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XIV N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A R O K C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 10,1-12.17-20)
„Jezus wyznaczył 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; 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 swoją 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. (…)”.
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.
Ks. Edward Staniek.
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PONIEDZIAŁEK – 04.07.2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ rodz. Agnieszkę i Antoniego Lechowicz, brata Stanisława, teściów Józefę i Ignacego
Kotarzewskich, + męża Juliana, szwagrów Adama i Juliana, siostrzeńca Janusza i d w c.
- Za ++ rodziców i dziadków Katarzynę i Eustachego Chodynieckich, + ich syna Antoniego, + ojca
Jerzego Cedzich i ++ z rodziny.
WTOREK – 05.07.2016
7.00 - Za + Ernesta Biskup i dusze w czyśćcu.
18.00 - Do B. Op i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Leokadii oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + męża i ojca Jana Kampa, + ojca Pawła Matuszek, brata Bernarda, teściów, szwagra
Waldemara, ++ z pokrew. Kampa i Matuszek
ŚRODA – 06.07.2016 – wsp. Błog. Marii Teresy Ledóchowskiej.
7.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Karola., dziadków z obu stron, + + córkę Rozalię, brata Edwarda,
szwagierkę Martę i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ Krystynę Kruk w 1 rocz. śm.(od matki, siostry Joanny i przyjaciółki Heleny z mężem).
- Za + ojca Ignacego w kol. rocz. śmierci i ++ z rodziny.
I CZWARTEK miesiąca – 07.072016
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania, kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + męża Leszka w 7 rocz. śm., ++ rodziców, teściów, dziadków, + zięcia Henryka, ++ z
pokrew. i d. w c.
- Za + męża i ojca Rajnharda Lokajewskiego w 4 rocz. śmierci.
PIĄTEK – 08.07.2016 - wsp. św. Jana z Dukli
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Moniki z ok. 75 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla córek z
rodzinami oraz dla wnuków i prawnuków.
18.00 - Za + ojca Kazimierza w rocz. śm., + matkę Marię, + męża Bogumiła, bratowa Elwirę oraz ++ z
rodziny Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
SOBOTA – 09.07. 2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci, wnuków i ++ z rodziny.
11.00 - Msza św. ślubna: Justyna i Marek Mielnicki.
12.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 85 rocz. ur. Zdzisława oraz o błog. Boże dla syna Bogdana w dniu
ur. oraz o błog. Boże dla rodziny.
13.30 - Msza św. ślubna: Monika Konieczna i Tomasz Różycki.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Edyty i Antoniego Krupnik oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców i teściów Mateja, Damaszek, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrew.
NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.07.2016
7.00 - Za + córkę Urszulę Jakubas, + jej męża Zbigniewa.
8.30 - Za + męża Rudolfa Kania, ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Krystynę i
Gertrudę, ++ dziadków i ++ z pokrew.
- Za + matkę i teściową Zofię Matyja w kol. rocz. śm, za ++ z rodziny Matyja, Cieniawa, Wszołek i
d. w c.
10.00 - Roczki: Marcin Czajor, Karol Pawlak.
- Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o błog. Boże i zdrowie w int. rodziny Pietruszka.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
12.15 - Chrzest: Bartłomiej Polusik, Wiktor Bodinka.
15.00 - Za + męża Antoniego, ++ rodziców Felicję i Józefa, teściów Zofię i Antoniego, siostrę Marię, brata
Marka oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj obchodzimy XIV Niedzielę Zwykłą. Przeżywamy Jubileuszowy Rok Bożego

Miłosierdzia. Kościół zachęca nas byśmy ten czas owocnie przeżyli przez dobrą spowiedź,
osobiste nawrócenie i pełne zjednoczenie z Chrystusem w Najśw. Eucharystii. Niech dar
Bożego Miłosierdzia przyniesie błogosławione owoce w życiu osobistym, małżeńskim i
rodzinnym. Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek wsp., św. Marii Goretti, w środę wsp. błog. Marii Teresy Ledóchowskiej.
♦ I Czwartek miesiąca, Czwartek Kapłański – czcimy Chrystusa Najwyższego i
Wiecznego Kapłana. O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
♦ W piątek wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana.
♦ O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie
męki Jezusa Chrystusa na krzyżu.
♦ W sobotę od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź.
♦ W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
♦ W związku z podjętą w Polsce inicjatywą ustawodawczą o ograniczeniu handlu w
niedzielę zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian o poparcie tej inicjatywy,
dlatego w przyszłą niedzielę przed kościołem będzie przeprowadzona akcja zbierania
podpisów. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny
tzw. PESEL. Powyższa akcja prowadzona jest obecnie w diecezji opolskiej. gliwickiej,
sosnowieckiej i archidiecezji katowickiej o czym informuje nas odczytany dzisiaj
komunikat.
♦ Rozpoczął się czas wakacji i urlopów, czas letniego wypoczynku. Człowiek wierzący
pamięta 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.
♦ Informujemy parafian, że kancelaria w okresie wakacyjnym czynna będzie tylko w
godzinach wieczornych: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 18.45 do 19.30.
♦ Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Sem. Duchownego w Opolu.
♦ Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ W związku zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży zapraszamy wszystkich
mieszkańców dekanatu strzeleckiego do udziału w wydarzeniach związanych z Dniami
w naszej diecezji. W naszym Dekanacie będziemy gościć pielgrzymów z różnych krajów
świata, którzy przyjadą aby się z nami spotkać, modlić się i doświadczyć naszej wiary.
Głównym dniem spotkania z naszymi gośćmi jest Msza święta o godz. 16.30 w
czwartek (21 lipca) w kościele św. Wawrzyńca. W związku z Dniem Wspólnoty, który
odbędzie się 23 lipca (sobota) prosimy wszystkich młodych i starszych (głównie
mężczyzn) do pomocy w zabezpieczeniu pobytu 10tys. młodych pielgrzymów Na Górze
Św. Anny. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej do końca tego
tygodnia.
♦ 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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KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ ORAZ
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY
USTAWODAWCZEJ USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE.
Bracia i Siostry! Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w
niedziele. Działania Komitetu poparły różne
podmioty życia społecznego, m.in. związki
zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz
niektóre organizacje branżowe pracodawców i
pracobiorców. Postulowana w projekcie regulacja
prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób,
szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w
niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego
od pracy.
Drodzy Diecezjanie! Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w
pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako
pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy
ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów. Liczymy na wsparcie
akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady
Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a
także w Parafialne Zespoły Caritas. Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne
poparcie społeczne, to – w myśl zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek
mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w
Piekarach Śląskich – może doprowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”.
Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w
całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku,
odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może
znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty
religijnej i narodowej. Bracia i Siostry! Mamy nadzieję, że po skutecznie
przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazania ich do Sejmu, Parlament
Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przywróci polskiemu społeczeństwu niedzielę
zasadniczo wolną od pracy.
Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie
własnym podpisem, a tym samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli –
dnia dla Boga i dla rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego! Szczęść Boże!
Podpisali: † Andrzej Czaja † Jan Kopiec, † Grzegorz Kaszak † Wiktor Skworc.

