
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 03.07 Św. Tomasza, apostoła (święto)  
1800 + Kazimierę, Mariana, Janusza, Misior, Helenę, Zygmunta Baran z int. rodziny  
1830 + Halinę (5 r. śm.) i zm. z rodz. Barwinków i Daleszaków   
Wtorek 04.07 Dzień Powszedni  
1800 + Stanisławę Stanisława Sołtysów z int. córki   
1830 W 25 rocz. Śmierci Pawła Rejmenta zam. mama  
Środa 05.07 Dzień Powszedni   
1800 + Stanisławę, Stachura (25 r. śm.) Katarzynę, Danutę Bogdana, Henryka Stachurów z 
int. rodziny   
1830 + W 14 r. śm. Henryka Brzozę, Franciszkę, Jana Brzozów, Janinę, Mieczysława Ko-
walskich zam. rodzina 
Czwartek 06.07 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Stanisława, Genowefę i zm. z rodziny Sochów, Brzozów, Franciszka Kutę, Wiktora 
Kowalskiego i Sebastiana Moćko  
1830 + Łukasza Stachurę (5 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa  
Piątek 07.07 Dzień Powszedni  
1800 + Stanisława i Janinę Tkacz   
1900 + Józefa, Mazura zam. córka Honorata z mężem i dziećmi   
Sobota 08.07 Św. Jana z Dukli, prezbitera – RELIKWIE ŚW. JANA  
1800 + Władysława, Michalinę Nosków, Marię, Ignacego Szczepaników, Józefa Wojcie-
chowskiego zam. rodzina  
1830 + Tomasza Kubickiego zam. babcia   
Niedziela  09.07 XIV Niedziela Zwykła 
800 1) + Tomasza Kubickiego (6 r. śm.) z int. rodziców  
      2) + ks. Jana Pragnącego od rodz. Zawadzkich i Łabęckich   
1000  1) + Mariannę (5 r. śm.) Jana (23 r. śm.) Zegadłów 
         2) + ks. Jana Pragnącego od mieszkańców Podwola   
1200 W 10 r. ślubu Agaty i Wojciecha Praszkiewicz zam. rodzice  
1600 Msza Święta za parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   2 Krl 4, 8-12a. 14-16a  
                   Rz 6, 3-4. 8-11 
Ewangelia: Mt 10, 37-42 
«Jezus powiedział do swoich 
apostołów: «Kto kocha ojca lub 
matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. I kto kocha 
syna lub córkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien. 
Kto nie bierze swego krzyża,  
a idzie za Mną, nie jest Mnie 
godzien. Kto chce znaleźć swe 
życie, straci je, a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie 
je. Kto was przyjmuje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmu-
je, przyjmuje Tego, który Mnie 
posłał. Kto przyjmuje proroka 
jako proroka, nagrodę proroka 
otrzyma. Kto przyjmuje spra-
wiedliwego jako sprawiedliwe-
go, nagrodę sprawiedliwego 
otrzyma. Kto poda kubek świe-
żej wody do picia jednemu  
z tych najmniejszych, dlatego 
że jest uczniem, zaprawdę, 

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». 
Kazanie espresso… 
„Starożytni wyliczyli, że na pytanie o najwyższe dobro - o to, czemu warto poświęcić życie, 
a więc także według czego należy interpretować ludzkie czyny - jest aż 288 możliwych od-
powiedzi. 
Jezus stawia samego siebie - w znaczeniu życia zgodnego z Ewangelią i przyjęcia Jego 
krzyża - na pierwszym miejscu hierarchii wartości, nawet przed miłością do ojca, matki, sy-
na i córki. 
Stefan Wilkanowicz wyznaje, że na jego życie gruntownie wpłynęło zdanie ks. Władysława 
Lewandowicza: >>Chrześcijanin to taki człowiek, który czuje się osobiście związany z Chry-
stusem<<.”                                                                                                         /ks. E. Burzyk/ 
 

Lgnijmy do Jezusa 
 
 
 

Extra… 
× 02.07 -  Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego 
Modlitwa… 
„O Panie, uczyń nas godnymi świadkami Ewangelii i Twojej miłości; ześlij na ludzkość 
Twoje miłosierdzie; odnów Twój Kościół, chroń chrześcijan prześladowanych, szybko 
udziel pokoju całemu światu. Tobie, Panie, chwała, a nam, Panie, hańba" 
                                                                                                               /papież Franciszek/ 



A w parafii… 
▪ Za tydzień, w niedzielę 9 lipca na mszy św. o godz. 10.00 do naszej parafii zostaną wpro-
wadzone relikwie bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk, założycielki zgromadzenia Sióstr Serafitek. 
Przygotowujemy się do tej uroczystości przez nowennę odmawianą od piątku 30 czerwca. 
Jeśli jest ktoś chętny istnieje możliwość ufundowania relikwiarza bł. Małgorzaty Łucji. 
▪ W niedzielę 16 lipca o godz. 12.00 w naszej parafii odbędzie się 
msza św. prymicyjna ks. abp Tadeusza Wojdy, który w czwartek 
otrzymał paliusz od Ojca Świętego Franciszka. 
▪ Pamiętajmy w wakacje o uczestnictwie w niedzielnej mszy świętej 
oraz o godnym ubiorze do kościoła. 
▪ Zapraszamy w sobotę 8 lipca na mszę św. z błogosławieństwem 
relikwiami św. Jana z Dukli.  
▪ W naszej parafii trwa peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy do tej pory przyjęli do swoich domów ten 
Symbol Miłości Bożej. ▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek 
i piątek miesiąca. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza 

Nowenna do bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk 
Boże w Trójcy Jedyny, Który powołałeś Swoją Służebnicę Małgorzatę Łucję do troszczenia 
się o ubogich i opuszczonych członków Mistycznego Ciała Chrystusa Pana, daj nam iść za 
głosem Twojej świętej woli, a za przyczyną Twej Służebnicy Małgorzaty Łucji udziel nam ła-
ski..., o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen. 
Bł. Małgorzato Łucjo, módl się za nami! 
Znalezione… 
„- Kim jest wierzący ksiądz?  
- Ten zwrot należy rozumieć zupełnie wprost. Wierzący ksiądz to ten, który żyje zgodnie  
z tym, co wyznaje i co głosi. To ten, który próbuje być prostolinijny w życiu i praktyce. To 
ksiądz, od którego bije duchowość, niewymuszona, niesztuczna, niecukierkowa. Wierzący 
ksiądz, pomimo własnych słabości, emanuje Panem Bogiem. Benedykt XVI podczas piel-
grzymki do Polski zwrócił uwagę nam, kapłanom, że mamy być ekspertami od Pana Boga,  
a nie od budowy świątyń i uprawiania polityki. Duchowni mają być osobami duchownymi  
w najgłębszym rozumieniu tego sformułowania: mają być przeniknięci Duchem Świętym.  
A czy jest to możliwe, kiedy ksiądz unika modlitwy? Taki kapłan to nie osoba duchowa, tylko 
wydmuszka. Oczywiście duchowość kapłańska, tak jak duchowość małżeńska, może być 
różna, ale – musi być. Ksiądz wierzący to ksiądz, który wierzy w życie wieczne, ksiądz, który 
drży przed Bożym sądem, bo komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Wyli-
czyć można w nieskończoność. Na szczęście spotkałem też mnóstwo wierzących księży.”  
                                                                      /”Życie na pełnej petardzie” ks. Jan Kaczkowski/ 

Intencja różańcowa na lipiec 
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za 
sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosierne-
go Pana i piękno życia chrześcijańskiego. 
Z Watykańskiej ziemi… 
„Zatem bez torby, bez pazurów, bez broni. Chrześcijanin musi być raczej roztropny, a cza-
sem nawet przebiegły: są to cnoty akceptowane przez ewangeliczną logikę. Ale nigdy 
przemoc. Aby pokonać zło, nie można używać metod zła (…) Jest bowiem pośród nas Ktoś, 
kto jest silniejszy od zła. Silniejszy od mafii, ciemnych sprawek, ludzi zarabiających na 
krzywdzie osób zrozpaczonych, miażdżących innych z arogancją ... Ktoś, kto zawsze słucha 
wołającego z ziemi głosu krwi Abla"                                                          /papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - bł. Piotr Eremita (8 lipca) 
Piotr pochodził z Amiens. Przez długi czas żył jak 
pustelnik, a ubierał się jak mnich. Kiedy w 1095 r. 
papież Urban II wezwał Zachód do krucjaty, razem 
z wieloma innymi ruszył w drogę, nawołując 
wszędzie do podjęcia papieskiego apelu. Okazało 
się wtedy, że doskonale panuje nad tłumami. 
Dzięki temu w 1096 r. w Kolonii znalazł się na 
czele piętnastu tysięcy pielgrzymów. Tłum ruszył w 
drogę. Na Węgrzech, w Serbii i na terenie 
cesarstwa bizantyńskiego dopuszczono się wielu 
aktów bezprawia. Cesarz Aleksy I Komnen przyjął 
Piotra i radził mu czekać na armię rycerzy. Kiedy 
rzesza znów dopuściła się bezprawia, cesarz 
pozwolił przeprawić się jednak na brzeg azjatycki. 
Nierozwaga wojowników improwizatorów sprawiła, 
że w październiku 1096 r. zostali rozbici na grupy  
i ponieśli olbrzymie straty. Resztki pielgrzymów 
Bizantyńczycy przyprowadzili na powrót do 
Konstantynopola. Odtąd Piotr trzymał się na 
uboczu, zajmując nieraz stanowisko nieco 

dwuznaczne. Uczestniczył w zdobywaniu Antiochii i Jerozolimy. Pod koniec 1099 r. opuścił 
Jerozolimę. Miał potem powrócić w okolice Liége. Mówiono, że osiadł w Huy i że  
w Neufmoustier założył klasztor. Podobno w 1115 r. zakończył w nim życie. Modlitwa. Boże 
w Trójcy Jedyny przez wstawiennictwo bł. Piotra wspieraj nas w ufności i wytrwałości. 

Tu es Petrus... 
217. Hadrian VI (9.I.1522-14.IX.1523) Adrian Boyers, ur. w 1459 w Utrechcie, jako wycho-
wawca i doradca Karola V kierował będąc jednocześnie biskupem Tortosy sprawami rządo-
wymi w Hiszpanii. W 1517 został kardynałem. Już na pierwszym konsystorzu za główne za-
gadnienie uznał obok zjednoczenia chrześcijaństwa obronę przeciwko zagrożeniu tureckie-
mu, któremu służyć miało przymierze władców chrześcijańskich: szczególnie zagrożony był 
Belgrad. Jego starania nie przyniosły jednak żadnych wyników. Postulowana przez papieża 
reforma Kościoła i Kurii napotkała jednak na trudności. Poza tym nie miał w Kurii odpowied-
nich współpracowników. Program reformy po jego śmierci został zepchnięty na margines. 
Rozłam religijny w Niemczech rozszerzał się. Hadrian był ostatnim niewłoskim papieżem  
w czasach nowożytnych. 
 

Zamyśl się… 
"Ja już nie boję się Boga, ale Go 
kocham: bo miłość precz wypędza 
bojaźń". /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Jasio przynosi do domu gazetę, chowa ją do lodówki. 
Mama pyta: - Dlaczego chowasz gazetę do lodówki? 
- Żeby była ciągle świeża! 

Coś dla ducha… 
„Skryj się we mnie” 

Słowa angielskiego hymnu kościelnego mówią: „Opoko Wieków, rozszczepiona na mnie, 
pozwól mi skryć się w tobie”. Jestem niezniszczalnym Bogiem, który pozwolił przybić się do 
krzyża. Tak otwarła się brama Mojej miłości i łaski. Kiedy przez nią przechodzisz zabezpie-
czony przed wszystkimi życiowymi burzami, szalejącymi wokół ciebie. A kiedy słońce będzie 
nieznośnie paliło jak na pustyni, będę twoją osłoną, skryjesz się w Moim cieniu. Zostałem 
przybity do krzyża, abyś mógł znaleźć we Mnie schronienie. Wejdź przez drzwi zbawienia, 
gdzie znajdziesz opokę i cel swojego życia. Skryj się we Mnie.                     /Andy Cloninger/ 

 


