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12. 07. 2015                  XV NIEDZIELA ZWYKŁA      

                    
 

Jezus wysłał Apostołów, aby ratowali z tego świata tych, którzy przyjmą 

głoszenie nowego królestwa. Do wielu sam powiedział: „Chodź za mną”. 

Usłyszał to wezwanie Lewi, wychodząc ze swojej komory celnej. Usłyszał też 

bogaty młodzieniec, który jednak nie potrafił zostawić swojego bogactwa. 

Pozostaje jeszcze pytanie, czy my usłyszeliśmy wołanie Boga, by opuścić 

nieprawość i wędrować ku nowej ziemi i nowemu niebu? 

 

 

PRZYWOŁANI I ROZESŁANI 

 
 

Od ołtarza słychać: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Niektórzy zniecierpliwieni, inni lekko znudzeni zaczynają 

opuszczać zajmowane w kościele miejsca i zerkając na zegarki sprawdzają czas trwania liturgicznej celebry. 

Być może czekali na „idźcie”, jak żołnierz czeka na „spocznij”. Zadowoleni z poczucia spełnionego, 

niedzielnego obowiązku wnet wejdą w toczące się sprawy i zajęcia codzienności. Czy nadchodzący tydzień 

będą przeżywać i kształtować po chrześcijańsku? 
 

Istnieje wiele powodów słabego promieniowania chrześcijaństwa w życiu codziennym. Do najistotniejszych 

należy nieobecność wielu katolików na niedzielnej Eucharystii. Ci zaś, którzy w niej uczestniczą, często 

wychodzą z kościoła jakby nareszcie zwolnieni, nie zaś jako posłani od Chrystusa do świata. W mszalnym 

„idźcie” zawarta jest myśl nie tyle rozwiązania zgromadzenia, ile raczej posłania z misją dawania 

świadectwa światu. Jezus używając zwrotu „idźcie” zazwyczaj łączył go z poleceniem wykonywania 

pewnych zadań. Wysyłał uczniów do Jana Chrzciciela (Mt 11,4), po zmartwychwstaniu do braci (Mt 28,10), 

a nawet do wszystkich narodów (Mt 28,19). Kazał też za sobą iść i nieść krzyż (Mt 10, 38), a także iść za 

sobą jak za światłem (J 8,12). 
 

Także dzisiaj w liturgii słyszymy, że Jezus zaczął rozsyłać Dwunastu, ale wpierw „przywołał ich do siebie”. 

Nie może iść w świat z posłaniem Jezusa ten, kto nie pozwala Mu się przedtem przywołać. Osobisty kontakt 

z Jezusem jest warunkiem posłania. W tym kontakcie wzrasta miłość i pogłębia się wiara. Kontakt ten 

przydaje odwagi i gorliwości. U Jezusa nabiera się przeświadczenia, że pójdzie się do innych w Jego imię, w 



oparciu o Jego autorytet i w Jego sprawie, która też jest sprawą człowieka. Taki był porządek rzeczy w 

posłaniu Dwunastu i taki został zachowany w życiu Kościoła 

 

Powołanie wszystkich swoich wyznawców Chrystus rozciągnął pomiędzy „przywołał ich do siebie” a 

„zaczął rozsyłać ich”. Chrześcijanin musi świadomie swoje życie wpisywać między biegun przybywania do 

Chrystusa a biegun posłania przez Chrystusa. Tego wymaga natura chrześcijaństwa. Tego wymaga nowa 

ewangelizacja. 
 

Oba te bieguny mają swoje miejsce w sprawowaniu Eucharystii. Ten sam Chrystus na nią zaprasza i z niej z 

misją rozsyła. Stąd rozwój dzieła misyjnego, ewangelizacyjnego i katechetycznego zawsze będzie 

wykładnią życia eucharystycznego wierzących. 
 

Nie można wykreślić z Ewangelii jeszcze jednego „idźcie”: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień 

wieczny...” (Mt 25,41). To już nie jest słowo rozesłania. Oby posłuszeństwo słowu rozesłania uchroniło 

ludzkość przed słowem najdramatyczniejszego odesłania. 
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 
1.  Uroczystości i wspomnienia liturgiczne: 
 

 Poniedziałek- 13.07- Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, wspomnienie 

 Środa- 15.07- Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie 

 Czwartek- 16.07- Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel, wspomnienie 

 Środa- 22.07- Św. Marii Magdaleny, wspomnienie 

 Czwartek- 23.07- Św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy, święto 

 Sobota- 25.07- św. Jakuba, Apostoła, święto 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 

NIEDZIELA 

12.07.15 
 

 

 

 

 

13.00. 

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Za śp. Mieczysławę Kutymę  

(int. p. Kazimierza Kutymy) 

 

WTOREK 

14.07.15 

 

18.30. 

 

Za śp. Władysławę Niemczyk oraz  

o zdrowie i Boże błog. dla Pauliny 

 

NIEDZIELA 

19.07.15 

 

 

13.00. 

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Antoniego i Janinę Isalskich,  Halinę i Jana 

Pawelec oraz rodziców z obojga stron (int. p. E. 

Borowskiej) 

 

 

WTOREK 

21.07.15 

 

18.30. 
 

Int. wolna 



2. W każdy wtorek zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.30. Po Mszy Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy.  
 

3. Okazja do spowiedzi św. w każdą niedzielę i wtorek przed Mszą św. oraz w razie potrzeby po Mszy 

św. 
 

4. Zebrane ofiary za miesiąc maj, to £ 402,19 minus £ 109 za wynajęcie kościoła. Bóg zapłać za każde 

wsparcie. 
 

5. Zapowiedzi przedślubne: Sakrament małżeństwa mają zamiar zawrzeć:  Laszczak Michał Łukasz i 

Dereń Marta Małgorzata. Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych, a kto znałby przeszkody 

uniemożliwiające im zawarcie sakramentu małżeństwa powinien o tym powiadomić administratora parafii. 
 

6. 25. 07, czyli w sobotę przeżywamy wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. W związku z 

tym zapraszam wszystkich posiadających jakiekolwiek pojazdy na Mszę św. w niedzielę 26. 07. O godz. 

13.00. Po Mszy św. pomodlimy się za kierowców, podróżujących oraz poświęcimy Wasze pojazdy. 
 

7. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy i wakacje życzymy udanego wypoczynku. Witamy bardzo 

serdecznie gości w naszej wspólnocie a wszystkim niech dobry Bóg błogosławi. 
 

POTRAFIĘ DOSTRZEC ŚLADY BOŻEJ OBECNOŚCI 

W SWOIM ŻYCIU? 

Powódź przyszła nagle. Zalała domy po same dachy. Ludzie odpływają zabierani przez pontony. Przy 

jednym domu siedzi człowiek uznawany za bogobojnego. Wsiadaj Zenek!  Zostaję - wierzę w Opatrzność 

Boską. 

Tymczasem woda się podnosi dalej, do połowy dachu. Opodal przepływa drugi ponton: Możemy Cię 

zabrać, Zenek!  Eeee, co wy, wierzę w Opatrzność boską - zostaję! Woda podniosła się już pod samą 

kalenicę, tak że Zenek trzyma już stopy w burej wodzie. Przepływa kolejny ponton. 

Ratuj się Zenek - zginiesz tutaj. Zostaję – wiecie, Opatrzność Boska. Wierzę w nią. Jednak woda podniosła 

się jeszcze bardziej, zalała dom, a Zenek się utopił i staje przed obliczem boskim. Panie Boże, czemuś mnie 

nie uratował, gdzie Twoja Opatrzność? Nie uratował?! Gdzie moja Opatrzność?! A kto trzy razy po Ciebie 

ponton wysyłał?! 

 

 

 „Oni więc wyszli i 

wzywali do nawrócenia. 

Wyrzucali też wiele złych 

duchów oraz wielu chorych 

namaszczali olejem i 

uzdrawiali.” (Mk 6, 13) 

        

         


