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XIV Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 6,1-6.  

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. 

Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało 

ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda 

dzieją się przez Jego ręce. 

Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją 

tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. 

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim 

domu może być prorok tak lekceważony». 

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i 

uzdrowił ich. 

Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

Drugi list do Koryntian 12,7-10.  

Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla 

ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował.  

Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, 

lecz Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się 

doskonali». Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we 

mnie moc Chrystusa. 

Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w 

prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, 

tylekroć jestem mocny. 

 



 

Intencje mszalne 
  

Poniedziałek 6. 7. 2015 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. 
7. 00 Za + matkę Annę Dittrych w dniu urodzin, za + męża Józefa i ich  rodziców, 

rodzeństwo i krewnych 

 Wtorek 7. 7. 2015  
18. 00 Za + chrzestnego Gerharda, jego żonę Hannę, dziadków Okos - Klima i d.op. 

 Środa 8. 7. 2015 – św. Jana z Dukli – kapł. 
18. 00 Za ++ Martę i Szymona Goworek, syna Józefa, córki Annę i Gertrudę, męża 

Józefa, syna Huberta i rodziny Goworek - Iwański oraz d.op. 

 Czwartek 9. 7. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Elżbietę i Piotra Bernat, syna Gerharda, dziadków oraz 

krewnych z rodz. Bernat - Franczok 

 Piątek 10. 7. 2015  
18. 00 Dz. błag. do B.Op.MBF z podz. za łaski, z pr. o Boże błog. w int. Krzysztofa 

Godlewskiego z ok. 55 r. ur., za ++ rodziców Kazimierę i Bolesława i d.op. 

 Sobota 11. 7. 2015 – św. Benedykta – opata, patrona Europy 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja  zbiorcza  

- Dz. błg. Do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Korneli i Krzysztofa z ok. 25 r. ślubu, za syna, córkę i za wnuczkę  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Doroty Szafik z ok. 50 r. ur., w int. matki Herminy, za + ojca Piotra i za  

siostrę Izabelę  

- Za + Helmuta Piechota, za + Piotra Kurpierz i ich rodziców oraz d.op. 

 Niedziela 12. 7. 2015 – XV Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + matkę Otylię Wiecheć w 4 r. śm. i jej ++ rodziów 

10. 30 I Kapłan - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski z pr. o dalsze zdrowie i 

Boże błog. w int. Wiesławy i Adama Świtlik z ok. 40 r. ślubu, w 3 r.  ślubu 

Andżeliki i Łukasza, w 2 r. ślubu Elizy i Jarosława i w int. całej rodziny 

prosząc o wszelką pomyślność i o opiekę Matki Pięknej Miłośći  

II Kapłan - Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o potrzebne łaski  

dla dzieci: Katarzyny, Tomasza, Karola i Józefa, za rodziców, dziadków, 

wujków z rodzinami, ciocię  Annę i w int. całej rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Marię Joszko w 5 r. śm., matkę Hildegardę i za ++ z pokr. 

 

 

 



 

 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną przeznaczoną na utrzymanie 

cmentarza – na zużytą wodę. Tydzień temu wpłynęło na ten cel 3.498 zł. 15 

gr.  

2. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i 

Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych  

3. W piątek święto św. Benedykta, opata, patrona Europy  

4. Na Górze św. Anny w przyszłą niedzielę 12 lipca dzień modlitw 

niewidomych 

 

Patron tygodnia – św. Benedykt 
 Św. Benedykt, opat. Urodził się w Nursji około 480 roku. Był synem właściciela 

ziemskiego. Kształcił się w Rzymie, lecz przerwał naukę i podjął życie pustelnika w 

Affile. Po paru latach przeniósł się w góry niedaleko Subdiaco. Kiedy zaczęli 

gromadzić się wokół niego uczniowie, założył w okolicy 12 klasztorów. Później 

przeniósł się w ruiny opuszczonej, niewielkiej fortecy na Monte Cassino, gdzie założył 

opactwo. Tutaj napisał "Regułę", która stała się podstawą życia monastycznego na 

Zachodzie. Zaleca w niej roztropność i umiar w modlitwie, pracy i spoczynku. 

Ukazuje drogę do doskonałości religijnej poprzez panowanie nad sobą, pokorę, 

posłuszeństwo. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył na "lectio divina" - 

czytanie Pisma Świętego. Święty wprowadził do zakonu profesję - prawem 

zagwarantowaną przynależność do klasztoru, oraz stabilność miejsca, czyli 

zobowiązanie mnichów do pozostawania w jednym klasztorze aż do śmierci. Jego 

sława ściągała wielu współczesnych mu, m. in. odwiedził go król Gotów, Totiia. Św. 

Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, w pobliżu Monte Cassino założyła 

benedyktyńską gałąź żeńską. Święty umarł 21 marca 547 roku. W klasztorze na Monte 

Cassino żyło wtedy 150 mnichów. "Reguła" św. Benedykta wywarła poważny wpływ 

na całe życie klasztorne Europy Zachodniej. W Polsce najbardziej znanym opactwem 

benedyktyńskim jest Tyniec. Tradycja nadała św. Benedyktowi tytuł "patriarchy" 

monastycyzmu Zachodu. Paweł VI w roku 1964 ogłosił go patronem Europy Św. 

Benedykt jest także patronem wielu zakonów, diecezji tarnowskiej, Francji; 

architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców. 

Orędownik w chorobach róży oraz konających. 11 lipca upamiętnia dzień 

przeniesienia relikwii Świętego. 



 

W IKONOGRAFII św. Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, w 

kukulli, z krzyżem w dłoni. 

Jego atrybutami są: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga, kruk z chlebem w 

dziobie, księga reguły w ręce, kubek, pastorał, pies, rozbity puchar, infuła u nóg z 

napisem "Ausculta fili" - "Synu, bądź posłuszny", wiązka rózg.  
 
Księga Ezechiela 2,2-5. 

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie 

mówił. 

Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu 

buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko 

Mnie aż do dnia dzisiejszego. 

To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś 

im powiedział: "Tak mówi Pan Bóg". 

A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą 

wiedzieli, że prorok jest wśród nich». 

Humor 
Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby.  

- Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym kierowcą, który przejechał nową 

szosą.  

Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!  

Obok pojawia się reporter i pyta:  

- Na co wyda pan te pieniądze?  

- No cóż - odpowiada po namyśle kierowca - chyba w końcu zrobię prawo jazdy...  

Żona kierowcy z przerażeniem:  

- Nie słuchajcie go panowie... On zawsze lubi żartować, gdy za dużo wypije!  

W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tylu dziadek i widząc policjanta 

zauważa:  

- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie zajedziemy!... 

 

Kowalski przeciętny budowlaniec na emigracji u Niemca: 

Kowalski – Szefie ten nowy cygan co to go zatrudniłeś, wcale się nas nie słucha. 

Boss – Was? 

Kowalski – Tak nas, mnie i Zbyszka. 


