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XI Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 4,26-34.  

Jezus powiedział do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. 

Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. 

Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem 

kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. 

A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, 

bo pora już na żniwo». 

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub 

w jakiej przypowieści je przedstawimy? 

Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, 

jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 

Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; 

wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 

uczniom. 

 



 

Intencje mszalne 
 Poniedziałek 15. 6. 2015 – bł. Jolanty - zakonnicy 

7. 00 Za + męża Tadeusza Kwestarz, jego + brata Henryka, ++ rodziców i 

pokrewieństwo 

 Wtorek 16. 6. 2015  
7. 00 Za + męża Pawła Galgon, jego ++ rodziców i pokr. 

18. 00 Za + rodz. Franciszkę i Stanisława Szymańskich, za + Julię Hosala, za ++ z 

pokr. z obu stron i d.op. 

 Środa 17. 6. 2015 – św. Alberta Chmielowskiego - zakonnika 
7. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, syna Huberta, ++ rodziców, teściów i za ++ z pokr. 

oraz dusze czyśćcowe 

 Czwartek 18. 6. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Annę Kondziela, jej męża Jana, córki Renatę i Waltraudę, + Helmuta, za 

++ zięciów Alfreda, Edwarda i Alberta, dwóch wnuków Karola i Marka, za 

pokr. i dusze czyśćcowe 

 Piątek 19. 6. 2015 – św. Romualda - opata 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodziców Łucję i Wiktora 

Szendzielorz, trzech ++ braci, dziadków, pokr. i d.op. 

 Sobota 20. 6. 2015  
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. Janiny Muszyńskiej z ok. 80 r. ur., za męża Leopolda, za dzieci, wnuki i 

prawnuki z pr. o potrzebne łaski 

- Za ++ rodz. Rozalię i Macieja Olszewskich, za ++ rodziców, stanisława i 

Marię, Andrzeja i Witolda oraz + Józefa Wojtowicz w roczn. śm. i d.op. 

- Za + ojca Józefa, jego + żonę, syna, pokr. i dusze czyśćcowe 

- Za + Alfonsa Świerc, ++ rodziców, siostry i d.op. 

- Za ++ Józefa i Anastazję Zbilut, syna Gerharda, wnuka Innocentego, zięciów 

Jerzego i Manfreda, za ++ z pokr. Sbielut – Krupop i za ++ Kapłanów 

- Za + Zofię Majer, jej męża, rodziców, brata, pokr. Krupop i za ++ Kapłanów 

- Za + Waldemara Szulc w 6 r. śm., jego ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda, 

za ++ rodz. Bieniek – Fyla – Piechota – Patrzek i d.op. 

- Za + męża Mariana Formickiego w 1 r. śm.  

- Za + Lidię Miedzińską w 1 r. śm.  

- Za ++ rodz. Małgorzatę i Jana Krupop, ich + syna Herberta, za ++ z pokr. z 

obu stron i dusze czyśćcowe 

 
 



 Niedziela 21. 6. 2015 – XII Niedziela Zwykła 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF w int. rodz. Stelmaszczyk, za ++ rodz. Anastazję i 

Stanisława Stelmaszczyk, za + siostrę Irenę i d.op. 

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

Magdaleny Matuszek z ok. 80 r. ur., za męża Jana, za córkę z rodziną z pr. o 

potrzebne łaski 

16. 00 Nabożeństwo do NSP Jezusa 

16. 30 Za + Lucjana Kotula w 12 r. śm. 

 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za ofiary do puszek na Świątynię Bożej Opatrzności w 

Warszawie, na ten cel na wszystkich Mszach wpłynęło 551 zł. i 46 gr. 

2. W niedzielę 21 czerwca wyznaczona zbiórka do puszek przed kościołem na 

Wydział Teologiczny w Opolu 

3. Na Górze św. Anny za tydzień w sobotę i w niedzielę 20-21 czerwca 

pielgrzymka przyjaciół Misji i Ziemi Świętej 

4. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

5. W sobotę o godz. 12.00 spotkanie ministrantów 

 

Patron tygodnia – św. Albert 
 Św. Albert, zakonnik. Adam Hilary Chmielowski urodził się 17 czerwca 1845 

roku w Igołomii pod Krakowem. Uroczystość chrztu "z wody" dopełniono w kościele 

Nawiedzenia Panny Marii na Nowym Mieście w Warszawie. Pochodził z zubożałej 

rodziny ziemiańskiej. Kiedy miał 8 lat, umarł mu ojciec. w Warszawie skończył 

gimnazjum. Studia podjął w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Przerwał je, 

aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Miał wtedy 17 lat. Ciężko ranny w 

bitwie, stracił nogę. Wobec groźby zesłania na Sybir zorganizowano mu wyjazd za 

granicę. Podjął studia malarskie w Paryżu i Monachium. Po ogłoszeniu amnestii w 

1865 roku powraca do kraju. w 1880 roku następuje duchowy zwrot w jego życiu. 

Zostaje tercjarzem franciszkańskim, a w jego artystycznej twórczości dominuje 

tematyka religijna. Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano 

"polskiego Fra Angelico". w 1884 roku przenosi się do Krakowa. Tutaj zajmuje się 

nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. z 

myślą o nich założył zgromadzenie braci (1888) i sióstr (1890). Rezygnacja z pędzla 

była dla niego ciężką ofiarą. Był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał 



się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im 

godność. 

Zmarł w przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 roku w Krakowie. 

Jan Paweł II beatyfikował go w 1983 roku, kanonizował w 1989. Jest patronem 

zakonów albertynek i albertynów, w Polsce artystów plastyków. 

 

W IKONOGRAFII św. Albert przedstawiany jest w szarobrązowym płaszczu 

zakonnym. Ramieniem otacza ubogiego. 

 

Drugi list do Koryntian 5,6-10. 

Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 

pielgrzymami, z daleka od Pana. 

Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. 

Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu 

Pana. 

Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego 

jesteśmy. 

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał 

zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 

Humor 
Po kazaniu kaznodzieja puścił w obieg tacę. Kiedy wróciła do niego zupełnie pusta, 

odwrócił ją na oczach wiernych do góry dnem, wzniósł wzrok ku niebu i pomodlił się 

słowami: 

 - Dzięki ci, Panie Boże, że chociaż tacę zwrócili. 

 

- Dlaczego pana pies szczeka na moją żonę, gdy tylko założy kupione przeze mnie 

futro z norek? 

 - Bo, drogi sąsiedzie, mój pies nie znosi królików. 

 

U wspólnych znajomych Kowalski poznał miłą panią. 

 - Ilekroć pan się uśmiecha, mam ochotę zaprosić pana do siebie. 

 - Pani mi pochlebia. 

 - Och, pan mnie źle zrozumiał. Po prostu jestem dentystką. 


