
 

Jezus  wyznaczył  jeszcze  innych
siedemdziesięciu dwóch uczniów 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 posyłam was jak
owce  między  wilki.  Nie  noście  z  sobą
trzosa  ani  torby,  ani  sandałów;  i  nikogo

w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, 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 będą mieli: bo zasługuje robotnik
na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli  do jakiegoś miasta
wejdzieciei przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy
tam są,i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».
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Czternasta Niedziela zwykła

I czytanie – Iz 66, 10. 12-14c

Radość ery mesjańskiej

Psalm - Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b)

Niech cała ziemia chwali swego Pana 

II czytanie – Ga 6, 14-18

Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Ewangelia – Łk 10, 1-12. 17-20 lub Łk 10, 1-9

Pokój królestwa Bożego

• Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza •



   Ogłoszenia duszpasterskie
 Czternasta Niedziela zwykła – 07.07.2019 r.

• Dzisiaj o godz. 1500 wspólna Msza święta Róż Żywego Różańca
 a po Mszy nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic 
różańcowych. 

• Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne
 w Przemyślu a za tydzień na potrzeby naszej parafii. 

• Jutro wspomnienie św. Jana z Dukli, patrona Archidiecezji. 
Modlimy się za naszą Archidiecezje. 

• We środę święto św. Benedykta, patrona Europy.

• W czwartek od godz. 1730 do 1830 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja w ciszy. 

• W piątek po wieczornej Mszy świętej spotkanie Rady Parafialnej. 
Zapraszam wszystkich członków Rady na to spotkanie.

• W sobotę (13.07) po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo fatimskie.

• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół 
posprzątały w sobotę i w poniedziałek rodziny mieszkające przy 
ulicy Marcina Króla z pozostałych numerów nieparzystych
 i z wszystkich numerów parzystych. 

• W dniu 12 lipca od godz. 930 do 1000 nasza parafia uczestniczy
w Sztafecie Różańcowej. Zachęcamy wszystkich parafianin
 do modlitwy różańcowej o tej porze. 

• Zostały rozpoczęte prace przy drodze dojazdowej od strony ronda
do  parkingu.  Prawdopodobnie  jeszcze  przez  najbliższy  tydzień
będą  utrudnienia  w  dojeździe  i  poruszaniu  się  po  parkingu.  
Za utrudnienia przepraszam. 

• Pielgrzymka  do  Gietrzwałdu,  wyjazd  w  dniu  19.07.  (piątek)  -
godz.2230.  z  przestanków;  Urząd  Gminy  -  godz.2205.  Kościół  -
godz.2210 Stacja PKP - godz. 22.15.Szkoła - godz.2220. Krzyżówka
–  godz.  2225.  -  bliższe  informacje  u   Pani  Zofii  Nowak.  Trwa
modlitwa różańcowa na którą zapraszamy wszystkich Parafian.



Czy ma sens pójście do spowiedzi 
skoro wiem, że następnego dnia 
mam zamiar zrobić coś złego? 

Czy jest sens przepraszać Przyjaciela
jeśli się wie, ze kiedyś go znowu obrazimy?
W moim  przekonaniu  jest.  Od  nas  bowiem
zależy, czy przepraszamy szczerze oraz czy
unikać będziemy sytuacji, w których możemy
Przyjaciela znowu obrazić.

Czy  ma  sens  spowiedź  skoro  wiem,  że  za
kilka dni i tak zrobię coś złego?  Oczywiście,
że  ma  sens  ale  tylko  pod  warunkiem,
że pracuje się nad tym by tych upadków nie było. Spowiedź jest po to by umacniać w nas
wolę walki z grzechem, dlatego spowiedź ważna to taka, która oprócz żalu za grzechy
i wyznaniu  win  niesie  w sobie  również  silne  postanowienie  poprawy.  Dlatego  gdy  się
spowiadamy  z tych  samych  grzechów  i  to  sobie  uzmysławiamy,  to  nie  należy  się
poddawać,  ale  zacząć  szukać  przyczyn  takiego  stanu  rzeczy.  Bo  czasami  wciąż
powtarzający się grzech jest skutkiem czegoś czego nie rozpoznaliśmy. Trzeba nad tym
pracować, aby tych grzechów nie było. Pan Jezus wielokrotnie padał pod ciężarem krzyża,
to dlaczego nam ma się udać? 

Najważniejsze  nie  jest  ciągłe  wyrzucanie  sobie,  iż  wciąż  czynimy  to  samo  zło,  ale
ważniejsze jest abyśmy wciąż na nowo podejmowali starania do powstawania z tego zła.
Nie ważny jest upadek – ważne jest powstanie. I za każdym razem starajmy się poznać
przyczyny tych upadków – i walczyć z przyczynami a nie ze skutkami. Dlatego częsta
spowiedź u tego samego spowiednika może pomóc te przyczyny poznać i raz na zawsze
usunąć. Każdy ma jakiś grzech, który prawie stale powtarza przy każdej spowiedzi. I nie
należy się tego bać – Bóg już go zna. Często jednak sami sobie nie zdajemy sprawy, iż
tak naprawdę nic nie zrobiliśmy, by to się nie powtarzało.

Źródło: www.mateusz.pl/pow/011103.htm 

W tym tygodniu obchodzimy:

• Czwartek – 11 lipca - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl
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