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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego   
Mamy w sobie, w naszym sercu Ducha Świętego. Możemy Go słuchać, albo nie. 

Jeśli słuchamy Ducha Świętego, to uczy On nas drogi mądrości, obdarowuje nas 

mądrością, pozwalającą nam postrzegać rzeczywistość oczyma Boga, słyszeć 

uszami Boga, miłować sercem Boga, osądzać rzeczy Bożym osądem. To właśnie 

jest mądrość, jaką nas obdarza Duch Święty, a my wszyscy możemy ją posiadać. 

Trzeba tylko o nią prosić Ducha Świętego. Pomyślcie o mamie w domu z 

dziećmi: kiedy jedno z nich robi jedno, inne myśli o drugim, i biedna matka 

biega z jednego krańca w drugi z problemami dzieci. A kiedy mamy się zmęczą i 

nakrzyczą na dzieci, czy jest to mądrość? Czy nakrzyczenie na dzieci jest 

mądrością? Co mówicie, jest to mądrość, czy nie? Nie! Natomiast kiedy matka 

bierze dziecko i delikatnie je strofuje, mówiąc: „Ale tego się nie robi, z tego, czy 

innego powodu...”, i cierpliwie wyjaśnia - czy to jest Boża mądrość? Tak! To 

jest to, co nam daje w życiu daje Duch Święty. 

Następnie, na przykład w małżeństwie małżonkowie kłócą się, a następnie nie 

patrzą na siebie, albo patrzą z twarzą wykrzywioną grymasem - czy to jest Boża 

mądrość? Nie! Natomiast jeśli powiedzą, strapienie minęło, pogódźmy się, i na 

nowo zgodnie idą naprzód: czy to jest mądrość? To właśnie jest dar mądrości. 

Niech przyjdzie on do naszych domów, wraz z dziećmi, dla nas wszystkich! 

Tego nie można się nauczyć: jest to dar Ducha Świętego. Dlatego musimy prosić 

Pana, aby dał nam Ducha Świętego i dał nam dar mądrości, mądrość Boga. Aby 

nas nauczył patrzeć oczyma Boga, odczuwać sercem Boga, mówić słowami 

Boga. W ten sposób, z tą mądrością idziemy do przodu, budujemy rodzinę, 

budujemy Kościół i wszyscy się uświęcamy. 



 

Intencje mszalne 

 
Poniedziałek  9. 06. 2014 – NMP Matki Kościoła 

7. 00 W pew. int. z ok. urodzin  

9. 00 Za żyjących i za ++ Parafian   

18. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski,  z pr. o dalsze 

zdrowie i Boże błog. w int. Urszuli i Gerarda z ok. 30 r. ślubu, za córkę, 

synów, synową, zięcia i wnuczki 

Wtorek  10. 06. 2014 – bł. Bogumiła, bpa 
18. 00 Za + Henryka Murek, ojca Jana, brata Piotra oraz za ++ Zuzannę i Walentego 

Murek 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum 

Środa  11. 06. 2014 – św. Barnaby Ap. 
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP o zdrowie, Boże błog. w pew. int. z ok. ur., w int. 

dzieci z rodzinami i za prawnuki 

Czwartek  12. 06. 2014 – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

Piątek  13. 06. 2014 – św. Antoniego z Padwy, kapł. – Wspomnienie MB 

Fatimskiej 
7. 00 Do MBF za Czcicieli i Ofiarodawców   

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Ottilię Szczeponik, jej 

rodziców, rodzeństwo oraz za ++ Annę i Jana Siekierka, dwóch synów i d.op.  

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BODSKIEJ FATIMSKIEJ - z czytaniem 

zalecek 

Sobota  14. 06. 2014 – bł. Kozala, bpa i m. 
7. 00 Za ++ Annę i Jana Kondziela, syna Helmuta, córki Renatę i Waltraudę, 

zięciów Alfreda, Edwarda i Alberta oraz za wnuków Karola i Marka 

17. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Benedykta Laxy z ok. 60 urodzin, za żonę i dzieci z rodzinami 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Z ok. 50 r. ur. o zdrowie i Boże błog. w int. Janusza  

- Za + Jarosławę Kula, za ++ rodz., teściów, pokr i d.op.  

- Za ++ rodz. Rozalię i Macieja Olszewskich, za ++ rodzeństwo Stanisława,  

Marię, Andrzeja i Witolda oraz za + ojca Józefa Wojtowicz w rocznicę 

śmierci i całe pokr.  

- Za + Norberta Kornek w 2 r. śm.  

- Za ++ rodz. Elżbietę i Alfonsa Passon, pokr. z obu str. i d.op.  

- Za + siostrę Marię Rock, za jej rodziców i d.op. 

 

 



Niedziela  15. 06. 2014 – Najświętszej Trójcy - Uroczystość 
8. 00 Dz. błag. w int. Barbary i Dariusza z ok. 20 r. ślubu, za córki i całą rodzinę 

10. 30 Intencja wolna 

16. 00 Nabożeństwo do NSPJ 

16. 30 Dz. błag. w int. Macieja Wójcik z ok. 35 r. ur., za żonę, dzieci, za rodziców i 

rodzeństwo 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za zbiórkę przed kościołem do puszek na Świątynię 

Opatrzności. Na ten cel wpłynęło tydzień temu 762 Zł  i 11 Gr.  

2. W piątek o 20.00 zapraszam Czcicieli MB FATIMSKIJ na nabożeństwo 

połączone z czytaniem zalecek  

3. Serdeczne podziękowania również za dzisiejszą zbiórkę do puszek – o 

którą prosił przewodniczący Episkopatu abp .Gądecki przeznaczoną dla 

ofiar powodzi na Bałkanach - o czym komunikowałem tydzień temu w 

odczytanej odezwie  

4. Dziś kończy się Okres Wielkanocy  

5. W dalszym ciągu każdego dnia po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa  

6. W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła. Diecezjalny Dzień Modlitw 

Rolników o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. Msze św. w 

rejonach: Kamień Śl. (rejon opolski) - godz. 10.00, Gościęcin (rejon 

kozielski) godz. 10.00, Olesno (rejon oleski) godz. 10.00, Szwedzka Górka 

(rejon nyski) godz. 11.00  i Pietrowice Wielkie (rejon raciborski) godz. 

15.00  

7. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

8. Na Górze św. Anny w poniedziałek pielgrzymka franciszkańskiego 

zakonu świeckich i szkół św. Jana Pawła II  

9. W przyszłą  niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej  

10. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

11. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

12. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

13. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

14. Zaprasza się kibiców w środę 11 czerwca o godz. 17.30 na zaległy mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Sokołem Bierdzany 



Opowiadanie – Idę za królem 

Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, a w ślad za nim postępowała długa 
karawana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie pełne złota i 
drogocennych kamieni. 
W połowie drogi jeden z wielbłądów, oślepiony rozżarzonym piaskiem, runął z 
westchnieniem na kolana i więcej się już nie podniósł. 
Skrzynie, które dźwigał, zsunęły się z jego boków na ziemię, roztrzaskując się, a perły 
i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem. 
Król nie zatrzymał pochodu, bowiem nie miał już więcej skrzyń, a wszystkie 
wielbłądy były i tak przeciążone. Z gestem wyrażającym tyleż żalu, co i 
wielkoduszności, zezwolił swym paziom i giermkom pozbierać te cenne kamienie, 
które zdołają odszukać. 
Podczas gdy oni poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach, król 
kontynuował swą podróż po pustyni. 
Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje nieustannie jego śladem. Odwrócił się i zobaczył, 
że biegnie za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów. 
– A ty – zapytał go monarcha – nie zatrzymałeś się, by pozbierać bogactwa? 
Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą: 
– Ja idę za moim królem.  

Św. Jan Paweł 2 o rodzinie 

„Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki 

szacunek dla równej godności kobiety: „Nie jesteś jej panem - pisze św. Ambroży - 

lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę … Odpłać życzliwością za życzliwość, 

miłość wynagrodź miłością” (FC 25). 

Dla większości małżeństw praca zawodowa obojga małżonków jest czymś 

koniecznym. Wielu nie spędza już w pracy ośmiu, ale dziesięć, albo kilkanaście 

godzin. Czy obowiązki domowe staramy się rozkładać tak, aby nikt nie był zbytnio 

obciążony? 

Humor 

Idzie Jasiu ulicą i dzwoni do niego kolega: 

- Wczoraj na dyskotece poznałem dziewczynę i mam jej telefon. 

Jasiu się pyta: 

- Jaki? 

Kolega odpowiada: 

- Taki z klapką 

Proboszcz pyta wikarego: 

- Przepraszam, czy jest ksiądz pewny? 

- Czego? 

- No, że w czasie meczu telewizor zużywa o 78% mniej prądu, niż podczas „Ojca 

Mateusza”? 


