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1. – 7. 07. 2019 

XIII Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do 

Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego 

miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 

ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: 

Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» 

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 

udasz». 

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». 

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw 

pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, 

a ty idź i głoś królestwo Boże». 

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z 

moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a 

wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 1. 07. 2019 – św. Ottona, bpa 

7. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. 

Roberta Kleinert z ok. 60 r. ur., za żonę Helenę i dzieci z rodzinami 

 Wtorek 2. 07. 2019  
18. 00 Za ++ Józefa i Elżbietę Woszek, ++ rodz. Woszek – Serwotka, + 

Magdalenę Woszek, za ++ Kapłanów, Siostry Zakonne i d.op. 

 Środa 3. 07. 2019 – św. Tomasza z Akwinu 
18. 00 Za ++ rodz. Aleksandra i Annę Wieszala, za ++ rodziców i rodzeństwo 

 Czwartek 4. 07. 2019 – św. Elżbiety Portugalskiej – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania do służby Bożej  

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

rodzeństwo oraz za ++ krewnych z rodzin Bernat – Franczok 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Do BOp. MBNP, św. Józefa, św. Elżbiety Portugalskiej z podz. za łaski, z 

prośbą o dalszą opiekę i  zdrowie w int. Elżbiety 

 Piątek 5. 07. 2019 – św. Marii Goretti – I pt m-ca 
7. 00 - Do NSPJ w int. Czcicieli i Ofiarodawców, za Dobrodziejów i naszych 

Chorych  

- Za + Gertrudę Czaja w 4 r. śm., za + męża Karola, zięcia Józefa i d.op. 

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

Kasperek, zięcia Waltera i za ++ z rodz. Świerc - Ocik - Marszolek 

 Sobota 6. 07. 2019 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej  

– I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i prześladowanych Chrześcijan 

13. 00 Ślub i Msza św. Joanna Moczko i Andrzej Knapiak 

14. 30 Ślub i Msza św. Monika Matejka i Dariusz Mikicki 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny w int. Marty i Kamila Bazelak w 

pierwszą rocznicę ślubu, za rodziców, rodzeństwo i za wszystkich krewnych z 

rodzin Gerlich – Bazelak  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP., św. Katarzyny, św. Antoniego, św. Jana Pawła II 

z podz. za przeżyte 79 lat w Parafii z pr. o zdrowie i Boże błog. w pew. int.  

- Za + Macieja Piechaczek, za ++ z rodz. Piechaczek – Hoffmann  

- Za pewnych zmarłych Panu Bogu wiadomych  

- Za + Annę Miemiec w I r. śm., za męża Brunona oraz za ++ rodziców i 

teściów  

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



 Niedziela 7. 07. 2019 – XIV Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + męża Gerharda Miemiec, jego ++ rodziców i teściów 

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

int. Beaty i Piotra Mydlarz z ok. 25 r. ślubu, za dzieci i najbliższą rodzinę  

- Za roczne dziecko Dawida Sommer, za rodziców, dziadków i chrzestnych 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Tadeusza Domińczyk w 2 r. śm. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży 

naszego kościoła  

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy (środa) św. Tomasza z Akwinu, 

(sobota) bł. Marii Teresy Ledóchowskiej  

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  

4. W piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

5. Góra św. Anny – pielgrzymki: niedziela (7.07) dzieci  

6. Kolekta z niedzieli 7 lipca jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium  

7. W niedzielę 7 lipca o godz. 17.15 (po Mszy św.) odbędzie się krótkie spotkanie 

organizacyjne uczestników pielgrzymki-wycieczki do Augustowa i Wilna 

 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów 
Bracia: 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się 

na nowo pod jarzmo niewoli! 

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności 

jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie 

wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował 

bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, 

baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. 

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało 

bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie 

ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie 

się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.  

 



 
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 
Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka 

po tobie». 

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par 

wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił 

na niego swój płaszcz. 

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi 

ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». 

On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?» 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie 

wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i 

poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. 

 

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. 

 


