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15. – 21. 07. 2019 

XV Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, 

co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» 

On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie 

samego». 

Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i 

wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i 

zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 

kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył 

go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, 

wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i 

winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 

Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim 

staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce 

zbójców?» 

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». 

Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!» 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 15. 07. 2019 – św. Bonawentury, bpa i dra K. 

18. 00 Za ++ rodz. Katarzynę i Pawła Firla oraz siostrę Adelę Firla i krewnych 

 Wtorek 16. 07. 2019 – NMP z Góry Karmel 

18. 00 Za + Jana Świerc w I r. śm. 

 Środa 17. 07. 2019  

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 

Huberta w dniu urodzin oraz w int. Marii Kilbach w dniu urodzin 

18. 00 Za ++ rodz. Małgorzatę i Pawła Micheń, za ++ z rodz. Micheń – Kondziela 

 Czwartek 18. 07. 2019 – św. Szymona z Lipnicy 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Pawła i Marię Świerc, ich rodziców, rodzeństwo i krewnych 

 Piątek 19. 07. 2019  

18. 00 Za + Benjamina Witola, ojca Józefa, brata Huberta i za ++ dziadków z obu 

stron oraz d.op. 

 Sobota 20. 07. 2019 – bł. Czesława, kapłana 

12. 00 Ślub i Msza św. Sławomir Hołysz i Magdalena Jurgens 

13. 00 Ślub i Msza św. Marcin Śliwa i Katarzyna Śliwa 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Konrada Zając w 4 r śm., za + matkę, 

brata i ++ z rodz.  

- Za + ciocię Marię Jaszkowic w 14 r. śm., wujka Helmuta, kuzyna Jerzego 

oraz ++ dziadków Zofię i Józefa Materla i d.op.   

- Za ++ rodz. Gabrielę i Alfonsa Wocławski, + ojca Ludwika Matuszek, ++ 

rodz. Wocławski - Ochota - Matuszek - Malosek, pokr. i d.op.  

- Za + Urszulę i za ++ z rodz. Perscheid 

 Niedziela 21. 07. 2019 – XVI Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Annę Micheń, jej rodziców, rodzeństwo i d.op. 

10. 30 Za + córkę Elżbietę Szwajkiewicz, jej męża Mariana, brata Krzysztofa, ojca 

Mieczysława, dziadków z obu stron, czterech wnuków, ciocię Franciszkę, 

krewnych i dusze potrzebujące pomocy 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Edwarda Bednarskiego, ++ rodz. z obu stron, siostrę Katarzynę i szwagra 

Władysława 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) św. Bonawentury, 

(wtorek) Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, (sobota) bł. Czesława  

2. Tym, którzy uczestniczyli w nabożeństwie MB FATIMSKIEJ składam 

podziękowania za wspólną modlitwę    

3. Góra św. Anny: poniedziałek - sobota (15- 20) Święto Młodzieży  

4. Kolekta za tydzień (21 VII) ofiara kierowców składana przy poświęceniu 

pojazdów  na wsparcie misjonarzy z diecezji opolskiej  

5. Nasza pielgrzymka parafialna do Augustowa i Wilna będzie miała miejsce od 15 

- 18 lipca br.  

6. W niedzielę 21 lipca o godz. 15.30 spotkanie Rady Parafialnej w celu 

organizowania zbiórki na utrzymanie naszego cmentarza parafialnego 

 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego 

stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 

ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy 

Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On 

jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród 

umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w 

Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez 

Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego 

krzyża.  

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 
Mojżesz powiedział do ludu: 

«Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień 

zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca 

i z całej swej duszy. 

Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie 

jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: „Któż 

dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. I nie 

jest za morzem, aby można było powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i 

przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. 

Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je 

mógł wypełnić». 



Patron tygodnia – św. Bonawentura 
Św. Bonawentura, zakonnik, biskup, kardynał, doktor Kościoła. Jan di Fidanza urodził 

się około 1217 roku w Bagnoregio koło Viterbo. Ojciec był lekarzem. Jan studiował 

filozofię w Paryżu. Mając 25 lat wstąpił do franciszkanów, przyjmując imię zakonne 

Bonawentura. Następnie skończył studia teologiczne i podjął wykłady 2 lutego 1257 

roku został generałem zakonu i na tym urzędzie zasłużył sobie na miano drugiego 

założyciela franciszkanów. W zakonie mediował pomiędzy frakcją rygorystyczną a 

zwolennikami łagodniejszej reguły Odbył wizytacje w Anglii, Flandrii, Niemczech, 

Hiszpanii, we Włoszech. Bonawentura posiadał umiejętność łączenia życia czynnego, 

publicznego z bogatym życiem wewnętrznym. Miał wielkie nabożeństwo do Męki 

Pańskiej. Papież Grzegorz X mianował go kardynałem-biskupem Albano. Delegacja 

papieska z wiadomością o nominacji zastała go przy myciu naczyń kuchennych w 

klasztorze. Przygotował sobór w Lyonie. Prowadził negocjacje w sprawie unii 

Kościoła katolickiego z greckim Kościołem ortodoksyjnym. Niestety, wkrótce potem 

została ona zerwana. Umarł 15 lipca 1274 roku podczas trwania soboru w Lyonie. Był 

jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Pozostawił po sobie wiele 

traktatów i dzieł teologicznych. Kanonizowany w 1482 roku przez Sykstusa IV Św. 

Bonawentura jest patronem franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, 

robotników, teologów. 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w habicie franciszkańskim z biskupim 

krzyżem na piersiach; jako kardynał w cappa magna; jako teolog nad pulpitem. 

Jego atrybutami są: anioł przynoszący mitrę, kapelusz kardynalski trzymany przez 

anioła lub leżący u stóp, księga, krzyż w dłoniach, drzewo Krzyża Świętego (jest to 

aluzja do traktatu "Ecce lignum Vitae"), zwój. 

Humor 

- Kupiłem sobie wczoraj antyradar. 

- I jak? 

- Zorientowałem się, że ma homologację drogówki... 

- Jak to?! 

- ...gdy trzysta metrów przed ich zasadzką zaczął gadać: Szykuj pieniądze! Szykuj 

pieniądze! 

Poszedłem do kina, a w przednim rzędzie siedział starszy facet z psem. To był rodzaj 

komedio - dramatu. W miejscach smutnych, pies ocierał oczy z łez, a w wesołych 

partiach śmiał się do rozpuku. Tak się działo przez cały film. Kiedy seans się 

skończył, zdecydowałem się podejść i porozmawiać z facetem.  

- To najbardziej zdumiewająca rzecz jaką widziałem! - powiedziałem - Wyglądało na 

to, że pies naprawdę wczuł się w film. 

Facet na to: 

- No faktycznie. A książka mu się nie podobała. 


