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XIV Niedziela Zwykła · ROK C
Ewangelia: Łk 10, 1 – 12. 17 – 20 
  

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 
siedemdziesięciu dwóch 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. 

Głosić Ewangelię z wiarą!

Siedemdziesięciu dwóch wysłanych uczniów nie tylko słowami głosiło 
ludowi orędzie o Królestwie Bożym. Czynili to także swoim wyglądem i 
tym, czego nie mieli: boso, bez trzosa, bez torby podróżnej, ufając jedynie 
Bogu.

Drogi Przyjacielu! Prawdziwy Misjonarz nie polega na pieczołowicie 
przygotowanym i starannie spakowanym prowiancie i nie zastanawia się, 
co może go spotkać po drodze. Potrzebuje otwartych dłoni, otwartych oczu 
i uszu oraz otwartego serca. Wszystkiego co najważniejsze, dokonuje Bóg!

Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny
8 lipca 2007 r. – NIEDZIELA

Imieniny: Jana, Edgara, Eugeniusza, 
Wirginii, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
Iz  66, 10 – 14c 
Psalm 66
Ga 6, 14 – 18  
EWANGELIA: Łk 10, 1 – 12. 17 – 20             

9 lipca 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Weroniki, Zenona, Sylwii, 
Łucji, Patryka, Lukrecji, Augustyna
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 28, 10 – 22a
Psalm 91
EWANGELIA: Mt 9, 18 – 26           

10 lipca 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Antoniego, Januarego, Olafa, 
Amelii, Filipa, Anieli, Sandry
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 32, 23 – 33 
Psalm 17
EWANGELIA: Mt 9, 32 – 37   

11 lipca 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Benedykta, Piotra, Olgi, 
Pelagii, Kaliny 
LITURGIA SŁOWA:
Prz 2, 1 – 9  
Psalm 34
EWANGELIA: Mt 19, 27 – 29           

12 lipca 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Brunona, Jana, Pameli, 
Janiny, Weroniki, Bonifacego
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 44, 18 – 21. 23b – 29; 45, 1 – 5   
Psalm 105
EWANGELIA: Mt 10, 7 – 15           

13 lipca 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Andrzeja, Małgorzaty, 
Ernesta, Justyny, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 46, 1 – 7. 28 – 30 
Psalm 37
EWANGELIA: Mt 10, 16 – 23       

14 lipca 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Kamila, Henryka, Izabeli, 
Jakuba, Stelli, Marcelina  
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 49, 29 – 33; 50, 15 – 26  
Psalm  105
EWANGELIA: Mt 10, 24 – 33               

Słowo otrzymuje właściwą moc nie od tego, 
 kto głosi wiarę, lecz od Boga. 

   I jest to słowo Boga nawet wtedy, gdy człowiek głosi je obojętnie 
albo w nie powątpiewa.

Romano Guardini 

MYŚL TYGODNIA:

Misjonarz miłości Bożej to ktoś 
u – niesiony, żeby uziemić niebo, 
a ziemię wznieść do nieba – bez 
zabezpieczeń i gwarancji, licząc 
na tchnienie Ducha Bożego. 

 

Uniesiony
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W MINIONYM 
T Y G O D N I U

Odeszli do Pana:
03. 07. 2007 r. – Jan Żak (1dzień)

04. 07. 2007 r. – Kazimierz 
Arasimowicz (l. 88)

04. 07. 2007 r. – Stanisław Trzos 
(l. 72)

06. 07. 2007 r. – Anna Starczewska 
(l. 79)

Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie…

Ochrzczeni zostali:
Brajan Sebastian Szymanowicz

Michalina Maria Kucharska
Oliwia Czarnota

Aleksandra Fularska
Kacper Piotr Pypeć

Adam Krzysztof Leszczyński
Weronika Mital

Damian Andrzej Celej
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:
Agnieszka Pyrka i Łukasz Spasiński

Marzena Szczepaniak i Michał 
Kornacki

Co Bóg złączył człowiek niech nie 
rozdziela.

ŻYCZENIA
W 30. rocznicę ślubu Henryki 
i Ryszarda
w 14. rocznicę ślubu Iwony 
i Tomasza
w 10. rocznicę ślubu Agnieszki 
i Andrzeja
w 10. rocznicę ślubu Ewy i Mariusza 
w 6. rocznicę ślubu Gabrieli 
i Roberta 
w 5. rocznicę ślubu Ewy i Jacka
w 4. rocznicę ślubu Anny i Michała
w 4. rocznicę ślubu Patrycji i Błażeja
w 3. rocznicę ślubu Agnieszki 
i Wojciecha
w 1. rocznicę ślubu Anny i Konrada
w 1. rocznicę ślubu Agnieszki 
i Emila
w 70. rocznicę urodzin Krystyny
w 50. rocznicę urodzin Jadwigi
w 50. rocznicę urodzin Zbigniewa
w 32. rocznicę urodzin Izabeli
w 30. rocznicę urodzin Ks.Grzegorza
w 25. rocznicę urodzin Michała
w 23. rocznicę urodzin Piotra 
w 28. rocznicę urodzin Emila
w 18. rocznicę urodzin Piotra
w 8. rocznicę urodzin Zuzanny
w 5. rocznicę urodzin Karola
w 5. rocznicę urodzin Michała
w 2. rocznicę urodzin Macieja
w 2. rocznicę urodzin Michała
zdrowia, szczęścia, radości, obfitego 
Bożego błogosławieństwa, darów 
Ducha Świętego, spełniania marzeń,
opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask życzy

Redakcja

INFORMACJE i
1.    Dziś, Nabożeństwo Maryjne połączone z Adoracją Najświętszego 
       Sakramentu, o godz. 17.00.
2.    W poniedziałek, 9 lipca, spotkanie informacyjne Ks. Marcina z rodzicami 
       lub  opiekunami dzieci, które jadą na Oazę wakacyjną do Męciny
       k/Limanowej, o godz. 19.00. Obecność zainteresowanych obowiązkowa!
3.    W piątek, 13 lipca, Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, cierpiących
       i starszych. Msza Święta o godz.9.00. Po Mszy Świętej błogosławieństwo         

chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi 
       o godz. 8.30.
4. Również w piątek, 13 lipca, Nabożeństwo Fatimskie dla wszystkich: 
      dzieci, młodzieży i dorosłych. Odczytanie wszystkich podziękowań 
       i próśb o godz. 19.00. Msza Święta w intencji próśb i podziękowań 
       z kazaniem, litania oraz procesja różańcowa z figurą Matki Bożej 
       Fatimskiej, zakończona Apelem Jasnogórskim, o godz. 19.30. 
       Modlitewny udział w tym Nabożeństwie ofiarujemy w intencji 
       dzieci i młodzieży przebywających na wakacjach.     

Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem

W czasach, kiedy odrzuca się wszelkie, wydawać by się mogło, niezachwi-
ane autorytety – Kościół, rodziców, nauczycieli – człowiek szuka jednocześnie 
oparcia dla siebie, szuka drogowskazów na krętych ścieżkach swojego życia.

Muzeum Narodowe w Neapolu posiada wśród swoich zbiorów obraz Piotra 
Bruegela Starszego (1525-1569), jednego z najwybitniejszych malarzy nider-
landzkich. Widzimy na tym obrazie grupę mężczyzn wędrujących drogą. Idą 
gęsiego, jeden za drugim. Każdy trzyma w ręce gruby kij, a drugą kurczowo 
zaciska na ramieniu tego, który kroczy przed nim. Lecz jeden z nich, ten na 
początku, ten, który ich prowadził, leży w przydrożnym rowie, a drugi, z wyra-
zem bezbrzeżnego zdumienia i strachu na twarzy, właśnie na niego upada. 

Natomiast pozostali... pozostali spokojnie kroczą dalej, jak gdyby nic się 
nie działo. Są jakby nieświadomi grożącego im niebezpieczeństwa, jak gdyby 
nie wiedzieli, że za chwilę ich także czeka upadek. I dziwna byłaby to scena i 
dziwny obraz, gdyby nie jego tytuł – „Ślepcy”. 

Również i dzisiaj przychodzi czasami na myśl ów pochód, w którym ślepy 
prowadzi ślepego, pochód, który nieuchronnie kończy się upadkiem. W cza-
sach, kiedy odrzuca się wszelkie, wydawać by się mogło, niezachwiane auto-
rytety – Kościół, rodziców, nauczycieli – człowiek szuka jednocześnie oparcia 
dla siebie, szuka drogowskazów na krętych ścieżkach swojego życia. I myśli, że 
znajdzie je w takiej czy innej idei, a jego przewodnikiem jest mniej lub bardziej 
ekscentryczny guru. A kiedy zdaje sobie sprawę, że pobłądził, często jest już za 
późno, gdyż ziemia ucieka mu spod stóp, a przed oczami, zamiast celu, jest tylko 
ciemna plama rowu, do którego właśnie wpada. 

Wakacje to okres wzmożonej działalności różnego rodzaju grup, sekt
i takich właśnie „przewodników” mających gotowe odpowiedzi na
 wszelkie pytania. Odpowiedzi te z pozoru są jasne, proste, łatwe do 

przyjęcia, lecz w rzeczywistości wiodą wprost do owego rowu, z którego tak 
trudno potem się wydobyć, „rowu” tragedii rodzinnych i osobistych, „rowu” 
wykorzystania, zagubienia, rozpaczy...

Zanim zdecydujesz się położyć rękę na czyimś ramieniu, przypomnij sobie 
słowa Chrystusa: „Ja jestem Drogą i Prawdą i, Życiem... 

Kto we Mnie wierzy, będzie miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym”. Słowa te potwierdził On życiem, śmiercią i zmartwychwstan-
iem...

ks. Adam Sekściński


