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Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Jezus lekceważony w Nazarecie 
 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu 
Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w syna-
godze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd 
to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda 
dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat 
Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Je-
go siostry?» I powątpiewali o Nim. 
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 
krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». 
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych 
położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Po-
tem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 
 

I POWĄTPIEWALI O NIM 
 
Mieszkańcy Nazaretu nie dopuszczali myśli, że cieśla - zwykły czło-
wiek, jeden z nich, może być kimś szczególnym, na przykład proro-
kiem. Uczmy się z dzisiejszej Ewangelii nie popełniać podobnych 
błędów. Takie błędy mogą nas wiele kosztować, tak jak mieszkańców 
ówczesnego Nazaretu. Zwykli ludzie, którzy nas otaczają i zwykłe 
wydarzenia naszego codziennego życia, mogą być znakiem obecności 
i działania Boga w naszym życiu. 
 



 

Drodzy Bracia i Siostry 

Rozpoczęliśmy wakacje i czas 

urlopów – bardzo długo wyczeki-

wany czas – warto więc go dobrze 

spożytkować  Wzrastając w kultu-

rze chrześcijańskiej Kościoła Kato-

lickiego,  widzimy jak bardzo waż-

na jest modlitwa, Liturgia, sakra-

menty i wspólnota ludzi wierzą-

cych. Jednym  z największych bu-

downiczych chrześcijańskiej Kultu-

ry Europy i zarazem kultury Polski 

jest św. Benedykt, którego wspo-

mnienie liturgiczne przypada w na-

stępną niedzielę. Największym 

wynalazkiem św. Benedykta jest 

fundamentalne rozpoznanie, że 

musimy narzucić naszemu życiu 

rytm i porządek. (Boży porządek  

i rytm natury) Bez względu na to, 

czy tak robimy, całość naszego ży-

cia ma znamiona liturgii. To zna-

czy, że istnieje pewien wewnętrzny 

porządek naszego sposobu życia, 

który ukierunkowuje nas na okre-

ślony cel. Jeśli nie ułożymy sobie 

życia w taki sposób, by świadczyło 

ono o Bogu i do Niego prowadziła, 

to życie ukształtuje nas tak, że od-

nosić się będziemy do wielu róż-

nych celów, z których wszystkie 

zorientowane będą wyłącznie na 

wywołanie przyjemności i zadowo-

lenia, a przynajmniej na unikaniu 

bólu i cierpienia.  

Bóg jest celem naszego życia. 

Wakacje i urlopy są doskonałą 

okazją do zatrzymania się i do 

MODLITWY, pięknie przeżywanej 

LITURGII, korzystania z SA-

KRAMENTÓW oraz  umacniania 

WSPÓLNOTY LUDZI WIERZĄ-

CYCH w Kościele. Wakacje to nie 

czas bałaganu i braku rytmu ale 

odkrycie piękna siebie, relacji mię-

dzyludzkich, odkrycie Boga i Jego 

miłości względem nas. Telefon, 

smartfon, komputer, ciężka praca, 

niekończące się obowiązki – niech 

na chwilę pozostaną poza nami - 

odkryjmy jeszcze raz porządek  

i rytm życia w miłości do Boga, 

siebie samego i bliźniego. Niech  

w tym pomocny będzie zaplano-

wany i uporządkowany czas waka-

cji i urlopów. 
 
 
 
 

KSIĄDZ CO ZUPĘ GOTOWAŁ 

 

Kiedy Przemyśl 

nawiedziła epide-
mia cholery, 
ksiądz Markiewicz 
codziennie odwie-

dzał chorych. Za środki finan-
sowe otrzymane od biskupa za-
kupił żywność i rozdawał ją 
chorym i słabym. Gorąca zupa 
była dla wycieńczonych bieda-
ków wielkim pokrzepieniem. 
Biedni i chorzy ludzie długo 
wspominali wspaniałego księ-
dza, który „dla nich zupę goto-
wał”. 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 



 

5 LIPCA 
ŚW. ANTONI MARIA ZACCARIA, 
prezbiter i zakonnik 

ŚW. MARIA GORETTI,  
dziewica i męczennica 

6 LIPCA 
BŁ. MARIA TERESA LEDÓCHOWSKA,  

dziewica i zakonnica 

7 LIPCA 
BŁ. BENEDYKT XI, papież 

8 LIPCA 
ŚW. JAN Z DUKLI, prezbiter 
ŚW. EDGAR SPOKOJNY, król 

9 LIPCA 
ŚW. AUGUSTYN ZHAO RONG  

I TOWARZYSZE, męczennicy 
ŚW. WERONIKA GIULIANI,  

dziewica 
10 LIPCA 

ŚW. ANTONI PECZERSKI, opat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDAJMY MŁODZIEŻ MARYI 
 

Od 7 do 15 lipca 

2021 r. -  przed 

świętem Matki Bo-

żej z Góry Karmel 

podejmiemy kolejną 

„całodobową” no-

wennę w intencji o powrót młodzie-

ży do Kościoła. Przez 9 dni wystar-

czy poświęcić pół godziny, by od-

mówić dowolną modlitwę w intencji 

młodzieży. Niezbędny jest  stan ła-

ski uświęcającej. Oddajmy polską 

młodzież Najlepszej Matce – Maryi. 

Każdy może do nas dołączyć i wpi-

sać się na listę dostępną na stoliku,  

z tyłu kościoła.  
 
 

 

26 września – 12 października 

1953 Prymas jest więziony w Ry-

wałdzie koło Grudziądza. 

„Rozpoczynam więc życie więź-

nia. Słowa tego używać nie można 

gdyż otoczenie moje protestuje: to 

nie jest więzienie … Postanawiam 

sobie tak urządzić czas, by zosta-

wić jak najmniej swobody my-

ślom dociekliwym. I dlatego po 

Mszy świętej rozpocząłem lekturę 

kilku książek na zmianę, by roz-

maitość tematu chroniła od znuże-

nia… Lekturę przerywam odma-

wianiem godzin kanonicznych, by 

w ten sposób pracę łączyć z mo-

dlitwą.” 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Kwiat lipcowy, 
napój zdrowy. 

 

Jak deszcz na świętego Prokopa, 
to zgnije niejedna kopa. (8.07) 

 

Filip przepowiada, 
ile tygodni popada. (10.07) 

 

 
 

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA (12) 
 

 

 



 

Zawierzenie Jezusowi przez Mary-

ję jest odpowiedzią i zwykłym, co-

dziennym sposobem jak wyjść  

z kryzysów przeżywanych przez 

osoby i rodziny, społeczności i na-

ród, parafie i Kościół w Polsce. 

Zawierzenie Jezusowi przez Mary-

ję jest sposobem zwykłego życia. 

Codziennego życia w łasce sakra-

mentów spowiedzi świętej i Eucha-

rystii. Zawierzenie prowadzi do ży-

cia w Obecności Boga w zwyczaj-

ności, poprzez codzienne wybory 

wolnej woli, które są zgodne z wo-

lą Boga zapisaną w Dekalogu  

i ośmiu błogosławieństwach. Co-

dzienne oddawanie Jezusowi przez 

Maryję woli i rozumu, uczuć i pa-

mięci, codzienne powierzanie zwy-

kłych spraw i czynności, radości  

i dobrych chwil, spraw trudnych, 

pracy i obowiązków jest zwykłą 

drogą zawierzenia. Zawierzenie Je-

zusowi przez Maryję jest drogą co-

dziennego osobistego wyboru życia 

w Obecności Jezusa i Maryi  

w zwykłych chwilach i wydarze-

niach, która prowadzi do prostego  

i zwykłego świadectwa wiary. Za-

wierzenie jest drogą codziennego 

odnowienia przyrzeczeń Chrztu 

świętego i osobistego wyboru Jezu-

sa Chrystusa Króla Miłosiernej Mi-

łości. Maryjo Królowo Polski  

i Królowo serc prowadź nas do Je-

zusa. Jezu ufamy Tobie. BK              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK BYŁO W LIPCU... 
 

2019 - Zakończono prace przy 
remoncie dzwonów w naszym 
kościele.  
- Przeżyliśmy pierwsze w naszej 
parafii nabożeństwo Pierwszych 
sobót miesiąca. 
 

 

Wypoczynek urlopowy czy waka-

cyjny jest konieczny i pożyteczny, 

a nawet jest rzeczą „świętą”. Po-

zwala wyrwać się z rytmu ziem-

skich zajęć, czasem nazbyt pochła-

niających, i na nowo sobie uświa-

domić, że wszystko co nas otacza 

jest dziełem Bożym. W odkryciu 

Boga i równocześnie Jego stworzeń 

może pomóc kontakt z przyrodą. 

Wolny od pracy czas daje możli-

wość spotkania się z Bogiem  

w pięknie przyrody, bez rezygno-

wania oczywiście ze spotkania  

z Nim w Eucharystii.  

 

 

 

ZAWIERZENIE JEST ODPOWIEDZIĄ 
 

 

 

„ODPOCZNIJCIE NIECO” 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA: 
 

lipiec: 

Za dzieci i młodzież. 
 


