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16. – 22. 07. 2018 

XV Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę 

nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz 

laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie 

wdziewajcie dwóch sukien». 

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 

wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc 

stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a 

wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On 

napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w 

Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i 

nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 

synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale 

majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według 

bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i 

zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego 

postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby 

wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co 

na ziemi. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 16. 07. 2018 – NMP z Góry Karmel 

18. 00 Za + matkę Marię Wójciak w rocznicę śm., za + ojca Stanisława Wójciak, za 

+ Agnieszkę Czachorowską, za ++ z obu stron i pokr. 

 Wtorek 17. 07. 2018  

18. 00 Za ++ Małgorzatę i Pawła Michen, za ++ rodz. Michen – Kondziela 

 Środa 18. 07. 2018 – św. Szymona z Lipnicy, kapłana 

18. 00 Za + Helenę Hadrian, za + męża Stefana, syna Rajnharda i d.op. 

 Czwartek 19. 07. 2018  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Pawła i Marię Świerc, ich rodziców, rodzeństwo, zięcia Eryka i d.op. 

 Piątek 20. 07. 2018 – bł. Czesława, kapłana 

18. 00 Za + Adelę Firla, rodziców Pawła i Katarzynę, pokr. i d.op. 

 Sobota 21. 07. 2018  - św. Wawrzyńca z Brindisi, kapł. i dra K. 

15. 00 Ślub: Karol Górski i Alina Szweinoch 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Kalinę Koy, za rodz., dziadków, 

chrzestnych i w czwartą rocznicę urodzin Malwiny  

- Do św. Anioła Stróża  za roczne dziecko Annę Smolinską, za rodz., 

dziadków, chrzestnych i za syna Adriana  

- Za + siostrę Marię Jaszkowic w 13 r. śm., za jej męża Helmuta, siostrzeńca 

Jerzego, za ++ rodziców Zofię i Józefa Materla, zaginionego brata Jerzego, za 

++ z pokr. i d.op.  

- Za + ojca Konrada Zając w 3 r. śm., matkę, brata i za ++ z pokr. 

 Niedziela 22. 07. 2018 – XVI Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Marię Micheń, jej ++ rodziców, rodzeństwo i d.op.   

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

ur. i rocznicy ślubu oraz za córkę w pewn. int. 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i boże błog. w int. 

Marii Kilbach z ok. urodzin, za męża Huberta o zdrowie i w int. całej rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Edwarda Bednarskiego, szwagra Władysława Bieleckiego, siostrę 

Katarzynę Brzezińską oraz za ++ z  rodz. z obu stron 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne NMP z Góry Karmel (poniedziałek),  

bł. Czesława, patrona Diecezji Opolskiej (piątek)  

2. Bóg zapłać wszystkim za udział w Nabożeństwie do MB Fatimskiej  

3. Na Górze św. Anny od poniedziałku do soboty (16-21) Święto Młodzieży  

4. Za tydzień (22 lipca) kolekta dla misjonarzy z diecezji opolskiej  

5. Podziękowania za zbiórkę do puszek przed kościołem na „Dzieci w Aleppo”. W 

naszej Parafii nazbierano 2.115 Zł. 30 Gr. i 20 Euro   

6. Przez najbliższe trzy tygodnie w okresie od 21 lipca do 5 sierpnia przed i po 

Mszach św. sobotnio-niedzielnych będą rozprowadzane cegiełki na utrzymanie 

naszego cmentarza parafialnego. Opłata za jeden grób pozostaje bez zmian, czyli 

jest taka sama jak w roku ubiegłym 

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. 

Czytanie z Księgi proroka Amosa 
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi 

Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono 

królewską świątynią i królewską budowlą». 

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem 

proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem 

wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”» 

Humor 

Bandyta włamał się w nocy do domu biznesmena i dobiera się do sejfu.  
Nagle zauważa, że obserwuje go żona bogacza.  
- No to jak robimy? - pyta kobieta - albo krzyczę wniebogłosy i budzę męża, albo 
dzielimy się po połowie. 

Idzie facet i spotyka bacę.  
Baca mówi:  
- Skąd masz takie kozaki?  
- Baco jedziesz do Afryki, krokodyla na plecy i rach ciach ciach i kozaki masz  
Baca pojechał do Afryki.  
Po kilku dniach wrócił i spotyka faceta.  
Facet się pyta:  
- Baco gdzie masz kozaki?  
- Pojechałem do Afryki, krokodyla na plecy rach ciach ciach a kozaków nie miał. 

Żona do męża informatyka:  
- Poznajesz człowieka na fotografii?  
- Tak  
- Ok, dzisiaj o 15 odbierzesz go z przedszkola. 

Dwie blondynki okradają bank.  
Spotykają się po pięciu latach, jedna pyta:  
- Co było w Twoim worku?  
- 2 miliony a w Twoim?  
- Rachunki do spłacenia!  
- I co z nimi zrobiłaś?  
- Powolutku spłacam. 


