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XIII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 5,21-43. 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum 

wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 

Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł 

Mu do nóg i prosił usilnie: 

«Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». 

Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od 

różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze 

gorzej. 

Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego 

płaszcza. 

Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». 

Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. 

A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie 

i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?» 

Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się 

Mnie dotknął». 

On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 

Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła 

przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. 

On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona 

ze swej dolegliwości». 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 29. 6. 2015 – św. Apostołów Piotra i Pawła - 

Uroczystość 
7. 00 Za ++ Piotra i Franciszka Piechaczek, za ++ Marię, Julię,Wincentegoi Annę 

oraz za ++ z pokr. i d.op. 

9. 00 Za Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła 

18. 00 Za + Stanisława Kurpierz w rocznicę śmierci, za + żonę Annę Kurpierz, pokr. 

i d.op. 

 Wtorek 30. 6. 2015 – św. Męczenników Kościoła Rzymskiego 
18. 00 Za ++ Piotra i Apolonię Czech, za ++ z pokr. i d.op. 

 Środa 1. 7. 2015 – św. Ottona - bpa 
18. 00 Za ++ Waltra i Ritę Sommer, ich + zięcia Stefana, synową Edeltrautę, za ++ z 

pokr. i d.op. 

 Czwartek 2. 7. 2015 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe święte powołania do kapłaństwa i zakonu  

- Za ++ Stanisława i Marię  Roczek, ich rodziców, krewnych z obu str. i o 

zdrowie w int. Marii z ok. urodzin 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Marcina z ok. 18 r. ur. z pr. o zdrowie i Boże  

błog., o mądre decyzje życiowe jak również za rodziców, rodzeństwo, 

dziadków i za całą rodzinę 

 Piątek 3. 7. 2015 – św. Tomasza Apostoła – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za naszych Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

18. 00 Za ++ Józefa i Elżbietę Woszek, za ++ z rodz. Woszek – Serwotka i d.op. 

 Sobota 4. 7. 2015 – św. Elżbiety Portugalskiej – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i za Ofiarodawców 

12. 00 Ślub - Pampuch Dariusz i Anna Janaszek 

13. 00 Ślub - Przemysław Gnitecki i Agata Zmuda 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Beaty i Bernarda Bazelak z ok. 25- lecia małżeństwa, za dzieci, rodzinę i 

przyjaciół 

17. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Urszuli i Rajnarda Matejka z ok. 25 r. ślubu, za synów, rodziców, 

rodzeństwo, bliskich, krewnych i przyjaciół 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja  zbiorcza  

- Dz. błg. Do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. małżonków z ok. 75 rocznicy urodzin, za dzieci i syna z rodziną  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Sandrę Szmechta, za siostrę 

Ewelinę, w int. rodziców, dziadków, chrzestnych i za + babcię Edytę  



- Za + Annę Świerc, męża Jana, syna Ludwika, synową i za ++ z rodz. Świerc 

– Orlik – Marszolek i d.op.  

- Za + Joachima Lisowski, za jego ++ rodziców, teściów i za pokr. 

 Niedziela 5. 7. 2015 – XIV Niedziela Zwykła 
8. 00 Do B.Op. MBNP, św. Elżbiety Portugalskiej z podz. za łaski oraz z prośbą o 

dalszą opiekę i zdrowie w pew. int. 

10. 30 Za + Antoniego Kostka w 5 r. śm., za ++ z rodz. Josek – Kostka i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Józefa Mazurek w 1 r. śm. 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za ofiary do puszek wyznaczone na Wydział Teologiczny w 

Opolu. Na ten cel wpłynęło 438 zł. i 13 gr.  

2. Podziękowanie za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną przeznaczoną 

na utrzymanie cmentarza – na zużytą wodę  

3. W poniedziałek 29 czerwca Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. 

Kolekta w Uroczystość na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Kolekta w 

przyszłą niedzielę 5 lipca jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego  

4. W piątek 3 lipca święto św. Tomasza Apostoła  

5. W czwartek zapraszam na Godzinę Św. o godz. 17.00  

6. W pierwszy piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

7. Przeżywamy pierwszy tydzień  miesiąca. Zapraszam na Mszę św. 

pierwszopiątkową i pierwszosobotnią  

8. Na Górze św. Anny w niedzielę 5 lipca pielgrzymka dzieci  

9. Dziś 28 czerwca przypada 42 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej   

 

Patron tygodnia – św. Ottona 

 Św. Otton z Bambergi, biskup (ok. 1060-1139). Urodził się w Szwabii, w 

rodzinie szlacheckiej. Do Polski przybył jako kleryk w orszaku opata Henryka z 

Wurzburga, który został później arcybiskupem gnieźnieńskim. W młodym wieku był 

kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana. Po powrocie do Niemiec został 

kanclerzem cesarza Henryka IV, a później biskupem Bambergi. Dał się poznać jako 

wytrawny dyplomata, budowniczy i administrator. W roku 1124 na prośbę Bolesława 

Krzywoustego Otton przybył na Pomorze, aby je chrystianizować. Ewangelizował i 

chrzcił m. in. w Stargardzie, Pyrzycach, Kamieniu, Szczecinie, Lubinie, Kołobrzegu, 

Białogardzie. Jego misja, mimo trudności i przeciwieństw, zakończyła się pomyślnie. 



Podczas drugiej wyprawy stworzył na Pomorzu zręby organizacji kościelnej. 

Pochowano go w opactwie na Górze św. Michała niedaleko Bambergi. Kanonizacji 

dokonał papież Klemens III w 1189 roku. Św. Otton jest patronem archidiecezji 

szczecińskokamieńskiej, Pomorza. 

W IKONOGRAFII św. Otton przedstawiany jest w stroju biskupa, czasami ma 

paliusz. 

c.d. ewangelii Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i 

donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» 

Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz 

tylko». 

I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego 

zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie 

umarło, tylko śpi». 

I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka 

oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 

Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: 

"Dziewczynko, mówię ci, wstań". 

Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli 

wprost ze zdumienia. 

Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

Humor 
- Samochód nie posiada tablicy rejestracyjnej, oświetlenie niesprawne, niezapięte 

pasy, w ręku napoczęta puszka piwa... 

 - Do jutra, stary! 

 - Słucham?! 

 - Moment, panie władzo, przez telefon rozmawiam. 

Wraca zmęczony grabarz do domu, ledwie żywy, pada z nóg. Żona pyta:  

 - Co ci Stefciu, ile miałeś pogrzebów dzisiaj?!  

 A on:  

 - Jeden, ale chowaliśmy naczelnika urzędu skarbowego.  

 - No i co z tego?!  

 - No niby nic, ale jak go tylko zakopaliśmy, to zerwały się takie brawa, że musieliśmy 

7 razy bisować... 

 


