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Uroczystość Najświętszej 

Trójcy 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

Jezus powiedział swoim uczniom: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 

jeszcze znieść nie możecie. 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie 

mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy 

przyszłe. 

On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 

objawi". 

Czytanie z Listu świętego do Rzymian 

Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp 

do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. 

Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia 

wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. 

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 

przez Ducha Świętego, który został nam dany. 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 23. 05. 2016  
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do B.Op. MBNP za całą  rodzinę z pr. o zdrowie i Boże błog. z podz. za łaski 

z pr. o dalszą Bożą opiekę 

 Wtorek 24. 05. 2016  - NMP Wspomożycielki Wiernych 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ Józefa i Bronisławę Klik, córki Annę i Małgorzatę, ich rodziców, 

rodzeństwo, za + Józefa Dittrych, za ++ z rodz. Klik – Zdzuj – Dittrych i d.op. 

 Środa 25. 05. 2016  - św. Grzegorza VII, pap. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do Mił. Bożego za + matkę Jadwigę Wocka i  ++ dziadków Wocka - Lempka 

- Bernat  - Wicher 

 Czwartek 26. 05. 2016  - Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 

Dzień Matki 
8. 00 W intencji naszych żyjących i zmarłych Matek, za naszych Rolników, 

Gospodarzy o dobre zbiory, plony i o Boże błog. w pracy na roli 

10. 30 Dz. Błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Barbary i Ryszarda z ok. 15 r. ślubu, za syna Maksymiliana, za 

rodziców i w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za + Marię Klik w 11 r. śm., za męża Jana, rodz. z obu str., rodzeństwo i d.op. 

 Piątek 27. 05. 2016  - św. Augustyna z Canterbury, bpa 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ Reginę i Gerharda Musioł, ++ 

rodziców z obu stron, + siostrę Teresę, brata Józefa i d.op. 

 Sobota 28. 05. 2016   
7. 00 Za ++ rodz. Marię i Antoniego Świerc, zięcia Antoniego, synów Piotra i 

Alojzego, córkę Marię, wnuka Huberta, za ++ z pokr. i d.op. 

14. 00 Ślub Sebastian Kaczmarz i Marlena Urbańczyk 

16. 30 Dz. Błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Brygidy i  Klaudiusza Matejka z ok. 25 r. ślubu, za dzieci, 

rodziców, rodzeństwo z rodzinami, za bliskich krewnych prosząc o wszelką 

Bożą opiekę 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

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. Wandy z ok. 70 r.ur. i w int. całej rodziny  

- Za + Magdalenę Kędziora  w 29 r. ur. i za d.op.  

- Za + matkę Elżbietę Małek, za + ojca Wilibalda i ++ z pokr.  

- Za + Józefa Mleczek, za + syna Henryka Świtała i d.op.  

- Za + Jana Brysz, syna Henryka, synową, zięcia, ++ rodziców Pawła Rusin 



oraz Marię i Edwarda Hermanowicz, pokr. i dusze czyśćcowe 

 Niedziela 29. 05. 2016 – IX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za +  Marię Smandzik, męża Konrada, za Oswalda Smandzik, Karola Matysek 

oraz za ++ z rodz. Kowol 

10. 30 Za + Erykę Henike i jej rodziców oraz za + Martę Witola 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Intencja wolna 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Przyszła kolekta parafialna na malowanie kościoła  

2. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed kościołem z ostatniej niedzieli na remont 

Opolskiej katedry. Wpłynęło  618 PLN i 61 Gr.   

3. Dziś kończy się okres przyjmowania Komunii Wielkanocnej  

4. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 

Ciało). Tradycyjnie procesja do czterech  ołtarzy. Na  trasie procesji prosi się o  

przyozdobienie domów religijnymi symbolami. W oktawie Bożego Ciała 

tradycyjne procesje eucharystyczne  

5. Ostatni ołtarz – czwarty, przy kościele przygotują mieszkańcy z ulic Augustyna, 

Świerzego, Józefa i Gołębiej. Dzieci I –komunijne uczestniczą w procesji 

Bożego Ciała jak również w Oktawie. Zachęcam dzieci młodsze – szczególnie 

dziewczynki do sypania kwiatów  

6. We wtorek wspomnienie NMP Wspomożenia Wiernych  

7. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

8. W czwartek Dzień Matki 

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 22 maja o godz. 17.00 na ostatni już w tym 

sezonie mecz na naszyn stadionie pomiędzy Groszmalem a LKS Victorią 

Żyrowa   

Patron tygodnia – św. Grzegorz VII 

 Św. Grzegorz VII, papież, urodził się w 1028 roku w Toskanii. Miał na imię 

Hildebrand. Przybył wcześnie na Lateran. Być może przedtem był mnichem u 

benedyktynów w Cluny Był wysyłany przez papieży (Grzegorza VI, Leona IX, 

Mikołaja II) z misjami do różnych krajów. w 1054-1056 legat papieski we Francji, w 

1057 w Niemczech. Później zarządzał bazyliką św. Pawła za Murami. Był 

skarbnikiem Stolicy Apostolskiej. Miał poważny wpływ na politykę papieży XI wieku. 

Aleksander II mianował go kardynałem-archidiakonem. Po śmierci tego papieża 

Hildebrand został wybrany na stolicę Piotrową 22 kwietnia 1073 roku. Przyjął wtedy 

święcenia kapłańskie i biskupie. Podjął głęboką reformę Kościoła, pragnąc 

uniezależnić go od władzy świeckiej. Wypowiedział walkę: symonii (kupowaniu 

urzędów kościelnych), inwestyturze (wybieraniu przez panujących na stanowiska 



kościelne m.in. biskupów i opatów) oraz niezachowywaniu celibatu przez 

duchownych. Na synodzie rzymskim w lutym 1076 roku ekskomunikował króla 

niemieckiego Henryka IV, który wystąpił przeciw jego dekretom. w rok później w 

Canossie król jako pokutnik stał przez trzy dni u bram zamku, prosząc papieża o 

przebaczenie. Grzegorz zdjął z niego klątwę, ale konflikt nie ustał. w 1084 roku 

Henryk IV zdobył Rzym i osadził w nim antypapieża Klemensa III. Grzegorz VII 

podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. w kilka tygodni później z odsieczą 

przyszły wojska normańskie i przymusiły do odwrotu króla niemieckiego oraz 

antypapieża. Grzegorza uwolniono. Wezwani przez niego sprzymierzeńcy zachowali 

się jednak jak wrogowie - rabując, niszcząc i paląc. Grzegorz VII został zmuszony do 

opuszczenia Rzymu. Udał się do Salerno. Tam 25 maja 1085 roku zmarł. Na łożu 

śmierci wypowiedział słowa, które umieszczono w katedrze przy ołtarzu, gdzie 

spoczywa: "Umiłowałem sprawiedliwość, a znienawidziłem nieprawość, dlatego 

umieram na wygnaniu." Kanonizowany w 1606 roku. 

 

W IKONOGRAFII Grzegorz VII przedstawiany jest w papieskim stroju, często w 

tiarze. 

Jego atrybutami są: gołąb, księga, łzy (z powodu doświadczanych prześladowań), 

obraz Matki Bożej, do której miał szczególne nabożeństwo. 

 

Humor 

Jasiu szepcze tacie na ucho: 

- Jak dasz mi dychę, to powiem ci, co mówi listonosz do naszej mamy, gdy ty jesteś w 

pracy. 

Ojciec daje synkowi 10 złotych. 

- I co mówi? 

- Dzień dobry, poczta dla pani. 

Mężczyzna pyta strażaka: 

- Dlaczego pan odjeżdża? Przecież nie ugasił pan jeszcze całego pożaru! 

- Niech pan ma pretensje do mojego komendanta. Chciałem pracować na cały etat, a 

on dał mi tylko pół. 

Idzie facet ze strzelbą w jednej i małym pudełeczkiem w drugiej ręce. Spotyka go 

kolega: 

- No cześć. Gdzie idziesz? 

- Do teściowej na urodziny. Kolczyki jej kupiłem. 

- A strzelba po co? 

- Jak to? A dziurki w uszach czym zrobić? 


