
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 01.07 Dzień Powszedni  
1800 + Władysława Brzozę zm. z rodziny Brzozów z int. Szewczyków  
Wtorek  02.07 Dzień Powszedni 
 1730 + Franciszka Daleszaka wspomnienie Genowefy Daleszak i Wawrzyńca Wójcika  
z int. Daleszaków 
1800 + + Kazimierę Misior, Mariana Misiora z int. córek z rodzinami 
Środa  03.07 Św. Tomasza, Apostoła (święto) 
1730 + Kazimierę Prokop z int. swatów Nowaków i Czekajów  
1800 + Stanisława Robaka, Antoninę, Czesława Krupińskich, Irenę, Edwarda Robaków  
z int. córki z rodziną  
Czwartek 04.07 Dzień Powszedni 
1730  Do SPJ i MB z prośbą o zdrowie i opiekę z racji imienin i urodzin Janiny z int. męża 
1800 + Stanisławę Sołtys, Stanisława Sołtysa, Annę Głodek z int. rodziny 
Piątek  05.07 Dzień Powszedni 
1800 + Genowefę Januszek z int. sióstr  
Sobota  06.07 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
700 + Mariannę Zegadło (1 r. śm.) z int. rodziny 
*) + Wincentego, Mariannę Kutów, Stefanię Śmietanę z int. syna z rodziną 
Niedziela  07.07 XIV Niedziela Zwykła 
800 1) Łukasza Stachurę (1 r. śm.) z int. rodziców 
      2) + Genowefę, Stanisława Sochów zm. z rodziny Sochów, Brzozów, Litwinów, Seba-
stiana Moćko z int. rodziny   
1000 + Tomasza Kubickiego (2 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa 
1200 + Stanisława Gawęckiego z int. żony z dziećmi 
1600 + Irenę Gruszczyńską z int. dzieci z rodzinami  
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Komentarz… 
„Gościnność jest ce-
chą większości lu-
dów Wschodu, dlate-
go reakcja uczniów 
jest w pewnym sen-
sie zrozumiała. Oni 
chcą zniszczyć 
grzeszników wraz z 
ich grzechem. Ale 
Jezus przynosi inną 
odpowiedź na 
grzech. Jest nim po-
wołanie do wspólnoty 
uczniów, gdzie każdy 
jest konfrontowany  
z korzeniami grze-
chu, które są w jego 
sercu. Zostać 
uczniem Jezusa 
oznacza odpowie-
dzieć jednoznacznie 

na Jego wezwanie. Trzy radykalne przykłady są dla nas nauką, że na wezwanie Je-
zusa nie możemy odpowiedzieć połowicznie. Tylko ten jest Jego uczniem, kto całko-
wicie poświęca się Jego dziełu.”                                                 /ks. Maciej Warowny/ 

 

„Pójdź za mną” - mówi Pan 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     1 Krl 19, 16b. 19-21   /   Ga 5,1. 13-18     Ewangelia:    Łk 9,51-62 
Gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy  
i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka 
samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do 
Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby 
ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do in-
nego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek 
się udasz!” Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć.” Do innego rzekł: „Pójdź za Mną!” 
Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!” Odparł 
mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!” Jeszcze inny 
rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!” 
Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie na-
daje się do królestwa Bożego.” 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Sabina Pio-
trowska z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 01.07 - Dzień Psa  
× 02.07 - Światowy Dzień UFO 
× 06.07 - Światowy Dzień Pocałunku 



A w parafii… 
▪ 14 lipca pani Irena Gola organizuje z naszej parafii pielgrzymkę na Jasną Górę. 
▪ Wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji i przypominamy, 
że jest to czas odpoczynku, ale nie od Kościoła i Boga.  

Zmiana przykazania kościelnego? 
Na 362 zebraniu plenarnym KEP Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego.  
W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zaba-
wach" przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach". 
Oznacza to, że okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie 
zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, 
w którym katolicy powinni “modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować 
akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś 
zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające 
wtedy uroczystości. Jeśli więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od po-
kutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.  /fragm. Komunikatu/ 

Intencja różańcowa 
na lipiec: 

Intencja ogólna: Aby 
Światowy Dzień Mło-
dzieży, który odbywa 
się w Brazylii, zachęcił 
wszystkich młodych 
chrześcijan do stawa-
nia się uczniami i mi-
sjonarzami Ewangelii. 
Intencja misyjna: Aby 
na całym kontynencie 
azjatyckim otwierały się 
drzwi przed posłańcami 
Ewangelii. 

Tu es Petrus… 
 

16. Św. Kalikst I (217/218?-222/223?) Był niewolnikiem bogatego 
dygnitarza przebywającego na dworze cesarskim. Zajmował się ope-
racjami bankowymi. Oskarżony o malwersacje, był skazany na pracę 
w kopalniach Sardynii. Za wstawiennictwem chrześcijanki Marcji, me-
tresy cesarza Kommodusa, zwolniony z kopalni, przebywał w Antium, 
otrzymując pieniądze na swoje utrzymanie od papieża Wiktora I. Za 
pontyfikatu Zefiryna był diakonem i opiekunem cmentarza (kata-
kumb), nazwanego później jego imieniem. Po śmierci Zefiryna więk-
szość chrześcijan w Rzymie wybrała na papieża Kaliksta. Imię Kalik-
sta I jako męczennika jest wspomniane w najstarszym martyrologium 
Kościoła rzymskiego pochodzącym z IV wieku. Prawdopodobnie po-
niósł śmierć męczeńską podczas zaburzeń w Trastevere. Wspomnie-
nie liturgiczne 14 października. 

Znalezione… 
„W tej medytacji o stworzeniu... w jednym momencie dusza moja złączyła się ze Stwórcą  
i Panem swoim; w tej łączności poznałam cel i przeznaczenie swoje. Celem moim jest jedno-
czyć się ściśle z Bogiem przez miłość, a przeznaczeniem moim jest uwielbić i wysławić miło-
sierdzie Boże. Dał mi Pan jasno to poznać i przeżyć w sposób nawet fizycznie odczuwalny; nie 
mogę wyjść z podziwu, kiedy poznaję i doświadczam tej niepojętej miłości Boga, którą mnie 
Bóg miłuje. Kim jest Bóg a kim ja? Dalej rozmyślać nie mogę. Miłość tylko rozumie to spotkanie 
i złączenie się tych dwóch duchów, to jest Bóg Duch i dusza stworzenia. Im Go więcej poznaję, 
tym całą mocą jestestwa swego tonę w Nim.”                                                                 [Dz. 729] 
Zakonnie… 
Siostry Imienia Jezus – ich powołaniem jest poświęcenie życia za wolność i rozwój Kościoła na 
całym świecie jest powołaniem. To bezhabitowe zgromadzenie zakonne założył w 1887 r. bł. 
Honorat Koźmiński i Franciszka Maria Witkowska. Apostolski charyzmat zgromadzenia reali-
zowany jest obecnie przede wszystkim przez dawanie świadectwa w środowisku, przez dobry 
przykład i pomoc potrzebującym, uczestniczenie w pracach duszpasterskich Kościoła lokalne-
go w charakterze katechetek, zakrystianek, organistek i sióstr prowadzących gospodarstwo 
domowe na plebaniach. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod 
Opieką Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (CSNJ).                          /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Antoni Maria Zaccaria (5 lipca) 
Antoni urodził się w Kremonie w 1502 r. W 
roku 1528 przyjął święcenia kapłańskie. W 
Kremonie istniało już wtedy bractwo "Wiecz-
nej Mądrości", które założyła przy klasztorze 
sióstr augustianek Archangela Panigarola. Po 
jej śmierci bractwo zaczęło upadać. Pod kie-
runkiem Antoniego nabrało ono nowego roz-
machu. Co więcej, przerodziło się w trzy ro-
dziny zakonne, które poświęcił on św. Pawło-
wi Apostołowi. Największą sławą okrył Anto-
niego zakon męski, który od kościoła św. 
Barnaby, przy którym się zawiązał, otrzymał 
popularną nazwę barnabitów. Zakon zatwier-
dził papież Klemens VII w 1535 roku. Zakon 
żeński otrzymał zatwierdzenie od papieża 
Pawła III w 1543 roku. Zwano je popularnie 
barnabitkami. Związek trzeci, który można by 
nazwać III zakonem barnabitów, czy raczej 
tercjarzami, miał za zadanie mobilizować lu-
dzi świeckich, żyjących w rodzinach do akcji 
apostolskich. Następne lata Antoni spędził w Mediolanie, gdzie zakładał domy swoich instytucji. 
Dla ożywienia ducha religijnego św. Antoni wprowadził praktykę "15 piątków". Na dźwięk dzwo-
nów o godzinie, w której Pan Jezus poniósł śmierć, w kościołach zbierał się lud. Tam odbywało 
się nabożeństwo z kazaniem pasyjnym. Pragnieniem Antoniego było, aby wiernym stale przy-
pominać, jaką ceną zostali odkupieni, i aby według tego kształtowali swoje życie chrześcijań-
skie. Dlatego też nabożeństwa te były połączone ze spowiedzią. Antoni wyróżniał się także 
szczególnym nabożeństwem do Eucharystii. Wbrew przyjętemu i zakorzenionemu wtedy zwy-
czajowi zachęcał wiernych do częstej, a nawet do codziennej Komunii świętej. Była to nowość 
bardzo śmiała, gdyż w tamtych czasach Komunię świętą przyjmowaną raz w tygodniu ganiono 
jako zbyt częstą. Antoniemu przypisuje się również wprowadzenie 40-godzinnego nabożeństwa 
adoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego w monstrancji. Wyniszczony pracą apostol-
ską, zmarł w wieku zaledwie 37 lat, 5 lipca 1539 r. Modlitwa. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy 
w duchu świętego Pawła Apostoła posiedli przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chry-
stusa, którym obdarzony święty Antoni Maria, niestrudzenie głosił w Kościele słowo zbawienia.  

Zamyśl się… 
„ Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfak-
cję kilku ludziom, a resztę zadziwi” 

         /Mark Twain/ 

Uśmiech… 
- Po czym poznać dwie zakochane ośmiornice? 
- Na spacerze trzymają się za rączki... i za rącz-
ki, i za rączki, i za rączki i jeszcze za rączki. 

Coś dla ducha… 
„O zamiataczu ulic” 

Był sobie kiedyś zamiatacz ulic, który swoją pracę wykonywał sumiennie i z radością. Kiedy 
zamiatał ulicę, czynił to wolno, ale systematycznie i dokładnie. W ciągu wielu lat pracy zdobył 
niemałe doświadczenie, którym się chętnie dzielił ze słuchaczami. Oto jedna z rad mądrego 
zamiatacza: - Czasami ma człowiek przed sobą bardzo długą ulicę. I wtedy myśli: mój Boże, ja 
tego nigdy nie skończę. Więc zaczyna się spieszyć i zamiata coraz szybciej, a tu ulicy wcale nie 
ubywa. Więc się denerwuje i na koniec pada ze zmęczenia. A ulica czeka dalej na jego miotłę. 
To jest zła metoda. Nie można myśleć o całej ulicy naraz. Trzeba myśleć tylko o najbliższym 
kroku, o najbliższym oddechu, o najbliższym ruchu miotłą. To przynosi radość. W ten sposób 
ani się spostrzeżesz, kiedy krok po kroku przejdziesz całą ulicę.         /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 


