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19. – 25. 06. 2017 

XI Niedziela Zwykła  

Ewangelia wg św. Mateusza  

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce 

niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale 

robotników mało.  Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 

żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 

nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie 

słabości. 

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego 

Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i 

celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, 

ten, który Go zdradził. 

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do 

pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, 

które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 

wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».  

Księga wyjścia 

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam 

naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z 

góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: 

Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i 

przywiodłem was do Mnie.  

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie 

szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała 

ziemia. 

Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 19. 06. 2017 – św. Romualda 

7. 00 Za ++ Gertrudę i Jana Marszałek, ++ rodziców i rodzeństwo i za ++ z rodz. 

Marszałek - Smolin 

 Wtorek 20. 06. 2017  
18. 00 Za + Gerharda Kurpierz w 30 dz. po śm. 

 Środa 21. 06. 2017 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – 

Wspomnienie NMP Opolskiej – w Opolu Uroczystość NMP 

Opolskiej – Głównej Patronki Miasta 
18. 00 Przez wstawiennictwo św. Antoniego, z podz. za otrzymane łaski, z pr. o 

dalszą opiekę Bożą w int. Ireny Kampa i Ireny Nolepa wraz z rodzinami i 

krewnymi 

 Czwartek 22. 06. 2017 – św. męczenników Jana Fishera i 

Tomasza More’a 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Dz. błag. w pew. int. i za ++ rodziców 

18. 00 Za + Jana Bazelak w rocznicę śm., za + żonę Marię i za ++ z rodz. Labisz – 

Bazelak   

 Piątek 23. 06. 2017 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa – Dzień Ojca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli i Ofiarodawców, za Dobrodziejów kościoła i za 

Chorych 

16. 00 Spowiedź  św. dla klas III i pozostałych uczniów Szkół Podstawowych 

17. 00 Spowiedź dla uczniów z Gimnazjum i starszej młodzieży 

18. 00 - Dz. błag. do B.Op. MNBP w int. Elizy, Krystyny i Joanny Kurpierz  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. naszych dzieci, młodzieży, rodziców, 

nauczycieli i pedagogów z ok. zakończenia Roku Szkolnego, z podz. za 

wszelkie łaski i za kolejny rok edukacji 

 Sobota 24. 06. 2017  - Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 

Uroczystość 
16. 00 W ramach centralnych obchodów 800- lecia Opola, rozpoczęcie uroczystości 

na placu przy Kościele pw. MB Bolesnej (na „Górce”), a następnie procesja 

do katedry 

16. 30 Msza św. z Aktem Zawierzenia Miasta Opola Matce Bożej 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Juliana Nitka, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za + ojca Józefa Bigiel, + matkę, brata, za żonę i dusze w czyścu cierpiące  

- Za + Zofię Majer, jej męża, rodziców, brata, pokr. Krupop i za ++ Kapłanów  

- Za Józefa i Anastazję Zbilut, synów Gerharda i Rudolfa, wnuka Innocentego, 



zięciów Jerzego i Manfreda, za ++ z pokr. Zbilut – Krupop i za ++ Kapłanów  

- O Boże błog., zdrowie, zgodę oraz miłość wzajemną dla całej rodziny - z 

ofiary ze skarbonki 

 Niedziela 25. 06. 2017 – XII Niedziela Zwykła  
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. rodz. Stelmaszczyk, za ++ rodz. Anastazję i 

Stanisława Stelmaszczyk, siostrę Irenę, pokr. i d.op. 

10. 30 - Za ++ Klarę i Pawła Morciniec, ++ synów, wnuka Joachima i za ++ z pokr.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Nikodema Psiuk, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Lucjana Kotula w 14 r. śm. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w środę wspomnienie MB Opolskiej, a w sobotę  

w ramach centralnych obchodów 800-lecia uroczysty akt zawierzenia Maryi 

Miasta Opola, w piątek Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa, w sobotę 

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna (25 czerwca) na obraz Ostatniej 

Wieczerzy  

3. Na Górze św. Anny pielgrzymki: sobota (24 czerwca) pielgrzymka Róż 

Różańcowych, w sobotę-niedzielę (24 – 25 czerwca) pielgrzymka mężczyzn i 

młodzieńców  

4. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 
 

Patron tygodnia – św. Jan Chrzciciel 

Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32), Urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, 

jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. 

W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 

roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie 

o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał na Jezusa 

jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1,20-34). 

Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11,9 

nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, 

potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego 

aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11,2-6), a następnie ścięty (Mk 

6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. w Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, 

życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym 

świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. 

Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże. 

Jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; 

http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk1,5-80/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J1,29/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J1,20-34/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mt11,2-6/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mk6.17-28/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mk6.17-28/o/li


Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, Awinionu, 

Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, 

Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. 

joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, 

krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na 

śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia, w chorobach epilepsji. 

W IKONOGRAFII św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż 

ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. 

Jego atrybutami są: Baranek Boży baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek 

z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. W tradycji 

wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami. 

List do Rzymian.  
Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy 
jeszcze byli bezsilni. 
A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 
trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś 
ponieść śmierć. 
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, 
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz 
przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. 
Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć 
Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego 
życie. 
I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. 

 Humor 

Żona szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi nad nią i krzyczy: 
- Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! Prosto! Uważaj, nie za szybko! 
- Przecież ty nie umiesz szyć! - odpowiada żona - Po co te twoje głupie komentarze? 
- Chciałem ci tylko pokazać jak się czuję, gdy jedziemy samochodem. 

Rozmawia dwóch meneli, jeden trochę strapiony:  
- Wiesz, chciałbym się znowu spotykać z Ireną. 
- A czemu się nie spotykasz?  
- Bo przehandlowałem ją za dwie flaszki wódki.  
- I co, tęsknisz?  
- Nie bardzo, ale napiłbym się znowu. 

Rozmawiają dwie kumpele: 
- Ty, czy ten twój chłopak jest tak bardzo bogaty, jak mówią? 
- Tak. Znamy się już pół roku, a on nadal ma pieniądze. 


