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XIII Niedziela Zwykła
Słowa Ewangelii wg św. Marka
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum
wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych
synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z
nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.
Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła,
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do
przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z
wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i
głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie?
Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy
z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do
niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka
natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze
zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił,
aby jej dano jeść.

Intencje mszalne
Poniedziałek 2. 07. 2018

18. 00 Za + Annę Świerc, męża Jana, syna Ludwika, jego żonę, wnuka Rudolfa
Kasperek, za ++ z rodzin Świerc - Ocik – Marszolek, pokr. i d.op.

Wtorek 3. 07. 2018 – św. Tomasza, Ap.
7. 00 Za ++ Ritę i Waltra Sommer, za + zięcia Stefana, synową Edeltrudę, za ++
Marię i Herberta Sobota, za ++ z pokr. i d.op.

Środa 4. 07. 2018 – św. Elżbiety Portugalskiej
7. 00 Za + Gertrudę Czaja, za + męża Karola, pokr. i d.op.
18. 00 Do B.Op. za wstawiennictwem MBNP, św. Józefa, św. Elżbiety Portugalskiej,
z podz. za dotychczas odebrane łaski, z pr. o dalszą opiekę i zdrowie w int.
Elżbiety Smandzik

Czwartek 5. 07. 2018 – św. Marii Goretti, dz. i m. – I czw. m-ca
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 - O nowe i liczne powołania do kapłaństwa i zakonu
- Za ++ rodz. Elżbietę i Piotra Bernat, syna Gerharda, za ich rodziców,
rodzeństwo, krewnych i za ++ z rodz. Bernat – Franczok
17. 00 Godzina Święta
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Małgorzaty Radomskiej z ok. 30 r. ur., za męża Adama, za dzieci, siostrę,
braci oraz za wszystkich ++ z pokr. Gabor - Radomski i dusze czyśćcowe

Piątek 6. 07. 2018 – bł. Teresy Ledóchowskiej, dz. – I pt m-ca
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za naszych Chorych i
Dobrodziejów kośćioła
18. 00 Za ++ Józefa i Elżbietę Woszek, za ++ z rodz. Woszek – Serwotka, za ++
Kapłanów i Siostry Zakonne oraz d.op.

Sobota 7. 07. 2018 - I sob. m-ca
7. 00
7. 30
12. 00
18. 00

Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców
Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Różaniec za Kościół, za Ojca św. i prześladowanych chrześcijan
PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za + Tadeusza Dominczyk, pokr. i d.op.
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Doroty i Jarosława z ok. 25 r. ślubu, za córki, zięcia i całą rodzinę
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Bartosza Budyłowskiego z ok.18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, bratową,
krewnych i przyjaciół
- Za ++ Jana i Annę Świerc, syna Ludwika i krewnych
- Za + Rudolfa Kasperek i za ++ z rodz. Kasperek
- Za + Joachima Lisowski, jego rodziców, teściów i pokr.
- Za ++ Alicję Wilczyńską i Czesławę Kandela - od sąsiadek
- Za + Janinę Bożek

Niedziela 8. 07. 2018 – XIV Niedziela Zwykła
8. 00 Za + Wiktorię Świerc, za ++ rodziców i rodzeństwo
10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Łucji i Joachima z ok. urodzin, za dzieci, rodziców i najbliższą rodzinę
16. 00 Nieszpory
16. 30 Za + Martę Goworek, męża Szymona, synów Alfonsa i Józefa, córki Annę i
Gertrudę, męża Józefa, za ++ z pokr. Goworek – Iwański i d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. W tygodniu wspomnienie liturgiczne św. Tomasza Ap. (wtorek), bł. Teresy
Ledóchowskiej (piątek)
2. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca
3. W pierwszy czwartek zapraszam na Godzinę Świętą a Czcicieli Serca Pana
Jezusa na Mszę św. pierwszopiątkową
4. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych
5. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz do naszego
kościoła. Wpłynęło na ten cel parafialny 3 478 Zł i 62 Gr
6. Podziękowania za kolekty w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29
czerwca) na Stolicę Apostolską oraz za dzisiejszą wyznaczoną na Seminarium
Duchowne i inne instytucje diecezjalne

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.

Czytanie z Księgi Mądrości
Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem
wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich
śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość jest
nieśmiertelna.
Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej
wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy
do niego należą.

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką
gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.
Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was
stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była
równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich
bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość, jak to
jest napisane: «Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał
niewiele».

Humor
Podchodzi mężczyzna do kobiety i mówi:
- Mógłbym całe życie za tobą chodzić, ponieważ jesteś bakku shan.
Kobieta uradowana wysyła wszystkim znajomym sms, w którym pisze, jak mężczyzna
ją nazwał.
Po chwili pyta:
- Co to znaczy "bakku shan"?
- Ładna z tyłu, brzydka z przodu.
Mówi brudas do brudasa:
- Jak jeszcze raz będziesz wbijał gwoździe moimi skarpetkami, to ci połamię
prześcieradło.
- Ja mam dziesięciu braci i jak byliśmy mali, to byliśmy bardzo biedni. W niedzielę
wieczorem się kąpaliśmy. Wtedy tata grzał wodę w dużym garnku i kąpał nas po kolei.
Pamiętam, że dwaj ostatni uprawiali zapasy w błocie.
- Proszę pani! Pani pies goni jakiegoś faceta na rowerze!
- Niemożliwe! Mój pies nie umie jeździć na rowerze...
Oj, nie ma już gentlemanów na tym świecie - powiedziała kobieta do faceta
siedzącego na krzesełku w tramwaju (rzecz jasna, sama stała).
- Pani, gentlemani są na tym świecie, ino że miejsc zabrakło!

