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22. – 28. 06. 2020 

XII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 

wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak 

żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 

którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co 

powiedzieć, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli 

przy sobie, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 

zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, 

rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie 

oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim 

wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 

których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 

potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – 

zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 22. 06. 2020  

11. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za dar kapłaństwa w 

mej intencji oraz kolegów przeżywających 35 rocznicę święceń kapłańskich 

 Wtorek 23. 06. 2020 – Dzień Ojca 
18. 00 - Za + Jana Bazelak w rocznicę śm., za + żonę Marię oraz za ++ z rodz. 

Labisz – Bazelak  

- W intencji naszych żyjących i zmarłych Ojców z ok. Dnia Ojca   

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Środa 24. 06. 2020 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 

uroczystość 
18. 00 Za + Stanisława Zasadni w 8 r. śm., za ++ rodziców, teściów, pokr. i d.op. 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Czwartek 25. 06. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Renatę Klak w 30 dz. po śm. 

18. 00 Za + Romana Tracz w 3 r. śm. i za pokr. 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Piątek 26. 06. 2020 – św. Zygmunta Gurazdowskiego, kapłana 
7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Dżugała, ich rodziców, rodzeństwo oraz za  ++ z 

rodz. Gąsior i całe pokr. 

17. 00 Okazja do spowiedzi z okazji zakończenia Roku Szkolnego 

18. 00 - Za + Florentynę Szydło w I r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo (z udziałem 

dzieci z kl.III)  

- W int. dzieci i młodzieży z naszej parafii z ok. zakończenia Roku Szkolnego 

i Katechetycznego oraz za rodziców, nauczycieli i pedagogów 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Sobota 27. 06. 2020 – św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa i dra K. 
13. 00 Ślub i Msza św. Piotr Drożdzioł i Agnieszka Gajda 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

int. Janiny Muszyńskiej z ok. 85 r. ur. i za + męża Leopolda  

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

int. Iwony i Krzysztofa Knopp z ok. 20 rocznicy ślubu i za dzieci  

- Za + Joachima Wiench, za ++ rodziców, teściów, brata Jerzego, ++ 

szwagrów i ++ z pokr.  

- Za ++ rodz. Wiktora i Apolonię Okos, + córkę Dorotę, zięcia Karola i za ++ 

z pokr.  

- Za + Zbigniewa Popławski w 30 dz. po śm.  

- Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 



 Niedziela 28. 06. 2020 – XIII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ Józefa i Annę Sowada, syna Norberta, córek Adelajdę i Marię, synową 

Jadwigę oraz zięciów Erwina i Jerzego i d.op. 

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

int. Juli i Macieja Nabrzuchowskich z ok. 15 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i 

całą rodzinę  

- Za + Jerzego Grüner, za ++ rodz. i rodzeństwo 

12. 00 - Do św. Anioła Stróża w int. Laury Bednarz z ok. 4 rocznicy urodzin, za 

braciszka Brunona Bednarz prosząc o potrzebne łaski  

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

int. Joanny i Damiana Bednarz z ok. rocznicy ślubu, za Damiana z ok. 

rocznicy urodzin i w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

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

dalszą opiekę i zdrowie w int. Jadwigi i Józefa Szlensog z ok. 55 rocznicy 

ślubu, za synów z rodzinami, za wnuki i całą rodzinę 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek (22. VI) zapraszam na Mszę św. o godz. 11.00  z ok. 35 

rocznicy moich święceń kapłańskich i moich kolegów – wyświęconych w 1985 

roku  

2. We wtorek (23 VI) Dzień Ojca, zapraszam na Mszę św. wieczorną za naszych 

Ojców  

3. W środę (24. VI) uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela  

4. W niedzielę (28. VI) 48 rocznica ustanowienia Diecezji Opolskiej 

5. W niedzielę 28 czerwca nasza comiesięczna kolekta parafialna na utrzymanie 

naszego kościoła (przedostatnia na sfinansowanie remontu wieży) 

6. Góra św. Anny – pielgrzymki: sobota – niedziela (27- 28 VI) mężczyzn i 

młodzieńców 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on 

odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego 

miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, 

jaki ci wskażę». 

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, 

ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na 

ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A 

on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń 



mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego 

jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego 

rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast 

swego syna. 

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 

«Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna 

twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 

niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie 

swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie 

jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu». 

 

Patron tygodnia: św. Jan Chrzciciel 

Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32) rodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako 

syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. 

W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 

roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie 

o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał na Jezusa 

jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go Mesjaszem(J 1,20-34). 

Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11,9 

nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, 

potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego 

aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11,2-6), a następnie ścięty (Mk 

6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. w Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, 

życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym 

świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. 

Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże. 

Jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; 

Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, Awinionu, 

Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, 

Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. 

joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, 

krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na 

śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia, w chorobach epilepsji. 

W IKONOGRAFII św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż 

ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego 

atrybutami są: Baranek Boży baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek 

z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. w tradycji 

wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami. 

 

http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk1,5-80/o/li
http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J1,29/o/li
http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?J1,20-34/o/li
http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mt11,2-6/o/li
http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mk6.17-28/o/li
http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Mk6.17-28/o/li

