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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 10,1-9)
„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”.
Dobrze przyjęci czy też odrzuceni
uczniowie mają z mocą głosić nadejście
królestwa Bożego. Misja ma być
pozbawiona nawet pozorów szukania
wygody czy dobrego przyjęcia („nie
przenoście się z domu do domu”) oraz
jakiejkolwiek
interesowności
(„strząsamy wam nawet proch z
waszego miasta”). Największą radością
dla uczniów nie jest spektakularna moc
nad złymi duchami, ale posiadanie
natury dzieci Bożych. Misjonarze niosą
Boży pokój, który rodzi się z

przebaczenia, z wyrzeczenia się
jakiejkolwiek przemocy („jak jagnięta
między wilki”), a zakaz zabierania na
wyprawę
misyjną
jakichkolwiek
zabezpieczeń uczy składania całej
ufności w Bogu.
Panie, pośród świata, który
pogrążony jest w szukaniu
przyjemności, ufa mocy bogactwa,
nieustannie przeżywa wojny, uczyń ze
mnie Twego misjonarza i poślij tam,
gdzie Ty chcesz.
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PONIEDZIAŁEK – 8.07.2013 – wsp. św. Jana z Dukli
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o powrót do zdrowia dla koleżanki Janiny.
18.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za + męża Leszka w 4 rocz. śm, ++ rodziców, zięcia Henryka, ++ teściów, dziadków i ++ z
pokrew. i d. w c.
WTOREK – 9.07.2013
7.00 - Za + męża Ryszarda Szymanis w 1 rocz. śm.
18.00 - Za + ojca Kazimierza w rocz. śm., matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę oraz ++
z rodz. Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
ŚRODA – 10.07.2013
7.00 - Za ++ teściów Józefa i Jadwigę Nitka oraz za ++ z pokrew.
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Romana w rocz. śm.
- Za + Teresę Powała w 1 rocz. śm.
CZWARTEK – 11.07.2013 – Święto św. Benedykta
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm.. w int. Urszuli z ok. urodzin.
18.00 - Za + syna Dariusza w 3 rocz. śm., ++ rodziców, szwagrów, ++ z rodziny oraz ++
sąsiadów Golec i d. w c.
PIĄTEK – 12.07.2013 – wsp. Brunona z Kwerfurtu
7.00 - Za ++ rodziców Jerzego i Walburgę, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodz. i d. w c.
18.00 - Za + Franciszka Dubaj, + matkę Annę oraz ++ teściów Janinę i Stefana Sowińskich oraz
++ z rodz.
- Za + Zbigniewa Janiec (od rodziny Wiśniewskich)
SOBOTA – 13.07.2013 – wsp. śśw. Andrzeja Świerada i Benedykta – Dzień Fatimski
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa.
9.00 - Msza św. w int. chorych.
19.00 - Za + męża, ojca i dziadka Józefa Klyszcz w r. śm., + matkę Klarę Sowa, + Józefa i d. w c.
- Za + Emila Dziuroń w 6 rocz. śm., ++ dziadków Wiktora i Franciszkę, ++ z rodz. i d. w c.
- Za + Kazimierę Kruk w 30 dzień po śm.
- Za ++ Marię i Alojzego Najuch (od mieszkańców z ul. Strzelców Byt.)
- Za + Marię Błaziak (od sąsiadów z bloku 14 i od koleżanki Janiny).
- Za + Zbigniewa Janiec (od współpracowników z Urzędu Miasta)
- Za + Agnieszkę Thiel (od sąsiadów)
- Za + żonę Wandę w 4 rocz. śm.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Jana i Sylwii z ok. 50 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla
całej rodziny.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 55 rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + męża Rudolfa Kania, rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Katarzynę i
Gertrudę, za ++ dziadków i ++ z pokrew.
10.00 - Roczki: Olaf Paweł Szczepek
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Joanny z ok. 18 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 18 rocz. ur. Patryka oraz o błog. Boże w rodzinie.
12.15 - chrzest: Radosław Sasuła
15.00 - Za + mamę Bronisławę w 1 rocz. śm i + ojca Andrzeja, siostrę Halinę, teściów Genowefę i
Stanisława i wszystkich ++ z rodziny Lewandowskich i Pabian.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XIV NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół przypomina nam, że życie człowieka jest

wędrówką do domu Ojca i w tej wędrówce obowiązuje wszystkich jedyne prawo –
prawo miłości. To miłość jest sprawdzianem naszej wiary.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
 w poniedziałek św. Jana z Dukli, kapłana
 w czwartek święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
 w piątek św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
♦ W sobotę (13 lipca) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Wypełniając
orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o nawrócenie grzeszników, o
pokój dla świata oraz o umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach. Zachęcamy
do godnego przeżycia Dnia Fatimskiego przez udział w Eucharystii i nabożeństwie
różańcowym. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; i wieczorna Msza św. o godz. 19.00.
♦ W niedziele o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
♦ Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają młodzież na doroczne

Święto Młodzieży, które odbędzie się w dniach od 22 do 27 lipca 2013.
♦ Rozpoczął się czas wakacji i urlopów, czas letniego wypoczynku. Człowiek

wierzący pamięta o swojej chrześcijańskiej godności a także o obowiązkach
płynących z wiary, a zwłaszcza o należytym świętowaniu niedzieli przez udział w
Mszy św.
♦ Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy „Wolna Niedziela”,

zarejestrowany oficjalnie 24 kwietnia br. przez Marszałka Sejmu, zwrócił się m.in. do
naszej diecezji o pomoc w zebraniu co najmniej 100 tys. podpisów pod projektem
ustawy wprowadzającym zakaz pracy w placówkach handlowych w każdą niedzielę.
Ma ono pokazać społeczeństwu i parlamentarzystom jak wielkie jest pragnienie
rodzinnego świętowania niedzieli oraz uświadomić pracodawcom, że osoby
zatrudnione w handlu też mają prawo do wolnej niedzieli i do należnego im
odpoczynku. Ksiądz Biskup wyraża poparcie dla społecznego charakteru tej
inicjatywy i prosi za pośrednictwem Księży Proboszczów o takie poparcie także
wiernych w poszczególnych parafiach. Stosowne listy poparcia są już
przygotowane prosimy na nich składać swoje podpisy. Listy z podpisami będą
przesłane w trybie pilnym do Wydziału Duszpasterskiego.
♦ Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w
Opolu.
♦ Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w

nowym tygodniu a udającym się na wakacje i urlopy wzmocnienia sił fizycznych i
duchowych oraz dobrego wypoczynku.
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„ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE, ALE
ROBOTNIKÓW MAŁO; PROŚCIE WIĘC
PANA ŻNIWA, ŻEBY WYPRAWIŁ
ROBOTNIKÓW NA SWOJE ŻNIWO”.
Wiele krajów Europy w ostatnich latach doświadcza
znacznego spadku powołań kapłańskich i zakonnych. Dlaczego?
Praca kapłańska w dobie moralnego kryzysu i upadku wszelkich
autorytetów wydaje się być coraz bardziej niewdzięczna a życie
zakonne coraz mniej „ciekawe” dla młodych ludzi. Tymczasem „zapotrzebowanie” na
autentycznych świadków wiary zdaje się być coraz większe. Wielu ludzi zagubionych
w zmaterializowanym świecie, poszukuje duchowych przewodników. A nie znajdując
ich, szuka zaspokojenia duchowych potrzeb tam, gdzie szczęście jest ułudą a
wewnętrzny spokój następstwem stosowania środków uspokajających.
Co robię w moim domu, w rodzinie, aby nie zabrakło powołań kapłańskich i
zakonnych? Czy modlę się o powołania kapłańskie?, czy praktykuję I czwartki
miesiąca?, czy chciałbym, aby mój syn został księdzem?, czy chciałabym, aby
moja córka wstąpiła do klasztoru? W imię troski o „wielkie żniwo Pana” nie
pozostawajmy wobec tych pytań obojętnymi…
Czym charakteryzuje się misjonarz? Pierwsza cecha – misjonarz jest
człowiekiem modlitwy. Z modlitwy, rozmowy z Panem Bogiem, płynie bowiem zapał
do głoszenia Ewangelii. Modlitwa uwrażliwia też serca i pozwala zrozumieć, że bycie
misjonarzem to szczególna służba. Każdy z nas może wiele uczynić i osiągnąć
zamierzony cel, kiedy zaprosi do swojego życia Pana Jezusa. Bez codziennej
modlitwy rano i wieczorem bycie misjonarzem jest niemożliwe. Druga cecha –
misjonarz bezgranicznie ufa Panu Bogu, że on dzieło misji poprowadzi. Ta ufność
jest ważna zwłaszcza w chwilach prób i doświadczeń, bo misje związane są z trudem,
nie są proste, trzeba stawiać czoło wielu problemom i przeciwnościom. Są przecież
sytuacje, które wymagają nie lada odwagi, aby przyznać się do Jezusa. Kto ufa
Jezusowi, ten zawsze może na Niego liczyć. Trzecia cecha – misjonarz jest przede
wszystkim świadkiem miłości. Świadek miłości dostrzega, że sam nic uczynić nie
może, że jest tylko grzesznikiem. W głoszeniu Ewangelii potrzeba wiele pokory, nie
można się wywyższać.
Co możemy zrobić jako misjonarze? Przede wszystkim pamiętajmy o
codziennej modlitwie, za nasze rodziny, kolegów i koleżanki, nauczycieli i księży.
Warto też szerzej otworzyć oczy, by lepiej dostrzegać tych, którzy potrzebują pomocy.
Misjonarzami stajemy się również wtedy, gdy walczymy ze swoimi wadami i
słabościami. W ten sposób zaczynamy innych zadziwiać, a z czasem mobilizować do
naśladowania. Poproście Chrystusa, aby dodał wam siły i odwagi, by wypełnić
misyjną służbę.

