo Boże w pracy. Msze w rejonach:
Kamień Śl. - godz. 10.00 – rejon opolski
Gościęcin – godz. 10.00 – rejon kozielski
Olesno, św. Anny – godz. 10.00 – rejon oleski
Szwedzka Górka, MB Bolesnej – godz. 11.00 – rejon nyski
Pietrowice Wlk., św.Krzyża - godz. 15.00 – rejon raciborski
W czwartek (24 V) święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Jest to dzień patronalny diecezjalnego dzieła modlitwy w int. kapłanów
„Oremus”
8. Pielgrzymki na Górze św. Anny: poniedziałek (21 V) FZŚ i obchody
kalwaryjskie, sobota (26 V) osób konsekrowanych, niedziela (27V) górników,
skalników i zakładów Cementowo-Wapienniczych oraz artystów
9. Wszystkie Mamy zapraszam w sobotę na Mszę św. w waszej intencji
10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00
11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 20 maja o godz. 17.00 na mecz piłkarski
pomiędzy Groszmalem a Bodzanowem - Nowy Świętów

Patron tygodnia – św. Jan Nepomucen
Św. Jan Nepomucen, kapłan, męczennik (1348-1393). Był notariuszem biskupim i
proboszczem w Pradze. Wysłany do Padwy na studia, kończy je jako doktor prawa. Po
powrocie zostaje mianowany kolejno: proboszczem, kanonikiem, archidiakonem,
wikariuszem generalnym. Podczas trwającego sporu między Wacławem IV
Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi św. Jan, będąc mediatorem, zostaje
uwięziony przez porywczego króla i poddany torturom. Następnie zrzucono go do
Wełtawy. Według "Kroniki" Tomasza Ebendorfera z Haselbach z 1450 roku św. Jan
zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej
królowej Zofii. Święty jest patronem zakonu jezuitów, Pragi; spowiedników, szczerej
spowiedzi, dobrej sławy, tonących. Orędownikiem podczas powodzi. Beatyfikowany
w 1721 roku, kanonizowany w 1729.
W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie,
rokiecie, birecie. w ręku palma męczeńska. Niekiedy trzyma palec na ustach (symbol
zachowanej tajemnicy). Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce,
zapieczętowany list, most, z którego został zrzucony, pieczęć, wieniec z pięciu
gwiazd, wieniec z gwiazd w środku napis TACUI "milczałem"; woda, zamek.

Czytanie z Księgi proroka Joela
Tak mówi Pan:
«Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i
służebnice wyleję Ducha mego w owych dniach.
I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w
ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.
Każdy jednak, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w
Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci,
których wezwał Pan».

Humor
Na środku oceanu spotykają się trzy rekiny. Jeden z nich mówi:
- Psiakrew, zżarłem jednego Francuza. Był taki wyperfumowany, że do tej pory czkam
wodą kolońską.
Drugi na to:
- To jeszcze nic. Ja, zjadłem jakiegoś Rosjanina, chyba to był generał, bo do tej pory w
brzuchu dzwoni mi jakieś żelastwo. Te jego medale tak brzęczą, że ryby płoszę...
A trzeci rekin mówi:
- To jest wszystko nic, koledzy! Ja zżarłem tydzień temu jakiegoś polskiego posła, taki
miał pusty łeb, że do tej pory nie mogę się zanurzyć.....
Wbiega mąż do domu i krzyczy:
- Mam informację! W tym roku będziemy płacili mniejsze podatki...
- To świetnie!
-...niż w roku przyszłym.

