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29. 07. – 4. 08. 2019 

XVII Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z 

uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 

uczniów». 

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci 

Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj 

nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto 

przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». 

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i 

powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z 

drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj 

mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać 

tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego 

przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a 

zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 

kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, 

czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi 

o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 

dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego 

tym, którzy Go proszą». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 29. 07. 2019 – św. Marty 

18. 00 Za + matkę Martę Barteczko w 14 r. śm., jej męża Jerzego, syna Józefa, za ich 

rodziców, + wnuka Artura, za + zięcia Eryka i za ++ z pokr. 

 Wtorek 30. 07. 2019 – św. Piotra Chryzologa, bpa i dra K. 
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o 

zdrowie i Boże błog. w int. Michaliny Koziura z ok. urodzin 

18. 00 Za + ojca Gerharda Faszynka w 8 r. śm., za ++ z rodz. i pokr. 

 Środa 31. 07. 2019 – św. Ignacego z Loyoli, kapłana 
7. 00 W pew. int. z ok. urodzin 

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

Józefę oraz ++ z pokr. Kowalik – Kurpierz i d.op. 

 Czwartek 1. 08. 2019 – św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra 

Kościoła - I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do kapłaństwa i zakonu  

- Za ++ z rodziny Piotra i Franciszka, za córki Marię, Julię i Annę oraz syna 

Vincenta 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Za ++ Marię i Edmunda Dąbrowa, pokr. i d.op. 

 Piątek 2. 08. 2019 – I pt m-ca 
7. 00 - Do NSPJ w int. Ofiarodawców Mszy św., za Czcicieli, Chorych i 

Dobroczyńców kościoła  

- W pew. int. z ok. urodzin 

18. 00 Za + Pawła Drzymała, jego ++ rodziców, brata i siostrę 

 Sobota 3. 08. 2019 – I sob. m-ca 
7. 00 - Do NSNMP w int.Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.  

- Za + Ks. Franciszka Piechota, za Jego rodziców Gertrudę i Władysława 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Ślub i Msza św. Dominika Pfitzner i Damian Kudla 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ rodz. Marię i Stanisława Wójciak, za + Ludwika Juszczak i bratanicę 

Agnieszkę oraz za ++ z rodz. z obu stron   

- Za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Gajda, męża Tadeusza 

Trzcionkowskiego, córkę Ewę i pokr.    

- Za + Eugeniusza Duran w 20 r. śm., ++ rodz., teściów, trzech braci 

Franciszka, Józefa i Władysława Broda, + wnuka Jakuba i za + Irenę 

Świerczek  

- Za + Michała Paruzel w 10 r. śm.  

- Dz. błag. z pr. o zdrowie i Boze błog. w int. Justyny Poskarż z ok. urodzin, 

za męża Arkadiusza, syna Mikołaja i w int. całej rodziny 



 Niedziela 4. 08. 2019 – XVIII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodz. Franciszka Miemiec, jego dwie żony i dzieci 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Sylwii Gebauer z ok. 50 r. ur., za męża Norberta,  za córki, zięcia, wnuczkę i 

całą rodzinę 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ rodz. Annę i Jana Cichos, synów Ryszarda i Piotra, za + bratową Annę, 

za ++ z rodz. Piechaczek - Sceplik 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży 

kościoła  

2. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła    

3. Przedstawiciele naszej Rady Parafialnej przez trzy najbliższe niedziele, tj.  4.08; 

11.08 i 21.08 będą rozprowadzali cegiełki na utrzymanie naszego cmentarza  

parafialnego  

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy (poniedziałek) św. Marty, (środa) św. 

Ignacego z Loyoli, (czwartek) św. Alfonsa Marii Liguriego  

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

pielgrzymka motocyklistów i uroczystości ku czci Marki Bożej Anielskiej z 

Porcjonkuli  

6. Zapraszam na Godzinę Św. w czwartek i na Msze św. pierwszopiątkowe  

7. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

8. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  

9. Kolekta z niedzieli 4 sierpnia jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium  

10. Odpust PORCJONKULI związany Matką Bożą Anielską z Porcjonkuli. Zgodnie 

z Konstytucją Indulgentiarum doctrina – moża go uzyskać we wszystkich 

Kościołach  parafialnych dnia 2 sierpnia. Zgodnie z powyższą konstytucją 

Biskup Opolski zezwala na uzyskanie tego odpustu zupełnego Porcjonkuli, albo  

2 sierpnia albo w niedziele  poprzedzającą  tj. dzisiejszą niedzielę 28 lipca, albo 

w przyszłą niedzielę 4 sierpnia (ale tylko w jeden z tych dni). Warunki 

uzyskania odpustu: Sakrament pokuty, Komunia św., nawiedzenie kościoła, 

modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, dowolna modlitwa w int. Ojca św. i 

wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu  

11. Składam serdeczne podziękowanie dla drukarni „LITAR” w Groszowicach, 

która nieodpłatnie wydrukowała cegiełki na utrzymanie naszego cmentarza 

parafialnego 



Czytanie z Księgi Rodzaju 
Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo 

występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy 

postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się». 

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 

Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych 

wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy 

także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu 

sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli 

sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! 

O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić 

niesprawiedliwie?» 

Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, 

przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». 

Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, 

choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych 

zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» 

Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». 

Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» 

Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». 

Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby 

się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 

trzydziestu». 

Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam 

dwudziestu?» 

Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». 

Na to Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby 

znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych 

dziesięciu». 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Bracia: 

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście 

wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. 

I was, umarłych na skutek występków i «nieobrzezania» waszego grzesznego ciała, 

razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis 

dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, 

usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. 

 


