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INTENCJE MSZALNE I OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

25.06.2017 – 09.07.2017 
 

Niedziela 25.06.2017 – Niedziela XII Zwykła 

08:00 – Za + Anastazję Król w miesiąc po śmierci   

09:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 

10:00 –  Za + matkę Mariannę w 10. rocznicę śmierci, + ojca Czesława, + brata Jana,  

+ teścia Stanisława oraz za ++ z rodzin Piórkowski i Zyśk 

15:00 – Obchody 80-lecia Szkoły Podstawowej w Steblowie (boisko szkolne) 

 

– Kolekta na potrzeby naszej parafii. 

– Do puszek zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. 

– Przed kościołem zbiórka na rzecz Dzieci z Ukrainy, które będą przebywały na 

 wakacjach w Polsce. 
 

Poniedziałek 26.06.2017 

18:00 – Za + męża i ojca Gerharda Friedla, ++ rodziców Steindor, Friedla oraz za ++ z 

pokrewieństwa  

 

Wtorek 27.06.2017 

17:30 – Różaniec w intencji Młodego Pokolenia 

18:00 – Za ++ rodziców Józefa i Józefinę Malucha oraz za ++ z pokrewieństwa 

 

Środa 28.06.2017 – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika 

07:00 – Pielgrzymka Dzieci Komunijnych do Łagiewnik (Centrum JPII) i Krakowa 

 

Czwartek 29.06.2017 – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 

08:00 – Za ++ i żyjących Parafian oraz Dobrodziejów naszej Wspólnoty 

18:00 – Za + matkę Renatę Polok, ++ dziadków Karla i Gertrud Janocha oraz za ++ z 

 pokrewieństwa  

 

– Kolekta na Stolicę Apostolską (świętopietrze). 

 

Piątek 30.06.2017 

16:45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17:00 – Za + męża i ojca Waldemara Kittel w miesiąc po śmierci     

17:40 – Wyjazd na koncert charytatywny do Opola (S. Cristina) 



Sobota 01.07.2017 – Pierwsza Sobota Miesiąca 

08:00 –  

po Mszy św. – Nabożeństwo maryjne 

17:00 – Spowiedź św. przed Odpustem 

 

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

 

18:00 – (I Msza św. Niedzielna) – Za + męża i ojca Andrzeja Klaka, ++ Rodziców oraz 

za ++ z Rodziny  

  

Niedziela 02.07.2017 – Niedziela XIII Zwykła 

08:00 – (w jęz. niemieckim) –  

10:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 

11:00 – Za żyjących Parafian oraz Dobrodziejów naszej Wspólnoty  

20:00 – Wieczór Uwielbienia 

 

– Kolekta na potrzeby naszej parafii. 
 

Poniedziałek 03.07.2017 – Św. Tomasza, Apostoła 

18:00 – Za ++ Parafian oraz Dobrodziejów naszej Wspólnoty   

  

Wtorek 04.07.2017 

17:30 – Różaniec w intencji Młodego Pokolenia 

18:00 – Za ++ rodziców Elżbietę i Teodora Kopecki oraz za ++ z pokrewieństwa 

 

Środa 05.07.2017 

08:00 –         (modlitwa do św. Józefa) 

 

Czwartek 06.07.2017 – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy – Pierwszy 

 Czwartek Miesiąca 

17:00 – Godzina św. w intencji powołań i okazja do spowiedzi św. 

18:00 –  

 

Piątek 07.07.2017 – Pierwszy Piątek Miesiąca 

08:00 – 

po Mszy św. – Litania do NSPJ 

17:45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 –   

 

Sobota 08.07.2017 – Św. Jana z Dukli, prezbitera 

08:00 –   

18:00 – (I Msza św. Niedzielna) – Za + Waldemara Kittel – od Sąsiadów i Przyjaciół  

 

Niedziela 09.07.2017 – Niedziela XIV Zwykła 

08:00 –   

09:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 

10:00 –  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Cebula, ++ z rodzin Wiencek i Cebula oraz za 

++ z pokrewieństwa 



14:30 – Nieszpory niedzielne 

 

– Kolekta na WM Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne. 

– Do puszek zbiórka na PZCaritas. 
  

 

Refleksja 

„Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca 

waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są 

policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” 

 

Strach przed ludźmi jest brakiem zaufania Bogu. Ci, którzy mu ulegają, nie uważają 

Boga za wystarczająco dobrego i silnego. A jeżeli Bóg nie jest dla człowieka kimś 

wszechmocnym i dobrym w stopniu najwyższym, to tak naprawdę nie ma Go w jego 

życiu. 

Jezus chce podnieść dziś na duchu wszystkich zalęknionych i dodać im odwagi słowami: 

Nie bójcie się! Ludzie nie są w stanie nas unicestwić. Mogą, co prawda, zabić nasze ciało, 

ale ono i tak kiedyś musi zwiędnąć i obumrzeć. Natomiast bez naszej zgody ludzie nie 

zdołają uczynić nic złego naszej duszy. Ona jest w rękach Boga. Jeśli podejmą cokolwiek 

przeciwko nam, to tylko tyle, na ile pozwoli im Bóg i tylko wtedy, gdy będzie tego 

wymagało dobro Jego Królestwa. 

Jeżeli zostaniemy wydani ludziom, Bóg najlepiej wie, ile cierpienia uniesiemy i jakiej 

pomocy będziemy wówczas od Niego potrzebowali. On nigdy nie zostawi nas samych. 

Tymczasem strach przed ludźmi jest grzechem, który uśmierca nasze dusze. Tylko bojaźń 

Boża jest początkiem mądrości, która zapewnia nam życie wieczne. 

Bóg kiedyś wskrzesi nasze ciało i na zawsze połączy je z duszą, toteż strata życia 

doczesnego z powodu Królestwa Bożego w świetle wiary jest tylko zyskiem. Prośmy 

Pana, abyśmy wówczas, gdy zagrozi nam strach i prześladowanie, mogli mężnie i 

zdecydowanie dać Mu świadectwo, którego od nas oczekuje. 

ks. Zygmunt Godlewski 

 

Złota myśl tygodnia 

 

Strach nie jest długotrwałym nauczycielem obowiązku (Cyceron). 

 

Na wesoło 

 

Mąż z żoną jedzą obiad. Mąż mówi:  

- Te grzybki są wyśmienite! Skąd wzięłaś na nie przepis?  

- Z jakiejś powieści kryminalnej. 

 

Do sklepu zoologicznego wchodzi mężczyzna i mówi:  



- Poproszę tego stepującego żółwia.  

- Ojej, znowu zapomniałem grzałkę wyłączyć! 

 

Opowiadanie 

 

Dwóch przyjaciół 

Pewna dziewczynka żyła sobie kiedyś bardzo szczęśliwie razem ze swoim tatusiem. 

Jednak z powodu straszliwej zemsty złych ludzi została porwana. 

Pojawili się oni pewnego dnia, ubrani w długie płaszcze, na drodze prowadzącej do szkoły 

i uprowadzili dziecko. Gnając co sił na swoich czarnych koniach, gdy byli już bardzo 

daleko od wioski, skręcili na drogę prowadzącą w stronę lasu. Był on ciemny i ciernisty, 

pochłaniał coraz bardziej zagubionych ludzi. Zależało im bardzo, aby móc ją tam zgubić. 

Dziewczynka płakała ze strachu. Powtarzała, a właściwie wykrzykiwała na cały głos 

nauczone przez mamę modlitwy: «Zdrowaś Maryja, łaski pełna...». Dotarli wreszcie do 

miejsca, w którym las był już tak gęsty, że prawie niemożliwy do przejścia. Tam właśnie 

porzucili dziewczynkę. Przytulona do wielkiego drzewa, zanosiła się płaczem, 

nieprzestawając kontynuować swoich modlitw: «Zdrowaś Maryja, łaski pełna...». 

Kiedy tak płakała, nagle, niedaleko jej nóg, wyrosła wyjątkowej piękności róża, o płatkach 

tak delikatnych, jak pieszczota. Trochę dalej od niej, również w bardzo widocznym 

miejscu, pomiędzy trawą a liśćmi, rosła jeszcze jedna, a za nią jeszcze jedna i jeszcze 

jedna... Wszystkie razem tworzyły ścieżynkę, która prowadziła przez las. Dziewczynka 

zaczęła poruszać się od jednej róży do drugiej, najpierw bardzo powoli, a następnie coraz 

szybciej i szybciej. Nie minęło wiele czasu, kiedy znalazła się na skraju lasu, gdzie 

czekała na nią mama i tata. Oni również zauważyli ścieżkę wyznaczaną im przez róże i 

podążyli na jej poszukiwanie. W tej drodze pomagało im również nieustanne odmawianie 

«Zdrowaś Maryja». To właśnie one, wszystkie wypowiadane «Zdrowaś Maryja», 

przemieniały się w ścieżkę róż, które znów doprowadziły ich do siebie. 

Również nasze «Zdrowaś Maryja» stają się jak ścieżka, która prowadzi nas przez zawiłe 

drogi tego świata. Jedynie one mogą nas pewnie doprowadzić aż do ramion naszego 

niebieskiego Ojca. 

 

Papież Franciszek o Miłosierdziu 

 

„Jego miłosierdzie wyraża się w bliskości, czułości i wsparciu, które wielu braci i sióstr 

może zaoferować, kiedy przychodzą dni smutku i nieszczęścia. Wszyscy potrzebujemy 

pocieszenia, ponieważ nikt nie jest wolny od cierpienia, bólu i niezrozumienia” (MM 13). 

Każda śmierć parafianina to okoliczność, w której możemy okazać współczucie przez 

modlitwę, słowo wsparcia i udział w pogrzebie. Niech nikt nie zostaje sam z ciężarem 

straty i żałoby. 

 
 


