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XV Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Mateusza 10,1-7. 

Jezus 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, dając im następujące wskazania: 

«Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. 

Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". 

Księga Psalmów 33(32),2-3.10-11.18-19. 

Sławcie Pana na cytrze,  

grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.  

Śpiewajcie Mu pieśń nową,  

pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.  

Pan udaremnia zamiary narodów;  

wniwecz obraca zamysły ludów. 

Zamiary Pana trwają na wieki,  

zamysły Jego serca przez pokolenia.  

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,    

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,  

aby ocalił ich życie od śmierci  

i żywił ich w czasie głodu. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 13. 7. 2015 – wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do Matki  Boskiej Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF w int. Norberta Sander z ok. urodzin, za żonę 

Jadwigę i dzieci z prośbą o zdrowie i wszelkie Boże błog. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ – z czytaniem 

zalecek 

 Wtorek 14. 7. 2015 – św. Kamila de Lellis 
7. 00 Za + syna Karola, ojca Alfreda, za + Marka i d.op. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Marcina z ok. 30 r ur., za żonę Agnieszkę, za 

rodziców, rodzeństwo i w intencji całej rodziny 

 Środa 15. 7. 2015 – św. Bonawentury, bpa i dra K. 
7. 00 Za ++ rodz. Aleksandra i Annę Wieszala oraz za ++ rodziców 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w pew. int. z ok. 83 r. ur. 

 Czwartek 16. 7. 2015 – NMP z Góry Karmel 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Marię i Pawła Świerc, ich rodziców, rodzeństwo i zięcia Eryka 

 Piątek 17. 7. 2015  
18. 00 Za + Małgorzatę Micheń i za ++ z rodzin Micheń – Kondziela oraz d.op. 

 Sobota 18. 7. 2015 – św. Szymona z Lipnicy 
12. 00 Ślub: Aldona Kochanek i Arkadiusz Piechota 

13. 00 Ślub: Ewa Cierpiała i Michał Koziuk 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodz. Gabrielę i Alfonsa Wocławski, + ojca Ludwika Matuszek, ++ 

dziadków Ochota - Wocławski - Malossek - Matuszek, ++ z pokr. i d.op. 

- Za + Zygmunta Kondziela, za + matkę Apolonię, ojca Jerzego i ++ krewnych  

- Za + Wiktorię Świerc, rodziców, rodzeństwo i szwagra Józefa  

- Do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Marię Jaśkowic w 10 r. śm., za jej męża  

i syna Jerzego a także za ++ rodziców Zofię i Józefa Materla oraz d.op.  

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

int. Jadwigi Świerc z ok. 85 r. ur., za syna i córkę z rodziną oraz za + męża  

Antoniego 

 Niedziela 19. 7. 2015 – XVI Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Annę Faltin z ok. 80 r. ur., za + męża Rajnarda i za ++  z pokr. i d.op. 

10. 30 - Za ++ Różę i Wincentego Smolin, syna, synową, dwóch braci Józefa i Pawła 

Piechota, rodziców i synową  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecka Jakuba Harynek, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych oraz za całą rodzinę 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Adelajdę Bachryj w 3 r. śm.  



 

Pozostałe ogłoszenia 
1. W poniedziałek wspomnienie MB Fatimskiej. Zapraszam na wieczorne 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FARIMSKIEJ Z CZYTANIEM  

ZALECEK  

2. Na górze Św. Anny w przyszłą niedzielę 19 lipca Uroczystość Matki 

Boskiej Szkaplerznej – obchody kalwaryjskie  

3. W najbliższe niedziele 12, 19 i 26 lipca Rada Parafialna rozprowadza tzw. 

”cegiełki” na roczne utrzymanie naszego cmentarza parafialnego. W 

póżniejszych terminach takie cegiełki można będzie nabywać w zakrystii 

lub w kancelarii parafialnej. Koszt jednej cegiełki to 20 złotych  

4. W nowym tygodniu i odpoczywającym i wszystkim ciężko pracującym 

życzę zdrowia i wszelkiego Bożego błogosławieństwa 

 

Patron tygodnia – św. Bonawentura 

Św. Bonawentura, zakonnik, biskup, kardynał, doktor Kościoła. Jan di Fidanza urodził 

się około 1217 roku w Bagnoregio koło Viterbo. Ojciec był lekarzem. Jan studiował 

filozofię w Paryżu. Mając 25 lat wstąpił do franciszkanów, przyjmując imię zakonne 

Bonawentura. Następnie skończył studia teologiczne i podjął wykłady 2 lutego 1257 

roku został generałem zakonu i na tym urzędzie zasłużył sobie na miano drugiego 

założyciela franciszkanów. W zakonie mediował pomiędzy frakcją rygorystyczną a 

zwolennikami łagodniejszej reguły Odbył wizytacje w Anglii, Flandrii, Niemczech, 

Hiszpanii, we Włoszech. Bonawentura posiadał umiejętność łączenia życia czynnego, 

publicznego z bogatym życiem wewnętrznym. Miał wielkie nabożeństwo do Męki 

Pańskiej. Papież Grzegorz X mianował go kardynałem-biskupem Albano. Delegacja 

papieska z wiadomością o nominacji zastała go przy myciu naczyń kuchennych w 

klasztorze. Przygotował sobór w Lyonie. Prowadził negocjacje w sprawie unii 

Kościoła katolickiego z greckim Kościołem ortodoksyjnym. Niestety, wkrótce potem 

została ona zerwana. Umarł 15 lipca 1274 roku podczas trwania soboru w Lyonie. Był 

jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Pozostawił po sobie wiele 

traktatów i dzieł teologicznych. Kanonizowany w 1482 roku przez Sykstusa IV Św. 

Bonawentura jest patronem franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, 

robotników, teologów. 

 



W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w habicie franciszkańskim z biskupim 

krzyżem na piersiach; jako kardynał w cappa magna; jako teolog nad pulpitem. 

Jego atrybutami są: anioł przynoszący mitrę, kapelusz kardynalski trzymany przez 

anioła lub leżący u stóp, księga, krzyż w dłoniach, drzewo Krzyża Świętego (jest to 

aluzja do traktatu "Ecce lignum Vitae"), zwój. 
 
Księga Rodzaju 41,55-57.42,5-7a.17-24a. 

Kiedy w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od 

faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: «Udajcie się do Józefa i, co on 

wam powie, czyńcie». 

Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie spichrze, w których było zboże, 

i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. 

Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż 

głód po całej ziemi się wzmagał. 

Kiedy synowie Izraela przybyli wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby 

kupić zboża bo głód był w Kanaanie, 

Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom 

tego kraju. Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon twarzą do ziemi. 

Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich; jednak udał, że jest im obcy, i przemówił do 

nich surowo tymi słowami: «Skąd przyszliście?» Odpowiedzieli: «Z Kanaanu, aby 

kupić żywności». 

I oddał ich pod straż na trzy dni. 

A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: «Jeśli chcecie ocalić życie, uczyńcie to, bo ja 

czczę Boga. 

Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym 

was osadzono, wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin. 

Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły 

słowa wasze i nie spotkała was śmierć». I tak uczynili. 

Mówili między sobą: «Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego 

strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go! Dlatego przyszło na nas 

to nieszczęście». 

Ruben zaś tak im wtedy powiedział: «Czyż wam tego nie mówiłem: "Nie 

dopuszczajcie się wykroczenia względem tego chłopca", ale nie usłuchaliście mnie. 

Toteż teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew». 

Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. 

Odszedłszy więc od nich, rozpłakał się. Potem wrócił do nich i rozmawiał z nimi. 

 


