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Refleksja 

 

„Bycie w drodze” to stanowi klucz naszego chrześcijańskiego życia, symbol i synteza 

wszystkich naszych życiowych poczynań. Pokonujemy mniejsze lub większe 

odległości, aby dotrzeć do upragnionego celu. Również Jezus z dzisiejszej Ewangelii 

odbywa podróż, zmierza do Jerozolimy. W swojej wędrówce przeżywa różne 

trudności, jak choćby brak gościnności Samarytan. W drodze do Jerozolimy miało też 

miejsce spotkanie z trzema ludźmi, z których każdy chciał być uczniem Jezusa. Każde 

z tych trzech spotkań z Jezusem ilustruje doniosłość sprawy królestwa Bożego oraz 

potrzebę oddania się tej sprawie ludzi, którzy mają być Jego zwiastunami  

i głosicielami. 

„Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!” – wyznaje pierwszy, pełen entuzjazmu 

młody człowiek. W taki właśnie sposób, całkiem dobrowolnie, wybierano nauczycieli 

spośród rabinów. Jezus jednak spokojnie studzi ten młodzieńczy zapał. Człowiek ów 

nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, na co się decyduje. Być uczniem Jezusa znaczy 

dzielić całkowicie Jego niedolę. „Lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn 

człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć”. Tak więc bardzo wyraźnie 

kazał Jezus owemu człowiekowi rozważyć dobrze decyzję, którą zamierzał podjąć. 

Innego natomiast wezwał sam, żeby poszedł za Nim i człowiek ten wyraził zgodę, ale 

pragnął przedtem pójść i pogrzebać swojego ojca. Musiał być chyba bardzo 

zdziwiony, gdy usłyszał bezwzględne słowa Jezusa: „Zostaw umarłym grzebanie ich 

umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Słowa te musiały wydawać się szczególnie 

szorstkie Izraelitom, których Prawo wyraźnie zobowiązywało do grzebania rodziców  

i krewnych. Lecz z niezwykłości tych słów wynika również wielkość sprawy 

królestwa Bożego i jego pierwszeństwo przed sprawami doczesnymi. Kandydatów na 

swoich uczniów wzywający Bóg wymaga posłusznego pójścia za Jego głosem. 

„Umarli” grzebiący swoich bliskich to ci, którzy nie usłyszeli głosu powołania. Być 

może nie chodzi tu o pogrzeb zmarłego akurat ojca, ale o przyłączenie się do Jezusa 

dopiero po śmierci ojca, która nie wiadomo, kiedy nastąpi?  

Ks. Leszek Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gdy dopełniał się czas 

wzięcia Jezusa 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 

wesprzeć”. 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”. (Łk 9,51-62) 
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Intencja ogólna – Lipiec 2022  

 

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu,  

aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość  

z nadzieją i odpowiedzialnością. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 27.06 

7
00

 Za † męża Stefana w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

18
00

 Za †† rodziców Wandę i Mariana Korzeniowskich, †† z rodziny 

Korzeniowskich, Utnickich, Chwalisz, Kalbarczyk i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Wtorek – 28.06; wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika. 

7
00 

Za †† Helenę i Wincentego Blicharz, Annę i Stanisława 

Gardziejewskich, †† z obu rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00 

Do Bożej Opatrzności (…) dla siostry Urszuli Szoja z okazji kolejnej 

rocznicy urodzin. 

Środa – 29.06; Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

7
00

 Za † rodziców Leokadię i Edwarda oraz †† z rodziny.    

17
00

 Za † wujka Piotra Zawieja – od Natalii z rodzicami. 

Czwartek – 30.06 

7
00

 Za † Piotra Bałachowskiego w 30. dzień po śmierci. 

18
00 
1) 1) Za † Henryka Gabor w 2. rocznicę śmierci. 

2) 2) Za † Zofię Jezierską w 30. dzień po śmierci. 

Piątek – 1.07 

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.   

16
00 

Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Gizeli Gallert.   

18
00

 W intencji zbiorowej.    

Sobota – 2.07 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.     

14
00 

Ślub rzymski: Maksymilian Ernst i Joanna Zając 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 10. rocznicy ślubu Aleksandry 

i Rafała Michałewycz oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

w rodzinie. 

2) Za † Józefa Tarnowskiego w 30. dzień po śmierci. 

Niedziela – 3.07 – XIV Zwykła. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 20. rocznicy urodzin Marii.   

8
15 

Za †† z rodzin Tkocz, Bieniek, Krakowiak, Klimek i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

9
45

 Msza św. Kiermaszowa w intencji Parafian.   

11
15

 Za † córkę Iwonę Jońca, mamę Jadwigę Prosuł, rodziców Kurta i Marię 

Jońca oraz brata Jana Prosuł.  

(po Mszy św. Chrzest św.: Oliwier Filip Wrona) 

16
30 

Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) dla Bożeny i Ireneusza Ślęzak z okazji 

40. rocznicy ślubu. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszamy dzisiaj  

o godz. 16
30

, a w tygodniu po wieczornej Mszy św. 

 W środę przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta 

przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 

 W piątek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, a o godz.18
00

 Msza św. zbiorowa.  

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca 

NMP. Odwiedziny chorych będą przed odpustem.  

 W przyszłą niedzielę przypada rocznica poświęcenia naszego kościoła, 

czyli parafialny kiermasz. Suma kiermaszowa w intencji Parafian o godz. 

9
45

.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą 

niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji 

diecezjalnych. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


