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9. – 15. 07. 2018 

XIV Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

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

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

zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to 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. 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 
Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, 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». 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 9. 07. 2018  

17. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ewy i Andrzeja Jurkiewicz  z ok. 35 r. ślubu i za dzieci 

18. 00 Za + Magdalenę Hlubek, męża Konrada i syna Bernarda 

 Wtorek 10. 07. 2018  
18. 00 Za ++ Aleksandra i Annę Wieszala, za ++ rodzeństwo i d.op. 

 Środa 11. 07. 2018 – św. Benedykta, opata – patrona Europy 
18. 00 Za + Benjamina Witola w rocznicę śm., za + ojca Józefa, brata Huberta oraz 

pokr. z obu str. 

 Czwartek 12. 07. 2018 – św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i m. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Jana Hyla, Krystynę Gajda, za ++ z rodz. Hyla - Gajda - Langner, pokr. i 

d.op. 

 Piątek 13. 07. 2018 – św. pustelników Andrzeja Świerada i 

Benedykta – MB Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

18. 00 Za + syna Karola Kornek, za + ojca Alfreda, za + Marka, pokr. i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MB FATIMSKIEJ Z CZYTANIEM ZALECEK 

 Sobota 14. 07. 2018  - św. Kamila de Lellis, prezbitera 
16. 00 Ślub: Wojciech Czrenda i Karolina Losek 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

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

Henryka z ok. 80 r.ur. i w int. Waldemara z ok. 46 r. ur. i za całą rodzinę   

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

int. Arkadiusza Poskart z ok. urodzin i za całą rodzinę  

- Za + Justynę Bernat w 1 r. śm., za + męża Grzegorza Bernat, pokr. i d.op.  

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

dziadków Ochota - Wocławski - Malossek - Matuszek i za ++ z pokr.  

- Za + Adelajdę Bachryj w 7 r .śm., za ++ rodz. Anielę i Antoniego Bachryj, 

za ++ rodz. Annę i Hermana Pasoń oraz pokr.  

- Za ++ rodz. Urszulę i Jana Kempin, za + zięcia Andrzeja Gałeckiego i za ++ 

z pokr. oraz d.op. 

 Niedziela 15. 07. 2018 – XV Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Marię Joszko 

10. 30 Za ++ Antoniego i Agnieszkę Kostka, za ++ z rodz. Kostka – Josek i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Józefa Matuszek i rodziców z obu str. 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Benedykta, patrona Europy (środa), 

św. Bonifacego z Kwerfurtu (czwartek), św. Andrzeja Świerada i Benedykta 

(piątek)   

2. W piątek 13 – zapraszam na Nabożeństwo do MB Fatimskiej – godz. 20.00  

3. Na Górze św. Anny w niedzielę (15 lipca) uroczystości ku czci Matki Bożej 

Szkaplerznej (obchody kalwaryjskie)  

4. Dziś w naszej parafii zbiórka do puszek przed kościołem na „Dzieci w Aleppo”  

5. Przypomina się, że dzisiaj w niedzielę o godz. 15.00 w kościele jest zebranie 

Rady Parafialnej 

Patron tygodnia – św. Brunon z Kwerfurtu 

Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup, męczennik (970-1009). urodził się w 974 

r. w rodzinie grafów niemieckich w Kwerfurcie. w roku 986 uczył się w szkole 

katedralnej w Magdeburgu. Studia odbywał pod kierunkiem magistra Geddona. Tu 

zetknął się z metropolitą magdeburskim, Gizylerem i z Thietmarem, późniejszym 

biskupem w Merserburgu, autorem znanej Kroniki. w roku 995 został mianowany 

kanonikiem katedralnym w Magdeburgu. w roku 997 wraz z cesarzem Ottonem III 

udał się do Rzymu. Tu w roku następnym (998) wdział habit benedyktyńskiego 

mnicha na Awentynie w opactwie św. Bonifacego i Aleksego. Pięć lat wcześniej w 

tym samym klasztorze przebywał św. Wojciech i bł. Radzim. Brunon otrzymał jako 

imię zakonne Bonifacy. 

W roku 999 Bonifacy złożył śluby zakonne. w tym samym czasie zaprzyjaźnił się ze 

św. Romualdem, który miał już sławę świętego męża i ojca nowej rodziny zakonnej. w 

roku 1001 Bonifacy znalazł się wśród jego synów duchowych w eremie Pereum koło 

Rawenny. w tym samym roku jesienią udała się do Polski pierwsza grupa kamedułów 

z Pereum: Św. Jan i św. Benedykt. Misję tę zorganizował św. Romuald na prośbę 

cesarza Ottona III i króla polskiego, Bolesława Chrobrego. Mieli oni działać wśród 

Słowian nadodrzańskich. Do nich to miał się dołączyć Brunon. Dla wyjednania misji 

odpowiednich przywilejów papieskich, św. Romuald wysłał go do Rzymu. Papież 

Sylwester II chętnie udzielił wszystkich potrzebnych dla misjonarzy indultów. Brunon 

otrzymał także od papieża paliusz, a więc tym samym nominację na metropolitę 

misyjnego. Dawało mu to uprawnienia do mianowania biskupów na terenach 

misyjnych. z niewiadomych przyczyn, sakrę biskupią Bonifacy otrzymał dopiero w 

roku 1004 w Magdeburgu. w ten sposób Brunon był pierwszym metropolitą 

pogańskich Słowian zachodnich, do których był wysłany jako misjonarz. 

Złożona sytuacja polityczna na terenie Polski sprawiła, że Brunon zatrzymał się we 

Włoszech, a potem na dworze cesarza. w 1005 r. udał się na Węgry, aby tam szukać 

pola dla swojej działalności. w roku 1006 był w Polsce, by w roku następnym (1007) 

znaleźć się po raz drugi na Węgrzech. Papież wysyła go w tym samym czasie także do 

Kijowa, a nawet do Pieczyngów nad Morzem Czarnym. Wyprawę finansował 



zapewne Bolesław Chrobry. w roku 1008 Bonifacy jest ponownie w Polsce i usiłuje 

udać się z kolei do Szwecji, aby przez swoich uczniów zorientować się w sytuacji 

tamtejszego Kościoła, w 1009 roku udaje się do Jaćwierzy z wyraźnym zamiarem 

rozpoczęcia tam misji. Niestety nie było mu dane dokończyć pomyślnie rozpoczętego 

dzieła. Według podania miał nawrócić nad Bugiem jednego z książąt jaćwieskich, 

Nothimera. Rywale księcia wykorzystali ten moment i pozbawili go władzy. Brunon 

zaś, z 18 towarzyszami, miał zginąć z ich ręki 9 marca 1009 roku, gdzieś w okolicach 

Pojezierza Suwalskiego. Miał wówczas zaledwie 35 lat życia. Bolesław Chrobry 

wykupił jego ciało. Niestety, ślad o relikwiach męczennika zaginął. 

Brunon jest autorem trzech dochowanych utworów pisanych: Żywotu św. Wojciecha, 

Listu do cesarza Henryka II (1008) i Żywotu Pięciu Braci Kamedułów (1008 lub 

1009), zamordowanych przez na pół pogańskich pachołków królewskich. Styl i język 

tych pism wskazują na wysoką kulturę św. Brunona. 

Kult św. Brunona-Bonifacego rychło rozszedł się po świecie. Już w roku 1040 

wychodzi jego żywot wpleciony przez św. Piotra Damiana do żywo tu św. Romualda. 

Jego cześć rozwijała się w zakonie kamedułów, a także w kolegiacie w Kwerfurcie, 

której sam św. Bronon miał być funadatorem. w Martyrologium Rzymskim figuruje 

od XVI w. w XVII w. św. Brunon-Bonifacy został uznany za patrona Warmii, a w 

1963 został ogłoszony głównym patronem diecezji łomżyńskiej. 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

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

wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego 

trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci 

mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». 

Najchętniej więc będę się chlubił 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. 

Humor 

Kolacja u teściów. Mąż dotyka delikatnie brzucha żony i mówi: 
- Pamiętaj, że teraz jesz za dwoje. 
Teściowa, totalnie zaskoczona:  
- Chcecie powiedzieć, że... 
- Tak, złapała tasiemca. 

Jedzie Arab na wielbłądzie przez pustynię. W trzecim dniu podróży, kiedy skończyła 
się woda, zorientował się, że zabłądził. Jego wierny dromader podejmuje trop i piątego 
dnia docierają do studni. Uradowany Arab woła: 
- WODA! 
Na to ze studni wyskakuje Beduin i krzyczy: 
- Gdzie?? 


