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10. – 16. 06. 2019 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

Zielone Świątki 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko 

ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą 

istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. 

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się 

ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? 

Jeżeli jednak nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego 

oczekujemy. 

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy 

się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie 

można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że 

przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 10. 06. 2019 – NMP Matki Kościoła – II Święto 

Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
7. 00 Za naszych zmarłych Kapłanów, Siostry Zakonne i Dobrodziejów naszego 

Kościoła 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 - Za + Małgorzatę Matuszek w 30 dz. po śm.  

- Nabożeństwo do NSPJ 

 Wtorek 11. 06. 2019 – św. Barnaby Apostoła 

18. 00 - Za ++ w pewnej intencji  

- Nabożeństwo do NSPJ 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. VI 

 Środa 12. 06. 2019 – bł. męczenników Alojzego Ligudy, Józefa 

Cebuli i Emila Szramka 

7. 00 - Za ++ Piotra i Franciszkę Piechota, ++ córki Marię, Julię i Annę oraz syna 

Wincentego  

- Nabożeństwo do NSPJ 

 Czwartek 13. 06. 2019 – Wspomnienie MB Fatimskiej 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Do NM Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców i za Dobrodziejów naszego 

kościoła 

18. 00 -Za + matkę Otylię Szczeponik, jej rodziców, za ++ Annę i Jana Siekierka, 

dwóch synów i d.op.  

- Nabożeństwo do NSPJ 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO  MATKI BOSKIEJ  FATIMSKIEJ (z czytaniem 

zalecek) 

 Piątek 14. 06. 2019 – bł. Michała Kozala, bpa i m. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++ Annę i Jana Kondziela, 

syna Helmuta, siostry Renatę i Waltraudę, zięciów Alfreda, Alberta i Edwarda 

oraz ++ wnuków Karola i Marka     

- Nabożeństwo do NSPJ 

 Sobota 15. 06. 2019  

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii i Waldemara Kluzek z ok. 50 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i wnuki 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Huberta Gurbierz, jego rodziców, rodzeństwo, teściów i pokr.  

- Za + siostrę Marię Rock z ok. 20 r. śm., za jej rodziców i dziadków z obu 

stron  

- Za + Norberta Kornek w 7 r. śm.  



- Za + matkę Helenę oraz Alojzego i Alfreda Miemiec, ++ z rodz. Korkus – 

Krupop – Mitrowski  

- Za + Elżbietę Małek oraz ojca Wilibalda, ++ z pokr. i d.op. 

 Niedziela 16. 06. 2019 – Uroczystość Najświętszej Trójcy 

8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Barbary i Dariusza Jambor z ok. 25 r. ślubu oraz za córki i całą rodzinę 

10. 30 Za + Jerzego Grüner, rodziców, rodzeństwo i d.op. 

16. 00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

16. 30 - Za + Waldemara Szulc w 10 r. śm. oraz za ++ z rodz. Szulc – Bieniek  -

Piechota - Fyla  

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

int. Grzegorza Hyla z ok. 40 r. ur., za żonę Violettę, za córki i najbliższą 

rodzinę 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W czerwcu po wieczornych Mszach św. nabożeństwo do Najświętszego Serca 

PJ.  

2. Bóg zapłać za ofiary do puszek na Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie. 

Wpłynęło 301 Zł i 30 Gr.  

3. Uroczystość Zesłania Ducha Św. kończy czas Okresu Wielkanocy  

4. Od poniedziałku zaczyna się Okres Zwykły Roku Liturgicznego  

5. W poniedziałek (10.VI) święto NMP Matki Kościoła, które jest diecezjalnym 

dniem modlitw rolników o błogosławieństwo Boże w pracy. Msze w rejonach 

Kamień Śląski (św. Jacka) - godz. 10.00 – rejon opolski; Gościęcin (św. 

Brykcjusza) - godz. 10.00 – rejon kozielski; Olesno (św. Anny) – godz. 10.00 – 

rejon oleski; Szwedzka Górka (MB Bolesnej) – godz. 11.00 – rejon nyski; 

Pietrowice Wielkie (św. Krzyża) - godz. 15.00 – rejon raciborski  

6. Na Górze św. Anny pielgrzymki: (10.V) szkół im. Św. Jana Pawła II oraz 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  

7. W czwartek (13 VI) o 20.00  NABOŻEŃSTWO I PROCESJA  FATIMSKA  

8. Za tydzień (16 VI) zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu  

9. Wspomnienia liturgiczne: św. Barnaby, Ap. (wtorek), święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana (czwartek). Jest to dzień diecezjalnego 

dzieła modlitwy w int. kapłanów „Oremus”, bł. Michała Kozala (piątek) 

10. We wtorek o godz. 18. 00 próba chóru  

11. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie Marianek 

12. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów 

 



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. 

 Patron tygodnia – św. Antoni z Padwy 
Św. Antoni z Padwy, kapłan, doktor Kościoła. Ferdynand Bulonne urodził się w 

Lizbonie w 1195 roku. w młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych w 

Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne. 

Przyjął imię Antoni. Później przeszedł do franciszkanów, aby głosić Ewangelię w 

Afryce. Skierowano go jednak do pracy w Europie. Apostołował jako kaznodzieja 

ludowy we Włoszech i Francji. Wielki dar wymowy, połączony z ascezą i duchowym 

żarem, gromadził wokół niego tłumy. Działał na rzecz ubogich i pojednania. 

Obdarzony wielu charyzmatami miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, 

proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. w 1230 roku przybył do 

Padwy. Zmarł w tym mieście 13 czerwca 1231 roku. w niespełna rok później został 

kanonizowany przez Grzegorza IX. Pozostawił po sobie dorobek pisarski, m.in. zbiór 

kazań "Sermones". w 1946 roku Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła. Jest patronem 

zakonów: franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Padwy Lizbony, Padeborn, 

Splitu; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, 

ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu II Sancto św. Antoniego wznosi się 

potężna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie. 

Przeprowadzone w 1981 roku badania szczątków Świętego ustaliły, że miał 190 cm 

wzrostu, twarz pociągłą, włosy ciemnobrązowe. Na kolanach wykryto cienkie 

pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem. 

W IKONOGRAFII Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi 

kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus, które mu się ukazało. Jego atrybutami są: 

księga, lilia, serce, ogień symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba. 


