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XVII Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do 

skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany 

poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. 

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej 

ryby wszelkiego rodzaju. 

Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe 

odrzucili. 

Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». 

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 

królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca 

wydobywa rzeczy nowe i stare». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 31. 07. 2017 – św. Ignacego z Loyoli, kapł. 

18. 00 Za + Gerharda Miemiec w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 1. 08. 2017 – św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra K. 
18. 00 Za + Michała Paruzel w 8 r. śm. 

 Środa 2. 08. 2017  
18. 00 Za ++ Marię i Edmunda Dąbrowa oraz za ++ rodz. z obu stron 

 Czwartek 3. 08. 2017 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne  

- Za + Stanisława Wójciak w 30 r. śm., za + Marię Wójciak, za + Ludwika 

Juszczak, pokr i d.op. 

17. 00 Godzina Św. 

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

Teresy z okazji 55 urodzin, za męża Alojzego, za  dzieci z rodzinami i wnuki 

 Piątek 4. 08. 2017 – św. Jana Marii Vianneya, kapł. – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i w int. 

Dobrodziejów Kościoła 

18. 00 Za + Macieja Piechaczek, za + Helenę Hoffmann, pokr. i d.op. 

 Sobota 5. 08. 2017  - Rocznica poświęcenia bazyliki NMP - 

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

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

Róży Kowol z ok. urodzin 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

10. 00 Różaniec w int. Ojca św., za Kościół św. i za prześladowanych chrześcijan 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Haliny i Krzysztofa, za dzieci i najbliższą rodzinę prosząc o wszelkie 

potrzebne łaski 

13. 00 Ślub i Msza św. Andrzej Wójcik i Gabriela Prokop 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIOCZA  

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

int. Renaty Jambor z ok. 70 r. ur., za męża Rajnarda i za synów z rodzinami  

- Za + Jerzego Fister w 3 r. śm., ++ rodziców, rodzeństwo i teściów  

- Za + Adama Bąk w rocznicę śm., za + żonę Cecylię i pokr.  

- Za + męża Eugeniusza Duran w 18 r. śm., za ++ rodziców, teściów, trzech 

braci Franciszka, Józefa i Władysława, za + Jakuba Duran, za + Irenę 

Świerczek i o zdrowie w rodzinie  

- Za + Monikę Sbilut, męża Jerzego, za ++ rodz., rodzeństwo i teściów 

 Niedziela 6. 08. 2017 – Przemienienie Pańskie  
8. 00 Za + Józefa Matuszek w rocznicę śm. i za ++ rodz. z obu stron 



10. 30 Za ++ rodziców Kornek – Miemec, za dzieci i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Bernarda i Henryka Kulik, za ++ z rodz. Kulik – Lisowski, pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w niedzielę święto Przemienienia Pańskiego, w 

poniedziałek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli i w piątek św. Jana Marii 

Vianneya. Jest to patronalny dzień Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w int. 

Kapłanów „Oremus”  

2. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na obraz „Ostatniej Wieczerzy”  

3. Dziś i w kolejne niedziele Rada Parafialna będzie rozprowadzać CEGIEŁKI  

NA UTRZYMANIE NASZEGO  CMENTARZA  PARAFIALNEGO   

4. Przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca. W pierwszy czwartek zapraszam na 

Godzinę Św., a Czcicieli na Mszę św. pierwszopiątkową  

5. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

6. Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę (5- 6  sierpnia) pielgrzymka 

głuchoniemych, a w niedzielę 6 sierpnia uroczystość MB. Anielskiej z 

Porcjonkuli oraz pielgrzymka  motocyklistów  

7. Kolekta z 6 sierpnia jest przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego 

Patron tygodnia – św. Alfons Maria Liguori 

Św. Alfons Maria Liguori, biskup, doktor Kościoła (1693-1787). Urodził się 

w Marinelli pod Neapolem w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Był wszechstronnie 

uzdolniony: malarz, poeta, muzyk. Mając 17 lat skończył studia uzyskując doktorat 

obojga praw. Pewne niepowodzenie w trakcie wykonywania zawodu adwokata 

spowodowało zmianę jego zainteresowań. Po studiach teologicznych został księdzem 

w 1726 roku. Podjął pracę duszpasterską wśród ludu neapolitańskiego. Głosił misje 

ludowe i pełnił bezustanną posługę w konfesjonale. Z myślą o tego rodzaju stałej 

pracy założył zgromadzenie zakonne Najświętszego Zbawiciela redemptorystów 

(1732). Św. Alfons w wieku 66 lat został biskupem diecezji Santa Agata dei Goti. 

Prace pasterza wypełniał z nadzwyczajną gorliwością. Prowadził surowy tryb życia. 

Swoje dochody oddawał ubogim. Kiedy nastał głód, sprzedał sprzęty i naczynia 

z biskupiego domu, aby za to kupić chleb dla głodujących. Po 13 latach pracy 

biskupiej choroba przykuła go do fotela. Zwolniony z obowiązków ordynariusza, 

powrócił do swego zakonu, gdzie wiele wycierpiał od współbraci i z powodu 

własnych skrupułów. Św. Alfons Liguori był ekspertem w tym, co dzisiaj nazywane 

jest teologią pastoralną. Napisał ponad 100 książeczek i rozpraw dotyczących 

moralności, ascetyki, pobożności i modlitwy które cieszyły się wielką popularnością. 

Np. jego "Teologia moralna" miała 82 wydania, a "Nawiedzenie Najświętszego 

Sakramentu" 2000 wydań (!). Jego prace zostały przetłumaczone na 61 języków. 



Nauczanie duchowe św. Alfonsa zdominowało życie chrześcijańskie Italii XVIII 

wieku. Zmarł l sierpnia 1787 roku. Beatyfikowany w 1816 roku. Kanonizowany 23 

lata później. Jego relikwie spoczywają w kościele w Pagani niedaleko Salerno. Jest 

patronem zakonu redemptorystów; adwokatów, osób świeckich, spowiedników, 

teologów, zwłaszcza moralistów. 

W IKONOGRAFII św. Alfons przedstawiany jest w czarnej, zakonnej sutannie lub 

w szatach biskupich. Czasami trzyma krzyż lub ma różaniec na szyi. Bywa, że stoi 

przy nim anioł z pastorałem i mitrą. 

Pierwsza Księga Królewska   
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o 
to, co mam ci dać».  
A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w 
miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. 
Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego 
nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa.  
Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania 
dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» 
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił.  
Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o 
długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale 
poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych,  
więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego 
tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie». 

Humor 

Dwaj policjanci stoją przy jeziorze. Obok jedzie konno wozem chłop i pyta: 

- Panowie, głęboka ta woda? 

- Skądże! Ledwo koła zamoczycie - odpowiadają mundurowi. 

Chłop zaczyna tonąć z kołem i wozem, po chwili widać już tylko kapelusz. 

- Patrz, Józek, jak dziesięć minut temu szły kaczki, to im tylko nogi zakryło. 

Jasiu wraca po szkole do domu. Mama pyta: 

- Jasiu i jak tam w szkole? 

- Dobrze, mamo 

- A jak tam religia? 

- No, pani nam opowiadała jak Mojżesz wyprowadzał lud wybrany z ziemi egipskiej. 

- To powiedz, jak to było. 

- Więc tak szli, szli, szli i doszli do Morza Czerwonego, Mojżesz wyciągnął telefon 

komórkowy, zadzwonił po ekipę budowlaną, ekipa wybudowała most, przeszli na 

drogą stronę i poszli dalej. 

- Jasiu! Pani wam to powiedziała?! 

- Mamo, jakbym powiedział to tak, jak pani opowiadała to nigdy byś w to nie 

uwierzyła. 


