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EWANGELIA NA CZTERNAST Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                         Łk 10,1-12.17-20 

Pokój królestwa Bożego  
 
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch 
przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak 
owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 
nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: »Pokój temu 
domowi«. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 
nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo 
zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego 
miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, 
którzy tam są, i mówcie im: »Przybliżyło się do was królestwo Boże«. 
.Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice        
i powiedzcie: »Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże«. Powiadam wam: Sodomie 
lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”.Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością 
mówiąc: ”Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. 
Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto 
dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, 
a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz 
cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. 

●●●

Posłani „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” są i dziś, żyją 
także wśród nas. Dziewczynka, która samotnej staruszce robi zakupy, bo Pan Jezus tak 
kazał. Ktoś prawie obcy, ale odwiedzający opuszczonego człowieka w szpitalu, bo taki jest 
nakaz Ewangelii. Rzemieślnik przy warsztacie, który pokonuje w sobie pokusę 
lekceważenia pracy, bo ktoś czeka na owoce tej pracy. Rodzice, dla których niedziela jest 
dniem świętym i cenniejszym od dodatkowych dochodów z pracy.                             
Orędzie Ewangelii powinno być traktowane jako podstawa działania i zachęta do niego. 

 



OGŁOSZENIA 
1. Rodziców i dzieci wyjeżdżające do Kołobrzegu na wczaso – rekolekcje zapraszam 
    na spotkanie w niedzielę 11 lipca po Mszy św. o godz. 9.00. 
2. Przypominam, że na wczaso – rekolekcje wyjeżdżamy 12 lipca 2010 o godz. 8.00 
   z Placu JP II. Powrót – 20 lipca br. wieczorem. 
   Wszelkie sprawy kancelaryjne będzie załatwiał w tym czasie Ks. Waldemar. 
3. Informuj ę, że 26 sierpnia br. organizowana będzie pielgrzymka do Warszawy 
    w miejsca upamiętniaj ące kult i męczeństwo narodu polskiego . 

●●● 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

1. MIROSŁAW MINIAK, KAW. I MONIKA TRZCI ŃSKA, PANNA – OBOJE Z PAR. TUTEJSZEJ; 
2. TOMASZ WALASZCZYK, KAW Z PAR. TUT. I JUSTYNA JAK UBIK, PANNA Z CIEL ĄDZA. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Przepraszam, czy mógłby mnie pan przeprowadzić przez ulicę ? -pyta staruszka 
policjanta. 
- Oczywiście, ale nie na czerwonym. Musimy poczekać na zielone. 
- Eeee. Na zielonym to ja sobie sama przejdę. 
 
Jasnowidz mówi do mężczyzny: 
- Jest pan ojcem dwójki dzieci. 
- Tak pan myśli? - zaśmiał się mężczyzna i sprostował: 
- Ja jestem ojcem trójki dzieci. 
- To pan tak myśli –sprostował jasnowidz. 
 

 
 



INTENCJE  
                        PONIEDZIAŁEK 05. 07. 2010 
18.00 int. wolna 
                                                      WTOREK  06. 07. 2010 
18.00 Za +Krzysztofa Gromka w 1 rocz. śmierci. 
                                                     ŚRODA 07. 07. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mileny i Larsa oraz za +Kazimierę 
                 Matysiak w 3 rocz. śmirci 
          Za +Katarzynę w 6 rocz. śmierci, Jana i Stanisława Stańdo; 
               +Franciszkę Dulemba /popogrzebowa/; 
               +Mariusza Kościechę w rocz. urodzin i całą rodzinę Kowalczyków; 
               +Mariolę w 15 rocz. śmierci, Mariann ę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich 
                 oraz Jana Sochę; 
               +Cecylię w rocz. śmierci i Stefana Bielickich oraz Mariusza Gieracha; 
               +Stanisławę Szymańską /popogrzebowa/; 
               +Janinę Melon, Henryka Świecha i Andrzeja Golenia. 
                                                            CZWARTEK  08. 07. 2010 
 9.00 int. wolna 
                                                    PIĄTEK  09. 07. 2010 
18.00 int. wolna 
                                                    SOBOTA 10. 07. 2010 
17.00 Ślub – Agnieszka Gil i Dominik Bąkiewicz. 
18.00 Za +Leokadię, Władysława i Bronisława Sawickich oraz Mariannę Nowicką. 
 
                                                    NIEDZIELA 11. 07. 2010 
  9.00 Za +Józefa i Antoniego Owczarków, Zachariasza Węgrzynowskiego, zm. 
                 z rodziny Szczepańskich i Owczarków. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy i Jana z racji 40 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii Skonecznej z racji 1 rocz. urodzin 
                 i całej rodziny. 
18.00 Za +Tadeusza Skórę, rodziców Włodarczyków i teściów Skórów. 

 

 
 


