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20.06.2021 XII Niedziela Zwykła 842/21 
  

Za kogo mnie uważasz? 
 Rozmowa, jaka toczy się pomiędzy 
Jezusem, a Jego uczniami składa się z 
dwóch pytań. Pierwsze jest ogólne i 
odnosi się do otoczenia. Drugie, bar-
dziej osobiste, skierowane jest do 
samych uczniów. 
 Większość z nas żyje wśród ludzi, 
którzy uważają się za chrześcijan. Zo-
staliśmy w dzieciństwie ochrzczeni, w 
wieku szkolnym przystąpiliśmy do 
pierwszej Komunii świętej, byliśmy u 
bierzmowania. W tamtym okresie zna-
czącą rolę w kształtowaniu naszej 
wiary odegrało otoczenie. Byli to ro-
dzice, najbliżsi krewni, katecheci. To 
od nich usłyszeliśmy o Jezusie. 
 Jednak, aby tak naprawdę stać się 
uczniem Chrystusa, trzeba odpowie-
dzieć sobie na to samo pytanie, jakie 
postawił On Apostołom: A wy za ko-
go Mnie uważacie? Tutaj już nie wy-
starczy samo chrześcijańskie wy-
chowanie i wiedza katechizmowa. 
 W życiu każdego człowieka 
nadchodzi chwila, gdy staje on 
przed podobnym pytaniem. Być 
może, będzie to miało miejsce w 
sytuacji krańcowej albo wtedy, 

gdy będziemy musieli dokonać 
ważnego moralnego wyboru.  
 Możliwe, że nasza odpowiedź do-
prowadzi do utraty popularności i 
aprobaty w otoczeniu, a nasze konto 
bankowe nie wzrośnie. Trzeba jed-
nak pamiętać o tym, że Jezus nie 
obiecuje tym, którzy chcą pójść za 
Nim, łatwego życia. Obiecuje krzyż.  
 Krzyż jednak nie jest już na-
rzędziem tortury, ale przynosi 
człowiekowi odkupienie i życie.  
Dlatego, jak zapewnia Jezus, każdy 
kto będzie miał odwagę wziąć krzyż 
i opowiedzieć się za Nim, otrzyma 
w zamian życie wieczne. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

20.06.21 XII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta parafialna; Puszka – Wydział Teologiczny UO. 

8:00 Msza św.: O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie 
Łucji i Henryka Giercuszkiewicz 

11:00 Suma W intencji Mirosława Nowak z okazji 60 urodzin. 
10:00 Przechód Uroczystość Odpustowa 

21.06.21 Poniedziałek – wspomnienie NMP Opolskiej 
17:00 Msza św.: Za † Jana Turowskiego w 30 dzień śmierci.       18:00 G 

22.06.21 Wtorek – dzień powszedni.  
17:00 Msza św.: Za † Marię Krąpiec (Sz) 

23.06.21 Środa – dzień powszedni.  
17:00 Msza św.: Za † Jana Bednarz (ZB) 

18:00 Msza św.: Za †† Katarzynę i Jana Andruchów, z †† Antoninę Nawarowską, za †† z 
rodziny Bandrowskich: Franciszka, Antoninę, Katarzynę, Józefa, Jana, 
Pawła, Zofię oraz za †† Dziadków, Babcie i za Dusze w czyśćcu cierpiące AJ. 

24.06.21 Czwartek - Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 
17:00 Msza św. Za † Bartka Toruńskiego od Rodziców.  

25.06.21 Piątek – dzień powszedni. 
8:00 Msza św.: Zakończenie Roku Szkolnego – Msza św. w intencji wszystkie Dzieci i 

Młodzież uczącą się, za Nauczycieli, Wychowawców, Rodziców i Dziadków. 

17:00 Msza św.: Za †† rodziców Piotra i Marię Łabuz (Cz. Ł) 

26.06.21 Sobota – dzień powszedni.  
17:00 Msza św.: Za † Wandę Jędrzejewską w 1 rocznicę śmierci 

18:00 Msza św. Niedzielna: W intencji Katarzyny Giercuszkiewicz z okazji 30 urodzin.  

19:00 Niemodlin Konferencja dekanalna 

27.06.21 XIII Niedziela Zwykła. 
 Kolekta na Ubezpieczenie Kościoła i Cmentarzy za II kwartał. 

8:00 Msza św.: Za rodzinę Białowąs - Jezierski 

11:00 Suma Za †† Jana i Marię Skrzynkowskich. 
13:30 Rzymkowice Uroczystość odpustowa 



 
 

Dwunasta niedziela w ciągu roku - 20 czerwca 2021 
 

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach, 
lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał tak spektakularnego 
znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym 
ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas 
pokarmem. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 
 

2. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wskazuje na moc Boga, który jest Panem wszelkiego 
stworzenia i wszystko jest Mu poddane. W Ewangelii usłyszymy o burzy, która spotkała 
uczniów Jezusa na Jeziorze Galilejskim. Gest uciszenia żywiołu przez Pana Jezusa uzmysłowił 
uczniom, kim jest ich Mistrz. Fragment z Drugiego Listu do Koryntian przywołuje na myśl sakra-
ment chrztu świętego. 
 Słuchajmy zawsze słowa Bożego, abyśmy potrafi radować się tym, że w nasze życie 
wszedł Pan, który ucisza burze niepokoju i pozostaje z nami. 
 Jesteśmy uczniami, którzy mają słuchać słowa Bożego, przyjmować Ciało Pana Jezusa. Otwórzmy 
nasze serca na Ducha Świętego, który został nam dany już na chrzcie świętym. Dziękujmy dzi-
siaj Panu Jezusowi za wszelkie łaski, których udzielał nam w tym roku, a także za nauczycieli, 
wychowawców i pracowników administracji. Prośmy o dobre przeżycie wakacji.  
 

3. W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10. Światowe Spotkanie Rodzin (potrwa do 
27.06) pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.  
 

4. W środę przeżyjemy także Dzień Ojca. Na Mszy św. o godzinie 17:00 będziemy się modlić 
za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania 
wynikające z ich powołania. 
 

5. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz. 8:00 na Mszę Świętą dzięk-
czynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym roku, za piękną pracę wycho-
wawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za rzetelną pracę dzieci i mło-
dzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami. 
 

6. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który 
wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego. 
 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i 
opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

8. W tym tygodniu patronuje nam – w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga 
(1568-1591), alumn, zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych. 
 

9. Sprzątanie Kościoła - kolejne tygodnie: 
26.06.21 Agnieszka Mesjasz,  Agnieszka Giercuszkiewicz, Tadeusz Junik, Katarzyna Szczerba 
03.07.21 Mała Góra Czesława Janik, Marek Jezierski, Iwona Trzmielewska,     
   Danuta Łotocka, Irena Kusiak i Renata Zielińska 
 



10. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Bartyna Marcin, syn Zbigniewa Góra 16 
Zapowiedź 2 

Kramarczyk Ewelina, córka Marka Niemodlin Boh. Powst. Śl. 13a 
 

Jeśli Ktoś zna jakieś przeszkody – proszony jest o powiadomienie kancelarii Parafialnej  
 

11. Apel Papieża o modlitwę za kraje Bliskiego Wschodu.  
 Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, prezydium Rady Konferencji Episkopatów 
Europy (CCEE) oraz COMECE Biskup Opolski prosi o włączenie się parafii naszej diecezji w 
inicjatywę modlitwy w intencji mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Libanu, w 
związku z wieloma trudnościami, których doświadcza społeczność tego regionu świata.  
 

12. Święto Papieskie. 
 Od kilku lat liturgiczna Uroczystość Świętych Piotra i Pawła obchodzona jest w kościele jako Święto 
Papieskie – dzień szczególnej modlitwy w intencji urzędującego papieża. Nuncjatura Apostolska w Pol-
sce nie będzie w tym roku organizowała żadnych centralnych uroczystości, a Konferencja Episkopatu 
Polski wzywa do celebrowania tej okoliczności w kościołach katedralnych oraz w parafiach. Mając to na 
uwadze, Biskup Opolski będzie modlił się za Papieża Franciszka podczas uroczystego zakończenia 
roku formacyjnego w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownych w Opolu, a Opolski Bi-
skup Pomocniczy Paweł Stobrawa odprawi Mszę św. w intencji Papieża w katedrze opolskiej o g. 18.30, 
do udziału w której serdecznie zapraszamy diecezjan, zwłaszcza mieszkańców Opola.  
 

13. Międzydiecezjalna Pielgrzymka do Santiago de Compostella.  
 Archidiecezja wrocławska i diecezja opolska we współpracy wynikającej z faktu, że przez 
teren obydwóch diecezji przebiega Szlak Jakubowy Via Regia (Ujazd, Góra św. Anny, Opole, 
Dobrzeń Wielki, Skorogoszcz, Brzeg, Wrocław, a potem Zgorzelec) organizują w dniach 16-24 
sierpnia br. międzydiecezjalną pielgrzymkę do Santiago de Compostella w obchodzonym Jubile-
uszowym Roku Jakubowym. Zgłoszenia do końca czerwca przyjmuje ks. Tomasz Gospodaryk z 
archidiecezji wrocławskiej pod adresem mailowym: tgospodaryk@wp.pl.  
 Po zgłoszeniu i podpisaniu umowy następuje wpłata zaliczki w kwocie 1200 zł bezpośrednio na 
konto organizatora. Druga rata płatna miesiąc przed wyjazdem. Zgłaszając się należy podać następu-
jące dane: imię i nazwisko zgodnie z dokumentem, nr dowodu osobistego, data ważności dowodu 
osobistego, data urodzenia (potrzebne do ubezpieczenia), telefon kontaktowy i adres e-mailowy. 
 

14. Rekrutacja w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu.  
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu ogłasza nabór do liceum. Zapisy odbywają 
się drogą telefoniczną lub mailową. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym można odwie-
dzić gmach szkoły przy ulicy Opawskiej 81 w Raciborzu. Szczegóły na stronie szkoły: 
www.dloraciborz.pl lub telefonicznie 32 400 50 00 lub 604 951 919. 
 

15. Zaproszenie do nauki w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej. Przesłuchania wstępne.  
 Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza na przesłuchania wstępne na nowy 
rok szkolny 2021/2022, które odbędą się: 26 czerwca 2021 r. oraz 28 sierpnia 2021 r. od 
godz. 9.00. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie inter-
netowej: www.dimk.diecezja.opole.pl. 
 

  

 Po spotkaniu z Panem Jezusem razem we wspólnocie Kościoła idźmy do naszych 
codziennych spraw i obowiązków. Dajmy świadectwo wiary naszymi czynami i życiem. 
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