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11. – 17. 06. 2018 

X Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet 

posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 

powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». 

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą 

władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan 

wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo 

nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł 

się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może 

się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu 

zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie 

dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, 

nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili 

bowiem: «Ma ducha nieczystego». 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 

przywołać. 

A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia 

na dworze szukają Ciebie». 

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo 

kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 

 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 11. 06. 2018 – św. Barnaby, Ap. 

7. 00 Za + męża Tadeusza Kwestarz, za ++ teściów, rodziców, brata, bratową i 

pokr. Kwestarz - Giza 

 Wtorek 12. 06. 2018  
18. 00 Dz. błag. do B.Op.  MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Reginy z ok. 70 r. ur. i za dzieci z rodzinami 

 Środa 13. 06. 2018 – św. Antoniego z Padwy, kapł. i dra K. 

wspomnienie MB Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

18. 00 Za + matkę Ottilię, jej rodziców, rodzeństwo, za ++ Annę i Jana Siekierka, 

dwóch synów i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ Z CZYTANIEM  

ZALECEK 

 Czwartek 14. 06. 2018 – bł. Michała Kozala, bpa i m. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Annę i Jana oraz syna Helmuta Kondziela, ++ siostry Renatę i 

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

 Piątek 15. 06. 2018 – bł. Jolanty, zakonnicy 
15. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii Kleinschrot z ok. 70 r. ur., za dzieci z rodzinami, wnuki i za najbliższą  

rodzinę 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodziców Helenę i Alojzego 

Miemiec, za ++ z rodz. Miemiec – Korkus, za ++ Janinę i Wacława  Krupop, 

za ++ Zofię i Pawła Mirowskich, pokr. i d.op. 

 Sobota 16. 06. 2018   
7. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, syna Huberta, rodziców, teściów i za ++ z pokr. 

14. 00 Ślub i Msza św. Justyna Gabriel i Krzysztof Mikulewicz 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Alfonsa Świerc, ++ rodziców, siostry i za ++ z pokr.  

- Za + Andrzeja Milińskiego w 10 r. śm. oraz za ++ rodziców z obu stron  

- Za ++ Jana i Janinę Bendkowskich, ich ++ dzieci, pokr. i d.op.  

- Za + matkę Elżbietę Małek oraz ojca Wilibalda Małek w 3 r. śm. 

 Niedziela 17. 06. 2018 – XI Niedziela Zwykła 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.  

rodz. Stelmaszczyk, za ++ rodz. Anastazję i Stanisława Stelmaszczyk, za + 

siostrę Irenę, pokr. i d.op. 

10. 30 Za + Łucję Grüner, męża, córkę Urszulę, za ++ z  rodz. z obu stron i pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Waldemara Szulc w 9 r. śm., za ++ z rodz. Szulc – Piechota – Bieniek – 

Fyla – Patrzek 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tygodniu wspomnienie liturgiczne św. Barnaby Ap. (poniedziałek), św. 

Antoniego z Padwy (środa) i bł. Michała Kozala, m. (czwartek) 

2. W środę wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej – zapraszam  na nabożeństwo o 

godz. 20.00 

3. Podziękowania także za dzisiejszą kolektę na zużytą wodę na naszym  

cmentarzu 

4. Bóg zapłać za ofiarę do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Na ten 

cel zebrano 541 zł. 

5. Pielgrzymki na Górze św. Anny: poniedziałek  (11 VI) szkół im. św. Jana Pawła 

II, sobota - niedziela - przyjaciół misji i Ziemi Świętej  

6. W niedzielę 17 czerwca jest wyznaczona zbiórka do puszek na Wydział 

Teologiczny w Opolu 

 
Patron tygodnia – bł. Michał Kozal 

Bł. Michał Kozal, biskup, męczennik (1893-1943). Urodził się w 1893 roku w 

rodzinie chłopskiej, w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Wyświęcony na kapłana 

(1918), pracował jako wikariusz, katecheta w Bydgoszczy, ojciec duchowny, a 

następnie rektor seminarium duchownego w Gnieźnie. 12 czerwca 1939 roku 

mianowany biskupem pomocniczym we Włocławku. 7 listopada tegoż roku wraz z 

duchowieństwem został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu 

włocławskim. Następnie internowany w Lądzie nad Wartą. w kwietniu 1941 

wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam wspomagał towarzyszy 

niedoli i podtrzymywał ich na duchu. Pielęgnując chorych zachorował na tyfus. 

Zmarł 26 stycznia 1943 roku zabity śmiercionośnym zastrzykiem. Beatyfikowany 

przez Jana Pawła II w 1987 roku. 

W IKONOGRAFII bł. Michał przedstawiany jest w stroju biskupim lub w pasiaku 

więziennym. 

Jego atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24 544. 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się». 

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego 
ci zakazałem jeść?» 



Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z 
tego drzewa i zjadłem». 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» 

Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 
wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch 
będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między 
ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w 
głowę, a ty ugodzisz je w piętę». 

 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 

Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego 
przemówiłem», my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z 
wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, 
pomnażała się Bogu na chwałę. 

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek 
zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. 
Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały 
przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co 
niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie. 

Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, 
będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w 
niebie. 

 

 Humor 

Wstawaj synu! Zbieraj się do kościoła! Dziś jest Boże Ciało. Chociaż raz w roku 
poszedł byś do kościoła! 
- Dobrze tato - odpowiedział syn.  
Wstał i poszedł do kościoła jak ojciec kazał.  
- Wraca pierworodny po pół godzinie do domu..  
Ojciec zdziwiony pyta:  
- Synu... co tak szybko wróciłeś? Już po procesji?  
- Tato dziś kościół nieczynny...  
- Będzie jakieś malowanie czy coś, bo meble z kościoła wynoszą... A ja głupi nie 
jestem, żeby za darmo w świątecznym dresie malowanie komuś robić! 

Niedziela, po kościele dwóch rolników siedzi w miejscowej knajpie i jeden opowiada: 
- Alem się urobił, żeby dostać te europejskie dopłaty, musiałem wpisać cały żywy 
inwentarz do ewidencji. Każdemu zwierzakowi kolczyk w lewe ucho... 
- Mogę sobie wyobrazić, wszystkie krowy, wszystkie owce, świnie... 
- Z tym to pestka, ale ja mam pszczoły... 


