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3. – 9. 07. 2017 

XIII Niedziela Zwykła  

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus powiedział do swoich apostołów: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, 

nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 

godzien. 

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie 

je. 

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który 

Mnie posłał. 

Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 

sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest 

uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody". 

 List do Rzymian 

Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, 

zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. 

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po 

to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych 

dzięki chwale Ojca. 

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć 

będziemy, 

wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim 

nie ma już władzy. 

Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. 

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie 

Jezusie. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 3. 07. 2017 – św. Tomasza, Apostoła 

7. 00 Za ++ rodz. Aleksandra i Annę Wieszala oraz za ++ rodzeństwo 

 Wtorek 4. 07. 2017 – św. Elżbiety Portugalskiej 
7. 00 Za + Gertrud Czaja, męża Karola, pokr. i d.op. 

18. 00 - Za + Annę Świerc, męża Jana, syna Ludwika, jego żonę, wnuka Rudolfa i za 

++ z rodz. Świerc – Ocik – Marszałek oraz d.op.  

- II kapłan: Do Trójcy Przenajświętszej, Królowej Zakonu Serafickiego, św. 

Franciszka i wszystkich świętych Patronów Zakonu Franciszkańskiego za 

żyjących członków FZŚ tutejszej wspólnoty o potrzebne łaski i o nowe 

powołania do FZŚ a także za zmarłych Członków miejscowej wspólnoty 

 Środa 5. 07. 2017 – św. Marii Goretti, dz. i m. 
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o dalszą opiekę  

Bożą z  ok. 50 r. ślubu w int. Ireny i Piotra Figura, za córkę Sonię z ok. 

urodzin i za córkę Joannę z rodziną 

 Czwartek 6. 07. 2017 – bł. Teresy Ledóchowskiej, dz. –  

I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Za ++  rodz. Elżbietę i Piotra Bernat, syna Gerharda, ich rodziców, 

rodzeństwo, krewnych i za ++ z rodz. Bernat – Franczok  

- O nowe powołania do służby Bożej 

17. 00 Godzina  Święta 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP o zdrowie, Boże błog. w int. Alicji Jasek z ok. 10 r. 

urodzin, za rodziców, chrzestnych, dziadków i za całą rodzinę 

 Piątek 7. 07. 2017 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za naszych Chorych i 

Dobrodziejów 

18. 00 Za + Józefa Woszek, ++ z rodz. Woszek - Serwotka, za ++  Kapłanów i 

Siostry Zakonne 

 Sobota 8. 07. 2017  - św. Jana z Dukli, wspomnienie 
12. 00 Ślub i Msza św. Mateusz Marek i Małgorzata Pryszczewska 

15. 00 Do B.Op. MBNP, św. Józefa, św. Elżbiety Portugalskiej, św. Anioła Stróża z 

podz. za łaski dotychczas otrzymane, z pr. o dalszą opiekę Bożą, zdrowie, 

potrzebne łaski na dalsze lata życia z ok. 85 r. ur. Elżbiety Smandzik i za + 

męża Oswalda 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA  - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za ++ Martę i Szymona Goworek, córki Annę i Gertrudę, synów Józefa i 

Alfonsa, zięcia Józefa, za ++ z rodz. Goworek - Iwański i d.op.  

- Za + Joachima Lisowski, jego ++ rodziców, teściów i pokr.  

- Za ++ Pelagię i Stanisława Drożdż, syna Henryka i za ++  krewnych 

 



 Niedziela 9. 07. 2017 – XIV Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ Jana i Annę Świerc, syna, synową, za ++ z rodz. Marszolek 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za odebrane łaski, w int. Łucji i Joachima 

z ok. urodzin  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP. w int.Wioletty z ok. urodzin, za męża i wnuki 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Marię Joszko w 7 r. śm., za jej matkę Hildegardę, za ++ z pokr. i  d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: św. Tomsza Ap. (poniedziałek), wspomnienie 

bł.Marii Teresy Ledóchowskiej (czwartek) i św. Jana  z Duki (sobota)  

2. Na Górze św. Anny w przyszłą niedzielę pielgrzymka niewidomych (9 lipca)  

3. Na obraz Ostatniej Wieczerzy zebrano 4.405 Zł i 6 Euro, raz jeszcze składam 

serdeczne podziękowania  

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i piątek miesiąca  

5. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

6. Bóg zapłać za kolektę z uroczystości Piotra i Pawła na Stolicę Apostolską tzw. 

Świętopietrze i za dzisiejszą kolektę na Kurię i Seminarium 

Patron tygodnia – św. Elżbieta Portugalska 

Św. Elżbieta Portugalska, królowa, urodziła się w Saragossie w 1271 roku. Była 

córką Piotra III, króla Aragonii, i Konstancji, królewny Sycylii. Jej ciotką była św. 

Elżbieta Węgierska. Kiedy miała 12 lat, wydano ją za Dionizego, króla Portugalii. 

Miała z nim dwoje dzieci: Konstancję i Alfonsa. Małżeństwo jednak nic było 

szczęśliwe. Elżbieta przyjmowała to z cierpliwością. Modliła się, pościła, świadczyła 

miłosierdzie. Była fundatorką wielu kościołów i klasztorów. Posiadała dar godzenia 

zwaśnionych monarchów. W Coimbrze, a potem w Lizbonie doprowadziła do zgody 

między Dionizym i Alfonsem, który zbuntował się przeciw rodzonemu ojcu. 

Interweniowała w zatargach swego męża Dionizego z jego bratem oraz 

z Ferdynandem Kastylijskim. Podczas walk między jej synem Alfonsem IV a jej 

wnukiem Alfonsem IX, królem Kastylii, podążyła na pole bitwy, zapobiegając wojnie. 

Nazwano ją "aniołem pokoju". Po śmierci męża, który umarł na jej rękach pełen 

skruchy i nawrócenia, wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka i zamieszkała 

w założonym przez siebie klasztorze klarysek w Coimbrze. Zmarła 4 lipca 1336 roku. 

Beatyfikowana przez Leona X w 1516 roku. Kanonizował ją papież Urban VIII 

w roku 1626. Św. Elżbieta jest patronką Portugalii, Coimbry Estremoz, Saragossy 

Orędowniczka podczas udręk wojny. 

W IKONOGRAFII Święta przedstawiana jest w stroju królewskim, czasami w habicie 

klaryski. 

Jej atrybutami są: dzban na wino, flakonik z wodą zamienioną według legendy 

w wino, korona królewska w dłoniach, róża, księga. 



Druga Księga Królewska  

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która 
zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, 
by spożyć posiłek.  
Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym 
jest ten, który ciągle do nas przychodzi. 
Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, 
krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda». 
Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do 
snu. 
I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można uczynić dla tej kobiety?» 
Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary».  
Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał ją i stanęła przed wejściem. 
I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna». 

Humor 

Przychodzi Jasiu do sklepu, podaje sprzedawczyni kankę i mówi: 
- Poproszę trzy litry miodu. 
Sprzedawczyni bierze kankę, nalewa miodu, podaje Jasiowi, a ten mówi: 
- Tata jutro przyjdzie i zapłaci. 
Na co sprzedawczyni: 
- Nie, tak nie można! 
Zabiera chłopcu kankę, wylewa miód i oddaje pustą. Jasiu wychodzi na ulicę, zagląda 
do kanki i mówi: 
- No i miał rację tata, na trzy kanapki wystarczy. 

Wpada koleżanka do drugiej koleżanki na chatę i zagaduje: 
- Co u ciebie tak posprzątane? Internet nie działa? 

- Jadłeś już? 
- Jadłaś już? 
- Ty mnie przedrzeźniasz? 
- Ty mnie przedrzeźniasz? 
- Kocham cię... 
- Tak, jadłem. 

- Stary, jak często się zmienia olej? 
- Mój szwagier zmienia raz na dwa lata. 
- Raz na dwa lata? A czym on jeździ? 
- Niczym. Ma smażalnię w Kołobrzegu. 

- Czemu rozstałeś się z Leną? 
- A bo mi ciągle gadała ''Ty mnie już nie kochasz!''. 
- No i? 
- Przekonała mnie. 


