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24. – 30. 06. 2019 

XII Niedziela Zwykła – Dzień Ojca 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 

zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» 

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że 

któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». 

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: 

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie». 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 

swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa». 

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza 
Tak mówi Pan: 

«Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą 

patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, 

i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. 

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon 

na równinie Megiddo. 

W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców 

Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 24. 06. 2019 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 
Uroczystość 

7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Dżugała, ich rodziców, rodzeństwo oraz za ++ z 

rodzin Gąsior, za ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 Za ++ z rodz. Hoffmann, za Franciszkę, żonę Gertrudę i córkę Agnieszkę 

 Wtorek 25. 06. 2019  
18. 00 Za + Joachima Wiench, ++ rodziców, teściów, + brata oraz za ++ z rodz. 

Okos - Wiench - Szywalski - Rzotki - Kaczmarek i d.op. 

 Środa 26. 06. 2019 – św. Zygmunta Gurazdowskiego 
18. 00 Za + Jana Wesoły w 36 r. śm., za + żonę Stanisławę i syna Wiesława 

 Czwartek 27. 06. 2019 – św. Cyryla Aleksandryjskiego, bp i dr K. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Apolonię i Piotra Czech, córkę Pelagię i d.op. 

18. 00 Za ++ rodziców Wiktora i Apolonię Okos, + córkę Dorotę, zięcia Karola oraz 

++ z pokr. Okos – Piechota 

 Piątek 28. 06. 2019 – Najświętszego Serca Pana Jezusa - 

Uroczystość 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 Za + Stanisława Kurpierz, jego żonę Annę i za ++ z rodz. Kurpierz – 

Kochanek 

 Sobota 29. 06. 2019 – św. Apostołów Piotra i Pawła - Uroczystość 
7. 00 W intencji Bogu wiadomej 

9. 00 Za + Adelajdę Neuberg, za + męża Erwina, + Jerzego Książek, jego zmarłą  

żonę Edytę, ich rodziców, rodzeństwo i krewnych 

13. 00 Ślub i Msza św. Marta Zaraś i Maciej Śnigórski 

14. 30 Ślub i Msza św. Justyna Morawska i Łukasz  Dolata 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + męża Jana Mika w 4 r. śm., za ++ rodz. Józefa i Małgorzatę Waluś, 

brata Józefa Waluś oraz za + teściów Jana i Marię Mika  

- Za + ojca Stanisława Wiertelaka w I r. śm.  

- Za ++ rodziców Rozalię i Macieja Olszewskich, za ++ Tereę i Józefa 

Wojtowicz oraz d.op.  

- Za + Irenę Janicką z ok. 70 r. ur.  

- Za + Piotra Smolarek z ok. imienin i urodzin oraz za ++ teściów 

 Niedziela 30. 06. 2019 – XIII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Marię Joszko oraz za + matkę Hildegardę Barczyk 

10. 30 Za ++ Antoniego i Agnieszkę Kostka, za ++ z rodz. Josek – Kostka   

16. 00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

16. 30 Za + Józefa Matejka w 30 dz. po śm. 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek, która jest wyznaczona na Wydział 

Teologiczny w Opolu. Wpłynęło 325 Zł i 70 Gr.  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na remont wieży naszego kościoła  

3. Wspomnienia liturgiczne: poniedziałek (24 .VI) uroczystość Narodzenia św. 

Jana Chrzciciela, piątek (28.06.) uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  

4. W  piątek (28.VI) przypada 47 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej  

5. Góra św. Anny – pielgrzymki: sobota–niedziela (29 – 30 VI) mężczyzn i 

młodzieńców  

6. Kolekta w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła na Stolicę Apostolską   

7. Tym wszystkim, którzy przygotowali ołtarze na Boże Ciało składam serdeczne 

Bóg zapłać 

 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów 
Bracia: 

Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy 

wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma 

już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie 

Jezusie. 

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami 

zgodnie z obietnicą.  

Patron tygodnia – św. Jan Chrzciciel 
Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32), Urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, 
jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. 
W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 
roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o 
nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał na Jezusa jako 
oczekiwanego Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1,20-34). 
Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11,9 
nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, 
potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego 
aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11,2-6), a następnie ścięty (Mk 
6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. w Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, 
życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym 
świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. 
Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże. 



Jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; 
Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, Awinionu, 
Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, 
Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. 
joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, 
krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na 
śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia, w chorobach epilepsji. 
W IKONOGRAFII św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż 
ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. 
Jego atrybutami są: Baranek Boży baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek 
z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. w tradycji 
wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami. 

 

Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)) 
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *  
i pragnie Ciebie moja dusza.  
Ciało moje tęskni za Tobą *  
jak zeschła ziemia łaknąca wody. 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *  
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.  
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *  
więc sławić Cię będą moje wargi. 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Będę Cię wielbił przez całe me życie *  
i wzniosę ręce w imię Twoje.  
Moja dusza syci się obficie, *  
a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Bo stałeś się dla mnie pomocą *  
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:  
Do Ciebie lgnie moja dusza, *  
prawica Twoja mnie wspiera. 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

 


