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EWANGELIA NA XIII NIEDZIEL Ę ZWYKŁĄ                                                                          Łk. 9,51-62  
 
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem  
 
Gdy dopełniał 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 innego 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 wesprzeć". Do innego rzekł: "Pójd ź 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 r ękę do pługa, a 
wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego". 
 
 
 

 
 
 
 
     Dzisiejsza liturgia słowa mówi o misji, jaką Bóg obdarza każdego człowieka. 
Pokazuje, w jaki sposób różni ludzie zachowują się wobec swego życiowego powołania. 
Ukazuje też, jakiej postawy oczekuje od wezwanych Bóg.  
    Bóg każdemu człowiekowi wyznacza pewną misję do wypełnienia. Naszym 
zadaniem jest nieustanne szukanie woli Bożej i realizowanie jej w codziennym życiu. 
Istotą naszego powołania, niezależnie od tego, czy zostaliśmy wezwani do życia w 
małżeństwie, w zakonie, w kapłaństwie czy jako człowiek samotny w świecie, jest 
zawsze pójście za Chrystusem. Jezus nie oczekuje od nas podejmowania pochopnych, 
nieprzemyślanych decyzji. Nie obiecuje nikomu, że wybór Jego drogi zapewni życie 
łatwe i przyjemne, bez kłopotów, problemów, wysiłku, cierpienia.  
    Równocześnie jednak domaga się od swoich naśladowców radykalizmu i 
konsekwencji. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 
poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli”. Życie w Chrystusowej wolności jest 
trudne. Pod wieloma względami znacznie trudniejsze niż życie w niewoli. Dlatego 
ludzie, którzy odzyskali wolność czasami marzą o tym, aby wycofać się, wrócić do 
dawnego sposobu życia, gdy ważne decyzje podejmowali za nich inni. Ojciec Święty 
Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Polski przypomniał: „chrześcijanin nie 
lęka się wolności... Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie 
swojego życia” . 
 

 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszamy czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św. i adorację w najbliższy 
    czwartek, tj. 4 lipca br. na godz. 18.00. 
2. W najbliższy piątek, tj. 5 lipca br. przeżywamy I piątek miesiąca. Dlatego 
    zapraszam do Sakramentu Pojednania od godz. 16.30 szczególnie dzieci 
    I Komunijne z rodzicami. Przypominam, że istotą pierwszych 9-ciu piątków 
    miesiąca jest bycie na Mszy św., a nie tylko spowiedź. Dzieciom I Komunijnym 
    przypominam o zmianie w formułce spowiedzi. Nie mówimy: „Spowiadam się 
    pierwszy raz…” lecz „Ostatni raz u spowiedzi byłam/byłem …”. 
3. Na czas wakacji zawieszamy spotkania Dziecięcego i Młodzieżowego Koła Żywego 
    Różańca. Następne spotkanie 6 września /piątek/ po Mszy św. o godz. 18.00. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Kacpra i Karola Lebczyńskich - niech Bóg prowadzi ich przez życie  
                                                       drogą wiary, prawdy i miło ści. 

 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Rafał Dąbrowski, kawaler z Tomaszowa Maz. i Agnieszka Tworska, panna z par. tut. 
 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 
Śp. Stanisława Skoneczna– pokój jej duszy. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Sens życia 
Po śniadaniu jest obiad, po obiedzie kolacja, 
To dla wielu sens życia i jedyna w nim racja. 
                                                  Jan Sztaudynger 
 

 
 

INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  01. 07. 2013 
18.00 Za +Mariana Pietrzaka i Halinę Sępińską. 
                                                                     WTOREK  02. 07. 2013 
……… 



                                                          ŚRODA  03. 07. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O łaskę zdrowia i Boże błogoslawieństwo dla Janusza i Leszka. 
          Za +Kazimierza Staszewskiego /int. od córki Doroty z rodziną/; 
                +Andrzeja Pawlaka /int. od żony i syna/; 
                +Kazimierę Matysiak w 6 rocz. śmierci, cr. Matysiaków i Haraśnych; 
                +Władysława i Mariannę Tworskich oraz Mariana Galińskiego; 
                +Jana Pałągiewicza i Mariana Pietrzaka; 
                +Cezarego, Józefa i Rozalię Szymańskich, dziadków Lewandowskich 
                  i Szymańskich; 
                +Józefa i Zofię Dąbrowskich i cr. Praglów. 
                                                               CZWARTEK  04. 07. 2013 
18.00 Dziękczynna za Konsekrację Kościoła /int. Koła Żyw. Róż. o. Pio/; 
               +Józefa Gromka oraz rodziców Haraśnych i Gromków. 
                                                           PIĄTEK 05. 07. 2013 
16.30 Spowiedź. 
18.00 …… 
                                                  SOBOTA 06. 07. 2013 
18.00 Za +Tadeusza Skórę, Wojciecha Lesiaka oraz Henryka, Genowefę  
                  i Michała Włodarczyków. 
      
                                                  NIEDZIELA  07. 07. 2013 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Szymańskiej z racji  
                  90 rocz. urodzin. 
          Za +Henryka i Dariusza Bisów, cr. Bisów, Borkowskich i Broniarków; 
                +Mariolę w 18 rocz. śmierci, Mariann ę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich 
                   oraz Jana Sochę; 
                +Władysława Gieracha i dziadków Pałągiewiczów; 
                +Kazimierza Błąkałę /int. od rodziny Kośków/; 
                +Władysława Włodarczyka /int. od pracownic z Rawy Maz./; 
                +Stanisława Staszewskiego /int. od brata z rodziną/; 
                +Tadeusza Skrobisza w 1 rocz. śmierci /int. od syna Waldemara z rodziną/; 
                +Antoniego Szymańskiego oraz cr. Szymańskich i Kaluszków; 
                +Juliannę, Stanisława i Jana Sikorów; 
                +Stanisławę Piaskowską i cr. Janowskich /int. od bratanicy Zofii/; 
                +Kazimierza, Janinę, Leokadię i Józefa Skonecznych; 
                +Stanisławę w 12 rocz. śmierci, Władysława i Tadeusza Miksów oraz 
                  Henryka Duczka; 
                +Henryka w 2 rocz. śmierci, Stanisława, Jana i Katarzynę Stańdo; 
                +Krzysztofa Gromka w 4 rocz. śmierci oraz Józefa Gromka i Antoniego 
                  Pakosza; 
                +Wiesławę Gierach oraz dziadków Galińskich i Gierachów. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Krzysztofa Gumuła z racji  
                  5 rocz. ślubu i ich dzieci. 
18.00 Za +Tadeusza w 6 rocz. śmierci i Józefę Tworskich oraz Marię i Józefa 
                  Maszewskich. 
 


