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XX Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże 

bardzo pragnę, żeby on już zapłonął 

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 

Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw 

dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka 

przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw 

teściowej". 

List do Hebrajczyków 

Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a 

przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w 

wyznaczonych nam zawodach. 

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast 

radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł 

po prawicy tronu Boga. 

Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał 

wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. 

Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 15. 08. 2016 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
8. 00 Za + ojca Józefa Matuszek, za ++ rodziców, pokr. i d.op. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP  z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Marii Marszolek z ok. 60 r. ur., za dzieci, wnuki i za całą rodzinę  

- Dz. błag. do B.Op. MB Wniebowziętej w int. Barbary i Grzegorza 

Karpińskich z ok. 35 rocznicy ślubu, za dzieci z rodzinami, wnuki i w int. 

Bogu wiadomej 

16. 00 Nieszpory Maryjne 

16. 30 - Dz. błag. Do B.Op. MB Wniebowziętej w int. Katarzyny i Krzysztofa Okos 

w 5 r. ślubu, za wnuki Filipa i Izabelę oraz za całą rodzinę  

- Dz. błag. Do B.Op. MB Wniebowziętej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Ireny Grzesik z ok.60 r. ur., za męża, dzieci i w int. całej 

rodziny 

 Wtorek 16. 08. 2016  - św. Stefana Węgierskiego 
7. 00 Za ++ Elżbietę i Wiktora Broll, syna Józefa, ++ Gertrudę i Karola Czaja oraz 

za ++ krewnych 

18. 00 Za + Elżbietę Tomys, + Annę Huber, Irmgardę Brunnhuber i d.op. 

 Środa 17. 08. 2016  - św. Jacka - kapłana 
18. 00 Za + Agnieszkę Ocik, męża Józefa, dwóch synów, córkę, zięcia, wnuka, za ++ 

z rodziny Ocik - Kroll - Świerc i d.op. 

 Czwartek 18. 08. 2016   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Zygmunta Kurpierz w 8 r. śm., za ++ rodziców, + brata Erwina, ++ 

dziadków, + wuja Teodora, +  ciocię, + teścia Jana i ++ z pokr. 

18. 00 Za + męża Gintera Jaguś, jego ++ rodziców, teściów, za + siostrę, szwagra i 

pokr. z obu stron 

 Piątek 19. 08. 2016  - św. Jana Eudesa - kapłana 
18. 00 Za + Huberta Faszinka w rocznicę śm., za ++ z całej rodz. i pokr.   

 Sobota 20. 08. 2016  - św. Bernarda – opata i dra K. 
11. 00 Ślub: Denis Richlik i Jessika Bruschke 

12. 00 Ślub: Sebastian Kobienia i Karolina Miklas–Kobienia 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Jerzego Zmarzły w rocznicę śm., jego + żonę Gertrudę, ++ jego  

rodziców, ++ teściów Wieczorek i d.op.  

- Za + Huberta Płaczek w 30 dz. po śm.  

- Za + Barbarę Buczma w 1 r. śm. 

 Niedziela 21. 08. 2016 – XXI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Konrada Smandzik, za + żonę Marię, brata Oswalda, ++ z rodziny 

Kowol i za + Karola Matysek 

10. 30 Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w int. Łukasza Buciak z ok. 35 r., w int. żony 

Elżbiety i za całą rodzinę 



16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za + matkę Małgorzatę Sbielut w 4 r. śm. i za + ojca Alfonsa Sbielut  

- Za + męża Gerharda Joszko w dniu urodzin, za jego ++ rodziców i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

(poniedziałek), św. Jacka (środa) - głównego patrona metropolii 

górnośląskiej i w sobotę św. Bernarda  

2. W uroczystość Wniebowzięcia NMP błogosławieństwo ziół i kwiatów na 

każdej Mszy św. Kolekta w tym dniu na Wydział Teologiczny w Opolu  

3. Dziś obchody ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. W środę przypada 

Uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej  

4. W poniedziałek 15 sierpnia wyrusza 40 Piesza Opolska Pielgrzymka na 

Jasną Górę. Z Opola pielgrzymka wyrusza o godz. 8.30 spod kościoła pw. 

św. Jacka  

5. Na Górze św. Anny trwają obchody kalwaryjskie ku czci NMP 

Wniebowziętej  

6. W dalszym ciągu zachęcam do zapisywania się na parafialną pielgrzymkę 

do Niepokalanowa i innych sanktuariów  

7. W czasie zbiórki na rzecz parafian dotkniętych anomaliami pogodowymi  z 

Koźla –Rogów do puszek wpłynęło 1.640 Zł i 92 Gr. Serdeczne Bóg zapłać 

Patron tygodnia – św. Jacek 

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 (zob. 20 lipca) 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. 

Humor 

Poznaniak zaprosił na randkę swoją przyjaciółkę. Spacerują po mieście i w pewnym 

momencie mijają elegancką restaurację. 

- Ach, jaki niesamowity zapach... - wzdycha dziewczyna. 

- Podoba ci się? - pyta chłopak - Bo jeśli tak, to możemy przejść się tędy jeszcze raz. 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dzisiaj na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 

Jasiu pyta ojca: 

- Tatusiu, czy byłeś kiedyś zakochany w nauczycielce? 

- Oczywiście, synu. 

- I jakie to uczucie? 

- Super! Ale twoja mamusia się dowiedziała i musieliśmy przenieść cię do innej 

szkoły. 

Pani premier Indii składa wizytę w Rosji. Putin postanowił najpierw pokazać jej 

Moskwę, więc zabrał ją do limuzyny i ją obwozi. Przypomniał sobie, ze swojej wizyty 

w Indiach, brud jaki tam panował i zaczyna się podśmiewać z tamtejszych warunków 

sanitarnych:  

- A jak byłem u was to zauważyłem, że wszędzie pełno odchodów na ulicach macie...  

Zawstydziła się niezmiernie pani premier, ale zniewagę przełknęła, jadą dalej, a tu na 

Placu Czerwonym jakiś koleś kuca na środku i załatwia dużą potrzebę. Pani premier z 

triumfem w oczach pokazuje to Putinowi, ten wkurzył się strasznie i mówi do swojego 

Kafara:  

- Wania idź zastrzel tego matoła, obciach robi...  

Wania podchodzi, zamienia kilka słów, chowa pistolet i wraca szybko do limuzyny.  

- Nie mogłem go zastrzelić... to ambasador Indii. 


