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8. – 14. 06. 2020 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do Nikodema: 

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 

Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».  

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice 

kamienne. 

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię 

Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, 

nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność». 

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz 

mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie 

lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas 

swoim dziedzictwem». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 8. 06. 2020 – św. Jadwigi Królowej 

18. 00 Za + Romana Koptoń w I r. śm 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Wtorek 9. 06. 2020 – św. Efrema, diakona i dra K. 
18. 00 Za + Henryka Murek, jego + brata Piotra oraz ojca Jana, za ++ Zuzannę i 

Walentego Murek, całe pokr. i d.op. 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Środa 10. 06. 2020  
18. 00 W pew. int. o potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Czwartek 11. 06. 2020 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 

Uroczystość 
8. 00 Do Boskiej Opatrzności w int. naszych Rolników i Gospodarzy o dobre plony 

i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli, za żyjących Parafian i 

Dobrodziejów Kościoła (Z procesją wokół naszego kościoła, z jednym 

ołtarzem przed kościołem) 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Urszuli Witola z ok. 70 r. ur., za męża Antoniego i za dzieci z rodzinami 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Edeltrauty Wójcik z ok. 88 r. ur. i za dzieci z rodzinami 

 Piątek 12. 06. 2020 – bł. męczenników Antoniego 

Nowomiejskiego i Towarzyszy 
18. 00 Za + matkę Otylię Szczeponik, jej rodziców oraz za ++ Annę i Jana siekierka, 

dwóch synów i dusze czyśćcowe (z udziałem dzieci z kl.III i rodziców) 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Sobota 13. 06. 2020 – św. Antoniego z Padwy, kapł. i dra K. – 

Wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej 
7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za Chorych i 

Dobrodziejów 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF.z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Krystyny i Stanisława Pietrzak z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z rodzinami 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW.NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

– Krupop - Mitrowski, pokr. i dusze czyśćcowe  

- Za ++ Annę i Jana Kondziela, syna Helmuta, córki Renatę i Waltraudę, za 

++ zięciów Alfreda, Edwarda i Alberta, wnuków Karola i Marka oraz pokr.  

- Za ++ rodz. Elżbietę i Alfonsa Passon, za + brata Piotra i pokr. z obu str.   

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ  FATIMSKIEJ (z czytaniem 

zalecek)   



 Niedziela 14. 06. 2020 – XI Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ Józefa i Anastazję Sbilut, ++ synów Gerharda, Rudolfa i Joachima, 

wnuka Innocentego, zięciów Jerzego i Manfreda, za ++ pokr. Sbilut - Krupop i 

za ++ Kapłanów 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Anny Mazur z ok. 60 r. ur., za męża Stanisława, za córkę Irenę, za 

zięcia Łukasza i za  wnuczkę Dorotę 

16. 00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

16. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Martynę Mnich, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. Mateusza i Małgorzaty w 3 r. ślubu 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Dziś kończy się okres przyjmowania Komunii św. wielkanocnej  

2. W czwartek (11.VI) uroczystość Bożego Ciała – Najświętszego Ciała i Krwi 

Pańskiej. W tym roku wyjątkowo procesja wokół naszego kościoła, bez wyjścia 

na ulice naszej Parafii. Będzie tylko jeden ołtarz – tradycyjnie przed kościołem. 

Mieszkańców z ulic Augustyna, Świerzego, Józefa, Gołębiej, Przedpole i 

Bażantowej proszę o zrobienie czwartego ołtarza. Ze względu na ograniczenia i 

bezpieczeństwo wiernych, troskę o zdrowie w kościołach dekanatu opolskiego 

procesje tylko wokół naszych świątyń  

3. W dniach po uroczystości tradycyjne procesje eucharystyczne  

4. Dzieci młodsze i starsze zapraszam do sypania kwiatów w Boże Ciało i w czasie 

wieczornych procesji w oktawie Bożego Ciała  

5. W sobotę o godz. 20.00 zapraszam na uroczyste NABOŻEŃSTWO DO MB. 

FATIMSKIEJ  

6. Góra św. Anny – pielgrzymki: poniedziałek (8.VI) szkół im. Św. Jana Pawła II, 

sobota (13.VI) chorych dzieci specjalnej troski, niedziela (14. VI) chórów 

kościelnych i sołtysów oraz środowisk wiejskich  

7. Pamiętajmy jednak nadal o obowiązujących zasadach – o noszeniu masek na 

liturgii  

8. Proszę też aby Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę – szli na początku, zaś 

osobom, którym to nie odpowiada, aby do Komunii św. przystępowali po nich, 

czyli na końcu  

9. Od tej niedzieli transmisja Mszy św. o godz. 8.00 i 10.30  

10. Dnia 22 czerwca br. tj. w poniedziałek o godz. 11.00 będzie miała miejsce Msza 

św. z okazji 35 rocznicy święceń kapłańskich moich i moich kolegów ze 

studiów, święconych w 1985 r. W tym roku z okazji okrągłej rocznicy święceń 

to spotkanie organizuję w naszej Groszowickiej Parafii. Już dziś nieco wcześniej 

- o czym jeszcze wspomnę – serdecznie zapraszam na tę uroczystą liturgię, w 

czasie której będę dziękował za dar kapłaństwa. Zapraszam ministrantów, 

marianki, służbę ołtarza i tych, którzy będą mogli w niej uczestniczyć 

 



Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie 
jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. 

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech 
będą z wami wszystkimi! 

 

Patron tygodnia: św. Jadwiga 

Św. Jadwiga, królowa urodziła się 18 lutego 1374 roku jako córka Ludwika, króla 

Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniackiej. Po ojcu odziedziczyła tron Polski. W 

wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 roku. Ze względów 

dynastycznych w wieku 4 lat została zaręczona z Wilhelmem, synem cesarza 

Leopolda. Ustalenia te anulowano. Jednak Wilhelm pojawił się w Krakowie, pragnąc 

poślubić Jadwigę. Mimo życzliwości i uczucia, jakim darzyła go młodziutka królowa, 

musiał jednak opuścić Kraków. 

W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów 

polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki 

małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. 

Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego), odbyła się w katedrze 

królewskiej 18 lutego 1386 roku. Jadwiga miała wtedy 12 lat, a Jagiełło 35. Królowa 

stała się spraw czynią i uczestniczką chrystianizacji Litwy. 

Biorąc czynny udział w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie religijne. 

Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński, który przez pewien czas był 

kanclerzem królowej, zapisał: „Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne 

uczynki miłosierdzia, cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł 

pobożnych.” Poprzez akt fundacyjny i testamentalny zapis na rzecz Akademii 

Krakowskiej uchodzi za współzałożycielkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zmarła, wkrótce po połogu, 17 lipca 1399 roku w Krakowie. 8 czerwca 1979 roku w 

katedrze na Wawelu Jan Paweł II odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci 

błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizował ją 

w 1997 roku. 

Humor 

Przychodzi facet do sklepu z puzzlami i mówi:  
- Proszę puzzle z wieloma częściami.  
Sprzedawczyni daje 100 puzzli.  
- Niech pani sobie nie żartuje, jestem zawodowcem.  
Daje mu 500 puzzli.  
- Takie to układam w 10 minut.  
Daje mu 1000 puzzli.  
- Takie moje dzieci układają w 30 minut.  
- No niech pan idzie na drugą stronę ulicy, tam jest piekarnia, kup sobie tam bułkę tartą i 
złóż rogala. 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami

