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XIII Niedziela Zwykła 

 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do 

Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do 

pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. 

Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień 

spadł z nieba i zniszczył ich?» 

Lecz On odwróciwszy się zabronił im. 

I udali się do innego miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 

udasz». 

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć». 

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw 

pójść i pogrzebać mojego ojca». 

Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo 

Boże». 

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z 

moimi w domu». 

Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie 

nadaje się do królestwa Bożego». 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 27. 06. 2016 – św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa i 

dra K. 
7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Dżugara, ich rodziców, rodzeństwo, za ++ rodz. 

Gąsior i pokr. 

 Wtorek 28. 06. 2016  - św. Ireneusza bpa i M. 
7. 00 Za ++ rodziców Wiktora i Apolonię Okos, ich + córkę  Dorotę, zięcia Karola i 

za ++ z pokr. 

18. 00 Za ++ Lucynę i Zbigniewa Basińskich, za ++ dziadków Wandę i Zdzisława, 

++ dziadków Irenę i Jana Brzozowskich, ++ krewnych z obu stron i za + 

Stanisławę Sicińską  

 Środa 29. 06. 2016  - św. Ap. Piotra i Pawła 
7. 00 W int. żyjących i ++ Parafian, Dobrodziejów naszego kościoła i za ++ 

Kapłanów 

9. 00 Za ++ Apolonię i Piotra Czech, córkę Pelagię i za ++ z rodz. oraz d.op. 

18. 00 Za + Stanisława Kurpierz, jego + żonę Annę, za ++ z rodz. Kurpierz - 

Kochanek - Gajecka 

 Czwartek 30. 06. 2016  - Św. Męczenników Kościoła Rzymskiego 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

 Piątek 1. 07. 2016  - św. Ottona – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów kościoła   

18. 00 Za ++ Józefa i Elżbietę Woszek, ++ z rodz. Woszek - Serwotka i d.op. 

 Sobota 2. 07. 2016  - I sob m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec w int. Kościoła, Pap. Franciszka i za prześladowanych Chrześcijan 

15. 00 Ślub: Krzysztof Kojder i Monika Potoczna 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. Do B.Op. MBNP – MBF z podz. za łaski. z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Gerharda z ok. 50 r. ur., za żonę, córkę i za całą rodzinę  

- Za + Joachima Lisowski, za ++ z rodz. teściów i pokr. 

 Niedziela 3. 07. 2016 – XIV Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Wiktorię Szurdak, za jej dziadków Martę i Pawła Kurpierz 

10. 30 Za + Antoniego Kostka w 6. r. śm., za ++ z rodz. Josek – Kostka 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Edwarda Bednarskiego w rocznicę śm., za ++ rodziców z obu stron, za + 

siostrę Katarzynę i d.op. 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Podziękowania za  zbiórkę do puszek wyznaczoną na Wydział Teologiczny w 

Opolu. Wpłynęło 297  Zł i 10 GR   

2. Bóg  zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na malowanie naszego 

kościoła  

3. W tym tygodniu przypada wspomnienie św. Ireneusza (wtorek)  

4. We wtorek przypada 44 rocznica ustanowienia Diecezji opolskiej  

5. W środę uroczystość św. Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 7.00; 9.00 i o 18.00. 

Serdecznie zapraszam. Kolekta w tym dniu jest wyznaczona na Stolicę 

Apostolską, tzw. „Świętopiecze”  

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca  

7. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

8. Kolekta z przyszłej niedzieli jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium  

9. W przyszłą niedzielę pielgrzymka dzieci na Górę św. Anny  

10. W niedzielę 3 lipca o godz. 15.30 zebranie Rady Parafialnej 

Patron tygodnia – św. Ireneusz 

Greckiego pochodzenia św. Ireneusz urodził się w Smyrnie, porcie kwitnącym nad 

Morzem Egejskim. Dzisiaj jest to Izmir w Turcji, przyłączony do cesarstwa 

otomańskiego w 1424 r. Smyrna jest aż do dnia tego przyłączenia miastem 

kosmopolitycznym, zamieszkanym głównie przez Greków, Żydów i Ormian. Już w 

czasach Ireneusza jest ono otwarte na świat. Panuje tam duch pacyfizmu, zrozumienia 

i szacunku wobec wszystkich, bez względu na przynależność religijną. To śmiałe 

stwierdzenie pochodzi ze zgody, z koniecznego współistnienia ludów i różnorodnych 

rodzin duchowych. Zawdzięczane jest ono jednak potężnemu w Smyrnie wpływowi 

chrześcijaństwa. Ireneusz nosi w swoim imieniu chrzcielnym znak pokoju 

Chrystusowego. Pochodzące od greckiego: „eirene”. Czyż imię Ireneusz nie oznacza 

„pokojowy”? Biskup Lyonu zasłuży szczególnie na swoje imię, przypominające 

istotne zadanie wszystkich uczniów Chrystusa, Księcia Pokoju. 

Kiedy się rodzi, około 130 roku, Kościołem Smyrny kieruje wielki biskup Polikarp, 

który poniesie śmierć męczeńską w 167 roku. Sam pochodzący ze Smyrny, Polikarp 

dobrze znał apostoła Jana, którego był uczniem przez długi okres czasu. Ireneusz 

odziedziczy po swoim biskupie Janową łagodność. Więcej jeszcze: zafascynowanie 

prawdą. Ireneusz będzie miał prawdziwy charyzmat prawdy, szczególnie cenny w 

okresie, kiedy mnożą się herezje, a można ich naliczyć około trzydziestu. Heretycy 

wybierają sami swoją interpretację Pisma Świętego. Heresie, od greckiego słowa 

„hairesis”, znaczy właśnie: wybór. Natomiast Polikarp, a po nim Ireneusz, przekazują 

nauczanie otrzymane od apostołów. 

Biskup Lyonu poświęci swoje życie na szerzenie podstawowej zasady, zawsze żywej, 



aż po nasze dni, że wiara Kościoła katolickiego, nauka jego wiary spoczywa na 

Tradycji pochodzącej od apostołów. Żadna „reforma” nie będzie nigdy możliwa w 

odniesieniu do przyjmowania prawdy. 

Wielką zasługą Ireneusza jest to, że przyczynił się w wielkim stopniu do rozszerzenia i 

utrwalenia się na zawsze tej podstawowej zasady. To go doprowadziło między innymi 

do stwierdzenia, które też stało się skarbem wspólnym katolicyzmu, że Biblię umie się 

czytać właściwie tylko w Kościele. I tak dzieło biskupa Lyonu przychodzi we 

właściwym czasie. 

W jaki sposób Grek ze Symrny dociera do miasta rodańskiego? Tego nie wiadomo. 

Wiadomo natomiast, że w 177 roku jest on kapłanem Kościoła Lyońskiego. 

Najprawdopodobniej przebywał w Rzymie, gdzie z pewnością spędził kilka lat. W 

tymże 177 roku Kościół Lyoński posyła Ireneusza do Rzymu, aby zaniósł papieżowi, 

świętemu Eleuteriuszowi, słynny „list męczenników Lyońskich”. List 

najprawdopodobniej był napisany przez niego samego. 

Po powrocie do Lyonu zbiera owoce okrutnego prześladowania wywołanego przez 

cesarza Marka Aureliusza, który usiłuje zachować za wszelką cenę jedność cesarstwa. 

Kult bóstw cesarstwa, w tym i samego cesarza, jest niezbędny do utrzymania tej 

jedności. „Sekta” chrześcijan, odstępców, jest nie do zniesienia w jego oczach. Marek 

Aureliusz, choć znany ze swego zmysłu sprawiedliwości i humanizmu, wydaje nakaz 

zastosowania m. in. w Lyonie prawa w całej jego surowości wobec tych, o których 

ludność doniosła, że są członkami „ezoterycznej i szkodliwej” sekty. Biskup stanowi 

jej część. Pomimo sędziwego wieku, ma już bowiem 90 lat, zostaje zatrzymany, 

poddany torturom, zamknięty w więzieniu, w którym umiera. Kościół działający w 

ukryciu wyznacza kapłana Ireneusza na następcę Pothina, pierwszego biskupa Lyonu. 

Widać z tego, że oddziaływanie przyszłego biskupa było już wielkie, mimo jego 

młodego wieku. Nie ma jeszcze 40 lat, kiedy zasiada na stolicy biskupiej. Oto stoi na 

czele Kościoła bogatego krwią męczenników przelaną niedawno, w tym Blandyny i jej 

towarzyszy. Mała, słaba Blandyna, została wydana, po przywiązaniu jej do słupa, na 

pożarcie dzikim zwierzętom, które od niej... odstąpiły. Oszczędzoną przez zwierzęta 

torturowano przez dwa dni, zamknięto w sieci, a następnie rzucono na rogi 

rozwścieczonych byków, które podrzuciły ją kilka razy w powietrze, przeszywając ją 

rogami. Ponieważ nawet wtedy nie umarła oprawcy musieli ją dobić: odcięto jej 

głowę. 

Humor 

Przychodzi blondynka do sklepu cukierniczego i mówi do ekspedientki:  

- Czy są rodzynki  

- Nie ma rodzynek, jest tylko ciasto z rodzynkami  

- To proszę mi wydłubać 20 dkg. 

Na kolędzie u Jasia ksiądz zauważył, że nie ma na stole wody święconej, więc mówi 

do mamy Jasia:  

- Poproszę wodę - pokazuje na stół kapłan.  

- A może soku pomarańczowego? - odpowiada kobieta. 


