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10. – 16. 08. 2020 

XIX Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i 
wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam 
jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był 
przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i 
ze strachu krzyknęli. 

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» 

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po 
wodzie!» 

A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. 
Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj 
mnie!» 

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, 
człowiecze małej wiary?» 

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, 
mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 
Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie 
przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» 

A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła 
przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana 
nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. 
A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, 
zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 10. 08. 2020 – św. Wawrzyńca, diakona i m. 

7. 00 Za + Romana Rąpała w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 11. 08. 2020 – św. Klary, dziewicy 
18. 00 Za ++ rodz. Annę i Stanisława Kurpierz, za ++ z rodz. Kurpierz - Kochanek -  

Gajecka 

 Środa 12. 08. 2020 – św. Joanny Franciszki de Chantal, 

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

Marty Mikoda i Mauricio Motta z ok. 25 r. rocznicy ślubu, za  ich dzieci i za 

całą rodzinę 

 Czwartek 13. 08. 2020 – Męczenników Poncjana i Hipolita – 

Dzień Fatimski 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za ++ rodz. Maksymiliana i Marię Nawicki, dwóch synów, cztery córki i za 

++ z rodziny  

- Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ (z czytaniem  

zalecek) 

 Piątek 14. 08. 2020 – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapł. 
17. 45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 - Za + Angelikę Tracz w 12 r. śm. – pierwsza Msza z Uroczystości 

Wniebowzięcia NMP  

- Za + ojca Stanisława w I r. śm. 

 Sobota 15. 08. 2020 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
8. 00 Za ++ rodz. Hermana i Agnieszkę Dittrych, ich synów, córki, zięciów, 

synowe, wnuki oraz za ++ krewnych i d.op. 

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

int. Tadeusza Budny z ok. 70 r. ur., za żonę Urszulę, za dzieci i wnuki  

- Za + Mateusza Gobel w rocznicę śmierci i za ++ z pokr. 

15. 00 Ślub i Msza św. Piotr Fjuk i Anna Kaczmarczyk 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Różaniec za Parafian, Dobrodziejów, za Chorych i o ustanie pandemii 

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. Józefa Wiącek z ok. 60 r. ur., za żonę Sylwię i za dzieci z rodzinami  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Jagnę Morytko  

- Za ++ rodz. Florentynę i Emila Goryszów oraz za ++ z obu stron    

- Za zmarłych w roku 2019 – Msza św. ofiarowana od Firmy Pana Ireneusza 

Oszajcy 



 Niedziela 16. 08. 2020 – XX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ Agnieszkę Ocik, męża Józefa, dwóch synów, córkę, zięcia, wnuka 

Marka, za ++ z rodzin Ocik - Kroll - Świerc, pokr. i d.op. 

10. 30 - Za + Zygmunta Kurpierz w 12 r. śm., + teścia Jana, brata Erwina, ++ 

dziadków, + wuja Teodora, ++ Marię i Florentynę Laska, Annę Piechota, ++ z 

pokr. i d.op.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Alicję Gładki, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

16. 00 Nieszpory   

16. 30 Za + Józefa Matuszek w rocznicę śm., za żonę Małgorzatę, pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W Sanktuarium w Kamieniu Śląskim w sobotę i niedzielę (15- 16 VIII) obchody 

ku czci św. Jacka  

2. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

3. W czwartek (13 VIII) o godz. 20.00 nabożeństwo i procesja fatimska – 

zapraszam  

4. W sobotę (15 VIII) Uroczystość Wniebowzięcia NMP  

5. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP błogosławieństwo ziół i kwiatów  

6. Góra św. Anny: piątek – niedziela (14 -16 VIII) uroczystości Wniebowzięcia 

NMP z obchodami kalwaryjskimi  

7. W przyszłą niedzielę 16 sierpnia kolekta diecezjalna na Wydział Teologiczny w 

Opolu  

8. Trwający czas zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i 

reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. 

Przypomina o zasłanianiu ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w 

kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii 

parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na 

zewnątrz. Potraktujmy to nie jako obowiązek, ale też jako wyraz miłości i 

szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy, nawet jeśli w innych 

przestrzeniach będą lekceważone. (Zachowujmy też odpowiedni porządek przy 

przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, 

którzy pragną ją przyjąć na rękę, a następnie Ci chcący ją przyjąć do ust. 

Przypomina się, że przyjmujący Komunie św. na rękę powinni ją spożyć przed 

odejściem od ołtarza. Trwajmy nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej 

ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im  pomoc.    

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 9 sierpnia o godz. 17.00 na pierwszy w tym 

sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a LZS Błękitni Jaryszów. 

Informuje się, że na mecz obowiązuje bilet wstępu w kwocie 4 złotych. Nie 

dotyczy to kobiet i dzieci 



Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu 

Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. 

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci 

moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą 

przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i 

obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, Ten, 

który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. 

Patron tygodnia: św. Joanna Franciszka 

Św. Joanna Franciszka de Chantal, wdowa i zakonnica (1572-1641) pochodziła 

z możnego rodu. Jej mężem był baron de Chantal. Mieli sześcioro dzieci. Po śmierci 

męża zajmowała się ich wychowaniem. Pod wpływem św. Franciszka Salezego, 

zapewniwszy opiekę swoim dzieciom, założyła w Annecy zgromadzenie Sióstr 

Nawiedzenia NMP (wizytki). W ostatnich latach swojego życia ufundowała jeszcze 87 

klasztorów tego zgromadzenia. 

Zmarła podczas podróży 13 grudnia 1641 r. Wincenty a Paulo miał widzieć jej duszę 

idącą do nieba. Serce Joanny zatrzymano w Moulins, a jej ciało przewieziono 

uroczyście do Annecy, gdzie złożono je obok relikwii św. Franciszka Salezego 

w kościele wizytek. Uroczystej beatyfikacji dokonał w bazylice Św. Piotra papież 

Benedykt XIV w 1751 roku, a niedługo potem – w 1767 r. – papież Klemens XIII 

dokonał jej kanonizacji. Jest patronką sióstr wizytek. Do Polski zakon ten sprowadziła 

już w 1650 r. królowa Maria Ludwika Gonzaga, żona Jana Kazimierza. 

Św. Joanna zostawiła po sobie wiele pism. Jej duchowe córki zebrały je wszystkie 

z pietyzmem i wydały w ośmiu tomach. Składają się na nie listy i pouczenia duchowe, 

ascetyczne oraz okólniki organizacyjne. 

Humor 

Idzie pogrzeb. Za trumną facet z psem a za nimi długa karawana ludzi. Z 

naprzeciwka idzie inny facet (bez psa) i pyta tego z psem: 

- Przepraszam, a czyj to pogrzeb? 

- A, to pogrzeb mojej teściowej. 

- A dlaczego idzie pan na pogrzeb z psem? 

- No bo to on ją zagryzł. 

- Eeee to pożycz pan tego psa! 

No to idź pan na koniec kolejki. 

Teściowa dzwoni do zięcia: U mnie w mieszkaniu czuć gaz, co robić? 

- Mamusia jest kobietą wierzącą, niech mamusia zapali świeczkę i pomodli się. 


