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13. – 19. 08. 2018 

XIX Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który 

z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my 

znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». 

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do 

Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu 

ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, 

kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek 

widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. 

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, 

który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z 

nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje Ciało, wydane za życie świata». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Bracia: 

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień 

odkupienia. 

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, 

znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i 

miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. 

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, 

bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą 

Bogu. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 13. 08. 2018 – św. męczenników Poncjana, pap. 
i Hipolita – MB Fatimskiej 

7. 00 Do MBF za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i Dobrodziejów  

naszego Kościoła 

18. 00 Za + Zygmunta Kurpierz w 10 r. śm., za ++ rodz., + brata Erwina, ++ 

dziadków, wuja Teodora, Florentynę, Marię Laska, + teścia Jana, pokr. i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ  FATIMSKIEJ Z CZYTANIEM  

PRÓŚB I ZALECEK 

 Wtorek 14. 08. 2018 – św. Maksymiliana Marii Kolbego, m. 
18. 00 Za ++ z rodz. Blauth - Zgadzaj i za + Johana Świerc w 30 dz. po śm. 

 Środa 15. 08. 2018 – Wniebowzięcie NMP - Uroczystość 
8. 00 - Za + męża Gerharda Kurpiers, jego ++ braci, ++ rodziców, teściów, siostry, 

braci oraz ++ z pokr.  

- W int. wszystkich niewiast przez wstawiennictwo MB Wniebowziętej 

10. 30 - Dz. bł. do B.Op. MB Wniebowziętej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Joanny i Marka Kondziela w I r. ślubu, za rodziców i rodzeństwo  

- Za + Mateusza Gobel w rocznicę śm. 

16. 00 Nieszpory do MB Wniebowziętej 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MB Wniebowziętej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Joanny Wąchała z ok. 55 r. ur., za męża Romka, za Honoratę i za 

Marcina z ok. urodzin 

 Czwartek 16. 08. 2018 – św. Stefana Węgierskiego 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. z podz. za otrzymane łaski z int. rodziny Poskart 

18. 00 - Za + Annę Sojka w 30 dz. po śm., za + mamę Edeltrudę Pawęska w 5 r. śm.  

- Za + matkę Różę Marcinek, za ++ rodziców Warwas, zięcia Ditra Piechota, 

braci i pokr. z obu stron   

 Piątek 17. 08. 2018 – św. Jacka, kapłana 
7. 00 Za ++ Elżbietę i Viktora Broll, syna Józefa i za ++ z pokr. 

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

Marka, za ++ z rodz. Ocik – Kroll – Świerc, pokr. i d.op. 

 Sobota 18. 08. 2018   
7. 00 Za ++ Konrada i Marię Smandzik, za + Oswalda Smandzik, za ++ z rodz. 

Kowol, i za Karola Matysek, pokr. oraz d.op. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr.  o dalsze zdrowie i 

Boże błog. w int. Karoliny i Michała z ok. I r. ślubu, za całą rodzinę i w int. 

Bartusia  

- Dz. błag. do B.Op. MB Wniebowziętej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w pew. int. z ok. urodzin, za  męża i synów z rodzinami  



- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Roberta Glazik, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za + matkę Hildegardę Zając w I r. śm., za ojca Konrada, brata Józefa, za ++ 

dziadków Zając Fornol, pokr. i d.op.  

- Za + Edetrautę Hoppe w 2 r. śm., za męża Ernesta Hoppe oraz za ++ z rodz. 

z obu stron  

- Za ++ rodz. Agnieszkę i Tomasza Gajda, męża Tadeusza Trzcionkowskiego, 

córkę Ewę, za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + brata Huberta Faszinka w rocznicę śm., za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + męża  Franciszka Świtała, za + Henryka Świtała, za + Józefa Mleczek, 

za Marię Czernecką, za Romana Czarnecki, za + Zuzannę Lechowicz  i d.op.  

- Za + męża Gintera Jaguś, ++ rodziców, teściów, + siostrę Urszulę, szwagra 

Alfonsa i d.op.  

- Za ++ rodz. Elfrydę i Henryka Dąbrowa, za ++ dziadków Dąbrowa – Świerc 

i d.op. 

 Niedziela 19. 08. 2018 – XX Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodz. Klarę i Bernarda Kulik, córkę, dwóch synów, zięciów i za ++ z 

rodz. Grüner 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w int. rodz. Wieszala i za córki z 

rodzinami 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za + męża Eryka Sas, jego ++ rodziców, braci, teściów i pokr.  

- Za + Stefanię Vincenz, za ++ teściów, za ++ z rodz. i pokr. 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za piękne kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Maksymiliana Marii Kolbego 

(wtorek), Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NMP (środa) oraz uroczystość św. 

Jacka,  głównego patrona metropolii górnośląskiej (piątek)  

3. W poniedziałek 13- tego wspomnienie MB Fatimskiej. Zapraszam na uroczyste 

Nabożeństwo Fatimskie na godz. 20.00  

4. Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest świętem  nakazanym przez Kościół - a 

więc powinniśmy uczestniczyć we Mszy św. W tym dniu błogosławieństwo ziół 

i kwiatów na każdej Mszy św.  

5. W uroczystość Wniebowzięcia NMP kolekta jest wyznaczona na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

6. Na Górze św. Anny od  piątku do niedzieli (17-19) uroczystości Wniebowzięcia 

NMP z Obchodami kalwaryjskimi  

7. Obchody ku czci św. Jacka w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim odbędą się w 

sobotę i niedzielę (11-12 sierpnia) 



Pielgrzymka 

 W dniach 27-29 sierpnia bieżącego roku organizowana jest trzydniowa 

pielgrzymka parafialna z miejscem docelowym Święta Lipka. Pierwszego dnia 

poprzez Ciechocinek, gdzie na moment możemy powdychać jod z tężni i zjeść 

posiłek, udamy się do Torunia, gdzie będziemy zwiedzać m.in. Starówkę. Także 

w Toruniu budamy się na nocleg. Drugiego dnia udamy się do Stoczka 

Klasztornego do Sanktuarium Matki Boskiej Pokoju, gdzie był więziony Prymas 

Polski Kardynał Stefan Wyszyński, a stamtąd do Świętej Lipki do Bazyliki pw. 

Nawiedzenia NMP, gdzie m.in. będziemy mogli wysłuchać koncertu 

organowego. W Świętej Lipce zaplanowany jest drugi nocleg. Trzeciego dnia po 

uczestnictwie we Mszy Świętej udamy się w drogę powrotną do Opola. 

 Informacyjnie podam, że w Toruniu w Domu Pielgrzyma nocleg wraz ze 

śniadaniem kosztuje 65 złotych, natomiast w Świętj Lipce nocleg ze śniadaniem 

kosztuje 51 złotych. 

Patron tygodnia – św. Jacek Odrowąż 

Św. Jacek Odrowąż, kapłan (+ 1257). Urodził się w Kamieniu Śląskim na 

Opolszczyźnie pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem 

i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi, biskupowi Krakowa, w podróży do 

Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i jego duchowym ruchem. Razem z bł. 

Czesławem (zob. 20 lipca) przyjął od niego habit. Po powrocie do Krakowa założył 

przy kościele św. Trójcy pierwszy w Polsce klasztor dominikanów. Z Krakowa 

podejmował liczne wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze 

Litwy. Nazwano go "apostołem Północy". Wyniszczony pracą umarł w Krakowie. Od 

chwili śmierci o. Jacek był czczony jako święty W zapiskach konwentu klasztornego 

znajduje się tekst z 1277 roku: "W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen 

wskrzeszać umarłych." Jego relikwie znajdują się w kościele dominikanów. 

Beatyfikował go Klemens VII (1527), kanonizował Klemens VIII (1594). Jest jednym 

z najbardziej znanych za granicą świętych polskich. Patron archidiecezji katowickiej i 

diecezji opolskiej. 

"Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy 

Sakrament, by nie narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący 

od figury: <Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę.> Kiedy Święty dał do 

zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża zapewniła go, że nie 

będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą kamienną 

statuę jako <Matkę Bożą Jackową>." 

Wincenty Zaleski, "Święci na każdy dzień" 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiony jest w habicie dominikanina, z monstrancją 

w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej. 


