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PIERWSZE CZYTANIE Iz 66,10-14c
Radość ery mesjańskiej
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się
w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się
z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad
nią smucili. Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli
mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. To
bowiem mówi Pan: „Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień
wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na
rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak
kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozraduje się serce wasze,
a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa.
Ręka Pana da się poznać Jego sługom”. Oto
Słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE Ga 6,14-18
Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła
do Galatów
Bracia: Nie daj Boże, bym się miał chlubić z
czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał
się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo
ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich
tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na
Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi
przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę
blizny, znamię przynależności do Jezusa. Ła-
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ska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Oto
Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 10,1-12.17-20
Pokój królestwa Bożego
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
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 siedem-

dziesięciu 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”. Oto słowo Pańskie.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 4.07. – 14 n. zwykła
7:00 O bł. Boże dla Anny i Franciszka Słowińskich (40 r. ślubu) i dla cr.
8:30 + Łucję Orzeł.
10:00 O bł. Boże i opiekę MB dla Elżbiety
Skwarczyńskiej w r. urodzin.
11:30 + Jana Sabaka, Małgorzatę i Józefa
Mądrych.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Anielę (9 r. śm.) i Władysława Balów oraz ich rodziców.
Poniedziałek 5.07. – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7:00 + Roberta Kucharskiego.
8:30 +Ewę Szubzdę (mies. po pog.).
18:00 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Jadwigi i Witolda Kobzów.
Wtorek 6.07.
7:00 + Mariana Stanisławiaka (4 r. śm.).
7:00 Dz.-bł. w 19 r. ślubu Aleksandry i Cezarego Klimontów z prośbą o bł. dla Jubilatów oraz dzieci: Ignacego Maksymiliana
i Antoniny.
8:30
18:00 + Jana Leszko (20 r. śm.) Juliannę i
Władysława Kosiorków i ich rodziców.
Środa 7.07.
7:00
8:30 + Dorotę Baracz (mies. po śm.).

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
+ Janinę Styburską (10 r. śm.). + Adama i
Mariusza Miastkowskich.
Czwartek 8.07. – Św. Jana z Dukli, prezbitera
7:00
8:30 O bł. Boże dla Haliny (70 r. urodzin)
oraz dla cr.
18:00 + Eugeniusza Rusaka.
Piątek 9.07.
7:00 + Stanisławę i Władysława Chedów,
Czesławę Furman.
8:30
18:00 + Jerzego Kruka (4 r. śm.).
Sobota 10.07.
7:00 + Janinę i Władysława Firlągów oraz
córkę Barbarę.
8:30
17:00 Ślub: Artur Kumur – Filipina Zawłocka.
18:00 Ślub: Paweł Chmielewski – Katarzyna Pawłowska.
Niedziela 11.07. – 15 niedziela zwykła
ŚW. BENEDYKTA, OPATA, patrona
Europy
7:00 + Władysławę i Wacława Popisów
oraz cr. Popisów.
8:30 + Annę i Stanisława oraz Józefa
Strzeszewskich, Leokadię Rosłonek, Jacka
Mołotkiewicza, Genowefę Matyjasiak.
10:00 + R-ców Wilczyńskich i cr. Wilczyńskich.
11:30 O bł. Boże dla Pauliny Pietryki (18
r. urodzin).
13:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Elżbiety i Aleksandra Suskich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Małgorzatę Mikołajczyk (6 r. śm.).
18:00 + Cr. Przywóskich: Juliana, Ludwikę, Jana, Józefa, Stanisława i Kazimierza.
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wW pierwszą wakacyjną niedzielę słyszeliśmy Ewangelię o posłaniu
72uczniów z misją głoszenia Dobrej
Nowiny o zbawieniu. Jej pojawienie
się na początku wakacji może być nieco zaskakujące. Warto jednak przyjąć
jej orędzie jako wezwanie do tego, by
wakacje nie były czasem „wakacji od
Pana Boga”. Każdego dnia pamiętajmy o osobistej modlitwie, o niedzielnej Eucharystii i częstym korzystaniu z
sakramentu pojednania.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00
Adoracja Najśw. Sakramentu (bez procesji), zapraszamy także mimo wakacji
na adorację w piątki o 17.00.
Natomiast, tak jak ogłaszaliśmy,
podczas wakacji nie będzie Mszy św.
o godz. 6.30 oraz poranna adoracja
będzie tylko w poniedziałki od godz.
9.00 do 9.30. Msze św. w niedziele nie
ulegają zmianie, natomiast codziennie
będą odprawiane o godz. 7.00, 8.30 i

18.00.
wTakże dzisiaj o godz. 17.00 w salce na plebani spotkanie dla rodziców i
chrzestnych przed chrztem dzieci.
wJeszcze raz zacytujmy list biskupów
polskich: „W związku z wyborami
prezydenckimi Pasterze Kościoła przypominają o odpowiedzialności za Polskę, która powinna się wyrazić m.in.
przez udział w wyborach”.
W kalendarzu liturgiczny przypadają w najbliższych dniach następujące wspomnienia:
* we wtorek, 6 lipca - błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, która
swoim życiem potwierdziła, że cały
Kościół ze swej natury jest misyjny.
Wszystkie siły poświęciła misyjnym
dziełom afrykańskim. Prośmy przez
nią o taki sam zapał dla nas w przekazywaniu wiary choćby najbliższym;
* w czwartek, 8 lipca - świętego Jana
z Dukli, bernardyna, gorliwego duszpasterza w Krakowie, Poznaniu i Lwowie.

„Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie, we wnętrzu Twojej świątyni.”
Bóg nie przestaje wylewać na nas strumieni swego miłosierdzia. Czyni
to zwłaszcza w duchowej świątyni, którą jest wspólnota Kościoła. To tu,
w sakramentach, nieustannie bije ożywcze źródło łaski, niosącej pokój i
zbawienie. To tu Bóg pragnie nas pocieszać „jak własna matka”, kieruje
do nas swoje słowo. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym się
wydaje, że są na to zbyt niegodni, mali, „byle jacy”. Bo jedyne, co się liczy,
to „nowe stworzenie”, którego Bóg dokonuje właśnie tam, gdzie po ludzku
nie ma już nic do zrobienia.

POKÓJ TEMU DOMOWI
Można spotkać człowieka promieniującego
pokojem. Jego mieszkanie jest oazą pokoju.
Inni przychodzą do niego, by odzyskać równowagę ducha, uspokoić się, odpocząć. Wystarczy godzinne spotkanie z takim człowiekiem,
by nastąpiła renowacja naszego ducha.
Tacy ludzie są apostołami Bożego pokoju. Wypełnieni tym duchem przez samego
Chrystusa, rozlewają go w serca innych, poszukujących ukojenia. O takich apostołach
pokoju mówił Chrystus w Ewangelii, kiedy
wysyłał z misją głoszenia Dobrej Nowiny swoich uczniów.
Dziś słowo pokój najczęściej rozumie się
jako brak wojny. W Ewangelii natomiast słowo
pokój oznacza Boży dar wypełniający ludzkie
serce, usuwający z niego wszelkie rozdarcie.
Dopiero tak ubogacony człowiek jest w stanie żyć w prawdziwym pokoju z innymi. Jeśli
zaś spotka się kilku takich ludzi, tworzą oazę
ewangelicznego pokoju i mogą stać się jego
szafarzami w swoim środowisku.
Mając na uwadze fakt, że w Ewangelii jest
zawsze wskazana nie tylko wartość, lecz również konkretna droga wiodąca do jej osiągnięcia, warto zastanowić się nad wypowiedziami
Jezusa zatroskanego o skuteczne przekazywanie Jego pokoju.
Mistrz z Nazaretu uzależnia owocne przekazywanie pokoju od postawy zarówno apostołów niosących ten dar, jak i człowieka, któremu jest on ofiarowany. Nie każdy czeka na
pokój, nie każdemu na nim zależy. Przyjmuje
ten dar jedynie człowiek godny pokoju.
Jezus przestrzega swych uczniów przed
zbytnim optymizmem łatwego pozyskania dla
pokoju wszystkich ludzi. Wielu z nich nie jest
zainteresowanych tą wartością i należy się z
tym liczyć. Apostoł pokoju obserwując, jak
ludzie odrzucają ofiarowany przez niego dar,
nie może tracić z tego powodu pokoju swego
serca. Trzeba, by w spotkaniu z człowiekiem
niegodnym pokoju sam zachował się godnie.

Odpowiedzialność za odrzucenie pokoju spada całkowicie na tego, kto odrzuca.
Jeszcze dokładniej Jezus określa postawę
samego apostoła pokoju i metody, jakimi winien się posługiwać. Wysyła swoich uczniów
z misją pokoju bez pieniędzy i bez sandałów,
bezbronnych — jak owce między wilki.
Chrystus wie, że gdzie pojawią się pieniądze, dary, drogie prezenty, tam pojawią się
wkrótce waśnie, kłótnie, zazdrości. Pieniądz
nie niesie z sobą pokoju, zawsze niesie niebezpieczeństwo konfliktu. Ci, którzy niosą pieniądze, nie są zwiastunami prawdziwego pokoju.
Podobnie rzecz się przedstawia z sandałami. Obuwie daje poczucie bezpieczeństwa.
Człowiek w butach czuje się znacznie bardziej
pewny siebie. W krajach Wschodu nierzadko
twardy sandał stanowi narzędzie walki, gdy
dochodzi do rękoczynów. Apostołowie pokoju mają iść boso, bezbronni, jak owce między
wilki.
Te ewangeliczne uwagi trzeba przenieść do
naszego życia. Nie rozprawiajmy godzinami o
losach pokoju na świecie, bo on w bardzo małym stopniu zależy od nas. Rozpocznijmy od
tego, co jest w zasięgu naszych możliwości, od
wprowadzania pokoju w swoje własne serce.
Tego nikt nie może za nas uczynić. Chodzi
o to, byśmy byli ludźmi godnymi pokoju, by
Boży pokój na nas spoczął.
Jeśli to zostanie osiągnięte, zatroszczmy się
o pokój w naszym domu, małżeństwie, rodzinie. Jeśli i to się uda, rozdajmy pokój tym,
których spotykamy na co dzień: sąsiadom, kolegom w pracy, towarzyszom zabawy. Godni
pokoju przyjmą go z całą radością.
Warto też nieco dokładniej zapoznać się z
życiem i działalnością św. Franciszka z Asyżu,
który nie tylko bardzo trafnie odczytał Ewangelię, lecz potrafił ją zastosować w życiu, stając się w trzynastym wieku wielkim apostołem
pokoju.

Ks. Edward Staniek

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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