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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Ewangelia wg św. Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: «Pokój wam!»
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane».

Pierwszy list do Koryntian
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało:
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy
napojeni jednym Duchem.

Intencje mszalne
Poniedziałek 5. 06. 2017 – NMP Matki Kościoła
7. 00 Za + męża Tadeusza Kwestarz, jego ++ rodziców, brata Henryka i ++ teściów
9. 00 W int. Żyjących i za ++ Parafian i Dobroczyńców kościoła
18. 00 Za ++ rodziców Franciszkę i Piotra Piechaczek, za córki Marię i Julię oraz
syna Wincentego

Wtorek 6. 06. 2017 – św. Norberta, bpa
18. 00 Za ++ rodz. Juliannę i Mateusza Drzymała, za ++ z rodz. Drzymała – Krupa i
d.op.

Środa 7. 06. 2017
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog.
w int. Jadwigi i Zdzisława Budyłowskich oraz za dzieci z rodzinami

Czwartek 8. 06. 2017 – Jezusa Chrystusa Najwyższego i
Wiecznego Kapłana
8. 30
9. 00
13. 00
18. 00

Różaniec w int. młodego pokolenia
Za + Bernarda Widera w 30 dz. po śm. – od sąsiadów
Ślub i Msza św. Ratajczak Malwina i Marek Borowicz
Za + Józefa Kurc w 30 dz. po śm., za ++ rodziców i brata Joachima

Piątek 9. 06. 2017 – św. Efrema, diakona i dra K.
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Do B.Op. MBNP z podz. za
łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Justyny i Kamila Cichoń z ok. I
rocznicy ślubu, w int. rodziców Haliny i Zygmunta Obrzud, Gabrieli i
Ireneusza Cichoń, za rodzeństwo Bożenę, Monikę, Pawła, Szymona i
Mateusza, za nasze rodziny, przyjaciół, dziadków, krewnych, za ++ z rodz.
Obrzud - Grzesiak - Bruchmüller - Cichoń - Lukosik - Gruca i o zdrowie w
wiadomej intencji

Sobota 10. 06. 2017 - św. Bogumiła, bpa
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie
i Boże błog. w int. rodz. Osadnik – Joszko i w int. rodziny i bliskich
- Za + Tadeusza Dec w 20 r. śm., jego + żonę Stanisławę, za ++ rodziców,
teściów oraz za ++ z rodziny Dec - Kozak i d.op.
- Za + Huberta Gurbierz, ++ rodziców i rodzeństwo
- Za + męża Henryka Murek, brata Piotra, ojca Jana i za dziadków Zuzannę
oraz Walentego Murek, pokr. i d.op.
- Za + Norberta Kornek w 5 r. śm.
- Za + Gerharda Kurpiers – od rodz. Kiełtyków
- Za + babcię Mariannę Kniaziuk w I r. śm.

Niedziela 11. 06. 2017 – Niedziela Najświętszej Trójcy Uroczystość
8. 00 Za + Józefa Matuszek, ++ rodziców z obu stron i d.op.

10. 30 Za ++ rodz. Franciszka Miemiec, dwie żony i dzieci
16. 00 Nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej
16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Edeltruaty Wójcik z ok. 85 r. ur., za męża Stanisława, za dzieci z
rodzinami, wnuki i prawnuki
- Dz. błag. do B.Op. MBNP. z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Magdaleny z
ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i w int. całej rodziny

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za ostatnią kolektę parafialną na obraz Ostatniej Wieczerzy. Na ten
cel wpłynęło 4.717 Zł; 09 Gr.i 5 Euro
2. Uroczystość Zesłania Ducha Św. kończy Okres Wielkanocny. Od poniedziałku
rozpoczyna się Okres Zwykły Roku Liturgicznego
3. W tym tygodniu przypadają: w poniedziałek (5 czerwca) święto NMP Matki
Kościoła, które jest diecezjalnym Dniem Modlitw Rolników o błogosławieństwo
Boże w pracy. Msze św. w rejonach: Kamień Śl. (św. Jacek) o godz. 10.00 –
rejon Opolski
4. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to
dzień patronalny Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w int. Kapłanów „Oremus”
5. Podziękowania za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium Duchowne
oraz za ogólnopolską zbiórkę do puszek przed kościołami na Świątynię Bożej
Opatrzności w Warszawie
6. Pielgrzymki na Górze św. Anny: poniedziałek (5 czerwca) Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich i obchody kalwaryjskie, niedziela (11 czerwca) chórów
kościelnych, a w poniedziałek (12 czerwca) szkół św. Jana Pawła II
7. We wtorek próba chóru o godz. 19.00
8. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej
9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 4 czerwca o godz. 17.00 na mecz piłkarski
pomiędzy Groszmalem a KS Sławięcice-K-Koźle

Patron tygodnia – św. Norbert
Św. Norbert, biskup, urodził się około 1080 roku w Nadrenii. Był subdiakonem
i kanonikiem w Xanten. Przebywając na dworze arcybiskupa Kolonii Fryderyka II
i cesarza Henryka V, prowadził życie świeckie. w 1115 roku podczas burzy omal nie
zginął od pioruna. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. Wstąpił do
benedyktynów podejmując pokutę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. Po
przyjęciu święceń kapłańskich zaczął pracować jako wędrowny kaznodzieja. w 1120
roku założył zakon według reguły św. Augustyna w Prémontré (norbertanów). Od
1126 roku był arcybiskupem Moguncji, gdzie pracował nad odnową Kościoła.

Wypełniał także obowiązki kanclerza Rzeszy Zasadniczość i surowość biskupa
Norberta stały się powodem rozruchów, a w konsekwencji opuszczenia przez niego
miasta. "Na tle gorliwej i owocnej pracy dla Kościoła cieniem kładzie się jego
stosunek do Polski" pisze Henryk Fros SJ. Wychowany w ideologii świętego
cesarstwa rzymskiego, z którym tak łatwo utożsamiano dobro Kościoła, wysuwał
roszczenia jurysdykcyjne wobec diecezji polskich, nie uznając metropolii
gnieźnieńskiej. Umarł 6 czerwca 1134 roku. Kanonizowany w 1582 roku. Jest
patronem Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertynek oraz wszystkich wspólnot
jego imienia.
W IKONOGRAFII ukazywany jest św. Norbert w stroju biskupim, w mitrze,
z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami m. in. są: anioł z mitrą, diabeł u stóp, gałązka
palmy, kielich, model kościoła, monstrancja, pająk.

Humor
Żona siedzi w kuchni i czyści ryby. Pierwszą, piątą, dziesiątą, piętnastą... Przy
dwudziestej nie wytrzymuje i wrzeszczy do męża:
- Franek, proszę cię, jak jesteś na rybach to pij wódkę!
Żona pyta się męża:
- Dlaczego zawsze zabierasz moje zdjęcie do pracy?
- Ponieważ kiedy mam jakiś problem, nieważne, jak poważny, patrzę na twoje zdjęcie
i problem znika.
- To wspaniale, że nawet moje zdjęcie jest dla ciebie wsparciem!
- Jasne, patrzę i zadaję sobie pytanie: "Co może być większym problemem?"
- Wyrzekasz się synu szatana?
- Nie mogę, ojcze! Mam z nią dwoje dzieci!
Komisja poborowa. Chłopak z trudem odczytuje z tablicy największą literę. Lekarz
decyduje:
- Zdolny do walki z czołgami.
Na ławce, przed bramą cmentarza, siedzi dwóch staruszków.
- A ty, Stasiu, ile masz lat?
- Osiemdziesiąt. A ty?
- Dziewięćdziesiąt trzy...
- O, to tobie się nawet nie opłaca do domu wracać!
Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi:
- Czy ukarałaby mnie pani za to, czego nie zrobiłem?
Pani odpowiada:
- Oczywiście, że nie, Jasiu.
A Jaś z wielką ulgą:
- To dobrze, bo nie odrobiłem pracy domowej.

