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1. – 7. 06. 2020 

Uroczystość Zesłania Ducha Swiętego 

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 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 1. 06. 2020 – NMP Matki Kościoła – Dzień Dziecka -  
Drugie Święto Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 

9. 00 Za nasze Rodziny, za żyjących i zmarłych Dobroczyńców naszego kościoła 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w int. naszych dzieci młodszych i 

starszych 

18. 00 Do NSPJ, Niepokalanego Serca NMP z pr. o zdrowie, światło Ducha Św. w 

każdej sprawie z ok. 60 r. ur. Joachima Matejka, oraz za żonę Łucję i dzieci –

Msza św. ofiarowana od pracowników Zakładu 

 Wtorek 2. 06. 2020 – św. męczenników Marcelina i Piotra 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Jadwigę i Maxa Wocka, dziadków 

Lempka - Wocka - Jenek – Bernat - Wicher - Franczok, pokr. i d.op. 

 Środa 3. 06. 2020 – św. męczenników Karola Liangi i Towarzyszy 
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Jana Krupop, ich zmarłego syna Herberta i za 

dusze opuszczone 

 Czwartek 4. 06. 2020 – Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana – 

święto – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania do kapłaństwa i zakonu  

- W pew. int. o potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Za + Leszka Rybak z ok. imienin od koleżanek i kolegów ze spółki Pol-Regio 

- stacja Kędzierzyn – Koźle 

 Piątek 5. 06. 2020 – św. Bonifacego, bpa – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. i za Dobrodziejów 

naszego kościoła 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za ++ rodz. Jadwigę i Franciszka Wystrach, syna Pawła, synową Irenę oraz za 

++ z rodz. Sowa - Wystrach i dusze czyśćcowe 

 Sobota 6. 06. 2020 – św. Norberta – I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół św., pap. Franciszka i Prześladowanych Chrześcijan 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 



18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za ++ rodziców i dziadków, pokr. i dusze czyśćcowe  

- Za + Piotra Warwas, żonę Marię, ++ rodziców, za + Wiktorię Wystrach, 

zaginionego męża Karola, pokr. i d.op.  

- Za + Huberta Gurbierz, żonę Rozwitę, rodziców, teściów i rodzeństwo  

- Za + matkę Annę Janikula w rocznicę śm., za męża Jana, + brata Hansa, 

pokr. i d.op.  

- O dary Ducha Świętego w int. naszych tegorocznych maturzystów  

- Za + Grażynę Śliwak w 30 dz. po śm.  

- O zdrowe i Boże błog. w rodz. Majka  

 Niedziela 7. 06. 2020 – Najświętszej Trójcy 
8. 00 Za + Erykę Hinke, jej rodziców, za + Martę Witola oraz za ++ z rodz. Kopiec 

– Grüner 

10. 30 Za ++ rodziców Marię i Otto Jagusz w 3 r. śm. oraz ++ z pokr. z obu stron 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

16. 00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

16. 30 Za + Rajmunda Laxy w 2 r. śm., za ++ rodz. Jadwigę i Bernharda Laxy, pokr. 

i d.op.  

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na potrzeby naszej Parafii i 

kościoła. Na cele parafialne wpłynęło 3.063 PLN, 57 Gr. i 2 Euro oraz za 

dzisiejszą kolektę Diecezjalną - jałmużnę postną z całego roku   

2. Uroczystość Zesłania Ducha Św. kończy Okres Wielkanocny  

3. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły Roku Liturgicznego  

4. W poniedziałek (1.06.) święto NMP Matki Kościoła, które jest diecezjalnym 

dniem modlitw rolników o Boże błogosławieństwo w pracy. Msza św. Kamień 

Śląski (św. Jacka) godz. 10.00 – rejon opolski  

5. W poniedziałek (1.06.) Dzień Dziecka. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. 

o godz. 17.00  

6. W czwartek (4.06.) święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Jest to dzień 

diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „Oremus”  

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00  

8. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca  

9. Góra św. Anny – pielgrzymki: poniedziałek (1.06.) Franciszkańskiego Zakonu 

Świeckich, niedziela (7.06.) mniejszości narodowych 

 



Czytanie z Księgi Wyjścia 
Mojżesz wszedł na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak 

powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem 

Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, 

jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie 

szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała 

ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa 

powiedz Izraelitom». 

Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan 

nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: «Uczynimy wszystko, co Pan 

nakazał». 

Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się 

nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał 

ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. 

Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i unosił się 

z niej dym jak z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał 

się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów. 

Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry. 

 

Patron tygodnia: św. Norbert 

Św. Norbert, biskup urodził się około 1080 roku w Nadrenii. Był subdiakonem i 

kanonikiem w Xanten. Przebywając na dworze arcybiskupa Kolonii Fryderyka II i cesarza 

Henryka V, prowadził życie świeckie. w 1115 roku podczas burzy omal nie zginął od 

pioruna. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. Wstąpił do benedyktynów 

podejmując pokutę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. Po przyjęciu święceń 

kapłańskich zaczął pracować jako wędrowny kaznodzieja. 

W 1120 roku założył zakon według reguły św. Augustyna w Prémontré (norbertanów). Od 

1126 roku był arcybiskupem Moguncji, gdzie pracował nad odnową Kościoła. Wypełniał 

także obowiązki kanclerza Rzeszy Zasadniczość i surowość biskupa Norberta stały się 

powodem rozruchów, a w konsekwencji opuszczenia przez niego miasta. „Na tle gorliwej i 

owocnej pracy dla Kościoła cieniem kładzie się jego stosunek do Polski” pisze Henryk Fros 

SJ. Wychowany w ideologii świętego cesarstwa rzymskiego, z którym tak łatwo 

utożsamiano dobro Kościoła, wysuwał roszczenia jurysdykcyjne wobec diecezji polskich, 

nie uznając metropolii gnieźnieńskiej. 

Umarł 6 czerwca 1134 roku. Kanonizowany w 1582 roku. Jest patronem Pragi, zakonu 

norbertanów, sióstr norbertynek oraz wszystkich wspólnot jego imienia. 

W IKONOGRAFII ukazywany jest św. Norbert w stroju biskupim, w mitrze, z krzyżem 

w dłoni. Jego atrybutami m. in. są: anioł z mitrą, diabeł u stóp, gałązka palmy, kielich, model 

kościoła, monstrancja, pająk. 


