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17. – 23. 07. 2017 

XV Niedziela Zwykła  

Ewangelia wg św. Mateusza  

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 

Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud 

stał na brzegu. 

I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. 

A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. 

Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo 

gleba nie była głęboka. 

Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. 

Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 

Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 

Kto ma uszy, niechaj słucha!» 

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w 

przypowieściach?» 

On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie 

dano. 

Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu 

zabiorą nawet to, co ma.  

Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie 

słyszą ani nie rozumieją. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 17. 07. 2017  

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, MBF z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Huberta z ok. 75 r. ur. i za żonę Marię 

 Wtorek 18. 07. 2017 – św. Szymona z Lipnicy 
18. 00 Dz. błag. o Dary Ducha św. w int. Doroty 

 Środa 19. 07. 2017  
18. 00 Za ++ Klarę i Józefa Piecha, syna Erwina, córkę Małgorzatę Micheń, za ++ z 

rodz. Piecha - Micheń i d.op. 

 Czwartek 20. 07. 2017 – bł. Czesława, kapłana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Marię i Jana Frejlich, Wincentego Cichoń, córkę Annę, zięcia Piotra, 

wnuka Jana i d.op. 

 Piątek 21. 07. 2017 – św. Franciszka z Brindisi, św. Apolinarego, 

bpa i m. 
14. 30 Ślub i Msza św. Marcin Onik i Joanna Stark 

18. 00 Za + siostrę Adelę Firla, za ++ rodziców Katarzynę i Pawła Firla 

 Sobota 22. 07. 2017  - św. Marii Magdaleny 
7. 00 Za + Irenę Walecko w dniu ur. – od sąsiadów 

12. 00 Ślub Martin Warmus i Janette Warmus 

15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Iwony z ok. 40 r. ur., za męża Krzysztofa, za 

dzieci i za całą rodzinę 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA  - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Andrzeja Płaza  z ok. urodzin, za ++ rodziców i pokr.  

- Za + Irenę Janicką w 7 r. śm., za ++  rodziców, pokr. i d.op.  

- Za + Romana Tracz w 30 dz. po śm.  

- Za + siostrę Marię Jaszkowic w 12 r. śm., za jej + męża Helmuta i syna 

Jerzego Jaszkowic  

- Za ++ rodziców Józefa i Zofię Materla, za zaginionego brata Jerzego, pokr. i 

d.op.  

 Niedziela 23. 07. 2017 – XVI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Annę Micheń, jej ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Sylwii Faltin z ok. 50 r. ur., za męża, córkę i 

o Boże błog. dla całej rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Małgorzatę Micheń w 30 r. śm., za + ojca Pawła Micheń, pokr. i za ++ z 

rodz. Micheń – Kondziela oraz d.op. 

 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: święto św. Marii Magdaleny i wspomnienie bł. 

Czesława – patrona diecezji w czwartek  

2. W przyszłą niedzielę 23 lipca zbiórka przed kościołami całej Diecezji na rzecz 

ofiar anomalii pogodowych na Opolszczyźnie (w miejscowości Landzmierz)  

3. Dziś  o godz. 15.15 spotkanie Rady Parafialnej  

4. Na Górze św. Anny w dzisiejszą niedzielę (16 lipca) uroczystości ku  czci Matki 

Boskiej Szkaplerznej, a w dniach 17-22 lipca (poniedziałek – sobota) Dni 

Młodzieży 

c.d. ewangelii Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: "Słuchać będziecie, a 

nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 

Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami 

nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, 

abym ich uzdrowił". 

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 

Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, 

na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. 

Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa 

to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 

Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je 

przyjmuje; 

ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie 

z powodu słowa, zaraz się załamuje. 

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda 

bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też 

wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny». 

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. 

Księga Izajasza 
Tak mówi Pan Bóg: "Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, 

dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje 

nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie 

wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni 

pomyślnie swego posłannictwa". 

Humor 

- Doktorze, coś mnie kłuje w boku. 
- To dobroć, zaufanie i współczucie. 
- W jakim sensie? 
- One zawsze bokiem wychodzą. 

Dlaczego chińskie zupki zalewa się wrzątkiem? 
Dla dezynfekcji. 

Na ulicy spotyka się dwóch znajomych: 
- Dzisiaj jestem wyjątkowo zmęczony, a zamiast odpocząć, będę musiał wbić się w 
garnitur i iść do jakichś kretynów, bo żona przyjęła zaproszenie na wieczór! 
- Ta, wiem, to my was zaprosiliśmy... 

Jaś pyta się taty: 
- Tato, co to są szanty? 
- Pirackie piosenki, Jasiu. 
- Aaa, to ja mam na komputerze same szanty. 


