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12. – 18. 06. 2017 

Uroczystość Najświętszej Trójcy  

Ewangelia wg św. Jana  

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony. 
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.  

Drugi list do Koryntian   

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie 
jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. 
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. 
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech 
będą z wami wszystkim! 

Księga wyjścia 

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice 
kamienne. 
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię 
Pana. 
Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, 
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność». 
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, 
mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród 
nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze 
grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 12. 06. 2017  

7. 00 Za ++ Jana i Annę Cichos, syna Ryszarda, bratową Annę, za ++ z rodz. 

Sceplik – Piechaczek, pokr. i d.op. 

 Wtorek 13. 06. 2017 – św. Antoniego z Padwy, kapł. i dra K. – 

MB Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, Dobrodziejów Kościoła i za 

Chorych 

18. 00 Za + matkę Otylię, jej rodziców, rodzeństwo, za Annę i Jana Cukierka, dwóch 

synów i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MB FATIMSKIEJ z czytaniem zalecek 

 Środa 14. 06. 2017 – bł. Michała Kozala, bpa i m. 
7. 00 Za ++ rodz. Annę i Jana Kondziela, za + syna Helmuta, siostry Renatę i 

Waltraudę, za ++ zięciów Alfreda, Edwarda i Alberta, za ++ wnuki Karola i 

Marka oraz d.op.  

13. 00 Ślub i Msza św. Mateusz Mnich i Małgorzata Zwardoń 

 Czwartek 15. 06. 2017 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 

Boże Ciało 
8. 00 W int. Parafian, za rodziny, za naszych Rolników prosząc o dobre plony i o 

Boże błogosł. 

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

Joanny Budyłowskiej z ok. 30 r. urodzin, za męża Leszka, w int. rodzin 

Budyłowskich – Bilińskich i za ++ z rodz. Budyłowskich – Bilińskich - 

Maculewiczów - Kozłowskich i d.op. 

14. 00 Ślub i Msza św. Robert Niestrój i Agnieszka Warakomska 

16. 30 - Za + córkę Wiktorię Szurdak, za ++ rodz. Martę i Pawła Kurpierz i d.op.  

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

int. Barbary i Romana Mikołajczak z ok. 30 r. ślubu, za córkę Ewę i w int. 

żyjących i ++ rodziców 

 Piątek 16. 06. 2017  
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ rodz. Helenę i Alojzego 

Miemiec, za ++ z rodz. Miemiec - Korkus, za ++ Janinę i Wacława Krupop, 

++ Zofię i Pawła Mitrowski, pokr. i d.op. 

 Sobota 17. 06. 2017  - św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
7. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, syna Huberta, rodziców, teściów, ++ z pokr. i d.op. 

15. 00 Ślub i Msza św. Łukasz Bloch i Natalia Tomaszewska 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW NIEDZIELNA  - INTENCJA ZBIORCZA  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko, w int. Filipa Bednarek, za 

rodziców, siostrę Julię, za  dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  

- Za + Alfonsa Świerc, ++ rodziców, siostry, za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + matkę Gertrudę i ojca Edmunda Grabowskich z ok. urodzin  



- Za + Waldemara Szulc w 8. r. śm., za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda, za 

+ Adelę Bieniek i za ++ z rodz. Piechota - Fyla - Bieniek - Szulc 

 Niedziela 18. 06. 2017 – XI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za  + Juliusza Grüner, jego dwie żony Wiktorię i Jadwigę oraz dwóch synów, 

córkę, zięcia a także za + z rodziny Kulik i pokr. 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Marcelinę Pawnuk, za rodziców 

Katarzynę i Szczepana, za dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za ++ rodz. Jana i Janinę Bendkowskich, za ich ++ dzieci i rodziców z obu 

stron  

- W int. Mirosławy i Romana Haba z ok. rocznicy ślubu oraz za dzieci z 

prośbą o zdrowie i wszelkie Boże błogosławieństwo 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi  Pańskiej (Boże  Ciało). Tradycyjnie  procesja do czterech ołtarzy. Na 

trasie Procesji prosi się o przyozdobienie domów symbolami religijnymi. 

Czwarty ołtarz  przygotowują mieszkańcy ulic Augustyna, Świerzego, 

Przepiórki, Gołębiej i pozostałych ulic bocznych. Małe dzieci zapraszam do 

sypania kwiatów, a także dzieci  I-Komunijne do uczestniczenia w procesji  

2. W oktawie Bożego Ciała tradycyjne procesje eucharystyczne  

3. We wtorek zapraszam o godz. 20.00 na Nabożeństwo Fatimskie z czytaniem 

zalecek  

4. Podziękowania za ogólnopolską zbiórkę do puszek przed kościołami na 

Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie. Wpłynęło 439 Zł i 51 Gr.   

5. Dziś kończy się okres przyjmowania Komunii św. wielkanocnej  

6. Informuje się wiernych o dyspensie Biskupa Opolskiego od obowiązku 

zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla 

wszystkich Wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 

16 czerwca 2017 r.   

7. We  wtorek o 19.00 próba chóru  

8. W sobotę o godz. 12.00 spotkanie ministrantów  

9. W niedzielę 18 czerwca będziemy w naszej Parafii gościli misjonarza z Peru 

Ks. Dariusza Flaka, który wygłosi kazania. Po Mszy św. można złożyć ofiarę 

na rzecz Misji św. 

 

Patron tygodnia – bł. Michał Kozal i św. Albert 

Bł. Michał Kozal, biskup, męczennik (1893-1943). Urodził się w 1893 roku 
w rodzinie chłopskiej, w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Wyświęcony na 



kapłana (1918), pracował jako wikariusz, katecheta w Bydgoszczy, ojciec duchowny, 
a następnie rektor seminarium duchownego w Gnieźnie. 12 czerwca 1939 roku 
mianowany biskupem pomocniczym we Włocławku. 7 listopada tegoż roku wraz 
z duchowieństwem został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu 
włocławskim. Następnie internowany w Lądzie nad Wartą. w kwietniu 1941 
wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam wspomagał towarzyszy 
niedoli i podtrzymywał ich na duchu. Pielęgnując chorych zachorował na tyfus. 
Zmarł 26 stycznia 1943 roku zabity śmiercionośnym zastrzykiem. Beatyfikowany 
przez Jana Pawła II w 1987 roku. 
W IKONOGRAFII bł. Michał przedstawiany jest w stroju biskupim lub w pasiaku 
więziennym. 
Jego atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24 544. 

Św. Albert, zakonnik. Adam Hilary Chmielowski urodził się 17 czerwca 1845 roku 
w Igołomii pod Krakowem. Uroczystość chrztu "z wody" dopełniono w kościele 
Nawiedzenia Panny Marii na Nowym Mieście w Warszawie. Pochodził z zubożałej 
rodziny ziemiańskiej. Kiedy miał 8 lat, umarł mu ojciec. w Warszawie skończył 
gimnazjum. Studia podjął w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Przerwał je, 
aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Miał wtedy 17 lat. Ciężko ranny 
w bitwie, stracił nogę. Wobec groźby zesłania na Sybir zorganizowano mu wyjazd za 
granicę. Podjął studia malarskie w Paryżu i Monachium. Po ogłoszeniu amnestii 
w 1865 roku powraca do kraju. w 1880 roku następuje duchowy zwrot w jego życiu. 
Zostaje tercjarzem franciszkańskim, a w jego artystycznej twórczości dominuje 
tematyka religijna. Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano 
"polskiego Fra Angelico". w 1884 roku przenosi się do Krakowa. Tutaj zajmuje się 
nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. 
z myślą o nich założył zgromadzenie braci (1888) i sióstr (1890). Rezygnacja z pędzla 
była dla niego ciężką ofiarą. Był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał 
się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im 
godność. 
Zmarł w przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 roku w Krakowie. 
Jan Paweł II beatyfikował go w 1983 roku, kanonizował w 1989. Jest patronem 
zakonów albertynek i albertynów, w Polsce artystów plastyków. 
W IKONOGRAFII św. Albert przedstawiany jest w szarobrązowym płaszczu 
zakonnym. Ramieniem otacza ubogiego. 

 Humor 

Rozmawiają dwaj kumple: 
- Wiesz, że od dwudziestu lat jestem żonaty i wciąż kocham tę samą kobietę? 
- No, to dobrze. Tylko pozazdrościć! 
- Tak, ale gdyby moja żona się o tym dowiedziała, to by mnie zabiła... 

Żona do męża: 
- Niepotrzebnie kręcisz nosem, przecież ten bigos jest całkiem dobry. 
- Może i dobry, ale jednak większość ludzi bierze do kina popcorn. 


