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14. – 20. 08. 2017 

XIX Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i 

wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. 

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam 

tam przebywał. 

Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był 

przeciwny. 

Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 

Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i 

ze strachu krzyknęli. 

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się». 

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po 

wodzie!» 

A On rzekł: «Przyjdź». Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do 

Jezusa. 

Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj 

mnie». 

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej 

wiary?» 

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem 

Bożym». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 14. 08. 2017 – św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, kapłana i m. 

14. 00 Ślub i Msza św. Tomasz Poczwarek i Aleksandra Nędza 

15. 00 Ślub i Msza św. Jan Żaba i Sandra Tyszewska 

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MB. Wniebowziętej z podz. za odebrane łaski, z pr. o 

zdrowie i Boże błog. w int. Eleonory i Joachima Kowol z ok. 35 r. ślubu i za 

dzieci z rodzinami 

18. 00 Pierwsza Msza św. z Uroczystości MB Wniebowziętej – Za ++ Elżbietę Broll, 

męża Viktora, syna Józefa i d.op. 

 Wtorek 15. 08. 2017 – Wniebowzięcie NMP - Uroczystość 
8. 00 Za ++ rodz. Hermana i Agnieszkę Dittrych, ich synów, córki, zięciów, 

synowe, ++ krewnych i d.op. 

10. 30 - Za Parafian, w int. naszych Kobiet o potrzebne łaski i Boże błog.  

- W pew. int. za ++ dziadków z ok. 73 r. ślubu i za żyjących w Rodzinie 

16. 00 Nieszpory Maryjne 

16. 30 Za ++ z rodz. Blauth - Zgadzaj 

 Środa 16. 08. 2017 – św. Stefana Węgierskiego  
18. 00 Za + brata Huberta Faszynka w rocznicę śmierci i za ++ z całej rodziny 

 Czwartek 17. 08. 2017 – św. Jacka, kapłana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za ++Agnieszkę Ocik, męża Józefa, dwóch synów, córkę, zięcia, wnuka 

Marka, za ++ z rodz. Ocik - Kroll - Świec 

 Piątek 18. 08. 2017  
18. 00 Za + Zygmunta Kurpierz w 9 r. śm., ++ rodziców, + teścia Jana Paruch, za + 

brata Erwina, ++ dziadków, + wuja Teodora, + ciocię Annę Piechota i za ++ z 

pokr.   

 Sobota 19. 08. 2017  - św. Jana Eudesa, kapłana 
14. 00 Ślub i Msza św. Krzysztof Niestrój i Żaneta Malesza 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

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

int. Józefa Sobota z ok. 65 r. ur., za żonę Urszulę i za córkę z rodziną  

- Za + Jerzego Zmarzły w 14 r. śm., za + żonę Gertrudę Zmarzły oraz za ich 

rodziców, pokr. i d.op.  

- Za + matkę Edeltrudę Hoppe w I r. śm. i za + ojca Ernesta  

- Za + Małgorzatę Sbilut w 5 r. śm. i za + ojca Alfonsa w 2 r. śm.  

- Za + Marię Wójciak  w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 20. 08. 2017 – XX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ Konrada Smandzik, żonę Marię, brata Oswalda, za ++ z rodz. Kowol i 

Konrada Matysek 



10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i 

Boże błog. w int. Marii z ok. urodzin, za męża Jana i córki z rodzinami 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Huberta, Gerharda i Jerzego Kurpiers, za ++ z rodz. Kurpiers –

Marszałek i d.op 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: we wtorek UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA 

NMP, św. Jacka głównego patrona metropolii górnośląskiej (czwartek) i św. 

Maksymiliana Marii Kolbego  

2. Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest świętem nakazanym przez Kościół  

3. Obchody ku czci św. Jacka w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim 12-13 sierpnia  

4. W dniach 14-19 sierpnia Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę  

5. Dziś trzecia - ostatnia niedziela kiedy Rada Parafialna rozprowadza CEGIEŁKI 

NA UTRZYMANIE NASZEGO CMENTARZA PARAFIALNEGO   

6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP błogosławieństwo ziół i kwiatów  

7. Kolekta 15 sierpnia wyznaczona jest na Wydział Teologiczny w Opolu   

8. W dniach 21- 22 sierpnia (poniedziałek – wtorek) będzie organizowana 

dwudniowa  parafialna pielgrzymka do Sanktuarium  Maryjnego w 

Gietrzwałdzie i do Świętej Lipki. Można się na pielgrzymkę zapisywać w 

zakrystii. W autokarze z klimatyzacją  jest 49 miejsc. Pielgrzymkę obsługiwać 

będzie firma „Sindbad” 

List do Rzymian 

Bracia: Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w 

Duchu Świętym, 

że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. 

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci 

moich, którzy według ciała są moimi rodakami. 

Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie 

Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. 

Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad 

wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. 

Patron tygodnia – św. Maksymilian Maria 

Kolbe 



Św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan, zakonnik. Urodził się w Zduńskiej Woli 

koło Łodzi w 1894 roku. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Wstępując do zakonu 

franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał 

w Rzymie. Ukończył je doktoratem. W 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 

Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał 

się najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie szerząc cześć Maryi Niepokalanej, 

założył stowarzyszenie ludzi oddanych apostolstwu - "Milicję Niepokalanej". W 1922 

roku zorganizował wydawnictwo oraz redakcję "Rycerza Niepokalanej". Powołał 

nowe placówki w Grodnie i Teresinie pod Warszawą, który nazwano wkrótce 

Niepokalanowem. W 1930 roku wyjechał do Japonii, gdzie stworzył tamtejszy 

Niepokalanów oraz nową wersję "Rycerza Niepokalanej". W roku 1936 wrócił do 

Polski. Następnie podjął starania o otwarcie podobnych ośrodków w Belgii i na 

Litwie. Byt dwukrotnie aresztowany przez Niemców: po raz pierwszy na początku 

okupacji, po raz drugi w roku 1941. Osadzono go na Pawiaku, w kitka miesięcy 

później przewieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam wszystkim 

dawał przykład cierpliwości. 

Przyjął dobrowolnie śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Dobity 

zastrzykiem z fenolu zmarł 14 sierpnia 1941 roku. Beatyfikował go Paweł VI w 1971 

roku. Jedenaście lat później kanonizował Jan Paweł II. Jest patronem archidiecezji 

gdańskiej i diecezji koszalińskiej oraz - jak powiedział Jan Paweł II - "naszych 

trudnych czasów". 

W IKONOGRAFII św. Maksymilian przedstawiany jest w habicie franciszkańskim 

lub w więziennym pasiaku, czasem z numerem obozowym 16 670 na piersi. 

Towarzyszy mu Maryja Niepokalana. 

Jego atrybutem jest korona z drutu kolczastego lub dwie korony - czerwona i biała. 

Humor 

Okres przedświąteczny. Katechetka organizuje szopkę Bożonarodzeniową w kościele i 
rozdziela role: 
- Krysiu - ty będziesz Matką Boską. 
- Maciusiu - ty świętym Józefem. 
- Rysio - ty będziesz barankiem. 
... itp itd... aż w końcu przyszła koleś na 5-letniego Jasia: 
- A ty Jasiu będziesz pastuszkiem... 
- A kto to jest pastuszek? 
- Hmm... jak by Ci to Jasiu wytłumaczyć... taki pan co mieszka na wsi. 
- Rolnik? 
- O właśnie! Rolnik Jasiu... 
- Super - i po chwili pobiegł do stojących przed kościołem rodziców i mówi 
podniecony: 
- Nie zgadniecie co będę robił w szopce świątecznej! 
- Co Jasiu? Opowiadaj? 
- Będę jeździł traktorem! 


