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XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 4,26-34)
Jezus powiedział do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje
i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon,
najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy
stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na
żniwo”.
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się
je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza
wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją
zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś
objaśniał wszystko swoim uczniom.
w każdym sercu jest kawałek żyznej
SIEWCA I ZIARNO
Bóg działa w sposób zaskakujący.
Zasiewa
ziarno
swojej
łaski
w najgłębszych pokładach ludzkiego
serca, dlatego królestwo Boże
wzrasta w człowieku w sposób
niedostrzegalny zarówno dla niego
samego, jak i dla innych. Z tego
wniosek, że nie ma ludzi straconych,
zapomnianych przez miłosiernego
Ojca. Ktoś słusznie zauważył, że

roli, na której rośnie życie Boże.
W każdym, to znaczy również w sercu
największego grzesznika.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty
wiesz, jak dotrzeć do mego serca,
które tak często oddala się od Ciebie
i od Twego Kościoła. Przymnóż moją
wiarę w to, że Ty o mnie nigdy nie
zapominasz.

I N T E N C J E 18-24.06.2018
PONIEDZIAŁEK – 18.06.2018
7.00 - Za † męża i ojca Jana Michalik w 5 r. śm., †† z rodziny
18.00 - Za † mamę Teresę Wieczorek w 17 r. śm., † ojca Zygfryda Wieczorek w 26 r. śm., †† z rodziny
- Za †† Stefanię i Piotra Zaręba, † siostrę Teresę, brata Janusza, †† dziadków z obu str.
WTOREK – 19.06.2018
7.00 - Za † męża Aleksandra Gonatrz w 1 r. śm., † ojca Józefa
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. księdza seniora Reinholda Buczka z ok. kolejnej rocznicy święceń
kapłańskich
18.00 - Za † córkę Beatę w k. r. śm., †† z rodziny
- Za † mamę Krystynę w 4 r. śm., † ojca Bolesława, † męża Jana, †† teściów, d. w c.
ŚRODA – 20.06.2018 – św. Alojzego Gonzagi
7.00 - Za †† Klarę i Stefana Płonka, † wnuka Rafała, †† Weronikę i Jana Świątkowskich, Bożenę i Stanisława
Świtniewskich
- Za † Mieczysława Dorosławskiego w 1 r. śm.
18.00 - Za †† rodziców Agnieszkę i Piotra Wieszala, †† Martę i Helmuta Wójcik, †† dziadków z obu str., d. w c.
oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † siostrę Jadwigę w 1 r. śm., † mamę Petronelę, †† z rodziny
CZWARTEK – 21.06.2018 – Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
7.00 - Za † córkę Annę w 3 r. śm., †† z rodziny, d. w c.
18.00 - Za † męża Zdzisława Gilewicz w 3 r. śm., †† rodziców, †† teściów, † szwagra, †† dziadków z obu str.
- Za † męża Zbigniewa w 5 r. śm., †† rodziców i teściów
PIĄTEK – 22.06.2018
7.00 - Za † ojca Mikołaja w 40 r. śm., † mamę Franciszkę, †† dziadków, † brata Aleksandra, †† z rodziny,
†† z pokr., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… o bł. B. w rodzinie oraz za † męża Brunona
8.00 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † mamę i babcię Janinę Dziubek w 5 r. śm., † ojca Zygmunta z ok. dn. ojca, †† z pokr.
- Za †† rodziców Marię i Mieczysława Tokarskich w r. śm., †† z rodziny
SOBOTA – 23.06.2018
7.00 - Za † tatę Jana, † ciocię Wandę z ok. imienin, † mamę Walerię, † brata Bogumiła, †† z rodziny Białkowskich
i Skórów
18.00 - Za †† ojców Konrada, Eugeniusza, Rajnholda, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† z rodziny Smolarek, Krok,
Polok
- Za † Franciszka Prochownika w 11 r. śm., (int. od dzieci, wnuków i prawnuków)
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Darii z ok. 18 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA – 24.06.2018
7.00 - Za † Jana Rutę w dniu ur. i imienin
- Za †† rodziców i dziadków Katarzynę i Eustachego Chodynieckich, ich † syna Antoniego, † ojca Jerzego
Cedzich, †† z rodziny
8.30 - Za †† rodziców Helenę i Tadeusza Juszczak, †† Józefa i Brygidę Lebek, †† dziadków z obu str., †† 2 braci,
3 siostry, 2 bratowe, 6 szwagrów, siostrzeńca Mariana, męża Michała, †† z pokr., d. w c.
- Za † Jerzego Kunert w 2 r. śm., †† z rodziny z obu str., d. w c.
10.00 - Za †† rodziców Pawła Sznapka, †† 2 żony, †† teściów Ryszarda i Łucję Strzelczyk, męża Józefa, syna Jana,
†† z pokr.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. syna Łukasza z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
- Za †† z rodziny Kozołup, Kozak, Zasada
11.15 - Za † siostrę Lidię w k. r. śm., †† rodziców Stanisława i Katarzynę, † męża Władysława z ok. im, †† z rodziny
- Za †† teściów Jana i Janinę Palka, † brata Wiesława, †† z rodziny
15.00 - Za †† rodziców Otylię i Gerarda, † ojca Władysława, † siostrę Zofię, †† szwagrów, †† z rodziny Iwanecki,
Dziedzic, Styś
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Alicji z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
16.00 -Nabożeństwo czerwcowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTE RSKIE 17 -24.06.2018
1. XI Niedziela Zwykła. Kościół zachęca nas do budowania wspólnoty z Bogiem i braćmi opartej
na fundamencie wiary i miłości. Źródłem tej miłości jest zawsze Jezus Chrystus obecny
w Najświętszej Eucharystii.
• O godz. 16.00 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
2. Dzisiaj o godz. 16.30 spotkanie organizacyjne uczestników jubileuszowej pielgrzymki do
Rzymu i San Giovanni Rotondo z przedstawicielem biura podróży.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa
i modlitwy do św. Ojca Pio.
4. W środę wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – patrona studentów
i ministrantów.
5. W czwartek 21 czerwca obchodzimy wspomnienie Najśw. Maryi Panny Opolskiej, głównej
patronki miasta Opola. W tym dniu przypada 35 rocznica pobytu Ojca św. Jana Pawła II na Górze
św. Anny i rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej.
6. W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 będzie spowiedź św. dla dzieci i młodzieży na
zakończenie roku szkolnego.
• Nie będzie Mszy św. szkolnej.
• Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
7. W piątek 22 czerwca o godz. 8.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego, zapraszamy
dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Po Mszy św. udamy się do szkoły
na uroczyste zakończenie i podsumowanie wyników nauczania.
• godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
8. W piątek o godz. 17.00 z przed kościoła św. Wawrzyńca wyrusza piesza pielgrzymka
młodzieży ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie na Górę św. Anny. Jest to wspólne
dziękczynienie młodzieży na zakończenie roku szkolnego. Msza św. na Górze św. Anny będzie
o godz. 21.00. Młodzież z naszej parafii udaje się na Górę św. Anny pod opieką ks. Piotra.
9. W niedzielę 24 czerwca obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Na Górze
św. Anny Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców. W uroczystej Mszy św. o godz. 10.00
uczestniczyć będą Biskup Opolski i Gliwicki oraz tegoroczni neoprezbiterzy.
• W parafii Izbicko odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.
10.W dniach 1-2 lipca 2015 r. na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli
i Wychowawców pod hasłem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Rozpoczęcie pielgrzymki
w niedzielę 1 lipca o godz. 15.00.
11.W niedzielę 1 lipca Pielgrzymka Dzieci na Górę św. Anny. Msza św. o godz. 10.00.
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe
i materialne oraz za okazywaną życzliwość i pomoc w pracach realizowanych obecnie
w parafii. Zachęcamy do udziału w wieczornych nabożeństwach ku czci Najśw. Serca Pana
Jezusa. Warto także sięgnąć po prasę katolicką, która jest dostępna na stoliku prasowym.
Życzymy pięknej, dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.

MATKA BOSKA OPOLSKA
Cudowny wizerunek Matki Bożej Opolskiej znajduje się
w ołtarzu katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Opolu. Namalowany został na desce lipowej (129x92 cm)
przez nieznanego artystę z kręgu czeskich warsztatów
malarskich. Badania historyczne pozwalają określić czas
powstania obrazu na koniec wieku XV. Wizerunek
przedstawia Madonnę ujętą w półpostaci, z Jezusem na
lewym ramieniu. W prawej dłoni Matka Boża trzyma jabłko.
Głowę ma lekko schyloną w stronę Syna, który twarzyczką
zwraca się ku Matce, a prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, w lewej zaś
ręce trzyma księgę Pisma świętego. Tło obrazu stanowi amarantowe sukno. W XVIIIwiecznej kronice ojców jezuitów, dawnych stróżów sanktuarium, czytamy o obrazie,
że „zda się, jakoby ta Matka przedziwna oczyma swymi na każdego patrzy, a choćby
i tysiące było przytomnych, każdy z nich sądzi, że Matka Jezusa na niego samego swym
macierzyńskim okiem spogląda”.
Historia opolskiego wizerunku Matki Bożej jest niezwykle bogata. Obraz
pochodzi z Piekar, gdzie już w średniowieczu słynął łaskami. W okresie reformacji
kościół przeszedł w ręce protestantów i dopiero w 1659 roku został zwrócony
katolikom. Ówczesny proboszcz (ks. Jakub Roczkowski) przeniósł obraz do głównego
ołtarza. Od tego czasu wzrasta kult tego obrazu. Stąd, gdy w roku 1680 szalała
w Pradze zaraza dziesiątkująca ludność, cesarz Leopold I postarał się o sprowadzenie
do tego miasta obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Obnoszono go w uroczystej procesji po
ulicach. Po dwóch tygodniach zaraza zaczęła wygasać, a obraz obdarowany licznymi
wotami wrócił triumfalnie do Piekar.
W roku 1683 ojcowie jezuici przewieźli cudowny obraz do Opola, ponieważ
obawiali się zbliżającej się nawały tureckiej. W Piekarach pozostała kopia obrazu,
przed którą modlił się Jan III Sobieski, śpiesząc pod Wiedeń z odsieczą. Gdy minęło
wspomniane niebezpieczeństwo, obraz wrócił na krótko do Piekar. Już bowiem
w 1702 roku przewieziono go ponownie do Opola, obawiając się tym razem Karola XII,
króla Szwecji (potop szwedzki). Tym razem pozostał tutaj już na stałe. W Piekarach zaś
zaczęła słynąć łaskami umieszczona tam wcześniej kopia obrazu.
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