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XV Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: 

«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» 

On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie 

samego». 

Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył». 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim? » 

Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i 

wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i 

zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 

Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 

Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go 

zobaczył, wzruszył się głęboko: 

podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go 

na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim 

staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". 

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w 

ręce zbójców? » 

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń 

podobnie». 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 11. 07. 2016 – św. Benedykta, opata – patrona 

Europy 
7. 00 Za + Agnieszkę Kojder w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 12. 07. 2016  - św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu 
18. 00 Za + syna Benjamina Witola w 1 r. śm., za + ojca Józefa i d.op. 

 Środa 13. 07. 2016  - św. pustelników Andrzeja i Świerada – 

MB Fatimskiej 
7. 00 - Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców  

- Dz. błag. Do B.Op. MBF w int. Anny i Przemysława w 3 r. ślubu, o dalsze 

zdrowie i Boże błog. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ  FATIMSKIEJ – z czytaniem 

zalecek 

 Czwartek 14. 07. 2016  - św. Kamila, kapłana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + męża Alfreda Kornek, syna Karola, + Marka, ++ dziadków Kondziela - 

Kornek, pokr. i d.op. 

 Piątek 15. 07. 2016  - św. z Bonawentury, bpa i dra K. 
17. 00 Dz. błag. Do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Krzysztofa Stępień z ok. 40 r. ur., za żonę Sabinę, za syna  Klaudiusza, za 

rodziców i całą rodzinę 

18. 00 Za + Adelajdę Bachryj w 4 r. śm. 

 Sobota 16. 07. 2016  - NMP z Góry Karmel 
12. 00 Ślub: Mateusz Laszkiewicz i Katarzyna Steindor 

13. 00 Ślub: Łukasz Muraszko i Katarzyna Sanetra 

14. 00 Ślub: Grzegorz Dzisiewicz i Joanna Darmofał 

15. 00 Ślub: Adrian Janczyk i Sara Bittner 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

w int. Waldemara z ok. 50 r. ur., za żonę Agnieszkę i w int. całej rodziny  

- Za + matkę Małgorzatę Micheń, za ++ z rodz. Micheń i pokr.  

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

dziadków Ochota - Wocławski - Malosek – Matuszek, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Anielę Kondziela, za + Agnieszkę Dymarczyk, za + Andrzeja, ++ braci 

Józefa i Pawła oraz o zdrowie dla Marii 

 Niedziela 17. 07. 2016 – XVI Niedziela Zwykła  
8. 00 Dz. błag. Do B.Op. MBF z podz. za łaski. z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Huberta Kilbach w dniu urodzin, za żonę Marię i w int. rodziny i krewnych 

10. 30 Dz błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marianny Sebastian z ok. 80 r. ur., za + męża Mieczysława, syna Krzysztofa, 

za ++ rodziców, braci, siostrę Franciszkę i d.op. 



16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Natalii Łyczak z ok. 30 r. ur., za rodziców i całą rodzinę 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: święto św. Benedykta - patrona Europy 

(poniedziałek) oraz wspomnienie św. Brunona Bonifacego (wtorek), św. 

Bonawentury (piątek) i NMP z Góry Karmel (sobota)  

2. W środę zapraszam na godz. 20.00 na Nabożeństwo Fatimskie z czytaniem 

zalecek  

3. W niedzielę 17 lipca na Górze św. Anny Uroczystość Matki Boskiej 

Szkaplerznej - obchody kalwaryjskie  

4. Od przyszłej niedzieli 17 LIPCA (przez  kolejne trzy niedziele) po każdej Mszy 

św. nasza Rada Parafialna, wzorem lat ubiegłych będzie rozprowadzała  

CEGIEŁKI NA  BIERZĄCE UTRZYMANIE CMENTARZA. Bardzo proszę 

aby Parafianie z Maliny, Grotowic i Metalchemu, którzy mają tu groby swoich 

bliskich, krewnych dołączyli się także do akcji pozyskiwania środków na nasz 

cmentarz 

List do Kolosan  

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego 

stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 

ziemi, byty widzialne i niewidzialne, Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze. 

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i 

wszystko w Nim ma istnienie.  

On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 

I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród 

umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego  i dla 

Niego znów pojednać wszystko z sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 

wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

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. 

Humor 

Kazik wraca do domu nad ranem lekko podpity. Od progu wita go żona:  

- Gdzie byłeś łajdaku??!! Pewnie znowu włóczyłeś się całą noc!!! Wóda i zabawa!!  

- No co ty kochanie. Przecież byłem u Tadeusza i graliśmy w karty. 

- Ciekawe. Zaraz to sprawdzimy. 

Bierze telefon i dzwoni do Tadeusza: 

- Tadziu, czy mój Kazik był dziś u Ciebie na kartach?? 

- Jak był????!! Siedzi i gra!!!! 

- Dlaczego jeszcze nie wyszłaś za mąż, nikt cię nie prosił?  

- Prosili i to nie raz!  

- A kto?  

- Mama z tatą. 


