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XVII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za 

Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. 

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto 

żydowskie, Pascha. 

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł 

do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na 

próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. 

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich 

mógł choć trochę otrzymać». 

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden 

chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak 

wielu?» 

Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli 

więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie 

uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: 

«Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu 

chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. 

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest 

prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i 

porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. 

 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 30. 07. 2018 – św. Piotra Chryzologa, bp i dr K. 

18. 00 Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz, jej kuzyna Krzysztofa, za dziadków 

Kowalik – Kurpierz i za ++ z rodz. Szurdak 

 Wtorek 31. 07. 2018 – św. Ignacego z Loyoli 

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Michaliny z ok. ur., za + męża i za syna z rodziną 

 Środa 1. 08. 2018 – św. Alfonsa Marii Liguoriego 

7. 00 Za ++ Jadwigę, Ryszarda i Piotra Datko, syna Gerharda i za ++ z rodz. Pyrasz 

18. 00 Za ++ Marię i Edmunda Dąbrowa, rodziców z obu stron i d.op. 

 Czwartek 2. 08. 2018 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 O nowe i liczne powołania do służby Bożej 

17. 00 Godzina Św. 

18. 00 Za + Michała Paruzel w 9 r. śm., za + Huberta Zielonkowskiego, za ++ rodz. 

Pawła i Wiktorię 

 Piątek 3. 08. 2018 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Ofiarodawców Mszy św., za Czcicieli, za Chorych i 

Dobrodziejów Kościoła 

16. 00 Za Absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 24  w Opolu, rocznik 1968, za 

żyjących, chorych i za zmarłych z rodzinami oraz za nauczycieli żyjących i 

zmarłych 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Róży Kowol z ok. 85 r. ur., za dzieci z rodzinami i za + męża Jana 

 Sobota 4. 08. 2018  - św. Jana Marii Vianneya, kapł. – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Ojca św., Kościół św. i za prześladowanych chrześcijan 

15. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Lenkę Franczyk, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Jana Brysz, syna Henryka, synową, zięcia, za ++ rodziców Pawła 

Rusin, Marię i Edwarda Hermanowicz oraz d.op.  

- Za + dziadka Wacława Kabata z ok. 100 r. urodzin, za + babcię Ewę, za ++ 

dziadków Wacława i Mariannę Bartkiewicz oraz pokr.  

- Za + Łucję Pietruszka, jej męża Antoniego, za ++ rodziców, za + Magdalenę  

- Za + Herberta Knop, jego rodziców, teściów i za ++ z rodz. Knop - Radziej  

- Za + męża Eugeniusza Duran w 19 r. śm., za ++ rodziców, teściów, trzech 

braci z żonami i wnuka Jakuba Duran oraz za + Irenę Świerczek  

- Za + męża Józefa Prasełek w I r. śm. 



 Niedziela 5. 08. 2018 – XVIII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Józefa Matuszek w rocznicę śm. oraz za ++ rodziców z obu str. 

10. 30 Za ++ rodz. Jana i Anielę Kondziela, za + brata Waldemara i za ++ z pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Jerzego Fister w 4 r. śm., za ++ rodz. Małgorzatę i Wilhelma Jaśkowic, 

za ++ rodzeństwo, pokr. i d.op.  

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Ignacego z Loyoli (wtorek), św. 

Alfonsa Marii Liguoriego (środa) i św. Jana Marii Vianneya (sobota)  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą ostatnią comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz 

w prezbiterium naszego kościoła  

3. Na Górze św. Anny: sobota – niedziela (4-5 VIII) pielgrzymka głuchoniemych, 

a w niedzielę pielgrzymka motocyklistów i uroczystości ku czci Matki Boskiej 

Anielskiej z Porcjonkuli  

4. W przyszłą niedzielę (5.08)  kolekta wyznaczona na Seminarium Duchowne i 

instytucje Diecezjalne   

5. W piątek od 9.00 odwiedziny chorych  

6. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 

Zapraszam na Godzinę Św. a Czcicieli Serca Pana Jezusa na Msze św. 

pierwszopiątkowe  

7. Odpust Porcjonkuli związany Matką Bożą Anielską z Porcjonkuli. Zgodnie z 

przepisami można go uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych dnia 2 

sierpnia. Biskup Opolski zezwala na uzyskanie tego odpustu zupełnego albo 2 

sierpnia, albo w niedzielę poprzedzającą  tj. 29 lipca, lub w przyszłą niedzielę 5 

sierpnia. Warunki uzyskania odpustu:  

a)  sakrament pokuty i Komunia św. 

b) nawiedzenie kościoła  

c) modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga  

d) modlitwa w intencjach Ojca św.  

e) wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu  

8. Jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie członkowie Rady Parafialnej będą 

rozprowadzać cegiełki na utrzymanie naszego cmentarza parafialnego 

Patron tygodnia – św. Jan Maria Vianney 

Św. Jan Maria Vianney, kapłan, urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w 

Dardilly koło Lyonu. Do Pierwszej Komunii przystąpił potajemnie podczas Rewolucji 

Francuskiej. Dwukrotnie odmawiano mu przyjęcia do seminarium. Pokonawszy wiele 



trudności, otrzymał święcenia kapłańskie w 1815 roku. Po trzech latach sprawowania 

funkcji wikariusza został proboszczem w parafii Ars. Jan żyjąc w wielkim ubóstwie, 

oddając się surowym postom, niezwykłym wyrzeczeniom oraz wytrwałej modlitwie, 

zaczął z wolna odradzać zobojętniałych parafian. Miał dar czytania w ludzkich 

sumieniach i przepowiadania przyszłości. Zasłynął jako spowiednik. W konfesjonale 

spędzał od 13 do 17 godzin dziennie. Jego świętość ściągała tysiące pielgrzymów z 

dalekich stron. Często doświadczał fizycznej obecności i napaści szatana. Wyczerpany 

nadludzką pracą i umartwieniami zmarł 4 sierpnia 1859 roku. Pius X beatyfikował go 

w roku 1905. Kanonizowany przez Piusa XI (1925). Jest patronem proboszczów. 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju duchownym ze stułą na szyi, 

często w otoczeniu dzieci. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Bracia: 

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, 

do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc 

siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest 

pokój. 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje 

wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec 

wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej 
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, 

Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w 

worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego odrzekł: 

«Jakże to rozdzielę między stu ludzi?» 

A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i 

pozostawią resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – 

według słowa Pańskiego. 

Humor 

- Dzień dobry, panie dyrektorze. Zarabiam u pana 2125 zł brutto. Proszę o podwyżkę. 
- O! A o ile, panie Nowak? 
- O zero. 
- O zero złotych?! 
- Nie, o zero na końcu kwoty brutto. 

- Abram, przeszedłem kurację zdrowotną w Izraelu! Zapłaciłem cztery tysiące 
dolarów! 
- Mosze, zwariowałeś! Za takie pieniądze mógłbyś u nas w Berdyczowie leczyć się 
przez rok! I jeszcze na pogrzeb by wystarczyło! 


