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15. – 21. 06. 2020 

XI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce 

niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale 

robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad 

duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie 

słabości. 

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego 

Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i 

celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, 

ten, który Go zdradził. 

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie 

wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły 

z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie 

chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 15. 06. 2020  

18. 00 Za ++ Eufemię i Michała Stanula, za + męża Gerharda Wicher, pokr. i dusze 

czyśćcowe 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Wtorek 16. 06. 2020  
18. 00 Za + Nieman w rocznicę śm., za + męża Gintera, córkę Lidię oraz 

szwagra Helmuta    

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Środa 17. 06. 2020 – św. Brata Alberta Chmielowskiego 
7. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, synów Huberta i Pawła, rodziców, teściów oraz ++ 

z pokr. 

7. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Czwartek 18. 06. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Edwarda Kaczmarczyk w 30 dz. po śm. 

18. 00 Za + Waldemara Szulc w 11 r. śm. oraz ++ z rodz. Piechota - Szulc – Bieniek 

- Fyla i d.op. 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Piątek 19. 06. 2020 – Najświętszego Serca Pana Jezusa - 

Uroczystość 
7. 00 Do NSPJ  za Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 Za + Alfonsa Świerc, za ++ rodziców i siostry (z udziałem dzieci z kl. III) 

18. 30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Sobota 20. 06. 2020 – Niepokalanego Serca NMP 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP za Parafian, Dobrodziejów naszego kościoła i 

Czcicieli 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ Annę i Franciszka Siekierka, ich synów Piotra i Waltra, za ++ Jana i 

Martę Jambor, za ++ z rodz. Siekierka - Jambor, pokr. i d.op.    

- Dz. błag. do B.Op. MBU Chorych, św. Ojca Pio z podz. za udaną operację i 

o dar zdrowia w int. Józefa   

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

- Za ++ rodz. Hildegardę i Ernesta Styrnol, ++ Różę i Stefana Gambiec, pokr. 

Styrnol - Sadlo - Gambiec - Wicher i d.op.   

- Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Niedziela 21. 06. 2020 – XII Niedziela Zwykła 
8. 00 Dz. błag.w int. rodz. Stelmaszczyk, za ++ rodz. Anastazję i Stanisława 

Stelmaszczyk, za + siostrę Ierenę i pokr. 

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. 85 r. ur. i za + męża Jana  

- Za + Klarę Morciniec, jej męża, córkę Hildegardę, synów Pawła i Ryszarda 

oraz d.op. 

16. 00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

16. 30 Za + Lucjana Kotula w rocznicę śm.  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za udział w procesji Bożego Ciała i za wspólną 

modlitwę w czasie nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej  

2. W piątek (19.V) uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień 

diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „OREMUS”, natomiast w 

niedzielę (21.VI) uroczystość NMP Opolskiej  

3. Tradycyjne procesje eucharystyczne przez osiem kolejnych dni dawnej oktawy 

Bożego Ciała. Dzieci proszę do sypania kwiatów w czasie wieczornych procesji 

4. W niedzielę 21 czerwca kolekta wyznaczona na Diecezję i na Seminarium 

Duchowne oraz zbiórka przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu 

5. Góra św. Anny – pielgrzymki: sobota – niedziela (19-20.VI) przyjaciół Misji i 

Ziemi Świętej  

6. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie Marianek 

7. W sobotę o godz. 12.00 zebranie ministrantów 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze 

byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć 

tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego 

odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez 

to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. 

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz 

przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, 

zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już 

pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i chlubić się 

możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz 

uzyskaliśmy pojednanie. 

Czytanie z Księgi Wyjścia 
Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam 

naprzeciw góry. 

Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: 

«Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co 

uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do 



Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, 

będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie 

należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym». 

 

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. 

Humor 

Rozmowa dwóch kumpli: 
- Stefan co się stało? 
- Zwolnili mnie z roboty 
- A czemu? 
- Bo jak w pracy był toast z okazji urodzin szefa, to on powiedział: Niech żyją 
pracownicy, a ja na to: A z czego? 

Działkowiec pyta sąsiada: 
- Co tam wczoraj za święto mieliście, tak wszyscy tańczyliście? 
- Dziadek ul przewrócił ... 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-facet-do-sklepu-z-puzzlami

