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X NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 3,20-35)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet
posilid się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymad.
Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z
Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe
duchy”.Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan
wyrzucad szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie
może się ostad. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się
ostad. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może
się ostad, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejśd do domu mocarza i sprzęt mu
zagrabid, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.Zaprawdę
powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą
im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha
nieczystego”.Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po
Niego, aby Go przywoład. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli:
„Oto
Twoja
Matka
i
bracia
na
dworze
pytają
się
o Ciebie”.Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są bradmi?” I spoglądając na
siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą,
ten
Mi
jest
bratem,
siostrą
i
matką”.

DIALOG
Królestwo wewnętrznie skłócone nie może się
ostad. Podobnie jest z małżeostwem
i rodziną. Dlatego tak ważny jest dialog. On
pozwala wzrastad i rozwijad się miłości,
a w sytuacjach trudnych staje się ratunkiem.
Pierwszym warunkiem udanego dialogu jest
znalezienie czasu dla siebie. Następnym –
cierpliwe wysłuchanie drugiej strony, danie jej
szansy powiedzenia wszystkiego, co uważa za
ważne. Trzeba umied powstrzymad swój język,
który od razu rwie się, by wyrażad własne
opinie, rady, by krytykowad. Bywają osoby,

które zdają się wszystko wiedzied najlepiej.
Trudno z nimi rozmawiad, bo nie potrafią
słuchad. Dialog wymaga od partnerów
okazania sobie wzajemnego szacunku,
cierpliwości i przekonania, że druga osoba ma
mi coś ważnego do przekazania, a ja chcę to
koniecznie usłyszed.
Duchu Święty, Ty jesteś więzią miłości łączącą
Ojca i Syna, a działając w moim sercu,
pomagasz mi budowad jednośd
z bliźnimi. Pomóż mi ze sobą rozmawiad

I N T E N C J E 11-17.06.2018
PONIEDZIAŁEK– 11.06.2018 – św. Barnaby
7.00 - Za † męża Franciszka Woźnicę w 1 r. śm., †† z pokr. Woźnica, Kołodziej, Kruszyna, Burdzik, d. w c., oraz o bł. B. dla
rodziny
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Bożeny z ok. 75 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci, wnuków i prawnuków
- Za † mamę Marię Kraik, ojca Henryka Kraik, † ks. Helmuta Kraik
WTOREK– 12.06.2018
7.00 - Za † Rozwitę Swacha w 30 dz. po śm. (od rodziny i sąsiadów)
18.00 - Za †† teściów w k. r. śm., d. w c.
- Za †† rodziców Annę i Władysława, †† z rodziny i pokr., d. w c.
ŚRODA – 13.06.2018 – św. Antoniego z Padwy – Dzieo Fatimski
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. w rodzinie
- Za †† rodziców Annę i Antoniego Wilkos, †† z rodziny Wilkos, Masełek
9.00 - Za chorych i starszych
19.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. czcicieli MB
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. dobrodziejów, którzy pomogli p. Helenie Padlikowskiej w czasie choroby
- Za †† rodziców Stefanię i Adama Reisner, Janinę i Władysława Rudyk
- Za †† rodziców Genowefę i Antoniego, † brata Józefa Ostrowskiego
- Za †† rodziców i teściów Zofię i Kazimierza Gałka, †† z rodziny Gałka, Wójcik
- Za † siostrę Lucynę, szwagra Jana, †† siostrzeoców Andrzeja i Krzysztofa, †† rodziców i teściów, d. w c.
- Za †† Antoniego Gugałę i Antoniego Szczecioskiego w dniu imienin, † mamę Michalinę Gugała, †† dziadków, d. w c.
- Za † rodz Wincentego i Zofię Wojdyła, siostrę Zdzisławę, szwagra Jana, †† teściów Stanisława i Cecylię Kieza, d. w c.
- Za † męża Antoniego, †† rodziców i teściów, d. w c.
- Za † rodz Julię i Alojzego Kubik z ok. ur., mamę Elżbietę Szrajber, ciocię Martę Joszko, braci Karola, Helmuta, † pokr.
- Za † Tadeusza Pilarskiego w 2 r. śm., †† z rodziny
- Za † Krzysztofa Opala w 30 dz. po śm.
- Za † Jolantę Konopka w 30 dz. po śm.
CZWARTEK– 14.06.2018 – bł. Michała Kozala
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Antoniny
18.00 - Za † męża Henryka, †† rodziców i teściów, †† z rodziny, d. w c.
- Za † męża Józefa w 15 r. śm., †† z rodziny z obu str., †† z rodzin Król, Janczura, Świerzy, † Cecylię Pyka, d. w c. oraz o
bł. B w rodzinie
PIĄTEK – 15.06.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… o zdrowie dla Janiny i Danuty, Janusza i Elżbiety
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Andrzeja z ok. 66 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † matkę chrzestną Marię, †† Barbarę, Magdalenę, Ewelinę, Jadwigę, Monikę, d. w c.
SOBOTA – 16.06.2018 – Dzieo Papieski
7.00 - Do B. Op. przez wst. św. Judy Tadeusza i św. o. Pio z podziękowaniem oraz z prośbą o opiekę Bożą i dar Bożej mądrości
w int. Małgorzaty, jej syna i o bł. B. w rodzinie
18.00 - Za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Piechaczek, † siostrę Marię oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † męża Mariusza w 4 r. śm., †† z rodziny
XI NIEDZIELA ZWYKŁA– 17.06.2018
7.00 - Za †† rodziców Piotra i Czesławę, †† bratowe Małgorzatę i Lidię, †† Anetę i Zygmunta Bordun, †† z rodziny
Ropelewskich, Ułanowicz, d. w c.
- Za †† rodziców Józefa i Brygidę Wiora, Piotra i Marię Pyka, brata Jerzego, siostrę Klarę, ciocię Jadwigę, Jerzego Kraik
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Aliny z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za †† rodziców Henrykę i Tadeusza w r. śm., † teścia Tadeusza, †† dziadków z obu str., d. w c.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Teresy z ok. 60 r. ur oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Edyty i Piotra z ok. 30 r. ślubu oraz Krzysztofa z ok. 25 r. ur., a także o bł.
B. i zdr. w rodzinie
11.15 - Za † męża Emiliana Mikosz w 3 r. śm., †† z rodziny i pokr.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Jolanty Derry, wnuczki Amelki, córki Ilony, zięcia Wiesława oraz wnuków
Jakuba i Wojciecha
12.15 - CHRZEST: Nikodem Żebroo, Magdalena Janik, Bartosz Kleman, Matylda Locher
15.00 - Za † męża Andrzeja Bienias z ok. 78 r. ur., jego †† rodziców Jana i Annę-Marię, †† teściów Karola i Marię, †† z rodziny
z obu str., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. rodziny Zdzisława i Adeli
16.00 - Nabożeostwo czerwcowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTE RSKIE 10 -17.06.2018
1. NIEDZIELA X ZWYKŁA. Kościół wzywa wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa do obrony wartości
chrześcijaoskich i do obrony rodziny.
 O godz. 16.00 nabożeostwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
2. W poniedziałek wspomnienie liturgiczne św. Barnaby Apostoła. O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do
św. Ojca Pio. Po Mszy św. będzie spotkanie wszystkich czcicieli św. Ojca Pio.
3. We wtorek i w środę na stadionie sportowym w Strzelcach Opolskich o godz. 8.45 rozpoczną się
Piłkarskie Mistrzostwa Szkół podstawowych i gimnazjalnych – Mundial św. Jacka.
4. W środę 13 czerwca obchodzimy w naszej parafii Dzieo Matki Bożej Fatimskiej. Wypełniając orędzie
Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlid się o pokój dla świata i nawrócenie grzeszników.
 Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00 (za chorych i osoby starsze) i wieczorna Msza św. o godz. 19.00.
 Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00 i o godz. 20.00 uroczysta procesja fatimska z figurą Matki
Bożej. Na wieczorne nabożeostwo przynosimy świece. Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów,
Dzieci Maryi i prosimy panów do feretronu.
5. W środę obchodzimy także wspomnienie św. Antoniego z Padwy, do którego często zwracamy się
z modlitewną prośbą o pomoc w poszukiwaniu rzeczy zagubionych.
6. W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej – dzieci zapraszamy z rodzicami na procesję różaocową
w środę.
7. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo eucharystyczne
w godzinie męki i śmieci naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 O godz. 19.00 modlitewne spotkanie dla młodzieży i spotkanie podsumowujące przygotowanie do
bierzmowania dla klas VI i VII oraz II kl. gimnazjum wraz z oddaniem dzienniczków.
8. W sobotę 16 dzieo miesiąca, w naszej parafii przeżywamy Dzieo Papieski, rano i wieczorem po Mszy
św. nowenna do św. Jana Pawła
 O godz. 10.00 doroczny dzieo liturgicznej służby ołtarza. W programie: mecz piłki nożnej, quiz, grill
i wiele innych atrakcji. Raz jeszcze zapraszamy liturgiczną służbę ołtarza wraz z rodzicami
i rodzeostwem.
 o godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
 Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
9. Rozpoczął się miesiąc czerwiec poświęcony Najśw. Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do szczególnej troski o
pełne życie sakramentalne, do systematycznej spowiedzi św. i do udziału w Najśw. Eucharystii także w
dni powszednie. Niech każde spotkanie z Jezusem obecnym w Najśw. Eucharystii będzie źródłem
umocnienia i wewnętrznej przemiany.
10. Nabożeostwo do Najśw. Serca Pana Jezusa będzie w dni powszednie po wieczornej Mszy św.
11. Ogólnopolskie czuwanie czcicieli Ojca Pio i Grup Modlitwy odbędzie się w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w nocy z 16/17 czerwca. Jest to już XVI edycja czuwania
związana tym razem z Rokiem Jubileuszowym św. Ojca Pio.
12. Uczestników Jubileuszowej Pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni Rotondo informujemy, że spotkanie
organizacyjne odbędzie się w niedzielę 17 czerwca o godz. 16.30.
13. Wszystkim dobroczyocom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i materialne oraz za
okazywaną życzliwośd i ofiarną pomoc w pracach realizowanych obecnie w parafii. Zachęcamy do
udziału w wieczornych nabożeostwach ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Warto także sięgnąd po
najnowsza prasę katolicką, która jest dostępna na stoliku prasowym.
Życzymy pięknej, dobrej niedzieli oraz błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

ŚW. ANTONI Z PADWY
Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy
15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św.
Augustyna. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne
i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłaoskie.
W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu
franciszkanów zamordowanych przez mahometan w Maroko. Przy tej
okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach św. Franciszka z
Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili się przy
kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni.
Zapalony duchem męczeoskiej ofiary, postanowił udad się do Afryki, by tam oddad swoje
życie dla Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Antoni zachorował śmiertelnie i musiał
wracad do ojczyzny. Jednakże na Morzu Śródziemnym zastała go burza i zapędziła jego
statek na Sycylię. W roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu.
Antoni udał się tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po skooczonej kapitule
oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył
erem w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na
pogłębienie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem
zagłębiał się w Pismo święte. Równocześnie udzielał pomocy duszpasterskiej i
kaznodziejskiej. Sława jego kazao dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy św.
Franciszka. Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu.
Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar
wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar
i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosid kazania na
placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścid słuchaczy.
Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami - miał dar bilokacji, czytania
w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. W roku
1230 na kapitule generalnej zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy.
Był zupełnie wycieoczony, zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w
klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosaVirginum wieczorem w piątek, 13
czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.
Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok później, 30 maja
1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych
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