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XIII N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 9,51-62)
„Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [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 oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź 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 rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie
nadaje się do królestwa Bożego”.
Pługów wiele, ale życie krótkie, trzeba więc
wybrać tylko jeden. Po wyborze należy
przyłożyć rękę i serce do wybranego pługa i nie
wolno oglądać się wstecz. Przychodzi wielka
pokusa. Wydaje się nam, że przy innym pługu
jest łatwiej, piękniej, że tam więcej można
zrobić. A tu przestroga Chrystusa: Człowiek,
który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się
wstecz, „nie nadaje się do królestwa Bożego”.
Zapomniało o tym nasze pokolenia. Zawarli
małżeństwo, wybrali pług, a po trzech latach
myślą o tym, czy nie należy go zmienić...
Spotykamy kapłanów, którzy rzucają pług
kapłaństwa
i zawierają
małżeństwo...
Spotykamy takich zakonników, siostry

zakonne... Ojciec, matka poczęli dziecko i nie
chcąc podejmować trudu wychowania
porzucają je albo w gabinecie ginekologa, albo
w domach dziecka... To do nich odnoszą się
słowa Jezusa o pługu. Każda ucieczka od
odpowiedzialności jest znakiem niedojrzałości
człowieka. Sąd ostateczny będzie czasem
objawienia porzuconych pługów. Przy nich
staną ci, którzy się oglądali wstecz. Odkąd
wybraliśmy pług i zdecydowaliśmy o swym
życiu, prośmy o łaskę wytrwania. Jest to jedna z
największych łask, jakie możemy otrzymać od
Pana Boga. A dziś proszę was: „nie oglądajcie
się wstecz”. Zostańcie przy tym pługu, przy
którym stoicie.
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PONIEDZIAŁEK – 27.06. 2016
7.00 - Za ++ rodziców Władysława i Halinę Zawada z ok. imienin, za ++ Beatę i Bożenę ++ z rodziny
Gumiennych i siostrę zakonną Imeldę.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int Teresy z ok. 65. rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodz.
18.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy…w int. Jolanty z ok. 36. rocz. ur.
- Za + Czesława Koszela, ++ z rodziny Koszela, Prusaczyk i + Jana Gryger.
WTOREK – 28.06. 2016 – Wspomnienie św. Ireneusza Bpa i Męczennika
7.00 - Za ++ Ryszardę, Władysławę i Józefa Urbanowicz i d. w c.
18.00 - Za + syna Ireneusza Sobko w dniu im., ++ rodziców Stefanię i Tadeusza, ++ dziadków z obu stron
i d. w c.
- Za + syna Edwarda w 25. r. śm, ++ rodziców Józefa i Annę, + męża Antoniego i ++ z rodz.
ŚRODA – 29.06. 2016 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
7.00 - Za ++ syna Antoniego w rocz. śm., męża Henryka, ++ rodziców z obu stron, ++ brata Edmunda,
siostrę Annę, szwagrów Jana i Waltra, szwagierkę Różę i d. w c.
- Za ++ rodziców Piotra i Czesławę, ++ bratowe Małgorzatę i Lidię, ++ Anetę i Zygmunta Bordun,
++ z rodzin Ropelewski, Ułanowicz i d. w c.
9.00 - Za + męża Piotra z ok. im. i ur., ++ rodz. teściów oraz ++ z rodzin Maślanka, Oleszczuk i Tarka.
- Za + męża Henryka Korzyńskiego, ++ jego rodziców Marię i Aleksandra.
18.00 - Za + ojca Piotra z ok. im., + teścia Piotra z ok. im.
- Za + mamę Gertrudę w kol. rocz. śm. + ojca Ignacego oraz za + męża Zbigniewa.
CZWARTEK – 30.06.2016
7.00 - Za + Henryka Korzyńskiego.
18.00 - Za + mamę Aleksandrę, + ojca Feliksa, + męża Henryka, ++ teściów i ++ z rodz.
- Za + syna Jerzego Balikowskiego w kol. rocz. śm.
I PIĄTEK miesiąca – 1.07. 2016
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła.
18.00 - Za ++ rodziców Różę i Teodora w kol. rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron, za + teściową Mariannę
i d. w c.
- Za + matkę chrzestną Marię, + Barbarę w 4 rocz. śm, + Magdalenę oraz + Ewelinę i Jadwigę Mutz.
I SOBOTA miesiąca – 2.07. 2016
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi i wszystkich członków Żywego Różańca.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 65 rocz. ur. Heleny oraz o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za ++ Ryszardę, Władysławę i Józefa Urbanowicz i d. w c.
- Za + Mieczysława Majewskiego.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.07. 2016
7.00 - Za + męża Roberta Jata, syna Ryszarda, ++ rodziców Franciszkę i Pawła Pietruszka, teściów
Roberta i Annę Jata, ++ z rodziny Pietruszka i Jata oraz d. w c.
8.30 - Za + męża Romana, syna Waltra, zięcia, Eugeniusza, ++ z rodziny obu stron i ++ z pokrew.
- Do B.Op. i MBFatm… z ok. 40 r. ślubu Haliny i Albina oraz o błog. Boże dla dzieci i całej rodz.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int Genowefy oraz wnuków Adriana i Franciszka i o błog. Boże
w rodz. oraz za ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Darmetko, + brata Kazimierza, siostrę Danutę, szwagra Kazimierza, + wnuczkę,
++ z rodziny i pokrewieństwa.
11.15 - Za + Floriana w 2 rocz. śm. i ++ jego rodziców.
- Za ++ z rodziny Kozołup, Kozak i Zasada
15.00 - Za ++ rodziców Stefanię i Piotra, siostrę Teresę, brata Janusza i dusze w czyśćcu.
- Za + Mariana Bosakowskiego w 5 rocz., i ++ z rodziny.
16.00 - Nieszpory
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♦ Dzisiaj
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obchodzimy XIII Niedzielę Zwykłą. Świat współczesny potrzebuje
autentycznych świadków Ewangelii na wzór Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jako
chrześcijanie i uczniowie Chrystusa jesteśmy zobowiązani do głoszenia Ewangelii
całym swoim życiem. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo czerwcowe, serdecznie
zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo i modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ W środę 29 czerwca obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Msze św. z kazaniem o godz. 7.00; 9.00; 18.00. Kolekta przeznaczona na potrzeby
Stolicy Apostolskiej.
♦ W czwartek po Mszy św. wieczornej uroczyste zakończenie nabożeństw czerwcowych.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 7.00 Msza
św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych
kościoła. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego - Godzinki ku czci Męki Pańskiej
i adoracja Najśw. Sakramentu. O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające do Najśw.
Serca Pana Jezusa i Msza św. wieczorna. Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do
spowiedzi.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. O godz.
6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego
Różańca i czcicieli Matki Bożej oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy
różańcowej. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
♦ W sobotę 2 lipca od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ W sobotę o godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych. Od godz. 17.00 do 18.00
adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
♦ 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 codziennej modlitwie i należytym świętowaniu niedzieli przez udział w
niedzielnej Eucharystii. Pamiętamy zawsze o odpowiednim stroju udając się na Mszę
św. i zwiedzając miejsca święte. Mimo trwających upałów obowiązuje nas zawsze strój
godny a nie swobodny.
♦ Biskup Opolski Andrzej Czaja, w odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ponawia apel do wiernych całej diecezji o
przekazanie daru krwi. Dar ten - w kontekście przeżywanego Roku Miłosierdzia może stać się szczególnym aktem miłości i troski wobec ludzi będących w potrzebie,
znajdujących się często na granicy życia i śmierci. Czas wakacji zwykle dramatycznie
podnosi statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych, co czyni krew
darem bezcennym „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec”.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary duchowe i materialne, za życzliwą
pomoc i troskę o naszą wspólnotę oraz ofiarowany dar modlitwy.
♦ Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu, a wszystkim udającym się na wakacje i urlopy życzymy
dobrego wypoczynku oraz wzmocnienia sił fizycznych i duchowych.
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JAK PRZEŻYĆ WAKACJE?
Rozpoczynają się wakacje, czas urlopów, wyjazdów
i odpoczynku. Kiedy mowa o wakacjach, wielu ludzi
postanawia nic nie robić. Wielu postanawia po prostu
leniuchować. Ale czy powinniśmy leniuchować oczywiście, że nie. Wakacje? To przede wszystkim
zmiana zajęć. Koniec ze szkołą, koniec z lekcjami, przerwa w pracy, mniej wysiłku a nie
zaprzestanie wszystkiego. W końcu, nie przestajemy jeść, albo spać. Wakacje to czas, w którym
nie należy zapominać o najważniejszym, o Bogu. Jest wielu ludzi, którzy podczas wakacji
zaprzestają rzeczy najważniejszych. Nie zajmują się swoją duszą. Niektórzy ledwie się wtedy
modlą. Inni prawie się nie spowiadają przez te dwa miesiące. Nie myślą o tym, że zapomnieć o
Bogu to przecież o wiele gorsze niż zapomnieć o jedzeniu!
Tymczasem wakacje mogą być dla chrześcijanina czasem pogłębienia wiary w Boga,
czasem nawiązania bliższej przyjaźni z naszym Stwórcą. Przecież wtedy właśnie mamy
najlepszą okazję do podziwiania tego wszystkiego, co On stworzył i co Jemu zawdzięczamy.
Cudowne góry, w których jesteśmy jakby bliżsi niebu i błękitne wody, w których kipi życie, to
kolejne dowody istnienia „Wspaniałego Stwórcy”, który zbudował i reguluje ten wspaniały
mechanizm świata. Czas odpoczynku to dobry czas wzbogacenia własnej duszy. Bóg cieszy się
z tego, że będziesz miał okazję do wytchnienia. Ale każdego wieczoru powinniśmy zapytać
samych siebie „A jeśli Bóg wezwałby mnie tej nocy przed swój trybunał, czy mógłbym bez
obawy ofiarować Mu wszystkie moje uczynki?”. Tylko wtedy, gdy odpowiemy pozytywnie
na takie pytanie spędzimy spokojnie i szczęśliwie wakacje, albowiem pokój serca i miłość Boga
przerastają wszystko to, czego najbardziej pragniemy.
Warto więc przypomnieć dekalog wakacyjny, którego przestrzegając będziemy mieli
szczęśliwy i piękny czas odpoczynku od codzienności.
1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa i różańca.
3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła.
4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem - módl się!
5. Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie zbłądzisz.
6. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce - przystępuj do Komunii Świętej!
7. Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie Pana Boga.
8. Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy.
9. Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz uśmiechem.
10. Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy, i zgłoś się znowu na katechizację; oraz na
systematyczne spotykanie się z Panem Bogiem we Mszy Świętej.
Nasz wakacyjny odpoczynek będzie piękny, tylko z Bożą pomocą. Prośmy więc Boga przez
wstawiennictwo Matki Najświętszej o łaski potrzebne do pięknego i Bożego przeżycia
czasu wakacji.

