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  UWAGA! Niedzielne Msze Święte ponownie obowiązkowe – Biskup Miehm zniósł dotychczasową 
dyspensę (zobacz komunikat na polskiej stronie kościoła Immaculate Conception)  

 

 MARGARETKA – Modlimy się za kapłanόw:  Proboszcza - Ks. S. DeCarlo, Ks. St. Witczaka, Ks.Biskupa 
D. Miehm i Ks. P. Seabrook. Pamiętajmy o naszych duszpasterzach    

 3 lipca - 11:30 – intencja: za śp. Jana i Marię Długopolskich (rodziców) oraz Jana (brata) – zamówiona 
przez rodzinę Tryba 

 Celebrans: Ks. St. Witczak  

 Mόdlmy się za chorych, cierpiących, za służbę zdrowia. Prośmy o Miłosierdzie Boże nad światem, o 
nawrόcenie grzesznikόw. Szczegόlnie gorąco mόdlmy się o przywrócenie normalności, ustąpienie 
przemocy władzy, zakończenie działań wojennych na świecie, przywrócenie swobód i wolności oraz 
zniesienie WSZYSTKICH restrykcji kowidowych i przyjęcie do pracy bezpodstawnie zwolnionych. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 3 lipca - św. Tomasz Apostoł  
• 5 lipca - św. Maria Goretti, dziewica i męczennica  
• 6 lipca - bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica i zakonnica  
• 9 lipca - św. Weronika Giuliani, dziewica  

 
 Parada... rozwiązłości  – w awangardzie 

obyczajowej rewolucji.  Nowy film. 

 

 

PÓJŚCIE ZA 
CHRYSTUSEM 

https://centrumzyciairodziny.com/view.html?x=a62e&m=6nipQ&mc=p&s=9G1Y2Ng&u=mCGR&z=Gm2k4UD&


Jezus wyznaczył jeszcze innych 
siedemdziesięciu dwóch uczniów i (…) 
powiedział ”Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na 
swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam 
jak owce między wilki. Nie noście z sobą 
trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo 
w drodze nie pozdrawiajcie.” (Łk 10, 1-12. 

17-20) 

W dzisiejszej liturgii Słowa Łukasz przekazuje nam receptę Chrystusa dla uczniów, których 

wysyła w celu krzewienia słowa Bożego. W Księdze Rodzaju 72 to jest liczba wszystkich narodów. A 

zatem jasno widzimy, że jego nauka ma objąć całą ludzkość. Jezus posyła swoich emisariuszy w najdalsze 

zakątki świata i trwa to po dzisiejsze czasy. 

Znane jest powiedzenie, że „człowiek człowiekowi wilkiem” a tu Jezus nazywa swoich uczniów owcami, 

które posyła między wilki. Nie ma to wszakże znaczyć, że rzuca ich na pożarcie. Przestrzega ich jednakże 

po to by wiedzieli jak trudną i niebezpieczną misją ich obarczył. Wielu i tak odda życie za Chrystusa i za 

wiarę ale przecież sam Jezus nazywa się Barankiem Bożym, który został ofiarowany i ukrzyżowany. 

Uczniowie mają postępować taktownie i bez agresji. Wskazówki Jezusa to nie zwyczajne dobre rady dla 

podróżnych. To znacznie więcej, to standardy i wzorce do naśladowania także i dla nas. Jakże często 

dzisiaj mamy zakodowane aby nie narażać się zbytnio na ostracyzm albo boimy się zostać wyśmiani za 

swoje jak najbardziej słuszne poglądy. Ustępujemy w imię zachowania pokoju za wszelką cenę i nie 

wzbudzaniu niezadowolenia wśród innych. Ale przyjrzyjmy się bliżej zaleceniom Chrystusa. 

Idą pośród nieprzyjaznych sobie z misją pokojową bez sprzętu do wspinaczki, bez plecaków, bez 

prowiantu a jednak uzbrojeni przez Jezusa mocą wiary i ducha zaangażowania. W ten sposób pokazują, 

że ich przetrwanie zależy od tych, którzy ich przyjmą pod swój dach i nakarmią chlebem powszednim jako 

zapłatą za pokarm duchowy, który otrzymali w zamian i za uzdrawianie i wyrzucanie demonów. 

 Co do zachowania pokoju za wszelką cenę to wcale nie tak: mówcie: »Pokój temu domowi«. Jeśli tam 

mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. A co do 

potulności w stosunku do tych, którzy wrogo się do nich odnoszą, Jezus ma następujące słowa: Lecz jeśli 

do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: »Nawet proch, 

który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest 

królestwo Boże«.  

Dzisiaj mamy tendencję do układania się z wrogami kościoła bo mogliby się poczuć urażeni. Nam jednak 

za obrażanie Boga nie należy nadstawiać drugiego policzka tylko twardo ripostować w sposób przepisany 

nam przez samego Jezusa, który tak uczniom dodaje na koniec: ”Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w 

ów dzień niż temu miastu”. To, jak sodomici gorszą dziś nasze miasta to już osobny temat…  

Aby wszak uczniom (a tym samym i nam) władza jakakolwiek nie uderzyła do głowy radzi słowami: 

Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są 

w niebie”. Lepszej rady trudno by ze świecą poszukać… 


