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                              Trzynasta Niedziela zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek  28. 06. 2021- św. Ireneusza biskupa m. 

 

18. 00 Za + Wiesława Kloch z okazji urodzin i za dusze czyśćcowe 

  

 Wtorek  29. 06. 2021- św. Ap. Piotra i Pawła - UROCZYSTOŚĆ  

9.00    Za ++ Małgorzatę i Henryka Ocik, za ++ z rodziny i pokr. 

18. 00 Za ++ rodz. Stanisława i Annę Kurpierz, za ++ z rodz. Kurpierz, Kochanek, 
Gajdecka 

  
Środa  30. 06. 2021 – Świętych Męczenników Kościoła 
Rzymskiego  

    18.00       Za ++ Apolonię i Piotra Czech, syna Józefa, córkę Pelagię, za zięcia Huberta, 
pokr. i d.op. 

 Czwartek  01. 07. 2021-św. Ottona bp. – I Czwartek Miesiąca  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe i święte powołania do Służby 
Bożej 

17. 00 Godzina Święta – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

18.00  Za + córkę Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz, za + ojca Edwarda + teściową 
Józefinę Szurdak, za ++ z rodz. Kowalik, Kurpierz, Szurdak i d. op. 

 Piątek 02. 07. 2021 – I Piątek Miesiąca 

     7.00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów naszego 
Kościoła i o szczęśliwe żniwa oraz za naszych Rolników i Gospodarzy 

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17.30    Okazja do spowiedzi św.  

18. 00 Za ++ Józefa i Elżbietę Woszek, za + córkę Magdalenę, za ++ z rodz. Woszek, 
Serwotka i d. op. 

 Sobota 03. 07. 2021 – św. Tomasza Ap. I Sobota Miesiąca 
7.00 Do NSNMP w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. 

7.30   Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

    12.00    Różaniec za Kościół, za Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

    14.00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Kamila Styczyrz z pr. o zdrowie i Boże 

błog. oraz w int. Krzysztofa z ok. 40 r. ur., za żonę i całą rodzinę 

   17.30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 

  

 

 

 

 

    

PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

-Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz.za łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog. w 

int. Juli i Natali Urbaniak-Henzler i o łaskę zdrowia oraz wytrwania w 

cierpieniu w int. Danuty Henzler i w int. całej rodziny.  

- Za +Annę Miemiec, jej męża Brunona oraz za ++ z rodz. Miemiec, Kałuża, 

Kondziela 

- Za + Elżbietę Stafa w 30 dz. po śm.  

- Za + Herberta Nowak w 20 r. śm, za ++ rodz. Marię i Józefa Sowada, brata 

Huberta i Halinę Sowada oraz siostrę Ingrydę i d. op. 

 

  



 Niedziela 04. 07. 2021 – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Dz. błag. do B.Op.MBNP, św. Józefa, św. Elżbiety Portugalskiej z podz. za 
łaski dotychczas odebrane z pr. o dalszą opiekę Bożą i potrzebne łaski w int. 
Elżbiety 

10. 30 Za + Gerharda Miemiec ++ rodz. i teściów oraz d.op. 

12.00   Za + Renatę Hyla w 21 rocz. śm., za + ojca Rudolfa, pokr. i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 

    

Za ++ Szymona i Martę Goworek, córki Annę i Getrudę, jej mężą Józefa, 
synów Józefa i Alfonsa oraz za całe pokr. i d.op. 
 

  

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą co miesięczną kolektę parafialną na prace remontowe 

przy naszym kościele 

2. W poniedziałek  (28.06) 49 rocznica 

3. We wtorek przeżywamy Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. W tym 

dniu kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej 

4. W czwartek zapraszam na Godzinę Świętą 

5. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00 

6. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek, sobotę miesiąca 

7. Kolekta 4 lipca jest przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

 

 
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». 

 

 

 

 

 



 

Wspomnienie świętych 

Św. Piotr, Apostoł (+ 67) syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał 

w Kafarnaum. Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. W ewangelicznej 

relacji o ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię – Piotr. Należał do Jego najbliższego 

grona. Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; składa wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 

Boga (Mt 16,16 nn); kroczy po wodzie ku Jezusowi; jest przy Nim w Ogrójcu; podczas aresztowania 

Mistrza broni Go, atakując sługę arcykapłana (J 18,10). Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazuje się 

Piotrowi, przekazując mu władzę pasterską (J 21,15-17). Po Zesłaniu Ducha Świętego wygłasza mowę 

misyjną do Żydów, stając na czele uczniów i wyznawców Chrystusa. Duszpasterską działalność prowadzi 

poza Jerozolimą – w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędruje do Antiochii, następnie do Azji 

Mniejszej, a potem do Rzymu. Tutaj zakłada gminę chrześcijańską i zostaje jej pierwszym biskupem. 

Po śmierci Heroda (+44) wrócił do Jerozolimy. w roku 48/49 przewodniczy Soborowi Jerozolimskiemu, 

po czym wraca do Rzymu. Ewangelie ukazują jego szczególną pozycję w gronie apostołów. Pisma Nowego 

Testamentu wymieniają go 150 razy. Podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach 64-67 

św. Piotr zostaje aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Jest autorem dwóch listów należących 

do Nowego Testamentu. Nad jego grobem wzniesiono w 320 roku kościół, który ostateczną formę przybrał 

w postaci bazyliki Watykańskiej. 

Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, 

Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, 

Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy rybaków, 

zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże. 

Św. Paweł, Apostoł (+67) Apostoł Narodów. Autor 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych 

do ksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. 

Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali 

wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła – tkania płótna 

namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być może był uczniem Gamaliela. 

Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym 

przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 

35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9,1); (Gal 1,15-16), aby tam ścigać 

chrześcijan. U bram miasta “olśniła go nagle światłość z nieba. a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: 

«Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. a On: «Jestem Jezus, 

którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.»” (Dz 9,3-6). Po 

nawróceniu nagłym, niespodziewanym i cudownym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech latach 

pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą – w latach 

44-49: Cypr – Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi – Tesaloniki – Berea – 

Achaia – Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez – Macedonia – Korynt – 

Jerozolima. W Palestynie został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa 

lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską 

do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, 

Hiszpanii (?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). w Rzymie oczekiwał na zakończenie 

procesu oraz wyrok. 

Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku – 67 – co św. Piotr. w Rzymie w IV 

wieku szczątki Pawła Apostola złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła 

za Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, 

Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy. 

 

https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Mat/16/16-20
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https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Dz/9/1
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Gal/1/15-16
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Dz/9/3-6

