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XIII Niedziela Zwykła 26 czerwca 2022 

Uwielbiam imię Twoje Panie 
Wywyższam Cię i daję Ci hołd 
W przedsionku chwały Twej staję 
Z radością śpiewam Ci pieśń. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 9, 51-62 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Co Cię powstrzymuje za pójściem za Jezusem? 

   Nauczyciel podróżował do Jeruzalem i różni ludzie przychodzili do niego deklarując swoje oddanie i chęć 
pójścia za Nim. Każdy z nich musiał jednak coś najpierw załatwić.  

   Zostaw umarłym grzebanie umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże 

   Zbyt często przyziemne sprawy „nie pozwalają” nam pójść za Chrystusem. Trzeba pamiętać, że dopiero 
jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, możemy zająć się czymś innym, choć w praktyce reszta zazwyczaj 
układa się sama. 

   Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego 

   Trzeba się kategorycznie odciąć od złych przyzwyczajeń. Jeśli idziemy w prawo, to nie ma już po co 
patrzeć w lewo. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało.  

   Bóg dał nam wolną wolę. Niestety ludzie zawsze dążą do tego, żeby było łatwiej i coraz mniej od siebie 
wymagają. Czasy są bardzo wygodne, wszystko można załatwić przez internet lub telefon, nawet zakupy 
mogą przywieźć do domu. Wiele osób, którzy mają wolne poranki wolą sobie dłużej pospać, a wolne wie-
czory spędzają przed ogłupiającym telewizorem. W takim życiu nie ma w ogóle miejsca na relacje z 
innymi ludźmi, a co dopiero dla Boga.  

   Ludzie, którzy chcieli pójść za Jezusem musieli pierw pozałatwiać jakieś sprawy. A jaką Ty masz dziś 
wymówkę, żeby nie postępować według nauki Jezusa?                                        Sebastian Niemkiewicz 

Nie wiemy nic o działalności duszpasterskiej św. Ireneusza. Pozostawił jednak dzieło, które stanowi praw-
dziwy jego pomnik i wydaje najwymowniejsze świadectwo o wiedzy teologicznej autora, jak też o żarli-
wości apostolskiej o czystość wiary. Ireneusz używał greki. W swoim dziele Przeciw herezjom (które za-
chowało się w jednej z łacińskich kopii) przedstawił wszystkie błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijań-
stwo. Jest to więc niezmiernie ważny dokument. Zbija on błędy i daje wykład autentycznej wiary. Zawiera 
nie tylko indeks herezji, ale także sumę tradycji apostolskiej i pierwszych Ojców Kościoła. Drugie dzie-
ło, Dowód prawdziwości nauki apostolskiej, zachowało się w przekładzie na język ormiański. Ireneuszowi 
zawdzięczamy pojęcie Tradycji i sukcesji apostolskiej, a także spis papieży od św. Piotra do Eleuteriusza. 
Euzebiusz z Cezarei (pisarz i historyk Kościoła z III / IV w.) nie podaje, jaką śmiercią pożegnał życie do-
czesne w 202 r. Ireneusz, ale wyraźnie o jego męczeńskiej śmierci w czasach prześladowań Septymiusza 
Sewera piszą św. Hieronim  (V w.) i św. Grzegorz z Tours (VI w.). Pochowany został w Lyonie, w koście-
le św. Jana, który później otrzymał jego imię. Relikwie zostały zniszczone przez hugenotów w 1562 r.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

https://tantis.pl/autor/charlotte-grossetete-a1732824


Burmistrz Miasta Jarosła-
wia Waldemar Paluch 
oraz Centrum Promocji  
i Kultury w Jarosławiu 
zapraszają na DNI  
J A R O S Ł A W I A  
 w dniach 1 - 3 lipca 2022, 
na Rynku. 

Patronie Jarosławia, bł. Michale Czartoryski - módl się za nami. 

4 lipca z Przemyśla już po raz 42 wyruszy Przemyska Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę. Dzień później 5 
lipca na pątniczy szlak wyruszy jarosławska 

grupa św. Brata Alberta. Przed pielgrzymami 
piękny czas modlitwy, spotkania z  dru - 

                                                                            gim człowiekiem, obcowania z             
                                                                             przyrodą. Zapra-

szamy chętnych 
do uczestnictwa 

w tegorocznej pielgrzymce. 
Jest możliwość pielgrzymo-
wania kilka dni. Organizo-
wany jest również wyjazd 
na przywitanie pielgrzy-
mów 15 lipca. Więcej infor-
macji u przewodnika grupy  
  ks. Piotra Krzycha    
(nr. tel. 605 427 083).   

Częstochowa 

Jarosław 

5.07.2022 

15.07.2022 


