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23. – 29. 06. 2014 r. 

XII Niedziela Zwykła   
 

Ewangelia wg św. Mateusza 10,26-33.  

Jezus powiedział do swoich apostołów:  
«Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, 
ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.  
Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, 
rozgłaszajcie na dachach. 
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej 
Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca 
waszego nie spadnie na ziemię. 
U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie. 
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie». 

List do Rzymian 5,12-15.  

Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w 

ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie 

ma Prawa. 

A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 

zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem 

przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na 

nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, 

Jezusa Chrystusa. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  23. 06. 2014 – Dzień Ojca 

7. 00 Za + ojca Józefa Wieczorek w 2 r. śm. i za + żonę Małgorzatę 

Wtorek  24. 06. 2014 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela - Uroczystość 
7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Dżugała i ich rodziców, rodzeństwo oraz za ++ z 

rodz. Gąsior i za ++ z pokr.    

18. 00 Za + męża Andrzeja w 6 r. śm., za ++ z obu stron i całe pokr.   

Środa  25. 06. 2014  
7. 00 Za + matkę Apolonię Okos w 20 r. śm., jej męża Wiktora i za ++ z pokr. 

Okos – Piechota 

Czwartek  26. 06. 2014 – bł. Zygmunta Gorazdowskiego, kapł. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Jerzego Franz, jego ++ rodziców i rodzeństwo oraz ++ krewnych; za ++ 

Jadwigę i Jana Kurpiers, + zięcia Rudolfa i ++ krewnych 

Piątek  27. 06. 2014 – Najświętszego Serca Pana Jezusa - Uroczystość 
7. 00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za Czcicieli i Ofiarodawców 

16. 00 Spowiedź św. dla kl. III-komunijnych i szkół podstawowych 

17. 00 Spowiedź św. dla klas gimnazjalnych i licealnych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Z ok. zakończenia Roku Szkolnego 

i Katechetycznego w int. dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół, za 

nauczycieli, pedagogów i rodziców z podziękowaniem za kolejny rok nauki i 

edukacji 

Sobota  28. 06. 2014 – Niepokalanego Serca NMP - Wspomnienie 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP za Czcicieli i w int. naszych rodzin   

14. 30 Ślub  w int. Bogumiły Kociołek i Marcina Dziedzic 

16. 00 Ślub w int. Beaty Bagińskiej i Jarosława Tobolik 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dziękczynno-błagalna do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za odebrane łaski, z 

pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Krystyny i Jerzego w 30 r. ślubu, za 

synów, rodziców i całą rodzinę  

- Dziękczynno-błagalna do św. Rodziny z podz. za łaski, z pr. o Boże błog. z 

podz. za szczęśliwy rok studiów i o dalsze łaski dla rodziny z obu stron  

- Za + Jana Mika i za ++ z rodziny Mika – Świerc  

- Za ++ Apolonię i Piotra Czech, pokr. i d.op.  

- Za + Joachima Wiench, ++ rodziców, brata Jerzego i za ++ z rodz. Wiench 

– Okos – Szywalski - Rzotki i d.op.  

- Za + Lucynę Basinską, jej ++ rodziców, teściów i za ++ z całej rodziny  

- Za + Marcina  Piotrowski w 30 dz. po śm.  

- Za + Herberta Nowak w 13 r. śm.  

Niedziela  29. 06. 2014 – Św. Apostołów Piotra i Pawła - Uroczystość 
8. 00 Za + Gerharda Faszinka w 3 r. śm., za + żonę Marię, syna Huberta i pokr. 

10. 30 Za + ojca Jerzego Grüner, żonę Łucję, brata Gintera Grüner, za ++ rodziców 

i  pokr. 

16. 00 Nabożeństwo do NSPJ 



16. 30 Dz. błag. Do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o dalsze w int. Anety i 

Grzegorza  Woźniak z ok. 20 r. ślubu, za dzieci, rodziców z pr. o zdrowie i 

wszelkie Boże błog.  

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed kościołem wyznaczoną na Wydział 

Teologiczny  w Opolu  

2. We wtorek Uroczystość św. Jana Chrzciciela  

3. Tradycyjnie procesje eucharystyczne będą trwały do końca oktawy Bożego 

Ciała – czyli do czwartku .W czwartek  błogosławieństwo wianków  

4. W piątek Uroczystość NSPJ. Dzień modlitw o świętość kapłanów  

5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP, przypada 42 rocznica 

ustanowienia Diecezji Opolskiej. Zachęca się do modlitwy w tej intencji  

6. W piątek zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego. Zapraszam do 

Spowiedzi św. i do uczestniczenia we Mszy św. wszystkich uczących się, 

jak również nauczycieli i rodziców  

7. W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka mężczyzn i 

młodzieńców  

8. W przyszłą niedzielę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta 

na potrzeby Stolicy Apostolskiej – tzw. „Świętopiecze”  

9. Serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przygotowali cztery 

ołtarze na procesję Bożego Ciała i za kwiaty do kościoła oraz za bardzo 

liczny udział w liturgii czwartkowej  

10. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

11. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

12. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

13. Zaprasza się kibiców w niedzielę 22 czerwca o godz. 17.30 na ostatni 

w tym sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a LZS Grodziec  

14. LKS Groszmal z okazji 20–lecia Klubu organizuje na stadionie w 

dniach 28 i 29 czerwca Festyn Sportowo-Rekreacyjny. Szczegóły na 

plakatach 

Święty 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 

http://www.diecezja.waw.pl/cgi-bin/bwp.cgi?cyt=%C5%81k1,5-80
http://www.diecezja.waw.pl/cgi-bin/bwp.cgi?cyt=J1,29
http://www.diecezja.waw.pl/cgi-bin/bwp.cgi?cyt=J1,20-34


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. 

 Opowiadanie: Gwóźdź 

Pewnemu kupcowi udało się przeprowadzić na targu wspaniałą transakcję: sprzedał 
wszystkie swoje towary, a jego pusta torba wypełniła się kawałkami złota i srebra. 
Przez ostrożność chciał wrócić do domu przed zapadnięciem zmroku i dlatego 
postanowił niezwłocznie wybrać się w drogę. Przywiązał porządnie torbę do siodła 
swojego konia, spiął ostrogi i galopem ruszył przed siebie. 
Około południa zrobił przerwę w pewnym małym miasteczku. Stajenny, który zajął 
się jego koniem, podtrzymując go za lejce, zauważył pewien niepokojący szczegół: 
- Panie, w podkowie na lewej tylnej nodze twojego konia nie ma jednego gwoździa! 
- Daj mi święty spokój – odrzekł kupiec – w ciągu sześciu wiorst, które mi pozostały, 
podkowie na pewno nic się nie stanie. Teraz nie mam czasu. 
Po południu kupiec jeszcze raz się zatrzymał w pewnym zajeździe, gdzie kazał dać 
swojemu koniowi wiązkę owsa. Zajmujący się stajnią służący przyszedł do niego i 
powiedział: 
- Panie, w podkowie na lewej tylnej nodze twojego konia brakuje małej blaszki. Jeśli 
chcesz, mogę ją przymocować. 
- Daj mi święty spokój – odpowiedział kupiec – zwierzęciu na pewno nic się nie stanie 
w ciągu tych dwóch wiorst, które mi jeszcze zostały. 
Wdrapał się na siodło i podążył dalej w drogę. Wkrótce się jednak zorientował, że koń 
coraz bardziej utyka. Niebawem zaczął się słaniać. Nie trwało to długo. W końcu 
upadł i złamał sobie nogę. Nie wiedząc, co ma dalej robić, kupiec zdecydował się go 
pozostawić. Narzucił sobie na ramiona worek i poszedł przed siebie. Noc zastała go na 
drodze prowadzącej przez niebezpieczny las. Tam napadło na kupca dwóch zbójów, 
którzy go ograbili. Poraniony i zły dowlókł się o świcie do domu. 
– To wszystko stało się z powodu tego przeklętego gwoździa! – powiedział. 

http://www.diecezja.waw.pl/cgi-bin/bwp.cgi?cyt=Mt11,2-6
http://www.diecezja.waw.pl/cgi-bin/bwp.cgi?cyt=Mk%206,17-28
http://www.diecezja.waw.pl/cgi-bin/bwp.cgi?cyt=Mk%206,17-28

