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XI Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu 

faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie 

grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik 

alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego 

nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je 

olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On 

był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że 

jest grzesznicą». Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On 

rzekł: «Powiedz, Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden 

winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, 

darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? » Szymon 

odpowiedział: «Sądzę, że ten, któremu więcej darował». On mu rzekł: «Słusznie 

osądziłeś». Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? 

Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi 

stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie 

przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem 

namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, 

ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». 

Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». Na to współbiesiadnicy zaczęli 

mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? » On zaś rzekł do 

kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju». Następnie wędrował przez miasta i 

wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu 

oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana 

Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u 

Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 13. 06. 2016 – św. Antoniego z Padwy - 

MB Fatimskiej 
7. 00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

18. 00 Za + matkę Otylię, jej rodziców, rodzeństwo oraz za ++ Annę i Jana 

Siekierka, dwóch synów, pokr. i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ (z czytaniem  

zalecek) 

 Wtorek 14. 06. 2016  - bł. Michała Kozala – bpa i m. 
7. 00 Za + męża Tadeusza, za ++ rodziców, teściów i pokr. Kwestarz – Giza 

18. 00 Dz. Błag. do B.Op. MBF z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Magdaleny Passon z ok. 80 r. ur., za męża Józefa, dzieci i w int. 

całej rodziny 

 Środa 15. 06. 2016  - bł. Jolanty - zakonnicy 
7. 00 Dz. Błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii i Józefa Wójcik i za synów z rodzinami 

18. 00 Za ++ rodz. Annę i Jana Kondziela, syna Helmuta, córki Renatę i Waltraudę, 

zięciów Alfreda, Edwarda i Alberta oraz za ++ wnuki Karola i Marka 

 Czwartek 16. 06. 2016   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, syna Huberta, rodziców, teściów i za ++ z pokr. 

 Piątek 17. 06. 2016  - św. Alberta Chmielowskiego 
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ rodz. Helenę i Alojzego 

Miemiec, za ++ z  rodzin z obu stron, za + z rodzin Korkus – Miemiec, ++ 

dziadków Pawła i Zofię Mitrowskich, pokr. i d.op. 

 Sobota 18. 06. 2016   
14. 00 Ślub: Paweł Zabłocki i Katarzyna Musioł  

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

int. Mirosławy i Romana Haba z ok. 35 r. ślubu i za dzieci  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Alana Mazur, za rodziców, 

dziadków  i chrzestnych  

- Za + Janusza Cierpisz w 30 dz. po śm.  

- Za + ojca Jana Maj w 30 dz. po śm.  

- Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Gubała, brata Tadeusza, męża Henryka  

Pławińskiego, za ++ rodziców, rodzeństwo, pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Elżbietę i Alfonsa Passon oraz pokr. z obu stron  

- Za + Waldemara Szulc  w 7 r . śm., jego ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda, 

za + matkę Adelę Bieniek, za ++ z rodzin Piechota - Fyla - Patrzyk, ++ z pokr. 

i d.op.  

  



Niedziela 19. 06. 2016 – XII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Juliusza Grüner, jego dwie żony Wiktorię i Jadwigę oraz dwóch synów, 

córkę, zięcia i za ++ z rodz. Kulik 

10. 30 Dz. błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. rodziny Stelmaszczyk, za ++ rodziców Anastazję i Stanisława 

Stelmaszczyk, za + siostrę Irenę i d.op 

16. 00 Nabożeństwo do NSPJ 

16. 30 Za + Franciszka Matuszek, jego ++ rodziców, pokr. z obu stron oraz teściów 

Datko 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za ogólnopolską zbiórkę do puszek na budowę Świątyni Bożej 

Opatrzności w  Warszawie z ubiegłej niedzieli. Wpłynęło na ten cel 590 zł. 

i 38 gr.  

2. Przyszła kolekta będzie na zużytą energię elektryczną w naszym kościele w 

sezonie zimowym  

3. Zapraszam na nabożeństwo do MB Fatimskiej w poniedziałek o godz. 

20.00  

4. W tym tygodniu przypadają wspomnienia obowiązkowe św. Antoniego z 

Padwy (poniedziałek), bł. Michała Kozala (wtorek ), bł. Jolanty (środa ) i 

św. Alberta Chmielowskiego (piątek )  

5. We wtorek o godz. 18.00 zakończenie roku chóralnego 

6. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

7. W przyszłą niedzielę 19 czerwca jest wyznaczona zbiórka do puszek na 

Wydział Teologiczny w Opolu  

Patron tygodnia – św. Antoni z Padwy 

Św. Antoni z Padwy, kapłan, doktor Kościoła. Ferdynand Bulonne urodził się w 

Lizbonie w 1195 roku. w młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych w 

Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne. 

Przyjął imię Antoni. Później przeszedł do franciszkanów, aby głosić Ewangelię w 

Afryce. Skierowano go jednak do pracy w Europie. Apostołował jako kaznodzieja 

ludowy we Włoszech i Francji. Wielki dar wymowy, połączony z ascezą i duchowym 

żarem, gromadził wokół niego tłumy. Działał na rzecz ubogich i pojednania. 

Obdarzony wielu charyzmatami miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, 



proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. w 1230 roku przybył do 

Padwy. Zmarł w tym mieście 13 czerwca 1231 roku. w niespełna rok później został 

kanonizowany przez Grzegorza IX. Pozostawił po sobie dorobek pisarski, m.in. zbiór 

kazań "Sermones". w 1946 roku Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła. Jest patronem 

zakonów: franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Padwy Lizbony, Padeborn, 

Splitu; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, 

ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu II Sancto św. Antoniego wznosi się 

potężna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie. 

Przeprowadzone w 1981 roku badania szczątków Świętego ustaliły, że miał 190 cm 

wzrostu, twarz pociągłą, włosy ciemnobrązowe. Na kolanach wykryto cienkie 

pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem. 

Widzę. Idziesz po niebie. 

Popatrz, gdziem się zapodział, 

Bom zgubił sam siebie. 

Niech się święci chwała Twoja, 

Niech się znajdzie zguba moja. Amen. 

Jan Lechoń, "Święty Antoni" 

W IKONOGRAFII Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi 

kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus, które mu się ukazało. Jego atrybutami są: 

księga, lilia, serce, ogień symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba. 

Humor 

Kobieta budzi się rano po Sylwestrze, patrzy w lustro i szturcha w bok wymęczonego 

imprezą męża: 

- Wiesz, kochanie... Jaka ja już jestem stara! Twarz mam całą pomarszczoną, biust 

obwisły, oczy sine i podkrążone, fałdy na brzuchu, grube nogi i tłuste ramiona... 

Kochanie, proszę cię, powiedz mi coś miłego, żebym się lepiej poczuła w Nowym 

Roku... 

- Eee... Wzrok masz w porządku! 

Pani każe dzieciom narysować jakieś zwierzę. Jasio oddaje pustą kartkę. Pani, trochę 

zdziwiona, pyta: 

- Co to jest? 

- Osioł i łąka. 

- A gdzie ta łąka? 

- Osioł ją zjadł. 

- A gdzie osioł? 

- Najadł się i poszedł. 


