
Pozostałe ogłoszenia  

1. Do puszek  przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu wpłynęło 

tydzień temu 403 zł i 93 gr.  

2. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Parafii  

3. W poniedziałek  uroczystość  Narodzenia św. Jana Chrzciciela  

4. W piątek 41 rocznica ustanowienia Diecezji Opolskiej  

5. W piątek także zakończenia Roku Szkolnego i Katechetycznego. 

Zapraszam dzieci i młodzież do korzystania z sakramentu pokuty i do 

uczestnictwa we Mszy św.  

6. W sobotę uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta na potrzeby 

Stolicy Apostolskiej tzw. „świętopietrze”  

7. W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Mężczyzn  i 

Młodzieńców  

8. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 23 czerwca o godz. 17.00 na mecz 

pomiędzy Groszmalem a Victorią Chróścice 

10. LKS Groszmal zaprasza mieszkańców w dniach 29-30 czerwca na 

festyn rekreacyjno-sportowy. Szczegóły na plakatach  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Patron tygodnia: św. Cyryl Aleksandryjski 
 

Św. Cyryl Aleksandryjski, biskup, patriarcha, doktor Kościoła, urodził się w 

Aleksandrii w 370 roku. Przez jakiś czas przebywał wśród mnichów na pustyni. W 

412 roku został biskupem. Popierany przez papieża, skłonił cesarza Teodozjusza II do 

zwołania soboru, który odbył się w Efezie (431). Podczas obrad Cyryl przyczynił się 

do zdefiniowana nauki katolickiej, iż dwie natury: boska i ludzka, są złączone w 

jednej osobie Jezusa Chrystusa, oraz do ogłoszenia dogmatu, że Najświętsza Maryja 

Panna jest prawdziwą Matką Boga (Theotokos). Św. Cyryl zmarł 27 czerwca 444 

roku. Pozostawił po sobie obfitą spuściznę teologiczną. Leon XIII ogłosił go doktorem 

Kościoła. 

 

W IKONOGRAFII św. Cyryl ukazywany jest w stroju biskupim rytu bizantyjskiego z 

charakterystycznym kapturem zdobionym krzyżykami, a także w scenie, gdy Matka 

Boża ukazuje się Świętemu. Atrybutem gołąb na ramieniu, czasami kodeks. 
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24. – 30. 06. 2013 r. 

XII Niedziela Zwykła 
 

Ewangelia wg św. Łukasza 9,18-24. 

 

Gdy raz 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 napomniał ich, żeby 

nikomu o tym nie mówili. 

I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 

starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie». 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto 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». 


