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18. – 24. 06. 2018 

XI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jezus mówił 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, sam nie wie jak. Ziemia 

sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w 

kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza 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 innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne 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. 

 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

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. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 18. 06. 2018  

7. 00 Za + Piotra Piechota, za + żonę Franciszkę, za córki Marię, Julię i Annę oraz 

syna Wincentego 

 Wtorek 19. 06. 2018  
18. 00 - Za + Romana Tracz w I r. śm.  

- Za ++ rodz. Stanisławę i Zygmunta Cybulskich oraz d.op. 

 Środa 20. 06. 2018  
18. 00 Za + Jana Bazelak w rocznicę śm., za + żonę Marię i za ++ z rodz. Labisz – 

Bazelak 

 Czwartek 21. 06. 2018 – Alojzego Gonzagi, zakonnika 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag.  do B.Op MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Adelheit Pietrek z okazji  urodzin oraz za jej rodzinę 

18. 00 Za + Waldemara Winiarski w 30 dz. po śm. 

 Piątek 22. 06. 2018 – św. m. Jana Fishera, bpa i Tomasza More’a 

Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 
16. 30 Spowiedź dla dzieci młodszych 

17. 00 Spowiedź dla Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

- W int. dzieci i młodzieży kończących Rok Szkolny, za nauczycieli i 

rodziców z podz. za kolejny rok nauki i edukacji  

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

Marii Piszczek z ok. 70 r. ur., za córki z rodzinami i wnuki  

- Za + Reginę Matelską w 30 dz. po śm., za + męża Henryka i syna Zbigniewa 

 Sobota 23. 06. 2018  - Dzień Ojca 
14. 00 Ślub i Msza św. Małgorzata Majcher i Piotr Konca 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- W int. Ojców żyjących o Boże błog. i za ++ Ojców prosząc o wieczny pokój  

- Za ++ Józefa i Anastazję Sbielut, synów Gerharda i Rudolfa, wnuka 

Innocentego, zięciów Jerzego i Manfreda, za ++ z pokr. Sbielut - Krupop oraz 

za ++ Kapłanów  

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

Kapłanów 

 Niedziela 24. 06. 2018 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela 
8. 00 Za + Juliusza Grüner, jego dwie żony Wiktorię i Jadwigę oraz dwóch synów, 

zięcia, za ++ z rodz. Kulik oraz d.op. 

10. 30 Za + Lucjana Kotula w 15 r. śm. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Klarę Morciniec, jej męża, + córkę Hildegardę, dwóch synów Pawła i 

Ryszarda oraz d.op. 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tygodniu wspomnienie liturgiczne św. Alojzego Gonzagi (środa), NMP 

Opolskiej - w Opolu uroczystość (czwartek)  

2. Wszystkim składam podziękowanie za udział w nabożeństwie do Matki Boskiej  

Fatimskiej  

3. Podziękowania za kolektę na zużytą wodę na naszym cmentarzu. Wpłynęło 

2.924 Zł. 26 Gr. oraz 20 Euro i 64 Centów  

4. Bóg zapłać za dzisiejszą wyznaczoną zbiórkę do puszek na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

5. W przyszłą niedzielę 24 czerwca Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

W tym dniu przedostatnia comiesięczna kolekta na drugi obraz do naszego 

kościoła  

6. Pielgrzymki na Górze św. Anny: sobota – niedziela 23 -24 czerwiec mężczyzn i 

młodzieńców  

7. Zapraszam na spowiedź św. i uroczystą Mszę św. z ok. zakończenia Roku 

Szkolnego  

8. We wtorek o godz. 18.00 zakończenie roku chóralnego  

9. W sobotę o godz. 11.00 w salce zebranie Marianek 

 
Patron tygodnia – św. Tomasz More 

Tomasz More, (1478-1535) urodził się w Londynie 7 lutego 1478 r. jako syn 
poważanego mieszczanina. Kiedy miał lat 12, umieszczono go na dworze kardynała 
Mortona, który sprawował równocześnie urząd królewskiego kanclerza. z kolei zapisał 
się na studia na uniwersytecie w Oksfordzie. Jednak ojciec wolał mieć syna prawnika. 
To bowiem otwierało przed nim drogę do kariery urzędniczej. Dlatego szesnastoletni 
Tomasz został umieszczony w Inns of Law. Kiedy w 1499 roku Erazm z Rotterdamu 
nawiedził po raz pierwszy Anglię, zaprzyjaźnił się serdecznie z młodszym od siebie o 
11 lat Tomaszem. Po ukończeniu studiów Tomasz został biegłym i wziętym 
adwokatem. 
Wkrótce wybrano go posłem do parlamentu. Tutaj zaraz na początku naraził się 
królowi Henrykowi VIII tym, że przeforsował w parlamencie sprzeciw wobec 
wniosku króla postulującego nałożenie osobnego podatku na poddanych. Dla poznania 
świata wyjechał do Francji, gdzie zwiedził uniwersytety: w Paryżu i w Lowanium. 
Kiedy powrócił do Anglii, zrzekł się wszelkich stanowisk i wstąpił do kartuzów. Po 
czterech latach pobytu w klasztorze przekonał się, że to jednak nie jest jego droga. 
Ożenił się z siedemnastoletnią Jane Colt i zamieszkał z nią w wiejskim domku w 
Bucklersbury pod Londynem. Były to najszczęśliwsze lata w jego życiu. Sielanka 
trwała krótko. Ukochana żona zmarła niebawem, zostawiając Tomaszowi czworo 
drobnych dzieci. Był zmuszony ożenić się po raz drugi. Alicja Middleton była od 
niego o siedem lat starsza. 



W 1510 roku objął Tomasz urząd sędziego do spraw cywilnych. Jako specjalista został 
wysłany do Flandrii dla zawarcia traktatu pokojowego. w 1521 roku pełen sławy ze 
swojej pracy i dzieł został przez króla podniesiony do godności szlacheckiej. Król 
upodobał sobie w zręcznym urzędniku i mianował go przewodniczącym sądu oraz 
tajnym radcą. Szybko zaczęły sypać się na Tomasza kolejne wyróżnienia i godności: 
zarządcy uniwersytetu oksfordzkiego i łowczego królewskiego, wreszcie godność 
najwyższa w państwie - kanclerza państwa. 
Kiedy otrzymał nominację na sędziego, zastał całe sterty zakurzonych teczek z aktami, 
które od lat czekały na rozpatrzenie. Rychło je załatwił, aby sprawy szły odtąd na 
bieżąco. Wszystkich traktował życzliwie. Przekupstwo czy kumoterstwo nie miały do 
niego przystępu. Nosił włosiennicę. Na modlitwę poświęcał dziennie po kilka godzin. 
Przy stole czytał Pismo święte i książki ascetyczne. Unikał pokut dawnych ascetów, 
wiedząc, że siły są mu potrzebne do wykonywania swoich codziennych obowiązków. 
Rekompensował ten brak szczególnych pokut cierpliwym znoszeniem codziennych 
kłopotów, rzetelnym wypełnianiem swoich obowiązków, zachowaniem przykazań 
Bożych i kościelnych. Nawet jako kanclerz państwa chętnie usługiwał do Mszy 
świętej i śpiewał w chórze kościelnym. 
Kiedy Henryk VIII w roku 1531 ogłosił się najwyższym zwierzchnikiem Kościoła 
katolickiego w Anglii, Tomasz na znak protestu zrzekł się urzędu kanclerza. Pomimo 
nalegań, nie wziął udziału ani w ślubie, ani też w koronacji kochanki króla, Anny 
Boleyn. Wreszcie nie podpisał aktu supremacji, ani też nie złożył królowi przysięgi 
jako głowie Kościoła w Anglii. Uznano to za zdradę stanu. 1 lipca 1535 roku nad 
aresztowanym odbył się sąd. Kiedy sędziowie zapytali Tomasza, czy ma jeszcze coś 
do powiedzenia, ten odparł żartobliwie: "Nie mam, moi Panowie, nic więcej do 
powiedzenia, jak tylko przypomnieć, że chociaż do najżarliwszych wrogów św. 
Szczepana należał Szaweł, pilnujący szat kamienujących go oprawców, to jednak obaj 
są ze sobą w zgodzie w niebie. Mam nadzieję, że i my razem tam się zobaczymy". 
Tego dnia sąd najwyższy skazał Tomasza na śmierć. Egzekucję wykonano publicznie 
na jednym z pagórków, otaczających Londyn. Zanim Tomasz położył głowę pod topór 
kata, powiedział do otaczającego go w milczeniu tłumu: "Módlcie się, abym umarł 
wierny wierze katolickiej. Aby także król wierny tej wierze umarł". Kiedy zaś kat 
zawiązywał mu oczy, prosił go, by swój obowiązek odważnie wypełnił. 
Egzekucja odbyła się 6 lipca 1535 roku. Podobnie jak św. Jana Fishera, tak i głowę 
św. Tomasza Moro wystawiono na widok publiczny, wbitą na pal na moście Tamizy. 
Sterczała tam miesiąc, aż ją potem wrzucono do morza. Jednak jego córka, 
Małgorzata, wydobyła ją i pochowała w krypcie kościoła św. Dunstana w Canterbury. 
Ciało zaginęło - straż więzienna zakopała je w nieznanym miejscu. Wieść o ohydnym 
mordzie, dokonanym na św. Tomaszu More, obiegła lotem błyskawicy cały 
cywilizowany świat, wywołując powszechne oburzenie. Aby jednak nie drażnić 
Kościoła anglikańskiego, proces kanoniczny św. Tomasza odbył się późno. Do chwały 
błogosławionych wyniósł go bowiem dopiero papież Leon XIII w roku 1886. 
Uroczystej kanonizacji dokonał papież Pius XI w 1935 roku. Pozostawił po sobie 
szereg pism. Wśród nich największą sławę zdobyła mu Utopia, w której usiłował 
nakreślić projekt idealnego państwa i systemu społecznego. Cenny jest jego Dialog o 
pociesze w ciężkiej próbie. Zostawił także poematy łacińskie i piękne listy, 
pozwalające wejść w głąb jego duszy i rzucające też światło na wypadki publiczne. 
Jest patronem prawników. 
W IKONOGRAFII św. Tomasz przedstawiany jest w stroju lorda. 


