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10. – 16. 07. 2017

XIV Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je
prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt
nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

List do Rzymian
Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was
mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co
wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała
mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.
Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha
uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.

Intencje mszalne
Poniedziałek 10. 07. 2017
7. 00 Za ++ rodz. Leontynę i Józefa Mikoda, za ++ rodz. Mikoda - Bryś, ++
szwagrów Horsta i Tadeusza, pokr. i d.op.

Wtorek 11. 07. 2017 – św. Benedykta, opata – patrona Europy
18. 00 Za ++ Magdę i Konrada Chlubek i d.op.

Środa 12. 07. 2017 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa
18. 00 Za + Benjamina Witola w 2 r. śm., ojca Józefa i za ++ dziadków z obu str.

Czwartek 13. 07. 2017 – Wspomnienie MB Fatimskiej
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 - Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.
- Do MB Fatimskiej za Annę o zdrowie i Boże błog. z ok. 80 r. ur.
- Za ++ rodz. Pawła i Marię Świerc, ich rodziców, rodzeństwo, zięcia i d.op.
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z ok. urodzin w pew. int., za córki z
rodzinami i za + męża
20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ Z CZYTANIEM
ZALECEK

Piątek 14. 07. 2017 – św. Kamila de Lellis, kapłana
7. 00 Za + Karola Kornek w 10 r. śm., za + ojca Alfreda, + siostrzeńca Marka, za ++
dziadków Kondziela – Kornek i d.op.
18. 00 O łaskę powrotu do zdrowia dla Kazimierza i o Boże błog. dla całej rodziny

Sobota 15. 07. 2017 - św. Bonawentury, bpa i dra K.
14. 00 Ślub i Msza św. Tomasz Kluba i Magdalena Zukterowska
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog. w int.
Filipa Witola z ok. 18 r. ur., w int. ojca Klaudiusza z ok. 40 r. ur., za żonę
Agnieszkę, córkę Julię i rodziców z obu stron
- Za ++ Martę i Szymona Goworek, córki Annę i Gertrudę, synów Józefa i
Alfonsa, zięcia Józefa oraz za ++ z rodz. Goworek – Iwański
- Za + Adelajdę Bachryj w 5 r. śm.
- Za + Małgorzatę Micheń – od koleżanki
- Za ++ rodz. Gabrielę i Alfonsa Wocławski, za + ojca Ludwika Matuszek, ++
dziadków Ochota - Wocławski - Malosek - Matuszek i za ++ z pokr.
- Za + Huberta Płaczek w I r. śm., za + matkę Stefanię Płaczek i dziadków z
obu stron

Niedziela 16. 07. 2017 – XV Niedziela Zwykła
8. 00 Za + Wiktorię Świerc, ++ rodziców i rodzeństwo
10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dzieci Stanisława i Antoniego Kurpierz, za
rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny oraz za roczne dziecko
Adama Kaczmarczyk i za siostrę Maję
16. 00 Nieszpory

16. 30 Za + Edwarda w 25 r. śm., za ++ rodz. z obu str. i za + siostrę Katarzynę

Pozostałe ogłoszenia

1. W tym tygodniu przypadają: we wtorek św. Benedykta, Patrona Europy,
wspomnienie św. Brunona Bonifacego w środę i św. Bonawentury w sobotę
2. W środę wspomnienie MB Fatimskiej – zapraszam na Mszę św. za Czcicieli i na
nabożeństwo o godz. 20.00 – z czytaniem zalecek
3. W przyszłą niedzielę o godz. 15.15 spotkanie Rady Parafialnej związane z
corocznym rozprowadzaniem CEGIEŁEK NA UTRZYMANIE NASZEGO
CMENTARZA PARAFIALNEGO (na kolejny rok - od lipca 2017 do lipca
2018)
4. Na Górze św. Anny w przyszłą niedzielę (16 lipca) uroczystość Matki Bożej
Szkaplerznej - obchody kalwaryjskie

Patron tygodnia – św. Brunon Bonifacy
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 żywotu 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.

Humor
Przychodzi facet do dyrektora cyrku z psem na smyczy i niedużym pudełkiem w ręku.
Twierdzi, że jest w stanie pokazać niesamowity numer, potrzebne jest mu tylko
pianino. Przechodzą do pomieszczenia z pianinem. Facet sadza psa przy instrumencie,
a na nim stawia jeża, którego przed chwilą wyjął z pudełka. Pies zaczyna grać, a jeż
pogwizduje do rytmu.
Dyrektor cyrku jest zachwycony.
- Zatrudniam pana od razu, ale muszę wiedzieć na czym polega trick.
- Tak naprawdę to pies gra i gwiżdże, jeż tylko udaje.
Rodzina syberyjska przy kolacji. Mąż pyta żony:
- Lusia, czemu twoja matka wyjechała do Kanady i czemu mi nic o tym nie
powiedziałaś?
- Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy?!
Mąż pokazuje żonie gazetę, a tam tytuł:
"W Kanadzie odkryto żmiję syberyjską".
Marynarz po powrocie z dalekiego rejsu pyta żonę:
- Co powiesz o tej małpce, którą przysłałem ci 2 miesiące temu z Afryki?
- Jeżeli mam być szczera, to wolę cielęcinę.

