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Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego
nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie
nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli
czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast,
a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi,
byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
Jezus wysłał Apostołów, aby głosili Ewangelię, uzdrawiali, wyrzucali złe duchy. Nie wykonują
oni swojej woli, nie głoszą siebie, ale czynią to, co widzieli wcześniej u Jezusa. On ich wybrał,
przygotował i posłał, a po wykonaniu zadania wracają, aby Jemu zdać relację z tego, co
uczynili. Każdy chrześcijanin jest wybrany przez Pana i każdego posyła On do swojej winnicy.
Różne może być pole powierzonej mi przez Pana misji: może to być praca zawodowa, życie
rodzinne, zaangażowanie w jakąś grupę kościelną lub parafialną. Każda intensywna,
długotrwała praca wyczerpuje siły fizyczna i psychiczne. Człowiek potrzebuje nie tylko
regeneracji tych sił. Potrzebuje dla siebie czasu, milczenia, aby się spotkać z samym sobą.
Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy otoczeni, wręcz przytłoczeni, nadmiarem słów, dźwięków,
obrazów, wrażeń, które ciągle nas bombardują ze wszystkich stron. W takiej atmosferze
potrzeba nam jest świeżego powietrza, ciszy, aby posłuchać siebie, swoich myśli, przyjrzeć się
swoim uczuciom, pragnieniom, tęsknotom. Bardzo potrzebujemy poznania samych siebie,
potrzebujemy uporządkowania naszego wnętrza. W tej ciszy mogę także usłyszeć Boga, który
pragnie prowadzić mnie przez życie.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy proszę Pana o to, aby mi ukazał, co mam czynić, jakie działania
podjąć w moim życiu? Czy wracam do Jezusa, aby zdać Mu sprawę z tego, co
zrobiłem? Czy potrafię znaleźć dla siebie czas? Czy szukam chwil milczenia, refleksji,
medytacji pośród mego zbyt pospiesznego życia?
Do wykonania: Codziennie poświęcę kilka minut na słuchanie tego, co Chrystus chce mi
powiedzieć.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

20.07 (wtorek) Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
Czesław Odrowąż urodził się ok. 1180 roku. Jako kapłan wstąpił do Zakon
Kaznodziejskiego i otrzymał habit z rąk św. Dominika. Głosił słowo Boże w Czechach
i w Polsce. Założył klasztory w Pradze i we Wrocławiu. Zmarł 15 lipca 1242 roku we
Wrocławiu. Jest patronem archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej.

21.07 (środa) Wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora
Kościoła
Wawrzyniec urodził się w Brindisi we Włoszech w roku 1559. Wstąpił do zakonu
kapucynów i zasłynął w nim jako teolog i kaznodzieja. Głosił słowo Boże w wielu krajach
Europy. Napisał liczne dzieła teologiczne. Zmarł w Lizbonie w dzień swoich urodzin,
22 lipca 1619 r. Beatyfikował go papież Pius VI w 1783 r., kanonizował Leon XIII w 1881
r., a doktorem Kościoła ogłosił Jan XXIII 19 marca 1959 r.
22.07 (czwartek) Święto św. Marii Magdaleny
Maria z Magdali (Magdalena), wierna uczennica Chrystusa Pana, była przy Jego śmierci
i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego
(Mk 16, 9). Na początku III wieku św. Hipolit nazwał ją Apostołką Apostołów, ponieważ
to ona oznajmiła uczniom o zmartwychwstaniu Jezusa. Jej kult w całym Kościele
zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. W czerwcu 2016 roku wspomnienie św.
Marii Magdaleny zostało przez papieża Franciszka podniesione do rangi święta.
25.07 (piątek) Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
Brygida urodziła się w roku 1303 koło Uppsali w Szwecji. Jako młodą dziewczynę
wydano ją za mąż. W małżeństwie miała ośmioro dzieci, które bardzo starannie
wychowała. Wśród nich była późniejsza św. Katarzyna (1331-1381). Należała do III
Zakonu św. Franciszka. Po śmierci męża zapragnęła życia bardziej ascetycznego, niż
prowadziła w świecie. Założyła Zakon Najświętszego Zbawiciela (brygidki). Dała
wszystkim przykład wielkich cnót. Napisała wiele dzieł mistycznych, w których
opowiada o swoich przeżyciach i objawieniach. Zmarła w Rzymie 23.07.1373 roku.
W 1999 roku Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę patronką Europy.
24.07 (sobota) Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
Kinga urodziła się w roku 1234 jako córka króla węgierskiego Beli IV (1235-1270). Była
siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej oraz bł. Jolanty, a ciotką św. Elżbiety z Turyngii
(+ 1231). Została żoną Bolesława V Wstydliwego, księcia krakowskiego
i sandomierskiego. Współdzieliła z nim dole i niedole długiego i trudnego panowania,
będąc prawdziwą matką biednych i wszystkich strapionych. Po śmierci męża (1279)
wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu, łącząc
z duchem surowej pokuty wewnętrzną franciszkańską radość doskonałą z cierpień
i trudności życiowych. Zmarła w Starym Sączu 24 lipca 1292 roku. Kult jej rozpoczął się
zaraz po śmierci.
WARTO WIEDZIEĆ:

Zniesienie Covid’owych Ograniczeń – oznacza, Ŝe od
poniedziałku, 19 Lipca osoby przychodzące:
1. zakładania maseczek wchodząc do kościoła.
2. nie obowiązuje dystans społeczny.
3. nie obowiązuje w kościele “one way” system.
4. powraca wspólnotowy śpiew podczas liturgii.
5. Komunia święta moŜe być przyjmowana na rękę lub do ust.
Jednak – w trosce o bezpieczeństwo - po kaŜdej Mszy św. naleŜy
zdezynfekować ławki w kościele.

