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 Uroczystość Najświętszej Trójcy 
 

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i 

przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata». 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

Mojżesz tak powiedział do ludu: 

«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg 

stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło 

tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród 

głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać 

sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką 

mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie 

uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi 

nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by 

dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na 

zawsze daje ci Pan, Bóg twój» 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 24.05.2021 – NMP MATKI KOŚCIOŁA – Drugie 
Święto Zesłania Ducha Świętego 

7. 00 Za naszych zalecanych zmarłych, za++ Kapłanów i dusze czyścowe 

9. 00 Za + Annę Kunicką- Msza św. Ofiarowana od Czesława i Krystyny Wikar ze 
Słopnic Dolnych 
 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jadwigę i Maxa Wocka, ojca Józefa 
Wicher, Dziadków Wocka,- Lempka-Bernat-Wicher i za ++ z pokr. I d. op. 

19. 00 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania I i II klasa szkół średnich 

 Wtorek  25. 05. 2021 – św. Grzegorza VII pap. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Marię Klik w rocznicę śm. za męża Jana, rodziców ++ rodzeństwo i 
teściów i za + Jadwigę klik i dusze czyścowe  

 Środa  26.05. 2021 – DZIEŃ MATKI 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Z okazji Dnia Matki, przez stawiennictwo Matki Najświętszej w int. 
wszystkich MATEK z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie wszelkie Boże 
błogosławieństwo a także o wieczny pokój dla naszych zmarłych Matek 

 Czwartek  27.05.2021 – Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ zmarłych rodziców Gertrudę i Jerzego Okos, córkę Renatę ++ zięciów, 
za + Angelę Okos ++ z rodzin Okos-Wiench-Szywalski-Rzotki-Kaczmarek i 
d.op 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Irenę Kansy – od rodziny Czernia   

 Piątek  28.05.2021  

7. 00 Za + Rudolfa Otręba –Msza św. Pogrzebowa 

16. 30 KATEDRA OPOLSKA- Msza św. Z udzielaniem sakramentu bierzmowania 
naszej młodzieży z kl. I i II szkół ponadpodstawowych 

18. 30 Nabożeństwo majowe 

19. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA; Za++ synów Pawła, Huberta 
Kiełbasa, ojca Antoniego, rodziców, teściów, pokr. i d.op. 
 

 Sobota  29.05.2021 – św.Urszuli Ledóchowskiej dz. 

7. 00 Za ++ Marię Smandzik, męża Konrada, za ++ Oswalda, Franciszka Smandzik, 
Karola Matysek i za ++ z rodziny Kowol 

16. 00 Do B.Op. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z pr. O zdrowie Boże 
błogosł. w intencji Marii i Romana Miszkiel z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z 
rodzinami 

17. 00 Okazja do Spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA   
- W int. Wandy z ok. 75 r. ur. z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz 
w int. całej rodziny 
- Dz. Błag. Do B.OP.MBNP z podz. za łaski o zdrowie Boże błog. w int. 
Barbary i Sławomira z ok.10 rocznicy ślubu, za synów,rodziców i rodzeństwo 



- W pewnej intencji za rodziców i dzieci z rodzinami  
- Za + matkę Gertrudę Kochanek w rocznicę śmierci, za + męża Franciszka i 
++ z rodz.i pokr.  
- Za +Franciszka Matuszek za jego rodziców ++ teściów i d.op. 
 

 Niedziela  30.05. 2021 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 
UROCZYSTOŚĆ  

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Liliannę Kania, za rodziców, dziadków, 
chrzestnych 

10. 30 Dz. błag. do B.OP.MBNP z podz. za otrzymane łaski o zdrowie Boże błog. W 
int. Romana Wąchała z ok. 60 rocz. Ur. I z Honoratę z okazji urodzin 

12. 00 Za+ Józefa Matejka w 2 r. śm. 

16. 00 

   16.30 

Nabożeństwo majowe 
Za + Marię Kurc, męża Jana, syna Joachima i Józefa i za ++ z rodz. Kurc, 
Bregula i d. op. 
 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenaświętszej.  

2. W niedzielę 30 maja co miesięczna kolekta parafialna inwestycyjna-gospodarcza 

na spłatę elewacji naszego kościoła.  

3. Uroczystość Zesłania Ducha Św. kończy okres Wielkanocny. Od poniedziałku 

rozpoczyna się Okres Zwykły Roku Liturgicznego. 

4. W poniedziałek ( 24 maja ) święto NMP Matki Kościoła, które jest diecezjalnym 

dniem modlitw o błogosławieństwo Boże w pracy Msza św. w rejonach: 

 Kamień Śl. ( św. Jacek) godz. 10.00 rejon opolski 

 Gościęcin ( św. Brykcjusza) godz. 10.00 rejon kozielski 

 Olesno (św. Anny) godz. 10. Rejon oleski 

 Szwedzka Górka (MB Bolesnej) godz. 11.00 rejon nyski 

 Pietrowice Wielkie (św. Krzyża) godz. 15.00 rejon raciborski 

5. Nabożeństwo Majowe każdego dnia przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30   

6. Zbiórka Marianek w sobotę o godz. 11.00 

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. W środę (26.05 Dzień Matki) wszystkie nasze Mamy zapraszam na Mszę św. 

będziemy się modlić za nasze zmarłe Mamy. 

9. W czwartek (27 V) święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

Jest to dzień diecezjalnego dzieła modlitw w intencji kapłanów OREMUS 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 23 maja o godz.14.00 na mecz pomiędzy 

Groszmalem a LKS Rzemiosło Dziewkowice. Ze względu na obostrzenia 

sanitarne na stadion może wejść tylko 85 kibiców. 



 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież 

ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za 

synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli 

zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; 

skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. 

Wspomnienie świętych 

       Św. Grzegorz VII, papież urodził się w 1028 roku w Toskanii. Miał na imię 

Hildebrand. Przybył wcześnie na Lateran. Był wysyłany przez papieży (Grzegorza VI, Leona 

IX, Mikołaja II) z misjami do różnych krajów. Miał poważny wpływ na politykę papieży XI 

wieku. Aleksander II mianował go kardynałem-archidiakonem. Po śmierci tego papieża 

Hildebrand został wybrany na stolicę Piotrową 22 kwietnia 1073 roku. Przyjął wtedy 

święcenia kapłańskie i biskupie. Podjął głęboką reformę Kościoła, pragnąc uniezależnić go 

od władzy świeckiej. Wypowiedział walkę: symonii (kupowaniu urzędów kościelnych), 

inwestyturze (wybieraniu przez panujących na stanowiska kościelne m.in. biskupów 

i opatów) oraz niezachowywaniu celibatu przez duchownych.Na synodzie rzymskim 

w lutym 1076 roku ekskomunikował króla niemieckiego Henryka IV, który wystąpił przeciw 

jego dekretom. w rok później w Canossie król jako pokutnik stał przez trzy dni u bram 

zamku, prosząc papieża o przebaczenie. Grzegorz zdjął z niego klątwę, ale konflikt nie ustał. 

w 1084 roku Henryk IV zdobył Rzym i osadził w nim antypapieża Klemensa III. Grzegorz 

VII podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. W kilka tygodni później z odsieczą 

przyszły wojska normańskie i przymusiły do odwrotu króla niemieckiego oraz antypapieża. 

Grzegorza uwolniono. Wezwani przez niego sprzymierzeńcy zachowali się jednak jak 

wrogowie – rabując, niszcząc i paląc. Grzegorz VII został zmuszony do opuszczenia Rzymu. 

Udał się do Salerno. Tam 25 maja 1085 roku zmarł. Kanonizowany w 1606 roku. 

Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica urodziła się w 1865 roku w Loosdorf koło Wiednia. 

Miała na imię Julia Maria. W 1883 roku wraz z bliskimi przenosi się do nabytego przez ojca 

majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstępuje 

do klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjmuje zakonne imię Urszula. Zajmuje się 

młodzieżą, pełniąc funkcje wychowawczyni internatu oraz nauczycielki. 

W 1904 roku zostaje przełożoną. w 1907 roku wyjeżdża do pracy dydaktycznej 

w Petersburgu. Następnie przenosi się do Finlandii, gdzie otwiera gimnazjum dla dziewcząt. 

Podczas I wojny światowej apostołuje w krajach skandynawskich, wygłasza odczyty 

o Polsce, organizuje pomoc dla osieroconych polskich dzieci. w roku 1920 wraca do Polski. 

Osiedla się w Pniewach koło Poznania, gdzie – z myślą o pracy apostolskiej w nowych 

warunkach – zakłada zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zw. 

urszulanki szare. Całe jej życie było ofiarną służbą Bogu, ludziom. Kościołowi i ojczyźnie. 

Umarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Beatyfikowana przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 

roku w Poznaniu, a 18 maja 2003 w Rzymie kanonizowana. 


