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EWANGELIA:  Mt 10,37-42

Dekalog 4. przykazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją”.
Dalej – „będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca 
swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, 
a bliźniego swego jak siebie samego”. Miłować trzeba
wszystkich. Nie ma wyjątków. Ale największą miłością musimy
obdarzyć Boga. Miłość Boga zawarta jest, wyraża się, w miłości
do ojca, matki i bliźniego. Nie można kochać Boga, mając 
w pogardzie bliźniego. Bóg chce, abyśmy kochali Go ponad 
wszystko inne. Prawdziwa miłość wyraża się w miłości do 
człowieka. „Jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu
z tych najmniejszych ze względu na to, że jest moim uczniem,
nie utraci swojej zapłaty”. Tak okazana miłość bliźniemu 
jest prawdziwą miłością Boga. Panie Jezu! Prosimy Cię, abyś 
uzdrowił relacje w naszych rodzinach tak, by panowała 
w nich miłość. Adam Żak

„Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, 
nie jest Mnie godny”.

13 .  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

MYŚMY GO SŁYSZELI, WIDZIELI I DOTYKALI 
Przepiękne są obchody Bożego Ciała. Te wyjątkowe 

czerwcowe dni już dosyć dawno poza nami. Trwały 
osiem dni – całą Oktawę (łac. octavus – ósmy). Oktawa,
to przedział czasu w Liturgii obejmujący ważną uro-
czystość i siedem dni po niej następujących. Oktawa 
w Kościele jest uznawana za czas szczególnej łaski, 
a Jezus we własnej Osobie spaceruje naszymi ulicami 
lub wokół kościoła. 

Ciekawe doświadczenie mieliśmy w naszej para�i 

we wtorek w Oktawie Bożego Ciała. Deszcz sobie zaczął
kropić. Jak kropi – z Procesją można by pójść. Ale gdy 
nadszedł czas wyjścia Procesji – deszcz lunął bardzo 
mocno. Potem jeszcze raz bardzo mocno – podczas 
błogosławieństwa na zakończenie odśpiewanej 
w kościele Litanii. Czyż to nie wyraźny znak, że Pan chciał
nam mocno przypomnieć, jak bardzo nam błogosławi,
jak zlewa nam nieustannie Swoje łaski? Wszak deszcz 
na suchą ziemię zawsze jest znakiem Bożej łaskawości.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Pierwsi chrześcijanie mówiąc „Jezus jest Panem”, przyznawali w ten sposób Chrystusowi ten sam tytuł, 

którym tłumacze Septuaginty oddawali objawione w Starym Testamencie imię własne Boga, 
JHWH, którego nie było wolno wymawiać”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

2 lipca 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jagody, Ottona, Urbana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 4,8-11.14-16a
PSALM 89,2-3.16-17.18-19
2. czytanie: Rz 6,3-4.8-11
EWANGELIA: Mt 10,37-42

3 lipca 2017r. - PONIEDZIAŁEK
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
Imieniny: Anatola, Jacka, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ef 2,19-22
PSALM 117,1.2
EWANGELIA: J 20,24-29

4 lipca 2017r. – WTOREK
Imieniny: Elżbiety, Teodora, Malwiny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 19,15-29
PSALM 26,2-3.9-10.11-12
EWANGELIA: Mt 8,23-27

5 lipca 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego, Karoliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 21,5.8-20
PSALM 34,7-8.10-11.12-13
EWANGELIA: Mt 8,28-34

6 lipca 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Dominik, Łucji, Teresy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 22,1-19
PSALM 115,1-2.3-4.5-6.8-9
EWANGELIA: J 21, 15-19

7 lipca 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Estery, Cyryla, Metodego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 23,1-4.19.24,1-8.62-67
PSALM 106,1-2.3-4a.4b-5
EWANGELIA: Mt 9,9-13

8 lipca 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Adriana, Elżbiety, Edgara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 27,1-5.15-29
PSALM 135,1-2.3-4.5-6
EWANGELIA: Mt 9,14-17

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 915 Msza święta w intencji ks. Pawła Śliżewskiego SAC

z okazji jego imienin. Polecajmy ks. Pawła Bogu w naszych osobistych 
modlitwach.

2. Dzisiaj Msza święta hospicyjna o godz. 1430.
3. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic 

dla Wspólnoty Żywego Różańca. Na godz. 1720 zapraszamy wszystkich 
na Nabożeństwo w kościele do Najdroższej Krwi Chrystusa.

4. Jutro, 3 lipca, przypada I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne 
i modlitwa różańcowa za zmarłych o godz. 1720. O godz. 1800 Msza św. za nich.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W I czwartek 
Nabożeństwo o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1730. 

6. W I piątek spowiedź dla wszystkich podczas porannych Mszy świętych 
i od godz. 1730. Zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego 
Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie 
przed Mszą świętą wieczorną.

I co dalej? Czy spoczniemy zadowoleni, bośmy byli na Procesji w Boże 
Ciało i Oktawę?

Kiedy Jezus przyszedł na świat, prawie wszyscy wierzyli w Boga. Wiedzieli,
że Bóg jest, ale wiedzieli również, że jest bardzo daleko. Dlatego absolutnym
zaskoczeniem i nowością było odkrycie, że Bóg stał się Człowiekiem. Pierwsi
chrześcijanie do tego stopnia byli przejęci tym zbliżeniem się Boga do 
człowieka, że jeszcze po kilkudziesięciu latach, św. Jan opisując spotkania
z Jezusem mówi: „myśmy Go słyszeli, widzieli i dotykali” (por. 1 J 1, 1). Człowiek
dotykał Boga. I to było dla niego absolutną nowością. Dziś nie wszyscy wierzą
w Boga i dla wielu Bóg nie jest sprawą godną uwagi. A ci, którzy wierzą, już 
tyle razy słyszeli, że Bóg ich kocha, że jest blisko, że przychodzi na Ołtarz 
i że można Go przyjmować w Komunii świętej… Tak często o tym słyszeliśmy,
że nie jest to dla nas żadną nowością ani cudem. I to bardzo komplikuje 
przeżywanie Bożego Ciała…

Wydaje się, że jedynym sposobem na utrzymanie głębokiej więzi z Jezusem
jest pogłębianie swojej wiedzy o Jezusie i wytrwałość w modlitwie. W każdej
chwili możemy Jezusa słyszeć, widzieć i dotykać. Gdzie Go szukać? Dobrze 
wiesz, Przyjacielu…

7. W niedzielę, 9 lipca, o godz. 1300 ks. Tadeusz Nowek SAC odprawi w naszym kościele Mszę świętą dziękczynną
z okazji Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa. Pod numerem tel. 694 640 456 można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące tej Uroczystości. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy w swoim sercu noszą wyjątkowy ślad
pracy i posługi Księdza Tadeusza.

8. W wakacje spowiedź święta w dużym kościele tylko w konfesjonale po prawej stronie kościoła patrząc 
od wejścia.

9. Przez wszystkie niedziele lipca i sierpnia sprawujemy dodatkową Mszę świętą o godz. 2000.
10. Lipiec w Tradycji Kościoła jest miesiącem Krwi Chrystusa. Litanię do Krwi Zbawiciela odmawiamy 

na zakończenie  Mszy świętych wieczornych. W lipcowe niedziele – podczas Nabożeństwa o godz. 1720.

opr. Jadwiga Kulik

Jasiu mówi do ojca:
- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole.
- Co masz na myśli, mówiąc „małe”?
- Ty, wychowawczyni i dyrektor...

UŚMIECHNIJ  S IĘ


