
Cuda św. Antoniego z Padwy 

Patron rzeczy zagubionych 

Istnieje portugalska tradycja wzywania św. Antoniego, aby odnaleźć zagubioną rzecz. A 

wszystko zaczęło się za sprawą człowieka o głębokiej pobożności do Św. Antoniego, z 

Alcácer do Sal. Pracując na swojej posiadłości około południa udał się do studni, aby umyć 

spoconą twarz i ręce. Zdjął z palca złoty pierścień i położył go na brzegu studni, jednak 

przez nieuwagę pierścień wpadł do wody. Mimo wielu wysiłków nie udało mu się go 

znaleźć. Modlił się do św. Antoniego, aby pomógł mu odzyskać zagubioną rzecz. Po wielu 

miesiącach, kiedy mężczyzna modlił się w dniu wspomnienia św. Antoniego w kościele, 

do świątyni wszedł jego pracownik z pierścieniem w dłoni. Odnalazł go, jak wyciągał 

kijem wiadro wody ze studni – zguba była przyczepiona kija. 

Chleb świętego Antoniego 

Święty Antoni był znany, jako obrońca biednych. Dzisiaj wiele kościołów prowadzi 

zbiórkę na rzecz biednych nazywaną: „Chlebem św. Antoniego”. Ma ona swoje korzenia w 

następującym fakcie: Dwudziestomiesięczny chłopiec, bawiąc się w domu, wpadł do misy 

z wodą. Zrozpaczona matka zaczęła krzyczeć i wyjmować ciało nieżyjącego już chłopca z 

wody. Tuliła go do siebie i prosiła świętego Antoniego, by przywrócił jej syna do życia, a 

ona w zamian ofiaruje biednym tyle pszennej mąki ile waży chłopiec. Chłopiec ożył. Tak 

powstał chleb świętego Antoniego. 13 czerwca w Lizbonie, w kościele pod jego 

wezwaniem, rozdaje się małe chlebki. W zamian za chlebek składa się dobrowolną ofiarę, 

kwota w ten sposób zebrana przeznaczona jest na biednych. 

Nasz Instrument Organowy 

 

Zachęcamy państwa współpracy w budowie 

naszego instrumentu poprzez zasponsorowanie  
jednej piszczałki. 

 

Kolor niebieski : piszczałka basowa – 500 zł 

Kolor zielony: piszczałka duża – 300 zł 

Kolor czerwony: piszczałka średnia – 200 zł 

Kolor żółty: piszczałka mała – 100 zł 

Koror jasno niebieski  - 50 zł 

 

Z serca dziękujemy za wszelkie zaangażowanie! 

 

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W LEGNICY 

LIST DO PARAFIAN  

XI Niedziela Zwykła   13.06..2021 

 

Drodzy Parafianie i Goście! 

 

 Dzięki Chrystusowi nie boimy się już śmierci i sądu, gdyż On zmartwychwstał i 

napełnił nas miłością Bożą przez Ducha Świętego, dzięki czemu zachowujemy 

niezachwianą ufność na dzień sądu, ponieważ jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym 

świecie. Żyjemy i postępujemy według wiary, zawsze staramy się Jemu podobać, wiedząc, 

że bez wiary nie można podobać się Bogu. Pełnimy też uczynki wiary, uczynki miłości, aby 

otrzymać za nie wspaniałą zapłatę. Wszystkie uczynki nasze idą za nami, aż staniemy z 

nimi, dobrymi czy złymi, przed trybunałem Chrystusa. Wszyscy bowiem musimy stanąć 

przed sądem Chrystusa ze swoimi uczynkami dokonanymi w ciele. 

o. Tomasz Skibiński OFM 

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy 13.06.2021 

 

 

Święty Antoni… 

 

 mężu świętej modlitwy, 

 

 módl się za nami! 



Intencje Mszalne 

Niedziela  

13.06.2021 

8:00 – + Janinę Korzym (greg.) 

11:30 – 1. O Boże błogosławieństwo dla męża Jarosława z okazji 

40. rocznicy urodzin. 

2.  Z okazji urodzin Jakuba , Tomasza i Krzysztofa. 

13:00  - 1. + Stanisław Pękalski (greg.) 

2. Chrzest Jan Leonarski.  

18:00 - + Miłosza w 8 rocznicę śmierci + Zofię w rocznicę 

śmierci + Mariannę w miesiąc po śmierci.  

Poniedziałek  

14.06.2021 

18:00 –  1. + Stanisław Pękalski (greg.) 

2. + Janinę Korzym (greg.) 

3. ++ Antoniego i Melanię Juzak. 

Wtorek  15.06.2021 18:00 –  1. + Stanisław Pękalski (greg.) 

2. + Janinę Korzym (greg.) 

3. Z okazji 18 rocznicy ślubu Iwony i Sebastiana.  

Środa 16.06.2021 18:00 –  1. + Stanisław Pękalski (greg.) 

2. + Janinę Korzym (greg.) 

3. + Marię Szewczuk od Adeli z rodziną. 

Czwartek 17.06.2021 18:00 –1. Bierzmowanie   

2. + Stanisław Pękalski (greg.) 

3. + Janinę Korzym (greg.) 

4. + Leszka Leonarskiego w 18 rocznicę śmierci. 

Piątek 18.06.2021 18:00 –  1. + Stanisław Pękalski (greg.) 

2. + Janinę Korzym (greg.) 

Sobota  19.06.2021 18:00 –  1. + Stanisław Pękalski (greg.) 

2. + Janinę Korzym (greg.) 

Formacja – Wprowadzenie do Rozważenia Dzisiejszej Ewangelii 

Teks do rozważenia: Mk 4,26-34 

Usiądę u stóp Jezusa, aby słuchać Jego przypowieści o królestwie Bożym. Jest to Jego 

ulubiony temat. Chętnie i często go porusza w Ewangelii. Dotyczy mojej wieczności. 

Królestwo Boże już tętni życiem. Jest jednak mało widoczne – jak nasienie w ziemi. 

Rozwija się ciche i pokorne (ww. 26-27). Jezus chce mi przypomnieć, że w świecie jest 

wiele dobra, które dojrzewa we dnie i w nocy. 

Popatrzę na moją rodzinę i wspólnotę. Poproszę Jezusa, aby pomógł mi dostrzec kiełkujące 

w nich dobro. Co dobrego dostrzegam u osób bliskich? W kim jest mi najtrudniej zobaczyć 

dobro? Co łatwiej przychodzi mi zobaczyć: dobre czy złe strony? 

„Ziemia sama z siebie wydaje plon...” (w. 28). Dobra ziemia rodzi dobre plony. Rozwój 

mojego życia duchowego zależy od wykorzystania dobra, które jest we mnie. Czy wierzę 

głęboko, że jestem dobrą glebą? Jakie dobro zauważam w sobie? Oczekiwanie na plony 

wymaga czasu. Najpierw pojawia się źdźbło, dopiero potem pełne ziarno w kłosie (ww. 28-

29). Wzrost duchowy wymaga ode mnie cierpliwości i wierności w małych sprawach. Czy 

potrafi ę cieszyć się każdym dobrem w pracy nad sobą? 

Jezus zapewnia mnie, że wierność w małym przyniesie wielkie owoce. Ziarno dobra, kryje 

w sobie ogromny potencjał życia (ww. 30-32). W niespodziewanym czasie ukażą się 

owoce wierności, zaś skąpstwo duchowe będzie przyczyną małych plonów. 

Zawierzę Jezusowi całe moje życie, najmniejsze ziarno dobra, które w sobie odnalazłem. 

Będę modlił się prostym westchnieniem: „Jezu, jesteś moim największym dobrem”. 

Pozostałe  Ogłoszenia Duszpasterskie  

 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Zapracowanych w czwartek w godz. 20:00- 

21:00. 

Dziękujemy także, za dzisiejszą tacę inwestycyjną, która wyniosła 4700 zł.  

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w piątek o godz. 

15:00. 

Zapowiedzi: 

Tomasz Miekus, Monika Matuszak, zam.Legnica. 

Monika Chudyk, zam. Legnica; Damian Maruszak, zam. Wola Zarczycka. 

Krystian Lewko, zam. Miłkowice; Patrycja Mańska, zam. Legnica. 


