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27. 07. – 2. 08. 2020 

XVII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 ich 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». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z 

tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem 

poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był 

Pierworodnym między wielu braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też 

usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 27. 07. 2020  

7. 00 Za + Piotra Piechaczek oraz za + żonę Agnieszkę 

 Wtorek 28. 07. 2020 – św. Szarbela 
18. 00 Za ++ rodz. Tomasza i Agnieszkę Gajda, męża Tadeusza 

Trzcionkowskiego, córkę Ewę i pokr. 

 Środa 29. 07. 2020 – św. Marty 
18. 00 Za + Martę Barteczko w 15 r. śm., męża Jerzego, syna Józefa, za ich ++ 

rodziców, + wnuka Artura, + zięcia Eryka i za ++ z pokr.  

 Czwartek 30. 07. 2020 – św. Piotra Chryzologa, bpa i dra K. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + ojca Huberta Meryk w dniu urodzin, za + żonę Marię oraz dziadków  

Meryk – Buhl i pokr. 

18. 00 Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz, za ++ z rodz. Kowalik - Kurpierz - 

Szurdak, pokr. i d.op. 

 Piątek 31. 07. 2020 – św. Ignacego z Loyoli, kapłana 
7. 00 Za + ojca Helmuta Kałuża z ok. 80 r. ur., za + żonę Małgorzatę i za ++ z pokr. 

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

błog. w int. Ewy Tańczak z ok. 40 r. ur., za męża Piotra, synów Adama i 

Marcina, za rodziców, rodzeństwo z obu stron i za całą rodzinę Sitnik - 

Tańczak 

 Sobota 1. 08. 2020 – św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra K. – 

I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Ofiarodawców i Czcicieli o szczęśliwe żniwa i za naszych 

rolników 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, za Ojca św. Franciszka i Prześladowanych Chrześcijan 

15. 00 Ślub i Msza św. Leszek Marciniak i Maria Maślak 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW.  NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- O łaski potrzebne i dar pięknej miłości z pr. o zdrowie w int. Sandry i 

Mariusza  

- Do św. Anioła Stróża w int. Leny Franczyk z ok. 3 rocznicy urodzin z pr. o 

zdrowie, Bożą opiekę, za rodziców i za całą rodzinę  

- Za ++ rodz. Klarę i Józefa Okos, za ich ++ dzieci, rodzeństwo i d.op.  

- Za ++ rodz. Małgorzatę i Pawła Michen, za ++ z rodz. Michen - Kondziela  

- Za ++ Marię i Edmunda Dombrowa, pokr. i d.op.  

- Za + ojca Gerarda Faszinka w 9 r. śm., za ++ z rodz. i pokr.  

- Za + Witolda Świątkiewicz w 30 dz. po śm.  

- Za ++ rodz. Eugeniusza i Annę Duran, za Jakuba Duran, + Irenę Szewczyk, 

+ Łukasza Iwańczyk, pokr. i dusze czyśćcowe   

 



 Niedziela 2. 08. 2020 – XVIII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ rodz. Franciszka Miemiec, jego dwie żony i syna Gerharda 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Honoraty i Marcina Janczura w 5 r. ślubu  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Dorotę Galli, za mamę Irenę, ojca 

Łukasza, za dziadków, chrzestnych i całą rodzinę 

16. 00 Nieszpory   

16. 30 Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Bednarz w 5 r. śm. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną-gospodarczą, ostatnią 

na remont wieży naszego kościoła      

2. Dziś o 15.30 spotkanie Rady Parafialnej  

3. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

4. W sobotę przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca  

5. Na Górze św. Anny pielgrzymki: sobota–niedziela (1 – 2 VIII) osób 

głuchoniemych, (2 VIII) motocyklistów i uroczystości ku czci Matki Bożej z 

Porcjonkuli  

6. Za tydzień (2 VIII) kolekta wyznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium 

Duchownego i innych instytucji diecezjalnych  

7. Odpust związany z Matką Bożą Anielską z Porcjonkuli, można go uzyskać we 

wszystkich kościołach parafialnych dnia 2 sierpnia. Warunki odpustu: a) 

sakrament pokuty i Komunia św., b) nawiedzenie kościoła, c) modlitwa Ojcze 

nasz i Wierzę, d) modlitwa w int. Ojca św., e) wykluczenie wszelkiego 

przywiązania do grzechu 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «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, który wybrałeś, 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 prosiłeś dla siebie o 

umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci 

serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie 

będzie». 



Patron tygodnia: św. Ignacy z Loyoli 

Św. Ignacy z Loyoli, kapłan – Inigo Lopez de Loyola urodził się w roku 1491 
w kraju Basków, jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. Otrzymał 
staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie 
służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry W czasie walk hiszpańsko-francuskich 
znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony poważnie w nogę, został przewieziony 
do rodzinnego zamku. Rekonwalescencja była dla niego okresem łaski i gruntownej 
przemiany Po powrocie do zdrowia zawiesił oręż przed cudownym obrazem Matki 
Bożej w opactwie benedyktyńskim Montserrat i zamieszkał w grocie pod Manrezą. 
Tu, w oparciu o dzieło opata Garcii de Cisneros, napisał szkic sławnych „Ćwiczeń 
duchownych”. W 1523 roku przez Rzym, Wenecję udał się do Ziemi Świętej. Chciał 
tam pozostać do końca życia, dopiero w wyniku nalegań tamtejszego legata 
papieskiego wrócił do kraju. Uczył się, a następnie studiował w Barcelonie, Alcala, 
Salamance, Paryżu. Tam 15 sierpnia 1534 roku wraz z sześciu przyjaciółmi złożywszy 
śluby ubóstwa, czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu Świętemu, dał 
początek nowemu zakonowi, zwanemu Towarzystwem Jezusowym. W 1537 roku 
Ignacy przyjął święcenia kapłańskie. Papież Paweł III zatwierdził nową wspólnotę 
w 1540 roku. Wkrótce potem św. Ignacy został wybrany przełożonym generalnym, 
urząd ten piastował do śmierci. Pozostawił po sobie 7 tysięcy listów, zawierających 
nieraz cenne pouczenia duchowe, „Opowiadanie pielgrzyma” oraz „Dziennik 
duchowy” – świadectwo ignacjańskiej mistyki. W ewolucji chrześcijańskiej 
duchowości mają szczególne znaczenie jego „Konstytucje” zakonu, w których zniósł 
obowiązek wspólnego odmawiania oficjum, przestrzegania reguły klasztornej, 
nakazując w zamian praktykowanie codziennej modlitwy myślnej, liturgię jako źródło 
życia duchowego, oraz „Ćwiczenia duchowne” – pierwowzór rekolekcji. W swoim 
nauczaniu przypominał, że człowiek musi dokonać pewnego wysiłku, aby 
współpracować z Bogiem. 

Św. Ignacy zmarł 31 lipca 1556 roku, przepowiedziawszy datę swej śmierci. 
Beatyfikowany przez Pawła V (1609), kanonizowany przez Grzegorza XV (1622). Jest 
patronem trzech diecezji w kraju Basków; zakonu jezuitów; dzieci, matek 
oczekujących dziecka, kuszonych, skrupulantów, żołnierzy oraz rekolekcji. Jego 
relikwie spoczywają w rzymskim kościele Di Gesu. Zakon jezuitów odegrał w naszej 
Ojczyźnie szczególną rolę. Wydał między innymi takie postaci, jak: św. Stanisław 
Kostka, św. Andrzej Bobola, św. Melchior Grodziecki oraz Jakub Wujek (tłumacz 
pierwszej drukowanej „Biblii” w Polsce), Piotr Skarga Pawęski (wybitny 
kaznodzieja). Maciej Sarbiewski (poeta zwany polskim Horacym), Franciszek 
Bohomolec (ojciec komedii polskiej), Adam Naruszewicz (biskup, historyk, poeta), 
Franciszek Kniaźnin (poeta), Jan Woronicz (arcybiskup, prymas Królestwa Polskiego, 
poeta), Grzegorz Piramowicz (sekretarz Komisji Edukacji Narodowej), Jan Beyzym 
(apostoł trędowatych na Madagaskarze). 

W IKONOGRAFII św. Ignacy przedstawiany jest w sutannie i birecie lub w stroju 
liturgicznym z imieniem IHS na piersiach. Niekiedy w stroju rycerskim i w szatach 
pielgrzyma. Jego atrybutami są: księga; globus, który popycha nogą; monogram 
Chrystusa – IHS; napis AMDG – „Ad maiorem Dei gloriam” – „Na większą chwałę 
Boga”; krucyfiks, łzy, serce w promieniach, smok, sztandar, zbroja. 


