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XVI Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 6,30-34. 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego 

nauczali. 

A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie 

nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli 

czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. 

Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze 

wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i i zdjęła Go litość nad nimi, byli bowiem jak 

owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 

Księga Jeremiasza 23,1-6. 

Pan mówi: «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego 

pastwiska».  

Dlatego to mówi Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: «Wy 

rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się 

zatroszczę o nieprawość waszych uczynków. 

Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. 

Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo.  

Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani 

trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek.  

Oto nadejdą dni kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako 

król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.  

W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś 

będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością"». 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 20. 7. 2015 – bł. Czesława – kapł. 

7. 00 Za + siostrę Adelę Firla, rodziców Pawła i Katarzynę Firla i pokr. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii Kilbach z ok. ur., za męża Huberta, pokr. z pr. o wszelką Bożą opiekę 

 Wtorek 21. 7. 2015 – św. Wawrzyńca z Brindisi – kapł. i dra K. 
7. 00 Za + męża Michała Koziura, jego ++ rodziców, za ++ rodziców Władysława i 

Jadwigę Płuska, dwóch szwagrów, dwie szwagierki, pokr. i d.op. 

18. 00 Za + Annę Micheń, za jej rodziców, rodzeństwo i za ++ krewnych 

 Środa 22. 7. 2015 – św. Marii Magdaleny 
7. 00 Za ++ Apolonię i Pawła Woszek, dwóch synów i synową 

18. 00 Za ++ Gerharda i Gertrudę Śladek, za ich rodziców i całe pokr. 

 Czwartek 23. 7. 2015 – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Jana i Marię Frejlich, Wincentego Cichoń, ich ++ rodziców, zięcia 

Piotra, wnuka Jana i za ++ z pokr. 

18. 00 Do św. Judy Tadeusza, św. Rity z Casi, św. Jana Pawła II z podziękowaniem 

za ocalenie życia w wypadku i o dalsze zdrowie 

 Piątek 2. 7. 2015 – św. Kingi – dz. 
7. 00 Za ++ rodziców Marię i Zygmunta, dwie córki Janinę i Krystynę Sotel, ++ 

krewnych, rodziców, teściów Franciszkę i Franciszka, syna Eugeniusza  

Parobecki i za pokr. 

18. 00 Za + Krzysztofa Sebastian, jego ojca Mieczysława i ++ dziadków z obu stron 

 Sobota 25. 7. 2015 – św. Krzysztofa i św. Jakuba Apostoła 
16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Joachima Laxy z ok. 60 r. ur., za żonę Ingrydę, za synów Tomasza i Łukasza 

oraz w int. całej rodziny 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa za wszystkich kierowców  

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

int. Anny z ok. 70 r. ur., za + męża, za wnuki i w int całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Malwiny Koy, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Paulinę Gajdemską i w int. całej 

rodziny  

- Za ++ Henryka i Piotra Sieroń w rocznicę śmierci, za pokr. i d.op.  

- Za + Irenę Janicką w 5 r. śm. – od koleżanek  

- Za + męża Stanisława Diadiuk w 25 r. śm., za rodziców, teściów oraz za ++  

z pokr.  

- Za + Maksymiliana Kulik w 2 r. śm.  

- Za + męża Edwarda Cholewa w dniu urodzin, za jego ++ rodziców, dwóch 



++ braci, za ++ teściów Franciszka i Annę Bednorz i ich córkę i + syna i pokr. 

 Niedziela 26. 7. 2015 – XVII Niedziela Zwykła 
8. 00 Przez  wstawiennictwo św. Anny w int. wszystkich Niewiast, szczególnie za 

nasze Wdowy – prosząc o wszelkie potrzebne łaski 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Hildegardy Franczok, za męża Franciszka i za dzieci z rodzinami oraz do św. 

Anioła Stróża za roczne dziecko Mateusza Szczepański, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych prosząc o Bożą opiekę 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + ojca Huberta Meryk, za + żonę Marię, za ++ rodziców Buhl – Meryk i za 

dusze w czyśćcu cierpiące 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Wszystkim, którzy bardzo licznie uczestniczyli w Nabożeństwie do Matki 

Boskiej Fatimskiej składam serdeczne podziękowania  

2. W poniedziałek bł. Czesława, patrona diecezji  

3. W czwartek Święto św. Brygidy – patronki Europy  

4. W sobotę przypada Święto św. Jakuba Apostoła i dzień św. Krzysztofa – 

patrona kierowców. Po Mszy św. poświęcenie wszystkich pojazdów. W 

niedzielę po każdej Mszy św. będzie także poświęcenie naszych 

samochodów. W niedzielę 26 lipca kolekta na rzecz misjonarzy, na kupno 

środków transportu w krajach misyjnych (na rowery, motorowery, 

motocykle, samochody i łódki)  

5. W przyszłą niedzielę przypada UROCZYSTOŚĆ ŚW ANNY, głównej 

patronki diecezji opolskiej. Na Górze św. Anny w dniach 25 –26 lipca 

Uroczystości Odpustowe  ku czci św. Anny, które poprzedzi Święto 

Młodzieży w dniach 20-25 lipca  

6. W najbliższe  niedziele 19 i 26 lipca Rada Parafialna rozprowadza 

tzw.”cegiełki” na  roczne utrzymanie naszego cmentarza parafialnego. W 

póżniejszych terminach takie cegiełki można nabywać w zakrystii lub w 

kancelarii parafialnej 

Patron tygodnia – św. Maria Magdalena 

Św. Maria Magdalena, według biblijnej relacji pochodziła z Magdali - "wieży ryb" nad 

Jeziorem Galilejskim. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2). 

Odtąd zalicza się do kręgu Jego uczniów i wraz z innymi niewiastami troszczy się o 

wędrujące z Nim grono. Była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 

15,40; Mt 27, 56; J 19,25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Była jedną z trzech 



Marii, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły 

pusty (J 20,1). Marii Magdalenie ukazał się Zmartwychwstały Jezus jako ogrodnik (J 

20,15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje (Mk 16,10; J 

20,18). W tradycji Marię Magdalenę utożsamiano z innymi Mariami - Marią z Betanii, 

siostrą Łazarza; z Marią, grzesznicą obmywającą nogi w domu Szymona (J 12,3; Łk 

7,37-48) oraz z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć 

jako pustelnica nad Jordanem. Według greckiej tradycji Maria Magdalena zmarła w 

Efezie, a jej relikwie zostały przeniesione w roku 899 do Konstantynopola przez 

cesarza bizantyjskiego Leona VI Mądrego. Według tradycji Zachodu przybyła do 

południowej Francji, gdzie głosiła wiarę w Chrystusa w okolicach Marsylii i Aix. 

Potem trzydzieści lat spędziła na pustelni w St. Baume. Maria Magdalena jest patronką 

zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z 

chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów, więźniów. 

 

W IKONOGRAFII św. Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, która 

utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową; w 

bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica, której ciało osłaniają długie 

włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. 

Jej atrybutami są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga - znak jej 

misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, 

włosiennica, zwierciadło. 
 

Humor 
Król lew zwołał wszystkie zwierzęta i powiedział:  

- Te zwierzęta, które uważają że są pięknie niech staną po lewej stronie, a te, które 

uważają że są mądre po prawej.  

Wszystkie zwierzęta rozeszły się we właściwe strony oprócz żaby. Lew pyta:  

- Czemu stoisz po środku?  

A żaba na to:  

- Przecież się nie rozdwoję 

Przychodzi mała dziewczynka do sklepu zoologicznego:  

- Poplose chomićka.  

- A Jakiego? Czarnego, białego, brązowego?  

- Mojemu pytonićkowi to wszystko jedno! 


