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XX Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Jana 6,51-58.
Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na
pożywienie?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli
życia w sobie.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w
dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa,
będzie żył przeze Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi
przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

Intencje mszalne
Poniedziałek 17. 8. 2015 – św. Jacka - kapłana
7. 00 Za ++ rodz. Piotra i Franciszkę Świerc, syna, ++ dziadków i d.op.

Wtorek 18. 8. 2015
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Janiny i Ryszarda Gnyp i w int. całej rodziny
18. 00 Za + Zygmunta Kurpierz w 7 r. śm., za ++ rodziców, brata Erwina, dziadków,
wuja Teodora, ciocię, teścia Jana i za ++ z rodzin Kurpierz - Laska

Środa 19. 8. 2015 – św. Jana Eudesa - kapłana
18. 00 Za + Hubera Faszinka, za ++ rodziców i pokr.

Czwartek 20. 8. 2015 – św. Bernarda – opata i dra K.
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za + męża Joachima Baron, ++ rodziców, teściów, ++ krewnych, za ++
rodziców Baron – Matuszek i d.op.
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże
błog. w int. Marii z ok. ur., za męża i za dzieci z rodzinami

Piątek 21. 8. 2015 – św. Piusa X - papieża
7. 00 Za ++ Pawła i Franciszkę Sowórka, Antoniego i Agnieszkę Kijowski,
Franciszka i Gertrudę Okos oraz pokr.
18. 00 Za + Antoniego Bednarz w 30 dz. po śm.

Sobota 22. 8. 2015 – NMP Królowej - wspomnienie
7. 00 Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, brata Oswalda, ++ krewnych z rodzin
Kowol – Smandzik, za + Karola Matysek i d.op.
13. 00 Ślub: Martyna Miemiec i Dawid Gonschior
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Brygidy i Bogdana z ok. 30 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, za rodziców i
za ++ z rodziny
- Za + Sebastiana Miśkiewicz - od ojca chrzestnego z rodziną
- Za + Konrada Zając w 30 dz. po śm. i za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo
- Za ++ rodziców Irenę i Józefa Mazur, babcię Teklę, za teściów Michalinę i
Jerzego Kostrzewskich i d.op.
- Za + Gerharda Joszko w 11 r. śm., za ++ rodziców Marię i Franciszka i pokr.
- Za + matkę Małgorzatę Sbielut w 3 r. śm.
- Za + Bernarda Musioł w I r śm., za jego ++ rodziców, teściów, brata
Manfreda i ciocię Zofię
- Za + Otylię Walerus w 2 r. śm., za jej ++ rodziców, teściów, ++ rodzeństwo,
++ szwagrów, ++ siostrzenice Marię i Hanelore oraz d.op.
- Za + Jarosława Słabczyński
- Za + Macieja Piechota i dusze czyśćcowe
- Za ++ Elżbietę i Wiktora, syna Józefa i d .op.

Niedziela 23. 8. 2015 – XXI Niedziela Zwykła
8. 00 Za + męża Eryka Sas w rocznicę śm., za ++ rodziców, braci i teściów
10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBF, św. Aniołów Sróżów z podz. za łaski, z pr. o dalsze
w int. Alicji z ok. 10 r. ur. i w int. całej rodziny
- Do św. Anioła Stróża w int. Stanisława Sowiak z ok. I rocznicy ur., za
rodziców, dziadków i chrzestnych
16. 00 Nieszpory
16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Marka z ok.50 r. ur., za żonę Wiolettę, dzieci, rodziców, teściów i w int. całej
rodziny

Pozostałe ogłoszenia
1. W poniedziałek przypada uroczystość św. Jacka – głównego patrona
metropolii górnośląskiej
2. Podziękowania za kolektę w Uroczystość Wniebowzięcia NMP
wyznaczoną na Wydział Teologiczny w Opolu
3. W sobotę 22 sierpnia wspomnienie NMP Królowej
4. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła
5. W nowym tygodniu na czas pracy i wypoczynku niech Pan Bóg ma w swej
opiece i niech wszystkim błogosławi

Patron tygodnia – św. Jacek Odrowąż
Św. Jacek Odrowąż, kapłan (+ 1257). Urodził się w Kamieniu Śląskim na
Opolszczyźnie pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został
kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi, biskupowi
Krakowa, w podróży do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i jego
duchowym ruchem. Razem z bł. Czesławem przyjął od niego habit. Po powrocie
do Krakowa założył przy kościele św. Trójcy pierwszy w Polsce klasztor
dominikanów. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne do Kijowa,
Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy. Nazwano go "apostołem Północy".
Wyniszczony pracą umarł w Krakowie. Od chwili śmierci o. Jacek był czczony
jako święty W zapiskach konwentu klasztornego znajduje się tekst z 1277 roku:
"W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać umarłych." Jego
relikwie znajdują się w kościele dominikanów. Beatyfikował go Klemens VII
(1527), kanonizował Klemens VIII (1594). Jest jednym z najbardziej znanych za
granicą świętych polskich. Patron archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej.

"Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą
Najświętszy Sakrament, by nie narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła
usłyszał głos idący od figury: <Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę.>
Kiedy Święty dał do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka
Boża zapewniła go, że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w
Krakowie pokazują dużą kamienną statuę jako <Matkę Bożą Jackową>."
Wincenty Zaleski, "Święci na każdy dzień"
W IKONOGRAFII Święty przedstawiony jest w habicie dominikanina, z
monstrancją w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej.

List do Efezjan 5,15-20.
Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.
Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.
Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się
Duchem,
przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych
ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.
Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa.

Humor
Żona do męża: - Zobacz, ta para młodych, którzy wprowadzili się do domu obok,
wygląda na bardzo zakochanych. Kazdego ranka gdy on wychodzi do pracy, ona
odprowadza go i daje mu całusa na pożegnanie. A każdego wieczora on wracając do
domu przynosi jej kwiaty. Dlaczego Ty tak nie możesz ? Mąż: - Kochanie, przecież ja
prawie nie znam tej dziewczyny...
Majster do czeladnika:
- Tu jest zawór. O 20.00 go odkręcasz, a o 6.00 zakręcasz, kapujesz?
- Nie.
- To zawór. O 20.00 - odkręcasz, a o 6.00 zakręcasz, rozumiesz?
- Nie.
- Kurcze pieczone ... To jest zawór. O 20.00 go odkręcasz, a o 6.00 zakręcasz,
pojmujesz?
- Panie majster, czy pan jesteś debilem?! Trzeci raz mówię, że NIE ROZUMIEM!

