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IX Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, 

wszedł do Kafarnaum. 

Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. 

Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby 

przyszedł i uzdrowił mu sługę. 

Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, 

mówili, miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. 

Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego 

przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach 

mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz 

słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą 

żołnierzy. Mówię temu: "Idź", a idzie; drugiemu: "Chodź", a przychodzi; a mojemu 

słudze: "Zrób to", a robi. 

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: 

Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. 

A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego. 

Księga Psalmów 

Chwalcie Pana, wszystkie narody, 

wysławiajcie Go, wszystkie ludy, 

bo potężna nad nami Jego łaska, 

a wierność Jego trwa na wieki. 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 30. 05. 2016 – św. Jana Sankandra, kapł. i m. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Marię Kurc, męża Jana, syna Joachima i za ++ z rodz. Kurc – Bregula 

 Wtorek 31. 05. 2016  - Nawiedzenie NMP 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 W intencji  Bogu  wiadomej 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl II Gimnazjum 

 Środa 1. 06. 2016  - św. Justyna, m. – Dzień Dziecka 
18. 00 Z okazji Dnia Dziecka w int. wszystkich naszych dzieci, młodszych i 

starszych 

 Czwartek 2. 06. 2016  - św. męczenników Marcelina i Piotra –      

I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do służby bożej  

- Za + Gertrudę Krupop z ok. urodzin 

17. 00 Godzina Św. 

18. 00 Za ++ Gertrudę i Franciszka Hoffmann 

 Piątek 3. 06. 2016  - Najświętszego Serca Pana Jezusa – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ za Czcicieli, Ofiarodawców, Dobrodziejów naszego kościoła i za 

Chorych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Aleksandra Janikula w rocznicę 

śm., za + męża, pokr. i za ++ rodz. Janikula – Matuszek 

 Sobota 4. 06. 2016  - Niepokalanego Serca NMP - I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Modlitwa różańcowa o pokój na świecie, za Kościół i prześladowanych 

chrześcijan 

13. 00 Ślub: Piotr Pluta i Katarzyna Stosik 

16. 00 Dz. Błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Jubilatów Marioli i Rafała Skrzypczyk oraz Ewy i Norberta 

Chmura z ok. 20 rocznicy ślubu, za dzieci i najbliższych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. Błag.do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Małgorzaty Matuszek z ok. 90 r. ur. i za dzieci z rodzinami  

- Za + Piotra Warwas, + Wiktorię Wystrach i zaginionego męża Karola  

- Za + Ritę Niman w rocznicę śm., jej męża, córkę Lidię, rodziców i d.op.  

- Za ++ Annę i Franciszka Siekierka, synów Waltra i Piotra, za Jana i Martę 

Jambor oraz za ++  krewnych z obu stron  

- Za + Henryka Dąbrowa  w 35 r. śm., jego żonę Elfrydę, za ++ rodziców i 

teściów  

- Za + Aleksandra Janikula, jego ++ rodziców, rodzeństwo, ++ teściów i d.op.  



- Za ++ rodziców Magdalenę i Alfonsa Kosub, matkę Rut Myśliwiec, 

dziadków Orlik – Kosub – Myśliwiec, córkę Bernadetę Łysakowską i za ++ z 

rodz. Dyga - Gebauer oraz d.op. 

 Niedziela 5. 06. 2016 – X Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Feliksa Wittek, zaginionego syna Jerzego, córki 

Gertrudę, Annę i Jadwigę, wnuki Irenę, Ryszarda i Alfreda, za ++ szwagrów 

Konrada, Edwarda i Stanisława oraz za + męża Alfonsa Ochota 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Michała Gawilsta, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo do NSPJ 

16. 30 Dz. Błag. Do B.Op. MBNP z  podz. za otrzymane łaski w int. Natalii i 

Stanisława z ok. 10 r. ślubu, za dzieci i w int. rodziców z ok. 40 r. ślubu a 

także za syna z rodziną 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na malowanie kościoła  

2. Podziękowania wszystkim za liczny udział w procesji Bożego Ciała, za 

przygotowanie  czterech ołtarzy, dzieciom komunijnym, dziewczynkom za 

sypanie kwiatów, naszemu chórowi, orkiestrze, mariankom i służbie ołtarza  

3. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

4. W piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

5. W sobotę o godz. 11.00 w salce zebranie Marianek oraz kandydatek 

6. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

7. W tym tygodniu Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa (Światowy Dzień 

Modlitw o Uświęcenie Kapłanów i święto patronalne Diecezjalnego Dzieła 

Modlitwy w intencji Kapłanów „Oremus”), święto Nawiedzenia Najśw. MP 

(wtorek) oraz wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca NMP (sobota) i 

św. Justyna (środa)  

8. Przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca – zapraszam na Godzinę Św. w 

czwartek  

9. Na Górze św. Anny pielgrzymki: 4 czerwca Róż Różańcowych, w niedzielę 5 

czerwca   Mniejszości Narodowych  

10. Kolekta w przyszłą niedzielę (5 czerwca) na Międzydiecezjalne 

Seminarium Duchowne i zbiórka ogólnopolska do puszek na Świątynię Bożej 

Opatrzności w Warszawie  

Patron tygodnia – św. Jan Sarkander 

 Św. Jan Sarkander, kapłan, męczennik. Urodził się 20 grudnia 1576 roku w 

Skoczowie. Po śmierci ojca jego rodzina przenosi się do Przybora na Morawach. 

Kształcił się u jezuitów w Ołomuńcu. Doktorat z filozofii uzyskał na uniwersytecie w 



Pradze, a z teologii w Grazu. w 1609 roku przyjmuje święcenia kapłańskie oraz 

podejmuje pracę jako wikariusz. w kilka lat później zostaje proboszczem w 

Holeszowie. Jego gorliwość i bezkompromisowość wzbudziła poważny sprzeciw 

tamtejszych husytów i protestantów. Kiedy wybucha wojna trzydziestoletnia, 

przynaglony przez swoich parafian, opuszcza Holeszów. Pielgrzymuje do 

Częstochowy, jakiś czas przebywa w Rybniku i Krakowie. Ponieważ nie przyjęto jego 

rezygnacji z urzędu proboszcza, wraca na swoją placówkę. W 1620 roku chroni miasto 

przed grabieżą i spaleniem, wychodząc procesjonalnie naprzeciw nadciągającym 

wojskom lisowczyków. Posądzony przez protestantów o ich sprowadzenie, zostaje 

aresztowany, uwięziony i okrutnie torturowany. Parę tygodni później 17 marca 1620 

roku umiera w więzieniu wskutek odniesionych ran. Kanonizował go papież Jan Paweł 

II w 1995 roku. 

List do Galatów 1,1-2.6-10. 

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa 

Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są 

przy mnie, do Kościołów Galacji: 

Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko 

chcecie przejść do innej Ewangelii. 

Innej jednak Ewangelii nie ma; są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i 

którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą 

wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 

Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił 

Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. 

A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram 

się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym 

sługą Chrystusa. 

 

Humor 

Podczas zbiorki kompanii kapral mówi do żołnierzy: 

- Ci, co znają się na muzyce - wystąp! 

Z szeregu występuje czterech. 

- Pójdziecie do kapitana. Trzeba mu wnieść pianino na ósme piętro. 

Przychodzi Jasiu do domu z siatką pełną jabłek . Mam widząc go pyta : 

-Jasiu skąd masz te jabłka ? 

-Od sąsiada z ogródka . 

-A on o tym wie ?  

- No pewnie , przecież mnie gonił ... 


