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                              Piętnasta Niedziela zwykła 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad 

duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani 

chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 

dwóch sukien». 

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. 

Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, 

strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu 

chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

 

Czytanie z Księgi proroka Amosa 

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I 

tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską 

świątynią i królewską budowlą». 

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem 

proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął 

mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”» 

 
 
 
 



 
Intencje mszalne 

 Poniedziałek 12.07.2021–św. Brunona Bonifacego zKerfurtu 
bp.m  

18. 00 Za + Leontynę, Józefa Mikoda, za ++ szwagrów, pokr. i d.op. 

  

 Wtorek 13.07.2021 – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

7. 00 Do MB.FATIMSKIEJ za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św.za Dobrodziejów 
i za chorych z naszej Parafii oraz o szczęśliwe żniwa 

18.00 Za + Irenę Kansy – od rodz. Patrzek 

20.00 NABOŻEŃSTWO DO MB FATIMSKIEJ ( z czytaniem zalecek) 
 

 Środa 14. 07. 2021 – św.Kamila de Lellis kapł. 

18. 00 W int. III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, dziękując za łaski z prośbą o 
dalsze zdrowie 
 

 Czwartek 15. 07. 2021 – św. Bonawentury, bp. Dr K. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Piotra i Jana Felger, Jana i Magdalenę Krawiec i za + Ignacego 
Łukaszewskiego 
 

 Piątek 16. 07. 2021 – NMP Z GÓRY KARMEL 

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17.30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Alfreda Kornek w 20 r. śm., za syna Karola, synową Doris, pokr. i d.op. 

  

 Sobota 17. 06. 2021  

17. 30 Okazja do Spowiedzi św. 

18.00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA 

- Za + Mariana Stec 

- Za ++ Marię i Stanisława Wójciak, pokr. i d.op. 

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

dziadków Ochota, Wocławski, Malosek, Matuszek, pokr. i d.op. 

 

 Niedziela 18.07.2021- XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ Marię i Stanisława Radomskich, synów Czesława i Kazimierza, za ++  
z rodz. Radomskich, Ocik i d.op. 
- Za ++ Agnieszkę i Józefa Ocik, ich synów, synową, wnuka Marka, ++ z 
rodz. Ocik, Kroll, Świerc, pokr. i d.op. 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Karola Wójcik z pr. o zdrowie, Boże 
błog. i w int. rodziców, dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę 

16. 00 Nieszpory 

16.30 Za + Edwarda Bednarskiego, ++ rodziców z obu str. i siostrę Katarzynę 
Brzezińską i d.op. 

  



  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Bonifacego z 

Kwerfurtu, we wtorek Matki Boskiej Fatimskiej, środa św. Kamila, czwartek św. 

Bonawentury, piątek NMP z Góry Karmel 

2. We wtorek o godz. 20.00 zapraszam na NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE ( z 

czytaniem zalecek modlitewnych) 

3. W sierpniu w dniach 23-24-25.VIII. odbędzie się wycieczka Parafialna Malbork, 

Gdańsk, Sopot, Gdynia. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym 

terminie jak otrzymam pełną kalkulację. Zapraszam Parafian do udziału w 

wycieczce, zapisy u proboszcza 

4. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas 

wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim 

bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 

obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa 

Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył 

nas w Umiłowanym. 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa 

Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, 

że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim 

powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako 

Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który 

dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego 

majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, 

usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – 

uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On 

jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni 

własnością Boga, ku chwale Jego majestatu. 

 
 

             

 

                     

  Wspomnienie świętych 



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. 

Brunon jest autorem trzech dochowanych utworów pisanych: Żywotu św. Wojciecha, Listu 

do cesarza Henryka II (1008) i Żywotu Pięciu Braci Kamedułów (1008 lub 1009), 

zamordowanych przez na pół pogańskich pachołków królewskich. Styl i język tych pism 

wskazują na wysoką kulturę św. Brunona. 


