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                              Jedenasta Niedziela zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 Księgi proroka Ezechiela 

Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z 

najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się 

cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate 

zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 

I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który 

drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje 

drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię». 

 
 



 
Intencje mszalne 

 Poniedziałek  14. 06. 2021- bł. Michała Kozala bp.m.  
7. 00 Za + Helenę Hoffman, pokr. i d. op. 

  

 Wtorek  15. 06. 2021  

18. 00 Za + Irenę Kansy – od rodziny Staisz 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VIII SP 

 Środa  16. 06. 2021  

13. 00 

18.00       

Ślub i Msza św. Maciej Kunicki  i Patrycja Woźniak 
Za + Dorotę Kurzątkowską w 30 dz. śm. i za męża Jana Kurzątkowskiego 

 Czwartek  17. 06. 2021  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 O zdrowie w int. Janiny Rycerz 

18. 00 Za + Jerzego Kramerisa w I r. śm 

 Piątek 18. 06. 2021  

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA; Za + matkę Florentynę Szydło 
w 2 r. śm. za ++ z rodz. Pokr. i za + ojca Alojzego i pokr. z obu str. 

 Sobota 19. 06. 2021 – św. Romualda, opata 

7.00 

 

12. 30 

14.00     

Za + Antoniego Kiełbasa, synów Huberta, Pawła, rodziców, teściów, za ++ z rodzin 

Kiełbasa, Świerc, Goworek, Rudol i d. op. 

Ślub i Msza św. Anna Grala i Michał Wąsik 

Ślub i Msza św. Joanna Majcher i Adam Zawodniak 

18. 00 

  

 

 

 

 

    

PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. Do B.OP.MBNP. w pewnej int. z okazji urodzin z prośbą o 

zdrowie i Bożą opiekę, a także za dzieci z rodzinami 

- Za ++ mężów Jana i Alfonsa, ++ rodziców i rodzeństwo 

- Za ++Helenę, Alojzego i Alfreda Miemiec, za ++ z rodz. Miemiec, Korkus, 

Krupop, Mitrowski, pokr. i d. op.  

- Za + Stefana Roczek w I r. śm. i za ++ rodziców i d.op  

 Niedziela 20. 06. 2021 – XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 

 

 

12.00   

Dz. błag. Do B.OP.MBNP. z podz. Za łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosł 
w int. Leszka z ok.. 70 r. ur. i w int. Krystyny i Leszka z ok. 35 r. ślubu i o 
Boże błog. Dla całej rodziny Stelmaszczyk, za dzieci z rodzinami i za ++ 
rodziców i siostrę Irenę 
Za + Waldemara Szulc w 12 r. śm., za ++ rodziców Szulc, Piechota, Bieniek, 
Fyla i d. op. 
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Jagodę Kowol z pr. o zdrowie i 
potrzebne łaski za rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. Mileny z okazji 
chrztu św. 

10. 30 Dz. błag. Do B.OP.MBNP. z podz. Za łaski z prośbą o zdrowie Boże błog. w  
int. Marioli Tiszbierek z ok. 40 r. ur. za córki Laurę i Aurelię 



16. 00 Nieszpory 

16. 30 

    

Za + Lucjana Kotula w 18 r. śmierci 
 

  

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W przyszłą niedzielę ( 20.06.) jest wyznaczona zbiórka do puszek na Wydział 

Teologiczny w Opolu. 

2. Tym wszystkim, którzy brali udział w Nabożeństwie Fatimskim składam 

podziękowanie, a także tym dzieciom, które w Oktawie Bożego Ciała sypały 

kwiaty na procesji. 

3. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00.  

4. W miesiącach wakacyjno-letnich są jeszcze wolne intencja mszalne. 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Wspomnienie świętych 

 
Bł. Michał Kozal, biskup, męczennik (1893-1943) urodził się w 1893 roku 

w rodzinie chłopskiej, w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Wyświęcony 

na kapłana (1918), pracował jako wikariusz, katecheta w Bydgoszczy, ojciec 

duchowny, a następnie rektor seminarium duchownego w Gnieźnie. 12 czerwca 

1939 roku mianowany biskupem pomocniczym we Włocławku. 7 listopada tegoż 

roku wraz z duchowieństwem został aresztowany przez Niemców i osadzony 

w więzieniu włocławskim. Następnie internowany w Lądzie nad Wartą. 

W kwietniu 1941 wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam 

wspomagał towarzyszy niedoli i podtrzymywał ich na duchu. Pielęgnując 

chorych zachorował na tyfus. 

Zmarł 26 stycznia 1943 roku zabity śmiercionośnym zastrzykiem. 

Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1987 roku. 

W IKONOGRAFII bł. Michał przedstawiany jest w stroju biskupim lub 

w pasiaku więziennym. Jego atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer 

obozowy 24 544. 

 
 

Św. Romuald z Camaldoli, opat Pochodził z Rawenny, z możnej rodziny 

diuków Onesti. Miał 20 lat, kiedy wstąpił do benedyktynów w Ciasse (972). 

Po kilku latach, spragniony doskonalszego skupienia, podjął życie pustelnicze. 

Po powrocie zreformował wiele wspólnot pustelniczych na północy Italii i we 

Francji. W Camaldoli dał początek kongregacji kamedułów, która prowadzi 

życie wspólne i pustelnicze. Silną osobowością fascynował wielu współczesnych 

sobie. 

Umarł w klasztorze Val di Castro, niedaleko Ankony, 19 czerwca 1027 roku, 

mając 75 lat. Patron kamedułów. 

W IKONOGRAFII św. Romuald przedstawiany jest jako stary człowiek 

w białym, długim habicie kamedulskim. Czasami w stroju opata, a także, jak 

we śnie widzi tajemniczą drabinę, sięgającą nieba, po której białe postacie jego 

duchowych synów opuszczają ziemię. Jego atrybutami są: czaszka, otwarta 

księga, kij podróżny, laska. 
 

 


