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A było to tak: Pan Jezus wędrował razem ze św. Piotrem szerokim gościńcem z Limanowej do Poręby. Dzień był pogodny i
gorący, jak to w czerwcu. Na okolicznych łąkach ludzie kosili trawę. Wędrowcy, strudzeni wielce, usiedli na chwilę pod
przydrożną wierzbą. W pobliżu położył się w cieniu zmęczony pracą kosiarz i zaczął jeść przyniesiony przez żonę chleb z
serem. Św. Piotr oburzył się, że jak to tak! - tak na leżąco jeść chleb to przecież brak szacunku dla pożywienia i grzech! Na to
Pan Jezus nakazał mu popracować i zmienić kosiarza przy robocie. Tak też się stało. Św. Piotr niezadowolony wziął kosę i
szybko przekonał się jak ciężka to praca. Spocił się i szybko zmęczył, pot zalewał mu oczy. Inaczej spojrzał na leżącego
kosiarza - sam przecież się przekonał ile trudu trzeba włożyć w skoszenie kawałka łąki. Wędrowcy zebrali się w dalszą drogę a
kosiarz w podziękowaniu za pomoc podarował św. Piotrowi kawałek chleba.
Wędrowali, wędrowali... aż doszli do lasu. Chłodniej tu było i przyjemniej a ptaki śpiewały tak cudnie, że powietrze
zdawało się aż drżeć od ich treli. Św. Piotr zgłodniał, ale nie chcąc dzielić się z Panem Jezusem skubał po kryjomu kawałeczki
chleba. Pan Jezus wiedział o wszystkim, ale nie odwracając się zapytał: św. Piotrze, co tam masz? A Piotr zawstydzony
wyrzucił w trawę okruszki i odpowiedział, że nic nie ma. Wędrowali, wędrowali... i jeszcze kilkakrotnie św. Piotr podjadał
chleb a Pan Jezus udawał, że nie wie co się dzieje jednak pytał a Piotr za każdym razem wyrzucał nadgryzione kęsy i
odpowiadał niezmiennie, że nic nie ma.
Przemierzyli tak szmat drogi aż doszli do skraju lasu. Pan Jezus nie chciał już więcej udawać, że niczego się nie domyśla, więc zapytał wprost: Piotrze, nie wstyd Ci, że sam
chleb jadłeś i nie podzieliłeś się ze mną?! Ja przecież zawsze wszystkim się z Tobą dzielę. Zawstydził się św. Piotr bardzo i jednocześnie szkoda mu się zrobiło
zmarnowanych kawałków. Na to jednak łaskawy Pan Jezus znalazł radę. Aby się nie zmarnowały, zamienił wszystkie okruchy w grzyby i od tej pory rosną one wszędzie.
Są pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Rosną na łąkach, w lesie, w zagajnikach... Często można je znaleźć właśnie przy leśnych dróżkach. A najwięcej wyrasta po 29 czerwca
i starsi ludzie mówią wtedy, że św. Piotr znów grzyby sieje. (za I. Kuilinską).

TYLE POLSKA LEGENDA, ale kim był tak naprawdę Święty Piotr?
Wiemy, że pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret (Galilejskim); mieszkał w Kafarnaum. Na imię miał Szymon i razem ze swoim bratem Andrzejem był
najpierw uczniem św. Jana Chrzciciela. Wiemy też, że w czasie chrztu w Jordanie, Andrzej spotkał po raz pierwszy Jezusa i przyprowadził do Niego brata. Potem
jednak wrócili do Kafarnaum, do swoich zajęć rybackich. I dopiero tam, kiedy Jezus spotkał ich podczas połowu, powołał ich na swoich uczniów, obiecując im, że
będą odtąd łowić ludzi. Piotr był człowiekiem zamożnym, żonatym (Ewangelie mówią o teściowej św. Piotra), a tradycja podaje (chociaż to nie jest pewne), że jego
córką była św. Petronela.
Jezus wyróżniał Szymona spośród swoich uczniów. Zmienił mu imię, mówiąc: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój...” (Mt 16, 18). (Po
aramejsku Jezus nazwał Szymona Kefas, co właśnie znaczy Skała, w greckim tłumaczeniu: Petros – Kamień lub Petra – Skała, tak samo po łacinie i dopiero w
spolszczeniu imię to nabrało brzmienia Piotr.) Dlatego Szymon od tego czasu nazywany jest Szymonem Piotrem lub po prostu Piotrem. Ewangelie podają też
nieodmiennie, że święty Piotr zawsze stawiany był na pierwszym miejscu wśród apostołów. Był świadkiem Przemienienia Pańskiego na górze Tabor i krwawego
potu w Getsemani, w czasie Ostatniej Wieczerzy siedział tuż obok Jezusa. Ale i jego zaangażowanie było może większe niż innych apostołów. To on zapragnął
przyjść do Jezusa po jeziorze, to on nazwał Jezusa Mesjaszem, on najgoręcej zapewniał Pana Jezusa, że gotów jest iść z nim na śmierć i on wyciągnął miecz, żeby
Go bronić w czasie pojmania. I on też otrzymał największą nagrodę – został wyznaczony na przywódcę Kościoła.O życiu św. Piotra przed powołaniem nic nie
wiemy. Tradycyjnie św. Piotr przedstawiany jest jako siwowłosy starzec, można jednak przypuszczać, że musiał być w sile wieku, skoro pracował jako rybak, żył
także jeszcze ponad trzydzieści lat po śmierci Jezusa. Po śmierci Pana św. Piotr zaangażował się w zorganizowanie Kościoła, który powierzył mu Chrystus.
Proponuje dokooptowanie w miejsce Judasza innego ucznia, żeby dopełnić liczbę 12. Przemówił do tłumów w dzień Zesłania Ducha Świętego, zyskując 3 tys.
neofitów. Uzdrowił chromego od urodzenia przy świątyni jerozolimskiej, przemówił przy tej okazji do tłumów i zyskał 5 tys. wiernych. On też założył w Jerozolimie
pierwszą gminę chrześcijańską i sprawował nad nią władzę. Otrzymuje pouczenia od Pana Jezusa na temat zasad, które mają obowiązywać w życiu Kościoła i
wiernych.
Kiedy gmina chrześcijańska w Jerozolimie rozrastała się, Żydzi pragnąc ją zniszczyć aresztowali św. Piotra i chcieli go stracić. Od śmierci uratował go anioł,
uwalniając Piotra w cudowny sposób z więzienia. Potem św. Piotr przeniósł się dla bezpieczeństwa do Antiochii. Stamtąd udał się do Małej Azji, potem do Koryntu,
wreszcie na stałe osiadł w Rzymie, by skuteczniej kierować Kościołem, który rozrastał się szybko w całym antycznym świecie. W Rzymie poniósł męczeńską śmierć
na krzyżu w 64 roku, za panowania cesarza Nerona. Najstarsze źródła tradycji chrześcijańskiej podawały jako miejsce śmierci św. Piotra ogrody cesarskie, które
rodzina Augusta Oktawiana założyła na brzegu Tybru naprzeciw właściwego miasta, a które nazywano ager vaticanus (pole watykańskie). Tam cesarze rzymscy
założyli stadiony sportowe i cyrki. Na tych stadionach poniosło śmierć męczeńską wielu chrześcijan. Tam też miał umrzeć właśnie św. Piotr. W tym miejscu około
roku 330 cesarz Konstantyn Wielki postawił bazylikę, która przetrwała ponad 1150 lat. Obecna bazylika św. Piotra powstała w tym samym miejscu w latach 1506–
1667.
Św. Piotr zostawił dwa Listy, które należą do ksiąg Nowego Testamentu. Napisane zostały w latach 63 i 64. Apokryfy podają jako dzień śmierci św. Piotra dzień 29
czerwca 64 roku, nie ma jednak żadnych dowodów na to, że jest to data prawdziwa. W IV w. w Rzymie wprowadzono też święto Katedry św. Piotra; przypada ono
22 lutego. W V wieku ustanowione zostało jeszcze jedno święto ku czci św. Piotra apostoła. Jest to upamiętnienie cudownego uwolnienia św. Piotra z więzienia, do
którego wtrącił go Herod Agryppa. Nazywane jest świętem św. Piotra w Okowach.
Św. Piotr jest patronem papieży, piekarzy, żniwiarzy, rzeźników, szklarzy, stolarzy, szewców, zegarmistrzów, ślusarzy, kowali, garncarzy, zdunów, murarzy,
cegielników, budowniczych mostów, kamieniarzy, sieciowników, sukienników, foluszników, rybaków, sprzedawców ryb, marynarzy, żeglarzy, rozbitków morskich,
pokutników, przystępujących do spowiedzi, dziewic; wzywany w przypadku ukąszenia przez węża, gorączki, wścieklizny, szaleństwa, opętania i chorób nóg, w
przypadku kradzieży.
Piotr mimo, że uznany jest za najdostojniejszego z apostołów jest dla nas wciąż postacią tajemniczą. Wiemy, że popełniał błędy i mylił się. Dopuścił się wszak
zdrady! Dlaczego Jezus właśnie jego wybrał? To tak naprawdę na zawsze pozostanie już tajemnicą.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
NIEDZIELA, 27 CZERWIEC 2010; 13 ZWYKŁA;
9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Prob. Jana Zaręby z okazji
urodzin i imienin – dar intencji od Koła Żywego Różańca
10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
11.00 – Za śp. Dowódców Armi Polskiej na Zachodzie i Armii Krajowej – intencja Koła SPK
11:00 – CHRZEST – Dominik Krzysztof JURKIEWICZ
11:00 – CHRZEST – Angelo STOJKA
SELBY
13:00 – - - - - - - - - - - WYJĄTKOWO NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ - - - - - - - - - - - - - - WAKEFIELD 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców
Małgorzaty i Jarosława Huntowskich w 20 rocz. ślubu – int. od córki i syna
19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz szybki powrót ze szpitala dla
Dariusza Grabowskiego – intencja od mamy, siostry i ojczyma
PONIEDZIAŁEK, 28 CZERWIEC 2010; Wspomnienie św. Ireneusza;
10:00 – Za śp. Elżbietę i Jana Szandar – int. od pp. Aliny i Przemysława Truszkowskich
WTOREK, 29 CZERWIEC 2010; UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA;
10.00 – Za śp. męża Konstantego, rodziców Jana i Walentynę, Józefa i Annę, oraz rodzeństwo z obojga stron –
intencja od pani Elżbiety Druś
19:00 – Za śp. męża Henryka Tkocz w 25 rocznicę śmierci – intencja od żony
ŚRODA, 30 CZERWIEC 2010; Dzień powszedni;
11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinach dzieci i dla wnuków –
intencja pani Janiny Lesiak
CZWARTEK, 1 LIPIEC 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Za śp. męża Konstantego, rodziców Jana i Walentynę, Józefa i Annę, oraz rodzeństwo z obojga stron –
intencja od pani Elżbiety Druś
PIĄTEK, 2 LIPIEC 2010; Dzień powszedni – I-szy miesiąca ku czci NSPJ
10.00 – Za śp. rodziców Martę i Artura Grzesik – intencja od pp.Marii i Józefa Filarowskich
10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
19:00 – Za śp. żonę Halinę Bieganowską oraz rodziców Stefana i Zinajdę Bieganowskich, oraz rodziców żony
Franciszka i Anielę Gnych – dar intencji od męża Leonard Bieganowskiego z rodziną
19:30 – NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
SOBOTA, 3 LIPIEC 2010; Święto św. Tomasza, Apostoła;
9.00 – Za śp. Joannę Gabiga – intencja od pani Elżbiety Druś 7/12
15:00 – CHRZEST – Victoria Maria NODZIO
XIV TYDZIEŃ ZWYKŁY
18.30 – Za śp. siostrę Janinę i Jej męża Mirosława, oraz Ich córke Teresę – dar intencji od siostry pani Pudełko i
całej jej rodziny
NIEDZIELA, 4 LIPIEC 2010; 14 ZWYKŁA;
9:30 – Za śp. mamę Jadwigę Kłosińską – intencja od córki z całą rodziną Epstein
11.00 – Do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą o Błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla członków Koła Różańcowego i ich rodzin oraz za zmarłych członków Koła Żywego Różańca –
intencja własna Koła Żywego Różańca
HARROGATE 14:00 – Za śp. dziadków Krystynę i Stefana Kwiatkowskich, oraz Annę i Aleksandra Maśko – dar intencji od
wnuczki Agnieszki
WAKEFIELD 16:30 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla Ks. Władysława Gurgul
MIC w 50 rocznicę Święceń Kapłańskich – dar intencji od przyjaciół p. Stanisława Guścin i pp. Janiny i
Antoniego Winnik

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

*
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – ŚWIĘTO OBOWIĄZKOWE We
wtorek, 29 czerwca przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ich apostolska działalność, tak ofiarna, że nie
wahali się oddać życia za Jezusa, doprowadziła ich do Rzymu, który przez to stał się centrum chrześcijaństwa. W ich
uroczystość przeprowadza się zbiórkę pieniędzy, zwaną „świętopietrzem”, przeznaczoną do rozdziału przez Stolicę
Apostolską na potrzeby charytatywne. Bóg zapłać za wszelką ofiarność.
*
*

I-WSZY PIĄTEK MIESIĄCA poświęcony NSPJ – przypada w tym tygodniu.
ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN przypadają w tym tygodniu wg ustalonej kolejności:

CZWARTEK – 1.07.br. od godz. 8.30 w dzielnicach: Leeds 7 – Osiedle Kanada, Leeds 8 i 9;
PIĄTEK – 2.07.br. od godz. 8.30 w dzielnicach Leeds 7 i 17. Chorych prosimy zgłaszać do środy.
*
KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2010 - Prosimy Parafian o składanie intencji na Nowy Rok 2010.
Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św. Jest wiele wolnych intencji mszalnych w
miesiącu czerwcu.
*
KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można
umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin.
*
OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą.
*
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie
indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie z Ks. Proboszczem.
Można się umówić telefonicznie. KOLEJNY KURS:
SESJA JESIENNA - ROZPOCZNIE SIĘ NA PRZEŁOMIE WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA.
*
LEKTORZY: - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”.
Niedziela 27.05.10 g. 9.30 – J. Epstain & J. Lesiak
* g. 11.00 – rodzina państwa Kula
Niedziela 4.07.10 g. 9.30 – R. Biedka & A. Pelpliński
* g. 11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec
Niedziela 11.07.10 g. 9.30 – rodzina pp. Epstain
* g. 11.00 – T. Hough & W. Świercz
Niedziela 18.07.10 g. 9.30 – rodzeństwo pp. Tosta
* g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel
Niedziela 25.07.10 g. 9.30 – A. Sztyrbicka & B. Malach
* g. 11.00 – rodzina państwa Kula
*
ZBIÓRKA SPK NA POWODZIAN – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów kontynuuje zbiórkę pomocy
POWODZIANOM W POLSCE. Lista ofiarodawców będzie ogłoszona w Dzienniku Polskim, dlatego można składać
imienne ofiary na listę na ręce Członków Zarządu Koła w czasie gdy POK jest otwarty. Dzisiejszej niedzieli 27. czerwca
zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka po Mszach Świętych przed kościołem.
*
WYJĄTKOWO W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ CZERWCA NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W SELBY –
serdecznie przepraszamy. W lipcu i sierpniu o godz. 13.00 w ostatnie niedziele miesiąca Msze św. będą.

K O M U N I K A T Y
*

DAY CENTRE - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad.

*
PIKNIK ŚWIETOJAŃSKI – KOMITET PARAFIALNY Komitet Parafialny zaprasza serdecznie DZISIEJSZEJ
NIEDZIELI - 27-ego czerwca na doroczny Piknik Świętojański. W tym roku będzie on połączeniem urodzin naszego
Ks. Proboszcza i Dnia Ojca.
Zapraszamy na lampkę wina, kawę, herbatę i ciasto, jak również na grilla, loterię, Bouncy Castle (także dla
dorosłych) i inne atrakcje, których, proszę nam wierzyć, nie zabraknie, bo będą i gry i zabawy dla dzieci, i
malowanie buź, i (po raz pierwszy u nas!) gorące gofry z owocami, bitą śmietaną i lodami, i lody i oczywiście stoiska
z kosmetykami i rękodziełem artystycznym i inne. To wszystko przy fajnej muzyce.
*
WYCIECZKA NAD MORZE Wycieczka do nadmorskiego miasteczka Bridlington. W poniedziałek 12-ego lipca
Polskie Day Centre organizuje całodniową wycieczkę do Bridlington – jednego z popularniejszych kurortów nadmoskich w
Yorkshire – nadmorskiego miasteczka słynącego z pięknych plaż i długich promenad. Zaletą Bridlngton jest to, że zapewnia
ono atrakcje tak w piękną pogodę jaki i przy mniej sprzyjającej aurze. Przejazd – dla osób przychodzących na Day Centrebezpłatny, dla pozostałych zainteresowanych – £7.00. Dla osób czasowo przebyajacych z wizyta w Leeds u rodzin to
doskonała okazja zobaczenia, jak piękne jest angielskie wybrzeże!
Wyjazd po porannej Mszy Świętej, prawdopodobnie o 8:30. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo naprawdę warto!

*
ZAJĘCIA RUCHOWE - PRZY MUZYCE odbywają się w Polskim Ośrodku Katolickim. Wspaniała forma
fitness dla wszystkich. Zajęcia są bezpłatne dla tych którzy skończyli 50 lat. Zapraszamy w każdy czwartek o godz. 19:00.
*
MIĘDZYNARODOWY KLUB W RIPON zaprasza dzieci, rodziny i znajomych na herbatkę, kawę i ciasteczka,,
we wtorek – 22.6.2010, między 15.30 a 19.30. Zapraszamy do Tiffin’s Cafe, Community House, Allhallowgate, Ripon, tel:
01765603631. Ripon Voluntary Service udzieli wszelkich informacji na temat dostępnych kursów językowych.
Zapraszamy!
*
SPOTKANIA W HARROGATE Z radością zawiadamiamy, że wznawiamy spotkania polskiej społeczności po Mszach
polskich w Harrogate w Kościele św. Roberta. Przypominamy, że Msze przeniesione zostają w czasie wakacyjnym na godz.
14.:00
*
„SOLIDARNOŚĆ NARODÓW” - Zjednoczenie Polskie i Polska Parafia w Leeds zapraszają serdecznie na plenerową
wystawę „Solidarność Narodów”, czyli wizualną opowieść o historii ruchu solidarnościowego i wpływie Solidarności na
proces kształtowania się pokojowego porozumienia w Europie po roku 1989. W Leeds na terenach zielonych naszego
Ośrodka staną 44 tablice, opowiadające o jednym z najbardziej dziejotwórczych ruchów powojennej Europy. Zachęcamy
absolutnie wszystkich do zwiedzania, oglądania i zapoznawania się z jedną z najpiękniejszych kart naszej współczesnej
historii. Zapraszamy od 7 lipca.
*
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZYM OŚRODKU PARAFIALNYM – zajęcia będą prowadzone raz
w tygodniu, prawdopodobnie w poniedziałki i piątki – od godz. 17:30 – 18:30. Planowane są dwie grupy: 1. dla
początkujących 2. dla średniozaawansowanych. Zajęcia PROWADZI WYKWALIFIKOWANY NAUCZYCIEL.
Symboliczna opłata za każdą lekcję 1 GBP.
Planowany termin rozpoczęcia kursu to 11 lipiec br. Osoby zainteresowane mogą się zgłosić emailem:
ola@hitnet.pl. Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne w poniedziałek 28 czerwca o godz. 17:30.

SERDECZNE

+

PODZIĘKOWANIA

+ BÓG

ZAPŁAĆ

*
OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 20.06.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 165-65p.; ofiary
Gift AID – £ 237-00p.; na tacę – £ 387-37p.; Biuletyn – £ 42-90p.
STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk – ZAWIERA
@ WSZYSTKIE INFORMACJĘ DUSZPASTERSKI. @ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZEŃ W NASZEJ PARAFII
@ POBRAĆ MOŻEMY TAM DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKIE FORMULARZE ZGŁOSZEŃ
SAKRAMENTALNYCH @ możemy także prowadzić korespondencję internetową:
z @ Ks. Proboszczem (np. @ zgłoszenie do parafii, @ zapytania itp.) @ Prezesem Parafii
@ Sekretarzem Parafii @ Szkołą

Trzynasta Niedziela Zwykła
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: (Łk 9,51-62)
Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą
posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt.
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy
chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!
Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca,
gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść
i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!
Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu
odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. [Oto
słowo Pańskie]

