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Kluczem do wydobycia zasadniczych treści zawartych w liturgii słowa Bożego XII Niedzieli Zwykłej
są słowa Psalmisty, zamieszczone w psalmie responsoryjnym: Twoja łaska cenniejsza od życia. O ile
w minioną niedzielę mowa była o trzech łaskach: łasce przebaczenia, łasce usprawiedliwienia i łasce
wspierającej nas, tak, że nasza wola i czyny poddane są Bożym przykazaniom, 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. Apostoł bardzo wyraźnie nam to uświadamia: „Wszyscy dzięki wierze
jesteście Synami Bożymi w Chrystusie Jezusie”, to znaczy dzięki otwarciu się na Jezusa. Chodzi
jednak nie tylko o uznawanie tego, że Jezus jest Mesjaszem Bożym. On sam nas poucza „Jeśli kto
chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie
naśladuje”. Wzywa nas 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
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1. Dzisiaj XII Niedziela Zwykła (19.06.2022).
o Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się ̨ do przygotowania ołtarzy, udekorowania posesji oraz domów oraz wzięli udział w
procesji Bożego Ciała.
o Kolekta przeznaczona na potrzeby naszego kościoła (w tym miesiącu został pomalowany
sufit oraz ściany w prezbiterium. Chcemy kontynuować malowanie kościoła)
o Zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu
o Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego Gościa
Niedzielnego oraz naszą Gazetkę Parafialną
o Procesja, nabożeństwo do Najśw. Serca P. Jezusa o godz. 17.15
2. Zapraszamy na procesję tradycyjnej Oktawy Bożego Ciała (do czwartku włącznie) oraz na
nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa – po Mszy św. wieczornej. Prosimy również
by przyprowadzić dzieci do sypania kwiatków oraz przypomnieć dzieciom komunijnym
3. Poniedziałek (20.06.2022) – wspomn. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
4. Wtorek (21.06.2022) – wspomn. Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
5. Środa (22.06.2022) - Msza św. zbiorowa ku czci Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00.
6. Czwartek (23.06.2022) - Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela
o zakończenie tradycyjnej Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 18.00 procesja wokół
kościoła do czterech ołtarzy oraz błogosławieństwo wianków. Dzieci przychodzą w
strojach komunijnych.
o Dzień Ojca – Ojcom składamy serdeczne życzenia oraz modlimy się w ich intencji
7. Piątek (24.06.2022) - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
o Dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów
o Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego w int. uczniów, katechetów,
nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników szkoły – godz. 8.00
o Msza św. w int. „Margaretek” naszej parafii modlących się za księży – godz. 18.00
8. Sobota (25.06.2022) – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
o Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP o 7.00
9. Zapraszamy do udziału w Pieszej Opolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się
w dniach od 14 do 20.08.2022. Szczegóły u ks. Rafała

Złota myśl 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
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XII Niedziela zwykła 19.06.2022
8.00 – 1. Za †† Wiktorię i Bolesława Nowak i † siostrę Czesławę Siekaniec
2. Za † mamę Marię Kamińską w 15 r. śm.
9.30 – 1. Za † męża Jana, rodziców z obu stron i †† rodzeństwo
2. Dziękczynna w int. Justyny i Tomasza z ok. 10 r. ślubu oraz wnuczka Łukasza
11.00 – Zbiorowa:
- W int. Julii Licznar i Estery Beaty Łaczek z ok. chrztu św. za rodziców i
chrzestnych
- W int. rocznego dziecka Jakuba Gorek w int. rodziców, chrzestnych, rodzeństwa,
dziadków i całej rodziny
- W int. Jolanty z ok. 58 r. ur. z podz. za otrz. łaski, za szczęśliwy przebieg operacji
oraz z prośbą o dalsze B. błog. i opiekę Matki Bożej
- W int. syna Mateusza z ok. 21 r. ur. z podz. za otrz. łaski z prośbą o B. błog., dary
Ducha Świętego i łaskę wytrwania w wierze
- W int. Bogusławy o zdrowie oraz o B. błog. dla całej rodziny
- Za † Stanisławę Gąsior (od rodziny Nowak z Czechowic)
- Za † tatę i dziadka Jana Gąsior i za † brata Józefa †† teściów Janiny i Stefana
Dwojak i za † swatową Dorotę i za †† z rodziny
- Za † Romana Mielnik w miesiąc po śmierci
- Za † Danutę Miller w 3 miesiąc po śmierci oraz za †† Handzel Marię oraz Romana
Millera i †† z rodziny
- Za + Małgorzatę Daniel w 15 r. śm. oraz o zdrowie dla rodziny Daniel i Dudek
- Za † męża, tatę i dziadka Wiesława Borowiec w 5 r. śm.
- Za † mamę, babcię i prababcię Helenę Sacha w 19 miesiąc po śmierci
- Za † męża, tatę, dziadka i szwagra Jerzego Behen w 2,5 roku po śmierci
- Za † przyjaciółkę Annę Bartyzel w 10 r. śm.
12.00 – Chrzest: Anna Henryka Zielska, Igor Karol Wiśniewski
17.15 – Nabożeństwo do Najw. Serca Pana Jezusa z procesją eucharystyczną
18.00 – Za † mamę Helenę Bagińską
------------------------------------------------------------------------Poniedziałek 20.06.2022 Wspomnienie Alojzego Gonzagi, Zakonnika
7.00 – 1. Za † mamę Helenę Paudyna
2. Za † Zofię Byra (od Marka z rodziną)
18.00 – Za †† Renatę, Zbigniewa i Henryka Towarnickich
-----------------------------------------------------------------------Wtorek 21.06.2022 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
7.00 – 1. Za †† Małgorzatę i Zygfryda
2. Za † syna Edwarda Bylica w 4 r. śm., † męża Adama Bylica w 1 r. śm.
18.00 – Za †† Julię i Tadeusza Pichur
------------------------------------------------------------------------

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 czerwca 2 0 2 2 2 5 / 2 0 2 2 ( 2 7 3 )

Środa 22.06.2022
7.00 –
18.00 – 1. Za † dziadka Jerzego w kolejną rocznicę śmierci
2. Zbiorowa:
- Do Miłosierdzia Bożego w int. dzieci Mateusza i Pauliny z prośbą o odnalezienie
drogi życia, dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża oraz Boże błog. i zdrowie
------------------------------------------------------------------------Czwartek 23.06.2022 Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
7.00 18.00 – 1. Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Matki Bożej oraz za ††
rodziców Haliny, Kazimierza, Zdzisława Zdrojkowskich i w int. †† z rodziny Dams i
Zdrojkowskich, † ojca Czesława Malskiego oraz †† z rodziny Bilik i Malski
2. Do Ducha Świętego w 36 r. ur. syna Pawła Sikocińskiego dziękując za otrz. B. błog.
prosząc o zdrowie, dary i owoce Ducha Świętego oraz o dalsze B. błog. i opiekę MBNP
------------------------------------------------------------------------Piątek 24.06.2022 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 – Za † Danutę Wąs w 23 r. śm. oraz o B. błog. dla Jana z ok. imienin
8.00 – Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego w int. uczniów, katechetów,
nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników szkoły.
18.00 – 1. W int. „Margaretek” naszej parafii modlących się za księży
2. W int. Haliny i Wiesława z ok. 39 r. ślubu o zdrowie i B. błog. oraz w int. syna
Marcina z ok 38 r. ur.
2. Za † Marię Bober o życie wieczne
------------------------------------------------------------------------Sobota 25.06.2022 Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
7.00 – W int. synowej Małgorzaty z ok. 50 r. ur. z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie i B.
błog. na dalsze lata życia oraz o B. opatrzność dla całej rodziny
7.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
18.00 – Za †† rodziców Helenę i Mariana Kwiecień, † brata Józefa Kwiecień i † siostrę
Krystynę Tabor
------------------------------------------------------------------------XIII Niedziela zwykła 26.06.2022
8.00 – Za †† Zbigniewa, Michała, Irenę oraz za wszystkich †† z rodziny Rowińskich
9.30 – 1. Za † ojca Kazimierza Pałkę (od synów Zbigniewa i Łukasza z rodzinami)
2. Dziękczynna za opiekę Bożą i otrz. łaski w minionym półroczu dla całej rodziny
11.00 – Zbiorowa:
- W int. rocznego dziecka Marceliny Anny Wizimirskiej, za rodziców i chrzestnych
- W int. Teresy z ok. urodzin z prośbą o zdrowie, B. błog. i cierpliwość w chorobie
- Za † Zofię Paterkiewicz w 5 r. śm.
- Za † Franciszka Urbańskiego w 12 r. śm., †† rodziców i teściów i wszystkich †† z
rodziny
- Za † Marcina Sawę w 2 r. śm.
- Za † Helenę Serafin w miesiąc po śmierci
- Za † Mieczysława Marij w miesiąc po śmierci
17.15 – Nieszpory
18.00 – W int. córki Anny z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie
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Nauczanie pasterzy diecezji opolskiej
W bliskości Waszej dorocznej pielgrzymki do
sanktuarium na Górze Św. Anny przyjmijcie moje serdeczne
zaproszenie i słowa pasterskiej zachęty. Niech pielgrzymka,
która odbędzie się w dniach 25–26 czerwca br. zgromadzi u stóp Patronki ziemi śląskiej jak
najliczniej przedstawicieli świata męskiego diecezji opolskiej i gliwickiej. Idąc za wezwaniem
Ojca św. Jana Pawła II, zawartym w jego „Liście do Rodzin”, chcemy przede wszystkim
podczas pielgrzymki modlić się w intencji naszych rodzin. „Niech ten czas stanie się
powszechną i nieustanną modlitwą Kościołów domowych i całego Ludu Bożego. Niech w tej
modlitwie znajdą swoje miejsce również rodziny zagrożone czy chwiejące się, również i te
zniechęcone, rozbite lub znajdujące się w sytuacjach, które Familiaris consortio określa jako
nieprawidłowe. Trzeba, ażeby czuły się ogarnięte miłością i troską ze strony braci i sióstr”
(LR 5). Korzystając z okazji, chciałbym Was wszystkich zachęcić do licznego Udziału w
tradycyjnych pielgrzymkach stanowych i obchodach kalwaryjskich na Górze Świętej Anny.
Ona była zawsze w przeszłości dla mieszkańców naszej pięknej śląskiej krainy umiłowanym
miejscem modlitwy. Oby taką była i dla nas oraz dla pokoleń, które po nas przyjdą.
abp Alfons Nossol

Dobry powód
"Czy przypadkiem nie zostawiłam u pana parasolki?" - zapytała mnie kobieta mieszkająca
w sąsiedztwie. Kilka dni wcześniej złożyła mi ona krótką wizytę.
- "Owszem" - odparłem.
Podziękowała mi serdecznie, a potem z uśmiechem dodała: "Pan to przynajmniej jest uczciwy!
Pytałam już chyba tuzin osób, czy zostawiłam u nich tę parasolkę i każdy odpowiadał, że nie!"
Pewien żółw żył sobie spokojnie na wsi. Któregoś dnia kuzynka mieszkająca w mieście
zaprosiła go do siebie. Ponieważ żółw bardzo pragnął zobaczyć trochę świata, przyjął
zaproszenie. Odległość nie była duża - wynosiła nie więcej niż kilometr, lecz dla żółwia
stanowiło to prawdziwą wyprawę.
Łudził się jednak, że dotrze w miarę prędko i dopiero rankiem wyruszył w drogę. "Idąc pewnym
i niezmiennym krokiem - myślał - dojdę na miejsce na pewno jeszcze przed południem. A więc
w samą porę, by zasiąść do stołu".
Wyruszył podśpiewując... Szedł, szedł i szedł...
Do południa żółw przebył zaledwie kilkaset metrów. Gdy usłyszał dzwon bijący godzinę
dwunastą, mruknął ze złością: "Co to za głupi dzwon! Nie minęła jeszcze godzina od czasu,
gdy wyszedłem z domu, a ten już wydzwania południe. Ten zegar na pewno jest zepsuty".
Szedł, szedł...
Słońce już skryło się za horyzontem, a na niebie zabłysły gwiazdy, lecz żółw nie przebył jeszcze
nawet połowy drogi. Zdenerwowany jak nigdy dotąd zaczął pomstować: "Świat nie jest już
taki jak kiedyś! Słońce zachodzi szybciej, gwiazdy pojawiają się za wcześnie. Zegary wciąż się
psują. A dni są krótsze niż te przepisowe dwadzieścia cztery godziny!"
I tak złorzecząc pod nosem, podjął dalszą wędrówkę, nieustannie przeklinając drogę, która
wydawała mu się kręta i zbyt gęsto porośnięta krzewami.
Zawsze znajdzie się dobry powód, aby źle myśleć o innych.
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