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8. – 14. 07. 2019 

XIV Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch 

przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: 

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby 

wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między 

wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie 

pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam 

mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do 

was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje 

robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta 

wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam 

są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże». 

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i 

powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 

wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie 

lżej będzie w ów dzień niż temu miastu». 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje 

imię nawet złe duchy nam się poddają». 

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto 

dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, 

a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, 

lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 8. 07. 2019 – św. Jana z Dukli, kapłana 

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

Joanny z ok. ur., za rodziców, rodzeństwo i najblizszą rodzinę 

18. 00 Za + Huberta Mathea z ok. urodzin 

 Wtorek 9. 07. 2019  

18. 00 Za + Helenę Hadrian w 2 r. śm. 

 Środa 10. 07. 2019  

18. 00 Za + syna Karola, jego ojca Alfreda, ++ teściów i za ++ z pokr. 

 Czwartek 11. 07. 2019 – św. Benedykta, opata – Patrona Europy 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

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

d.op. 

18. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. w int. 

Waltrauty Ocik z ok. 80 r. ur., za córki z rodzinami i + męża 

 Piątek 12. 07. 2019 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa 

18. 00 Za ++ Konrada i Magdalenę Hlubek, za + syna Bernarda, pokr. i d.op. 

 Sobota 13. 07. 2019 – wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Adelajdę Bahryj w 7 r. śm., ++ rodziców, teściów i d.op.  

- Za + Romualda Koptoń w 30 dz. po śm.     

- Za + Otylię Wiecheć w kolejną rocznicę śm., za ++ z rodz. i  ++ z pokr.    

- Za ++ rodziców, brata, siostry i za + Pawła Warwas  

- Za + Helenę Hoffmann i dusze czyśćcowe 

20. 00 NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE (z czytaniem zalecek) 

 Niedziela 14. 07. 2019 – XV Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Wiktorię Świerc,  ++ rodziców i rodzeństwo   

10. 30 Z okazji urodzin w int. Arkadiusza o Boże błogosławieństwo 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Martę i Szymona Goworek, synów Józefa i Alfonsa, córki Annę i 

Gertrudę, męża Józefa, ++ rodziców Goworek - Iwański 



Pozostałe ogłoszenia 

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

Kościoła. Wpłynęło 5 006 Zł, 85 Gr. i 15 Euro        

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy (poniedziałek) św. Jana z Dukli, 

(czwartek) św. Benedykta, patrona Europy (piątek) św. Brunona Bonifacego z 

Kwerfurtu, (sobota) św. Andrzeja Świerada i Benedykta  

3. W sobotę wspomnienie MB FATIMSKIEJ.  O 20.00 zapraszam na nabożeństwo  

4. Góra św. Anny – niedziela (14.VII) dzień modlitw osób niewidomych oraz 

Odpust MB Szkaplerznej – obchody kalwaryjskie, poniedziałek (15-20) Święto 

Młodzieży  

5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium 

 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów 
Bracia: 

Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża 

Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, 

a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe 

stworzenie. 

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech 

zstąpi pokój i miłosierdzie! 

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę 

blizny, znamię przynależności do Jezusa. 

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.  

 
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie 

się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. 

Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – 

jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą 

pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w 

Jerozolimie doznacie pociechy». 

Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. 

Ręka Pana da się poznać Jego sługom. 

 



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. 


