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26. 06. – 2. 07. 2017 

XII Niedziela Zwykła  

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus powiedział do swoich apostołów:  

«Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, 

ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, 

powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie 

się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który 

duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A 

przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 

U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie.  

Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 

moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 

się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». 

 List do Rzymian 

Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w 

ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie 

ma Prawa. 

A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 

zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem 

przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na 

nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa 

Chrystusa. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 26. 06. 2017 – św. Zygmunta Gorazdowskiego, 
kapł. 

7. 00 Za ++ rodz. Marię i Franciszka Dżugara, ich rodzeństwo oraz ++ z rodz. 

Gąsior i za ++ z pokr. 

18. 00 Za + Herberta Nowak w 16 r. śm., za ++ z rodz. Sowada – Nowak i d.op. 

 Wtorek 27. 06. 2017 – św. Cyryla Aleksandryjskiego, kapł. 
18. 00 Dz. błag. w pewnej intencji 

 Środa 28. 06. 2017 – św. Ireneusza, bpa i m. 
18. 00 Za + Joachima Wiench, ++ rodz., + brata Jerzego, ++ teściów, za ++ z pokr. i 

d.op. 

 Czwartek 29. 06. 2017 – św. Ap. Piotra i Pawła - Uroczystość 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

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

18. 00 Za + Stanisława Kurpierz, jego + żonę Annę, za rodziców, rodzeństwo, za ++ 

z rodzin Kurpierz - Kochanek i d.op. 

 Piątek 30. 06. 2017 – św. Męczenników Kościoła Rzymskiego 
18. 00 O zdrowie i wytrwanie w cierpieniu w pew. int. 

 Sobota 1. 07. 2017  - św. Ottona, bpa – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli, Dobrodziejów, Ofiarodawców 

Mszy św. i w int. wszystkich naszych Chorych 

7. 30 Modlitwa  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec w int. Ojca św., za Kościół i za prześladowanych Chrześcijan 

13. 00 Ślub i Msza św. Tomasz Piszewski i Sabina Wycisk 

14. 30 Dz. błag. do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Laurę Bednarz, w int. 

Damiana i Joanny Bednarz z ok. urodzin, za rodziców, rodzeństwo i w int. 

całej rodziny 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- O szczęśliwe rozwiązanie w int. Patrycji Franczyk, za męża Sebastiana z ok. 

drugiej rocznicy ślubu i za całą rodzinę  

- Za + Jana Brysz, syna Henryka, synową, zięcia, za rodz. Marię i Edwarda 

Hermanowicz, Pawła Rusin i d.op.  

- Za ++ rodz. Rozalię i Macieja Olszewskich, za ++rodzeństwo, za Józefa 

Wojtowicz w rocznicę śm., za ++ rodz. i pokr.  

- Za ++ rodz. Wiktora i Apolonię Okos, + córkę Dorotę, zięcia Karola, za ++ z 

pokr., za + Waltera Somer, jego żonę Ritę synową Edeltrautę i d.op.  

- Za + Stanisława Zasadni w 5 r. śm., za ++ z rodz. Zasadni – Lech i d.op. 

 Niedziela 2. 07. 2017 – XIII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Antoniego Kostka w 7 r. śm.   

10. 30 - Za + matkę Kingę Marny w 4 r. śm.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Małgorzaty i Andrzeja Grzybek w 35 r. 



ślubu i za dzieci z rodzinami 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Jerzego Grüner, rodziców, rodzeństwo i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w czwartek uroczystość św. Apostołów Piotra i 

Pawła, sobotę wspomnienie św. Ireneusza i pierwsza sobota miesiąca  

2. Na Górze św. Anny w przyszłą niedzielę pielgrzymka dzieci (2 lipca)  

3. Bóg zapłać za  dzisiejszą comiesięczna kolektę parafialną na obraz Ostatniej 

Wieczerzy  

4. W środę przypada 45 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej – modlitwa za 

Diecezję i za Biskupów  

5. Kolekta w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła na Stolicę Apostolską a w 

przyszłą niedzielę (2 lipca) na Seminarium Duchowne i inne instytucje 

diecezjalne 

6. Zaprasza się kibiców w niedzielę 25 czerwca o godz. 17.00 na ostatni i zarazem 

najważniejszy mecz sezonu pomiędzy Groszmalem a LZS Raszowa 

Patron tygodnia – św. św. Piotr i Paweł 

Św. Piotr, Apostoł (+ 67). Syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię 
Szymon. Mieszkał w Kafarnaum. Chrystus powołał go wraz z jego bratem, 
Andrzejem, na swojego ucznia. w ewangelicznej relacji o ustanowieniu grona 
Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr. Należał do Jego najbliższego grona. 
Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; składa wyznanie, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Boga (Mt 16,16 nn); kroczy po wodzie ku Jezusowi; jest przy Nim 
w Ogrójcu; podczas aresztowania Mistrza broni Go, atakując sługę arcykapłana (J 
18,10). Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazuje się Piotrowi, przekazując mu władzę 
pasterską (J 21,15-17). Po Zesłaniu Ducha Świętego wygłasza mowę misyjną do 
Żydów, stając na czele uczniów i wyznawców Chrystusa. Duszpasterską działalność 
prowadzi poza Jerozolimą - w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędruje 
do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej, a potem do Rzymu. Tutaj zakłada gminę 
chrześcijańską i zostaje jej pierwszym biskupem. Po śmierci Heroda (+44) wrócił do 
Jerozolimy. w roku 48/49 przewodniczy Soborowi Jerozolimskiemu, po czym wraca 
do Rzymu. Ewangelie ukazują jego szczególną pozycję w gronie apostołów. Pisma 
Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Podczas prześladowania chrześcijan 
przez Nerona w latach 64-67 św. Piotr zostaje aresztowany i ukrzyżowany głową 
w dół. Jest autorem dwóch listów należących do Nowego Testamentu. Nad jego 
grobem wzniesiono w 320 roku kościół, który ostateczną formę przybrał w postaci 
bazyliki Watykańskiej. 
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, 
Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, 
Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, 

http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mt16,16/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J18,10/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J18,10/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J21,15-17/o/li


budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy rybaków, zegarmistrzów. 
Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże. 
W IKONOGRAFII św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież 
w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu - Watykan, mozaika w S. 
Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra - szerokie rysy twarzy, łysina lub 
lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na 
tronie. 
Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze 
Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, 
skała - stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach. 

Św. Paweł, Apostoł (+67). Apostoł Narodów. Autor 13 listów do gmin 
chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł 
urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny 
silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł 
odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna 
namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być może był 
uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając 
około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. 
Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej 
woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9,1); (Gal. 1,15-16), aby tam 
ścigać chrześcijan. U bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. a gdy upadł na 
ziemię, usłyszał głos: <Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? > - <Kto jesteś, 
Panie?> - powiedział. a On: <Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do 
miasta, tam d powiedzą, co masz czynić.>" (Dz 9,3-6). Po nawróceniu nagłym, 
niespodziewanym i cudownym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech 
latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne 
podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr - Galacja, razem z Barnabą i Markiem; 
drugą w latach 50-53: Filippi - Tesaloniki - Berea - Achaia - Korynt, razem 
z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez - Macedonia - Korynt - 
Jerozolima. W Palestynie został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów 
Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do 
cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał 
w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii 
(?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). w Rzymie oczekiwał na 
zakończenie procesu oraz wyrok. 
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku - 67 - co św. 
Piotr. w Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostola złożono w grobowcu, nad 
którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, 
Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, 
Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy. 
W IKONOGRAFII przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. 
Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz. 

http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Dz9,1/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Gal.1,15-16/o/li
http://www.biblia.net.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Dz9,3-6/o/li

