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20. – 26. 08. 2018 

XX Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Jezus powiedział do Żydów: 

«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». 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało 

do jedzenia?» 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli 

Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto 

spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym. 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 

spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, 

będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, 

który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na 

wieki». 

Czytanie z Księgi Przysłów 
Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych zwierząt, 

namieszała wina i zastawiła stół. 

Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: «Prostaczek niech tutaj 

przyjdzie!» 

Do tego, komu brak rozumu, mówiła: «Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie 

wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto drogą 

rozsądku». 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 20. 08. 2018 – św. Bernarda, opata i dra K. 

18. 00 Za ++ rodz. Anielę i Feliksa Mądzelewskich, za ++ chrześniaka Leona i 

szwagra  Edwarda oraz w pewnej intencji 

 Wtorek 21. 08. 2018 – św. Piusa X, pap. 

18. 00 Za + Alfreda Langosz, + brata Klaudiusza, za ++ Alojzego i Jadwigę Słowik 

oraz pokr. 

 Środa 22. 08. 2018 – NMP Królowej 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w int. Moniki i Jacka Czok z ok. 5 

r. ślubu i za całą rodzinę 

 Czwartek 23. 08. 2018 – św. Róży z Limy, dz. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Mieczysława Sebastian, syna Krzysztofa, + córkę Elżbietę, za ++ rodz., 

teściów, dwóch braci, dwie siostry, trzech szwagrów, szwagierkę, pokr. i d.op. 

 Piątek 24. 08. 2018 – św. Bartłomieja Apostoła 

18. 00 Za ++ Jadwigę i Konrada Okos, ++ rodziców i za ++ z rodz. Orlik – Okos, 

pokr. i d.op. 

 Sobota 25. 08. 2018  - św. Ludwika 

15. 00 Ślub: Damian Graczyk i Alina Stelmach 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Eugeniusza Gruca w 2 r. śm., za ++ rodz., rodzeństwo, teściów, pokr., 

dusze czyśćcowe i za dusze, które znikąd nie mają ratunku  

- Za + ojca Jerzego Zmarzły w  rocznicę śm., za + żonę Gertrudę i za ++ z  

rodz. Pasoń – Wieczorek  

- W pew. int. z ok. urodzin 

 Niedziela 26. 08. 2018 – NMP Częstochowskiej 

8. 00 Za ++ rodz. Hermana i Agnieszkę Dittrych, ich synów, córki, zięciów, 

synowe, za ++ krewnych i d.op. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w int. Anny Kunickiej z ok. 95 r. 

ur., za córkę i wnuki oraz w int. całej rodziny  

- Za + męża Jana Matuszek, za jego rodz. Pawła i Teodozję, za ++ rodz. 

Franciszkę  i Franciszka Nolepa, za ich dzieci Franciszka, Alfreda i Teresę 

oraz za +  ojca Jana Bieleckiego 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Gerharda Joszko z ok. urodzin 

  



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Bernarda (poniedziałek), św. 

Piusa X, (wtorek), NMP Królowej (środa), św. Bartłomieja Apostoła (piątek)  

2. W przyszłą niedzielę (26 VIII) uroczystość NMP Częstochowskiej  

3. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na oświetlenie kościoła  

4. Nasza Rada Parafialna na utrzymanie naszego cmentarza parafialnego, ze 

sprzedaży cegiełek  pozyskała 6 880 PLN. Tym wszystkim, którzy zakupili 

„cegiełki” składam serdeczne Bóg zapłać  

5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ulicy 

Kośnego 55 zachęca wzorem lat ubiegłych mieszkańców Opola a także 

mieszkańców  naszej dzielnicy do oddawania krwi - która jest bezcennym darem 

dla chorych i cierpiących. Zachęcam także ludzi zdrowych do zaangażowania się 

w  tę szlachetną inicjatywę często ratującą zdrowie i życie innych ludzi. 

Szczegółowe informacje znajdują się w gablotce parafialnej 

6. Zaprasza się kibiców w niedzielę 19 sierpnia o godz. 17.00 na pierwszy w tym 

sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a Polonią Prószków. Wstęp 

bezpłatny 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

Baczcie pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wyzyskujcie 

chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie 

zrozumieć, co jest wolą Pana. 

I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się 

Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami 

pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze 

za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

 

Patron tygodnia – św. Ludwik IX 

Św. Ludwik IX, król (1214-1270). Był synem Ludwika VIII i Blanki Kastylijskiej. 

Mając 12 lat wstąpił na tron. Przez pewien czas sprawowała w jego imieniu rządy 

regencyjne królowa matka. W 1230 roku ożenił się z Małgorzatą, córką hrabiego 

Prowansji. Ludwik był wybitną osobowością. Wzorowy mąż i opiekun licznej rodziny 

Jako polityk zręczny i rozważny Francję doprowadził do rozkwitu. Powołał parlament. 

Zreformował administrację, sądownictwo oraz system monetarny Zakazał wojen 

prywatnych i pojedynków oraz lichwy. Odegrał poważną rolę w fundacji Sorbony Był 



mecenasem sztuki, co najbardziej upamiętnia sławna kaplica Sainte-Chapelle w 

Paryżu. Popierał i ufundował wiele instytucji charytatywnych. Sam opatrywał chorych 

i niejednokrotnie gościł ubogich u swego stołu. Żył skromnie, prowadząc życie 

religijne, pełne surowej ascezy, czym ściągnął na siebie zarzut, że jest "królem 

mnichów". Ludwik brał dwukrotnie udział w wyprawach krzyżowych. Podczas 

siódmej wyprawy w latach 1248-1254 przez Cypr dotarł do Egiptu. W trakcie jednej z 

walk dostał się do niewoli. Po złożeniu okupu przebywał w Palestynie, gdzie 

prowadził układy w sprawie państwa krzyżowców. W 1270 roku podjął na nowo 

wyprawę krzyżową. Podczas niej zmarł na tyfus u bram Tunisu 25 sierpnia 1270 roku. 

Kanonizowany przez Bonifacego VIII (1297). 

Jest patronem kilku żeńskich zgromadzeń zakonnych noszących jego imię; drukarzy 

fryzjerów, hafciarek, introligatorów, kamieniarzy krawców, piekarzy pielgrzymów, 

niewidomych, rybaków, tkaczy, uczonych. 

W IKONOGRAFII św. Ludwik przedstawiany jest w stroju królewskim z koroną na 

głowie. 

Jego atrybutami są m. in.: gwóźdź, korona cierniowa, korona cierniowa i wokół 

gwoździe, lilia, trzy lilie na tarczy miecz, obrączka, sokół, wieniec laurowy. 

Humor 

Przychodzi student do wykładowcy oddać pracę na zaliczenie. Podaje mu kartkę, a ten 

wyrzuca ją przez okno z czwartego piętra i mówi: 

- Jeśli przyniesiesz mi to w 5 minut, to wstawię ci najwyższą ocenę.  

Student wyjmuję drugą kartkę i mówi: 

- Proszę, tamto było kolegi, ale nie mógł przyjść, bo jest chory. 

Moja babcia jest strasznie religijna. Zawsze, gdy przychodzą Jehowi, to ona ich 

nawraca. 

Puchatek do Prosiaczka: 

- Mogę przepowiedzieć ci przyszłość? 

- No jasne, ale skąd masz takie informacje? 

- Z książki kucharskiej... 

- Kiedyś to miałem problemy z alkoholem. 

- Tak? Jakie? 

- Smak mi nie odpowiadał. 

 


