
 
 

        Posłaniec Św. Floriana 
Parafia Św. Floriana w Zawadzie 

www.florian-zawada.pl 
+48 /77 421 28 84; 695 331 715 

XI-XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

13-27 czerwca 2021 r. 
Nr 13/2021/169 

Gazetka parafialna jest wydawana przez Parafię Św. Floriana w Zawadzie  
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialne j 

 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał 
charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza 
łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku 
Jezusa.  

Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce 
Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim,  
że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie. 
Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie - bardzo wcześnie przyswoił sobie 
nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa.  

W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto 
Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. (…) 

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom.  
Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych  
za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temu Sercu wynagradzać za 
grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. 
Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim 
miłości we wszelkich jej przejawach.       (za: www.brewiarz) 

 
 



INTENCJE MSZALNE 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Niedziela 

13 
maja 

8.00 

10.30 

Msza św.: W intencji Parafian 

Msza św.: Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane 
łaski oraz z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Kristiany  
i Dominika Pikos z okazji 10. rocz. ślubu oraz opiekę Anioła Stróża dla dzieci 

19.00 Msza św.:  
1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej Fatimskiej i św. Floriana o Boże błog., wszelkie 
potrzebne łaski i zdrowie dla Rodziców i Dzieci I. komunijnych 
2. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Floriana o Boże błog., wszelkie potrzebne 
łaski i zdrowie dla modlących się w Apostolacie „Margaretka” (intencja od ks. Proboszcza) 
Nabożeństwo fatimskie-różaniec święty 

Bł. Michała Kozala, biskupa i męcz. 
Poniedziałek 

14 
czerwca 

18.00 Msza św.:  
Za †† rodziców Józefa i Martę Langner, brata Franciszka, Elżbietę Langner, Józefa i Martę 
Golomb, ojca Pawła Czech oraz za †† z pokr. 

Bł. Jolanty, zakonnicy 
Wtorek 

15 
czerwca 

18.00 Msza św.:  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże 
błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Gizeli i Jerzego Halek (x. MS) 

 

Środa 

16 
czerwca 

11.00 Msza św.:  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej z prośbą o Boże błog., zdrowie  
i wszelkie potrzebne łaski na kapłańskiej drodze dla księży święconych  
w Roku Jubileuszowym 2000 

Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
Czwartek 

17 
czerwca  

17.00 
18.00 

Adoracja Najśw. Sakramentu 
Msza św.:  
W intencji Parafian i Dobrodziejów Parafii 

 

Piątek  

18 
czerwca 

18.00 Msza św. (dla dzieci i młodzieży): 
Za †† rodziców Marię i Ignacego Wieczorek, braci Franciszka i Konrada oraz  
za †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące 
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

Św. Romualada, opata 

Sobota 

19 
czerwca 

13.30 
 

 
 

18.00 
 

Msza św.:   
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz z 
prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Renaty Leluszko z okazji  
50. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny 

Msza św. niedzielna: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Stefanii  
i Krzysztofa Skieresz oraz za †† rodziców, chrzestnych i za † ks. Henryka Ceślika 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA  

Niedziela 

20 
czerwca 

8.00 
 
 

10.30 

Msza św.:  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z prośbą o Boże błog., zdrowie  
i wszelkie potrzebne łaski dla Mieszkańców i ich Rodzin z ul. Polnej w Zawadzie 

Msza św.:  
Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz z prośbą 
o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla organisty 
Dominika Ofczorz z ok. urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny 

14.30 

15.00 

Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

Msza św.: W intencji Parafian  



INTENCJE MSZALNE 
XII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OPOLSKIEJ 
 

Poniedziałek 

21 
czerwca 

18.00 Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Liturgicznej Służby 
Ołtarza i Wspólnoty Dzieci Maryi naszej parafii oraz o Boże błog. dla Rodziców 

 
Wtorek 

22 
czerwca 

18.00 Msza św.: 
Za †† rodziców Pelagię i Kazimierza, Bronisława, dziadków z obu stron oraz † Marię 

 
Środa 

23 
czerwca 

8.00 Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz z 
prośbą o Boże błog.,zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Zenona Halaba z okazji imienin 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
Czwartek 

24 
czerwca  

17.00 
18.00 

Adoracja Najśw. Sakramentu 
Msza św.: 
INTENCJA WOLNA 

 

Piątek  

25 
czerwca 

8.00 
 
 
 

 

18.00 

Msza św. (dla dzieci i młodzieży): 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski w roku 
szkolnym 2020/2021 oraz z prośbą o Boże błog. na czas wakacji w intencji Dzieci i ich 
Rodziców oraz w intencji Dyrekcji, Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej  
i Publicznego Przedszkola w Zawadzie 

Za † Genowefę Rohn - 30. dzień po śmierci  
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera 

Sobota 

26 
czerwca 

12.00 
 

16.00 
 

 

18.00 

Msza św.: Sakrament Małżeństwa 
W intencji Nowożeńców: Paulina Klimek i Sebastian Lisoń 

Msza św.: Sakrament Chrztu Świętego 
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla dziecka przyjmującego Chrzest 
Święty Leon Moczko oraz o Boże błog. dla rodziców i rodziców chrzestnych 

Msza św.  niedzielna: 
Za †† męża Pawła Latusek, rodziców, teściów, szwagrów, ciocię Małgorzatę oraz  
za †† z rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Niedziela 

27 
czerwca 

8.00 
 
 
 

10.30 

Msza św.:  
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Marii Wrzód z okazji 75. rocz. 
urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny 

Msza św.: Rocznica I Komunii Świętej 
Do Op. Bożej i przez wst. NMP i św. Floriana o Boże błog. dla Dzieci  
z okazji I rocz. Komunii św. oraz o Boże błog. dla Rodziców i Chrzestnych  

14.30 

15.00 

Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 
 

Msza św.: 
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz z 
prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Władysława Marka Mazura  
w rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA – CZERWIEC 2021 
 
 

Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty,  
aby wzrastali w miłości – w hojności, wierności i cierpliwości. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XI Niedziela zwykla – 13.06.2021 

 

WIERNI MAJĄ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA W OBIEKTACH KULTU RELIGIJNEGO! 
KOMUNIA ŚWIĘTA MOŻE BYĆ PRZYJMOWANA DO UST I DO RĄK. 

 

 

 Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i ks. Biskupa  w naszym kościele podczas liturgii może 
uczestniczyć (od 13.06. 2021 r.)  do 50% miejsc siedzących i stojących;  (od 27.06. 2021 r.)  do 75%. 
Od niedzieli, 20.06.20201 r. biskup  odwołuje w całości dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. 
niedzielnej i świątecznej i przywraca posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej dla Chorych. 
 

 

 Dziś przeżywamy XI Niedzielę Zwykłą. Msze św. o godz. 800 i  1030.   
Msza św. i nabożeństwo wraz z procesją fatimską o godz. 1900. 
Proszę o przystrojenie figury fatimskiej i niesienie przez Rodziców dzieci, które w tym roku przyjęły  
I. Komunię Św.  
Dzisiaj Odpust obchodzi Parafia św. Antoniego w Luboszycach - nasza macierzysta Parafia. 
 

 W środę (16.06) Eucharystia w intencji księży święconych w Roku Jubileuszowym 2000 (moich 
kolegów kursowych)  wraz z ich udziałem o godz. 1100. Zapraszam do wspólnej modlitwy!  
Nie będzie mszy św. o godz. 800. 
 

 W czwartek (17.06) ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700 i Eucharystia o godz. 1800. 
 

 Polecam prasę katolicką: GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 6 zł)… i POSŁANIEC ŚW. FLORIANA.  
 

 OGŁOSZENIE: 

Mobilne Centrum Badań pod katem miażdżycy tętnic, osteoporozy kości, wydolności płuc i oskrzeli. Badania te odbędą się  
w Ambulansie Diagnostycznym w czwartek (17.06.) o godz. 1300 na parkingu przy kościele. Szczegóły na plakacie i ulotkach  
przy wyjściu z kościoła. 
 

 „BÓG ZAPŁAĆ” WAM  ZA WSZELKIE DOBRO, OFIARY I ŻYCZLIWOŚĆ! 
* kolekta z dzisiejszej niedzieli (13.06)  przeznaczona na potrzeby parafii 
* zbiórka do puszki dzisiaj (13.06)   przeznaczona na cele gospodarcze na cmentarzu...etc. 
* kolekta w przyszłą niedzielę (20.06)   przeznaczona na potrzeby parafii 
* zbiórka do puszki w niedzielę (20.06)   przeznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu 
* kolekta w niedzielę (27.06)    przeznaczona na potrzeby parafii 
 

 
 

 

XII Niedziela zwykla – 20.06.2021 
 Dzisiaj przeżywamy XII Niedzielę Zwykłą. Msze św. o godz. 800;  1030 i 1500.  

Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 1430. 
 

 W poniedziałek (21.06) obchodzimy ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OPOLSKIEJ.  
Eucharystia o godz. 1800 Msza św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi naszej 
Parafii i ich Rodziców o godz. 1800. Po Mszy św. obowiązkowe spotkanie dla wszystkich LSO (lektorów  
i ministrantów) oraz Wspólnoty Dzieci Maryi (z Siostrą Karoliną). 
 
 

 W czwartek (24.06) UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA. 
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700. Eucharystia o godz. 1800. 
 

 W piątek (25.06): 
*Eucharystia dziękczynna na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w intencji dzieci, rodziców oraz 
nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej  i Publicznego Przedszkola w Zawadzie o godz. 800 na którą 
zapraszam dzieci i rodziców. Okazja do Sakramentu Pokuty od godz. 730.   
* Eucharystia o godz. 1800, a po niej NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA. 
 

 W przyszłą niedzielę (27.06) Uroczystość Rocznicy I. Komunii św. Eucharystia o godz. 1030. 
 
 

Wasz proboszcz - ks. Mariusz Sobek 
 
 

 

 


