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Poniedziałek 01.07 Dzień Powszedni 
1800  + Piotra, Michała, Stefana Skarbek i zm. z rodziny Skarbków i Godowskich  
1830  + Ryszarda Zawadzkiego z int. rodziny Więcków 
Wtorek 02.07 Dzień Powszedni 
1800 + Mariana i Irenę Nowak, Ks. Edwarda Nowaka z int. rodziny  
1830 + Stanisława Szałasa z int. uczestników pogrzebu 
Środa 03.07 Dzień Powszedni 
1800 + Ks. Henryka Gajka i zm. księży pochodzących i pracujących w naszej parafii 
1830 + Stanisława Zychowicza z int. rodziny Majów 
Czwartek 04.07 Dzień Powszedni - I czwartek miesiąca  
1800  o Boże bł. dla Jakuba i Darii z racji urodzin 
1900 + Ryszarda Zawadzkiego z int. siostry 
Piątek 05.07 Dzień Powszedni - I piątek miesiąca 

1800 + Stefana Gubałę, Edwarda Śmietanę z int. Moniki 
Sobota 06.07 Dzień Powszedni - I sobota miesiąca 
1800 + Łukasza Stachurę (7 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa  
1900 + w 40r. urodzin Ilony o zdrowie i Boże bł. i opiekę Matki Bożej i dla całej rodziny  
z int. męża i dzieci 
Niedziela 07.07 XIV Niedziela Zwykła 
800za Parafię 
1000 + Jana (25r. śm.), Mariannę (7r. śm.) Zegadłów 
1200 w 10 r. ślubu Iwony i Adriana Daleszak i ich dzieci Oskara i Alicję o Boże bł. 
1600 + Kazimierę (8r. śm), Mariana, Janusza Misior, Helenę, Zygmunta Barana z int. ro-
dziny  
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 XIII Niedziela Zwykła 
30 czerwca 2019 r. Nr 31 (553) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    1 Krl 19,16b.19-21  / Ga 5,1.13-18    Ewangelia:   Łk 9,51-62 

Gdy dopełniały się dni 
wzięcia Jezusa z tego 
świata, postanowił 
udać się do Jeruza-
lem, i wysłał przed so-
bą posłańców. Ci wy-
brali się w drogę i we-
szli do pewnego mia-
steczka samarytań-
skiego, by przygoto-
wać Mu pobyt. Nie 
przyjęto Go jednak, 
ponieważ zmierzał do 
Jeruzalem. Widząc to, 
uczniowie Jakub i Jan 
rzekli: «Panie, czy 
chcesz, byśmy powie-
dzieli: Niech ogień 
spadnie z nieba i po-
chłonie ich?» Lecz On, 
odwróciwszy się, 
zgromił ich. 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 podniebne 
– gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». Do 
innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw 
pójść 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: «Kto-
kolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego». 

Kazanie espresso… 
Decyzja pójścia  ewangeliczną drogą musi być bezwarunkowa. To jest wybór nowego świa-
ta, do którego nie da się wnieść nic z dotychczasowego. Kompromisy ze światem są zdradą 
Mistrza z Nazaretu. On był bezkompromisowy.  Kto chce mieć Boga i mamonę, straci jedno 
i drugie.                                                 /ks. E. Staniek/ 
 

Czy zmierzasz do Serca Jezusowego? 

Modlitwa… 
Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam  
w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, aby-
śmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, 
pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen 

Extra… 
× 01.07 – Dzień Psa 
 



 
 
 

A w parafii… 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Za tydzień pierw-
sza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. 
▪ W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. ksiądz biskup Jan Piotrowski na prośbę o. opata Rafa-
ła Ścibiorowskiego, mianował proboszczem parafii bł. Wincentego Kadłubka oraz kusto-
szem sanktuarium w Jędrzejowie o. Jakuba Zawadzkiego, pochodzącego z Brzezin. Uro-
czyste objęcie funkcji odbyło się w niedzielę tydzień temu. Nowemu proboszczowi jędrze-
jowskiemu życzymy ciągłej współpracy z Duchem Świętym i opieki bł. Wincentego Kadłub-
ka. 

Znalezione… 
- W każdej modlitwie "Ojcze nasz" mówimy: "Bądź wolą Twoja, a nie moja!". To, do licha, 
kiedy jest Jego wola? - pytał podczas homilii. 
Całkowicie twój! Jezu, ufam Tobie! Zobaczcie, jesteśmy w mieście, którego każda ulica jest 
jakby namszczona tym powiedzeniem: "Jezu, ufam Tobie!". Tędy przechadzał się Jan Pa-
weł II, chodząc rano do pracy, zaczynając czy kończąc u św. Faustyny. Co to znaczy "Jezu, 
ufam Tobie!"? To znaczy, że wsiadam do łodzi, gdzie nie ma steru, gdzie nie ma wioseł, 
gdzie jest tylko prąd, który niesie tę łódź, i mówię: "Jezu, ufam Tobie!". 
Żadnej kalkulacji ludzkiej. Żadnego myślenia o konsekwencjach. "Jezu, ufam Tobie!". To 
jest zdanie się na Ducha Świętego. Zauważcie, że Jezus, jak "nakręcony", cały czas mówi: 
"Ja przyszedłem pełnić jego wolę!". W każdej modlitwie "Ojcze nasz" mówimy: "Bądź wolą 
Twoja, a nie moja!". To, do licha, kiedy jest Jego wola? "Bądź wola Twoja, a nie moja! Święć 
się imię Twoje, a nie moje! Przyjdź królestwo Twoje, a nie moje!". Nie ma mojej logiki.  
A wiecie, co jest najbardziej zaskakujące w tym wszystkim? Zaskakujące jest, że Jezus po-
sługuje się mną, grzesznym człowiekiem, który ma tyle słabości! A On chce, żebym to był ja! 
A On chce, żebyś to był ty! W tych wszystkich słabościach. Muszę się do nich przyznać: 
"Jezu, ja się do tego nie nadaję!" i wtedy zaczyna działać On. 

/Kard. Krajewski: co to znaczy "Jezu, ufam Tobie"?, deon.pl/ 

Intencja różańcowa na lipiec 

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która 
przenika świat, nie miała ostatniego słowa. 

Czy wiesz, że… 
4 lipca przypada święto niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Pamiątka 
ogłoszenia Deklaracji niepodległości którą spisało 5 tak zwanych Ojców Założycieli m. in. 
Thomas Jefferson który napisał w niej: „Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że 
wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi 
prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia.” 
Ogłoszenie wolności mieszkańców od władzy monarchów poprzedziła wojna w której wielu 
było polaków m. in. Tadeusz Kościuszko który utrzymawał znajomość do końca życia  
z Jeffersonem, Kazimierz Puławski który podczas rozmowy rekrutacyjnej do Armii  
z Benjaminem Franklinem powiedział mu: „W narodzie naszym obrzydzenie jest do 
wszelkiej tyranii, a pryncypialnie do cudzoziemskiej – więc gdzie tylko na kuli ziemskiej biją 
się o wolność, to jest jak gdyby nasza włąsna sprawa.” Jak i Włodzimierz Krzyżanowski 
który kiedy umarł 1937 r. odprowadzony został na cmentarz przez rzesze Amerykanów  
w tym uwczesnego prezydenta USA Franklina Delano Roosvelta. W Wojnie o Wolność USA 
walczyło 14 polskich oficerów z czego aż 6 oddało życie w walce i niezliczona liczba 
polskich szeregowych żołnierzy. Deklaracja była pierwszym dokumentem na naszym globie 
który znosił władze monarchów i dawał równe prawa ludziom będąc pierwszym krokiem do 
uczynienia wolnymi bez względu na kolor skóry i wiarę. Dający jednocześnie miejsce  
i szacunek dla religii dlatego po dzień dzisiejszy każdy Prezydent USA podczas ślubowania  
kładzie rękę na Biblii oraz jest błogosławiony przez duchownych.                                     /KK/  

Boży człowiek… - Bł. Maria od Ukrzyżowanego (Curcio) (4 lipca) 
Róża urodziła się 30 stycznia 1877 roku  
w Ispice (Włochy) jako siódme z dziesię-
ciorga dzieci Salvatore Curcio i Concetty 
Franzo. Z domu rodzinnego wyniosła silną 
wiarę, wierność zasadom moralnym i soli-
darność z innymi. Nie potrafiła przejść obo-
jętnie obok ludzi potrzebujących. Szcze-
gólną uwagę poświęcała ludziom osamot-
nionym, pozbawionym kontaktu z rodzina-
mi, często żyjącym w skrajnym ubóstwie. 
Ona sama zawsze szukała sił i oparcia  
w Eucharystii. W domu zgłębiała literaturę 
religijną, między innymi biografię św. Tere-
sy od Jezusa. Kierowana wewnętrzną po-
trzebą, w 1890 roku wstąpiła do trzeciego 
zakonu karmelitańskiego. Oddała się  
w opiekę Matce Karmelu. Pragnęła poma-
gać ubogiej i zaniedbanej młodzieży.  
Z kilkoma tercjarkami karmelitańskimi zor-
ganizowała grupę modlitewną. Spotykały 
się w jej domu na wspólnej modlitwie. Po-
dążając wytrwale tą drogą, po latach przy-
gotowań duchowych i pokonaniu ze-
wnętrznych przeszkód, w dniu 17 maja 
1925 roku Róża założyła nowe zgroma-
dzenie karmelitanek misjonarek św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Pierwszy dom sióstr 
powstał w Santa Marinella. W 1930 roku 

otrzymała oficjalne zatwierdzenie konstytucji zakonnych. Róża pragnęła "otwierać dusze dla 
Boga". Na nowych drogach powołania realizowała swe młodzieńcze pragnienia służby mło-
dym ludziom. Przyjęła imię Marii od Ukrzyżowanego. Po zakończeniu II wojny światowej  
w 1947 roku wysłała pierwsze siostry do Brazylii. Przez całe życie pozostała kobietą prostą  
i silną, porwaną przez Bożą miłość. Zmarła 4 lipca 1957 roku w Santa Marinella.  

Zamyśl się… 
„Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszech-
świat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej są 
jednak pewne wątpliwości.”        /Albert Einstein/  

Uśmiech 
- Co wspólnego mają chmury i mężczyź-
ni? - Jak znikają za horyzontem, nastaje 
piękny dzień. 

Coś dla ducha… 
„Codzienny kierunek” 

„Czy kiedykolwiek zdziwiło cię, dlaczego już dzisiaj nie wyjawiam ci wszystkiego, co cię 
jeszcze czeka w życiu? Wyobraź sobie życie jako długą podróż. Jeżeli dałbym ci szczegó-
łowe, właściwe wskazówki co do miejsca, w którym chcę, żebyś był za pięć lat, nie zrozu-
miałbyś tego. Te wskazówki będą aktualne dopiero tam, gdzie będziesz, nie tu, gdzie jesteś 
teraz. Dlatego wskazówki co do  twojej życiowej podróży pochodzą z codziennego objawie-
nia, abyś najpierw słuchał i ufał, a potem działał. To zbliżenie się krok po krok wzmacnia 
twoją wiarę i powstrzymuje cię od prób poznania reszty swojego życia w jeden dzień. Po-
nieważ objawiam się codziennie, ważne jest, abyś każdego ranka spędzał ze Mną czas  
i otrzymywał wskazówki co do swojej podróży. Przyjdź po nie do Mnie, a pokażę ci następy 
krok, który musisz zrobić.”                                                                              /Andy Cloninger/ 

 


