XIV NIEDZ. ZWYKŁA, *C* Łk 10,1-12.17-20* 07.07.2019
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu 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 wejdziecie i przyjmą was,
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im:
Przybliżyło się do was królestwo Boże».
Wezwanie Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” zawsze a szczególnie dziś aktualne bowiem liczba
powołań ciągle spada, nawet w krajach w których do tej pory było ich wystarczająco. Jakie są
przyczyny tego zjawiska? Za najważniejsze uważa się osłabienie wiary i niekorzystny wpływ
środowiska. Co raz więcej jest rodzin rozbitych o słabym życiu religijnym. Stąd bardzo trudno o
to, by w takich rodzinach zakiełkowało powołanie do kapłaństwa, zakonu czy życia
konsekrowanego. Powołanie jest łaską, której Bóg udziela komu chce i kiedy chce. Zadaniem
wspólnoty jest troska o to, by powołany odczytał to wezwanie Boże, przyjął je i rozwijał. Jeśli
później w życiu księdza Bóg będzie na pierwszym miejscu jego kapłaństwo nie będzie „trudne”.
W przeciwnym razie jego życie może być niezwykle trudne. Łatwo wtedy ulec różnym
słabościom, jak np. chęć bogactwa, posiadania władzy, a nawet kobiety.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:

Do przemyślenia: Czy modlę się o powołania do kapłaństwa, zakonu, życia
konsekrowanego? Czy chciałbym, by moja córka lub syn wybrali powołanie duchowne?

Do wykonania: Będę duchowo wspierał tych, których Pan do swojej służby.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

08.07 (poniedziałek) Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
Dukla to małe miasteczko na Pogórzu Strzyżowskim, w którym na pocz. XV w. urodził
się św. Jan. Młodość spędził jako pustelnik w pobliskich lasach. Legenda mówi, że
pokutował tak, że nie poznała go własna matka. Wygoniła go z domu wyzywając
młodego Jana z Dukli od żebraków. Na co on, nie zastanawiając się długo, wstąpił do
zakonu żebraczego i przyjął habit franciszkański, a później do bernardynów. Zmarł w
konwencie lwowskim 29 września 1484 roku. Przekonanie o jego świętości było tak
powszechne, że od początku wierni zaczęli gromadzić się przy jego grobie i modlić

się. Jego relikwie od 1946 roku spoczywają w Dukli. Kanonizował go w 1995 r. Jan
Paweł II

11.07 (czwartek) Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Od dawna czczono go jako patrona pokoju, pracy i ludzi konających. Żył na przełomie
V i VI wieku. Jego życie znamy dzięki II księdze Dialogów św. Grzegorza Wielkiego,
który napisał je w formie pełnych cudownych wydarzeń, budujących opowiadań,
ukazujących św. Benedykta jako wielkiego mnicha i człowieka Kościoła. Z imieniem
św. Benedykta łączy się Reguła Mnichów, która stała się podstawą życia mniszego w
Kościele łacińskim. Autor wykorzystuje w niej wcześniejszą tradycję, prawdopodobnie
w dużej mierze anonimową Regułę Mistrza, w znanej obecnie postaci lub
wcześniejszy etap jej redakcji. Jednak do źródeł podchodzi z roztropną wolnością przyjmuje to, co uważa za wartościowe, modyfikuje lub opuszcza to, co nosi na sobie
cechy ludzkich ograniczeń.

12.07 (piątek) Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
Był biskupem i umarł jako męczennik. Bruno(n) Bonifacy z Kwerfurtu, biskup,
męczennik (970-1009). Urodził się w rodzinie grafów niemieckich. W młodości był
kapelanem Ottona III. Mając 28 lat wstąpił do benedyktynów w Rzymie i przyjął imię
Bonifacy. Wysłany przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus, otrzymał sakrę
biskupią w Magdeburgu oraz paliusz metropolity misyjnego. Bywał z misją na
Węgrzech, w Kijowie, w kraju Pieczyngów nad Morzem Czarnym. Polskę, gdzie byt
związany wielorakimi więzami z królem Bolesławem Chrobrym, odwiedził kilka razy.
Dotarł do Prus. Następnie udał się na pogranicze Prus i Litwy (dzisiaj Pomorze
Suwalskie), gdzie na ziemi Jadźwingów zginął śmiercią męczeńską wraz z 18
towarzyszami. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało.

13.07 (sobota) Wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Wśród świętych, których w lipcu przypomina Kościół, są dwaj przyjaciele – święci
pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt. Ich wspomnienie przypada 13 lipca. Choć żyli
w czasach, kiedy na ziemiach polskich chrześcijaństwo dopiero się kształtowało i byli
jednymi z pierwszych Polaków wyniesionych do chwały ołtarzy (1083 r.), ich życie
może stanowić dla nas, żyjących na początku trzeciego tysiąclecia, drogowskaz na
drodze do świętości. Swoje życie związali z benedyktynami. Czego uczą nas Święci
Pustelnicy? Najpierw stawiania Boga na pierwszym miejscu w każdym czasie i w
każdej sytuacji. Wskazują również na wagę modlitwy i postów w rozwoju życia
duchowego, a także na pracę, która ma prowadzić do świętości.
WARTO WIEDZIEĆ:
GODZINKI. Początki tej modlitwy sięgają średniowiecza (przełom XIV lub XV w.). Treść
Godzinek została zatwierdzona przez pap. Sykstusa IV w 1476 r. Pierwszy polski tekst pojawił
się już po 1482 r., a obecnie używany oparty został na - najbardziej znanym - przekładzie
Biblii ks. Jakuba Wujka. Schemat modlitwy wzorowany jest na brewiarzu kapłańskim i składa
się z siedmiu części. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie. Godzinki śpiewane są w naszym
kościele w kaplicy Matki Bożej, po porannej niedzielnej Mszy Św.
URLOP KS. MACIEJA. W dniach od 1 – 31 lipca ks. Maciej przebywa na urlopie.
Życzymy mu dobrego czasu zarówno jemu, jak i wszystkim, którzy w najbliższych
dniach wyjeżdżają na swój wakacyjny wypoczynek.
ANDRZEJOWA KSIEGA PRÓŚB - na stoliku przy pomniku Sybiraczki (pod witrażem gen.
Wł. Andersa) wyłożona została Księga Próśb zanoszonych do Boga przez
orędownictwo św. Andrzeja Bobolę. Prosimy, żeby wpisywać do niej wszystkie
intencje, jakie pragniemy powierzyć Bogu przez św. Andrzeja. Będziemy je
odczytywać podczas nabożeństwa ku jego czci, w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

