
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19.06.2022 – 26.06.2022 

Niedziela – 19.06.22, XII Niedziela zwykła 
 Kolekta na potrzeby naszej Parafii 
  7.30 – Ku czci Matki Boskiej Opolskiej w 35 r. święceń kapłańskich księdza  
  proboszcza Jerzego Tomeczka z podziękow. i prośbą o błog. w pracy  
  duszpasterskiej i zdrowie ze wspomnieniem ++ rodziców.  
10.30 – Suma: Do B. Op. i NMP Królowej dziękczynna za otrzymane łaski z  
  ok. 70 r. urodzin o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Urbasik.  

 Chrzest dziecka: Eryk Dominik Kluge. Procesja eucharystyczna. 
17.00 - Przystań „Szkwał” w Koźlu: Koncert uwielbienia „Serce pełne radości” 

Poniedziałek – 20.05.22,  
  6.30 – Za ++ rodz. Świerczek i Tumulka, braci, siostry i całe pokrew.   
10.30 – Pogrzeb + Anny Bittner, l. 74 (z Koźla). 

Wtorek – 21.06.22, św. Alojzego Gonzagi 
  6.30 – Za ++ rodz. Tumulka, ++ teściów Gąsior, braci, siostry i dziadków  
  Tumulka i Maron.  
10.00 – Pielgrzymka do Nysy (bł. Maria Merkert) i Głębinowa (św. Rita). 

Środa – 22.06.22, Msza szkolna 
17.30 – Spowiedź przedwakacyjna dzieci i młodzieży 
    Spowiedź dla dzieci po I Komunii świętej 
18.00 – Za + matkę chrzestną Anielę i jej rodziców i rodzeństwo.   

Czwartek – 23.06.22, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
  6.30 – Do Matki Boskiej Królowej z okazji 75 urodzin Marty Kuźnik o dalsze  
  zdrowie i Boże błog.  
Kaplica św. Jana Chrzciciela (wejście od balkonu lub z wnętrza kościoła): 
16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu 
18.00 – Msza św. za + Józefa Wiesiołek z ok. I rocznicy śmierci.   

Piątek – 24.06.22, Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa 
  9.00 – Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego  

 i katechetycznego za uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły  
 Podstawowej w K-Koźlu Rogach. 

18.00 – Ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa za Rodzinę NSPJ. 

Sobota – 25.06.22, Niepokalanego Serca NMP 
  7.00 – Za + matkę Gertrudę Juraszek ze wspom. jej + męża, ++ dziadków z  
  rodzin Szynol i Juraszek.  

Niedziela – 26.06.22, XIII Niedziela zwykła 
 Kolekta na budowę nowego kościoła na Osiedlu Witosa w Opolu przez 

OO. Oblatów Maryi Niepokalanej 
  7.30 – Za ++ rodz. Amalię i Huberta Reszka i brata Bernarda.  
10.30 – Suma: 1. Za + babcię Adelę Piechura i ++ z rodzin Piechura i Solga.  
    2. Za ++ rodz. Janusza i Irenę Kosińskich. 
15.00 – Procesja rowerowa ku czci św. Jana Chrzciciela do krzyży z  
  nabożeństwem o urodzaje i błogosławieństwo w naszej pracy 

Wolne intencje w czerwcu: 27 i 29 (godz. 8.00), w lipcu: 1, 2, 4, 5, 7. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś przypada dwunasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Centrum 
każdej niedzieli jest Eucharystia, czyli pamiątką męki, śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa. Te wydarzenia zbawcze przypominają nam o 
wielkiej miłości Boga do człowieka. Niech ta świadomość towarzyszy nam na 
drogach nowego tygodnia.   
2. Jutro, w poniedziałek, 20 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień 
Uchodźcy. ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku. 
Będziemy modlić się za wszystkich, którzy z różnych względów musieli 
opuścić kraj ojczysty, aby byli otaczani szacunkiem i doświadczali niezbędnej 
pomocy i życzliwości wśród innych narodów.  
3. W czwartek, 23 czerwca, przypada Dzień Ojca. Będziemy żyjącym 
wypraszać obfitość Bożego błogosławieństwa, a dla zmarłych – wieczną 
nagrodę. W ten dzień przypada liturgiczna uroczystość Narodzenia Świętego 
Jana Chrzciciela przeniesiona ze względu na przypadającą w piątek 
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
4. W piątek, 24 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. To także z inicjatywy Świętego Jana Pawła II Światowy dzień modlitw 
o uświęcenie kapłanów. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. 
5. Piątek jest także dniem zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i 
młodzież, nauczycieli i wychowawców na Mszą Świętą  o godz. 9.00, w czasie 
której będziemy w sposób szczególny dziękować za trud całorocznej pracy i 
prosić o Bożą opiekę na czas wakacji.  
6. Nasza parafia ma od wczoraj trzech nowych lektorów. Po ukończonym 
kursie posługę te otrzymali: Tomasz Jachimowski, Oliwia Krzysiak i Kordian 
Kluge. Serdecznie gratulujemy! 
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów oraz 
kształtowania własnego serca na wzór Serca Jezusowego. 



Trasa tegorocznej procesji rowerowej: krzyż za Pieruszką, krzyż na 
Lasokach (r. Filusz), krzyż na Lasokach (r. Gabor), krzyż ul. Główna (+ r. 
Bernaś), krzyż ul. Główna (r. Kościelny). 

SENTENCJA TYGODNIA  
Mamy być bliżej Jezusa, który jest doskonałym i jedynym pośrednikiem 
między nami a Bogiem. Mamy być bliżej Trójjedynego Boga i bliżej każdego 
człowieka, tego, z którym żyję w swoim środowisku, poczynając od własnej 
rodziny. bp Andrzej Czaja 

UŚMIECH TYGODNIA 
- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu – mówi Antek do kolegi – że 
wreszcie sobie powiedziałem, że czas raz na zawsze z tym skończyć. 
- Z piciem? 
- Nie, z czytaniem.  

ZARYS DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 
18 września 2012 r. rozpoczęła się peregrynacja relikwii bł. Karoliny 
Kózkówny, które w ciągu półtora roku odwiedziły ponad 200 parafii naszej 
diecezji. Wpisała się ona w szereg inicjatyw, spotkań i wysiłków duszpasterzy 
naszej diecezji, by pozyskiwać dla Chrystusa ludzi młodych i umacniać w nich 
pragnienie bliskości z Nim. W diecezji zorganizowano też formację i 
przygotowanie do różnych form życia konsekrowanego. We wrześniu 2012 r. 
w Kluczborku miała miejsce pierwsza w diecezji konsekracja wdowy. 30 
czerwca 2013 r. trzech żonatych mężczyzn przyjęło święcenia diakonatu, dając 
początek posłudze diakonów stałych, a 15 czerwca 2014 r. biskup Andrzej 
Czaja pobłogosławił pierwszą w diecezji opolskiej dziewicę 
konsekrowaną. 
 Koniec roku 2013 przyniósł wiadomość o nominacji przez papieża 
Franciszka nowego opolskiego biskupa pomocniczego ks. Rudolfa Pierskały, 
który jako zawołanie biskupie wybrał słowa: „Głosić radość Ewangelii”. 11 
stycznia 2014 r. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbyły się jego 
święcenia, a już na początku lutego nowy biskup uczestniczył wraz z 
biskupami Andrzejem i Pawłem w wizycie Ad limina Apostolorum, gdzie 
spotkali się z papieżem Franciszkiem. 
 (Powyższy tekst opracowano na podstawie publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca) 
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Kluczem do wydobycia zasadniczych treści zawartych w liturgii słowa Bożego XII 
Niedzieli Zwykłej są słowa Psalmisty: Twoja łaska cenniejsza od życia. O ile w 
minioną niedzielę mowa była o trzech łaskach: łasce przebaczenia, łasce 
usprawiedliwienia i łasce wspierającej nas, o tyle tym razem mowa jest o łasce 
nowego życia, która oznacza niepojęty cud udziału w życiu Jezusa – Mesjasza Bożego, 
stanowiący podstawę chrześcijańskiej tożsamości i egzystencji. Mówi o tym wyraźnie 
św. Paweł w Liście do Galatów „Jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie; 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”. Apostoł wyjaśnia nam, w jaki sposób 
stało się to możliwe; co urzeczywistnia w nas ową „łaskę cenniejszą od życia”. 
Zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i przyoblekliśmy się w Chrystusa. Dlatego nie ma 
już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już 
mężczyzny ani kobiety – wszyscy ochrzczeni kształtują zupełnie jednorazową bytową 
jedność, jedno Ciało w Chrystusie Jezusie. W ten sposób należymy do Chrystusa, a 
przez to jesteśmy potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.  
U podstaw całej tej wspaniałomyślności Bożego życia w nas przez udział w Chrystusie 
jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, tzn. dzieło naszego odkupienia, które 
Jezus wyraźnie zapowiedział swoim uczniom. Po wyznaniu Piotra, że widzą w Nim 
Mesjasza Bożego – Apostołowie usłyszeli od Pana: „Syn Człowieczy musi wiele 
wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 
będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. W ten sposób Jezus nie tylko 
rzucił światło na Izajaszową zapowiedź: „Będą patrzeć na tego, którego przebili i 
boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim, jak się 
płacze nad pierworodnym”. Nade wszystko odsłania nam, że u źródła naszego nowego 
życia w Nim jest Jego dobrowolny akt oddania przezeń życia nam, ludziom. Dzięki 
temu możemy stale czerpać z Chrystusowego życia, żyć Jego życiem, to znaczy 
życiem Bożym. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Chodzi 
jednak nie tylko o uznawanie tego, że Jezus jest Mesjaszem Bożym. On sam nas 
wzywa do zaparcia się siebie, rezygnacji z realizowania życia po swojemu i 
naśladowania Go. Co więcej, wzywa do oddania Mu naszego życia, dając do 
zrozumienia, że „kto chce zachować swoje życie starci je, a kto straci swe życie z Jego 
powodu, ten je zachowa”. Oddajmy więc życie Jezusowi, ofiarujmy Mu swoje życie, 
aby mogło się w nas rozwijać Jego życie. Ponieważ jako Boże życie trwa na wieki i 
oznacza dla nas możliwość wiecznego żywota. bp Andrzej Czaja 


