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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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4.

Ks. dr Waldemar R. Macko

od 9.06.2019 do 14.07.2019
Módlmy się

za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.
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Zapisy w zakrystii.

W lipcu, w dzwonnicy można oglądać ma-
larstwo Mieczysławy Łazorek - artystki          
z Kazimierza nad Wisłą. Zapraszamy

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca
lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne zo-
stanie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział 
w procesji.

Pierwsze spotkanie Bractwa Św. Anny, 
które powstaje przy naszej parafii jako
kontynuacja tradycji, odbędzie w środę 10
lipca br., w Dzwonnicy, po Mszy św. 
wieczornej o godz. 18.00. Zapraszamy 
osoby, które już wyraziły wolę uczestnictwa 
w Bractwie oraz osoby, które chciałyby 
włączyć się do tej wspólnoty.

W sobotę, 13 lipca o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i Nabożeństwo 
Fatimskie. Serdecznie zapraszamy wszy-
stkich parafian i gości do licznego udziału.

Koło Radia Maryja zaprasza na Ogólno-
polską Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja
na Jasną Górę w dniu 14 lipca br. Wyjazd

W tym roku uroczystość patronalną 
naszej parafii – wspomnienie liturgiczne 
św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – 
obchodzić będziemy w niedzielę 28 lipca. 
Zachęcamy wszystkie wspólnoty para-
fialne i służbę liturgiczną do licznego 
udziału we Mszy św. o godz. 13.00. i        
w procesji Eucharystycznej. Nowennę do 
św. Anny rozpoczniemy 19 lipca. 
Zapraszamy wszystkich parafian do 
licznego udziału w nabożeństwie, aby      
w ten sposób lepiej przygotować się do 
uroczystości odpustowej.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−
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w czwartek, 11 lipca, święto św. 
Benedykta, opata, patrona Europy,

w piątek, 12 lipca, wspomnienie św. 
Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, 
biskupa i męczennika,

w sobotę, 13 lipca, wspomnienie św. 
pustelników Andrzeja Świerada i 
Benedykta.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

ciele swoim noszę blizny, znamię przy-
należności do Jezusa. Łaska Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem 
waszym, bracia! Amen.

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 66, 10. 12-14c

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Radujcie 
się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej 
wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią 
bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią 
smuciliście. Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja 
skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę naro-
dów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta 
będą noszone na biodrach i na kolanach będą 
pieszczone. Jak kogoś pociesza własna mat-
ka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie 
doznacie pociechy». Na ten widok rozradują 
się serca wasze, a kości wasze nabiorą 
świeżości jak murawa. Ręka Pana da się 
poznać Jego sługom.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm (Ps 66 (65),1b-3a.4-5.6-7a.16.20 
Niech cała ziemia chwali swego Pana 
Albo: Alleluja
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, 
opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu 
wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu: «Jak 
zadziwiające są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa 
Tobie, niech Twoje imię opiewa». 
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, 
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Morze na suchy ląd zamienił, 
pieszo przeszli przez rzekę. 
Nim się przeto radujmy! 
Jego potęga włada na wieki.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, 
którzy boicie się Boga, 
opowiem, co uczynił mej duszy. 
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej 
prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 6, 14-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów: Bracia: Co do mnie, to nie daj Boże, 
bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko      
z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla 
mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie 
znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stwo-
rzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej  zasa-
dy trzymać będą, i na Izraela Bożego niech 
zstąpi  pokój  i  miłosierdzie!  Odtąd  niech  już 
nikt nie sprawia mi  przykrości:  przecież  ja  na

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Kol 3, 15a. 16a

W sercach waszych niech panuje pokój 
Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was 
mieszka w całym swym bogactwie.

EWANGELIA 
Łk 9, 51-62Łk 10, 1-12. 17-20

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza: 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 jakie-
goś 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: Przy-
bliżyło się do was królestwo Boże». «Lecz 
jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie 
przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i po-
wiedzcie: Nawet proch, który z waszego 
miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest 
królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie 
lżej będzie w ów dzień niż temu miastu». 
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, 
mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje 
imię nawet złe duchy nam się poddają». 
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, 
który spadł z nieba jak błyskawica. Oto 
dałem wam władzę stąpania po wężach i 
skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, 
a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie 

K O M E N T A R Z
   Słowa Jezusa: "Idźcie, oto was posyłam jak 
owce między wilki" musiały zaniepokoić 
uczniów. Przecież to stwierdzenie jednozna-
cznie pokazuje, może nie na przegraną 
pozycję, ale na pewno na bezbronność 
uczniów wobec realiów świata, któremu mają 
głosić Boże Królestwo.

   Przypomnijmy sobie scenę sądu nad Jezu-
sem i kluczowe pytanie: czy Ty jesteś 
królem? W odpowiedzi Jezusa zawiera się 
cała prawda o Królestwie Bożym – królestwo 
moje nie jest z tego świata. Rzeczywistość 
tego świata jest bowiem zdecydowanie inna 
niż Królestwa Bożego.

  Zbawienie – Królestwo Boże - jest darem 
wysłużonym przez Jezusa. Nie wolno tej 
prawdy przemilczeć. Trzeba ją głosić zawsze 
i wszędzie, nie zważając na przeszkody. 

z tego się cieszcie, że duchy się wam 
poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 
zapisane są w niebie».

Oto słowo Pańskie

6
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Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w zeszłym miesiącu parafian:

- śp. Genowefę Lepianka,

- śp. Tadeusza Rybarczyka.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie    
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

.8

Różaniec i procesja wokół kościoła 
z figurą MB Fatimskiej. 

Nabożeństwo zakończymy 
Apelem Jasnogórskim

5.
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Andrzej Macura 
Źródło
https://liturgia.wiara.pl/doc/913039.W-super-dobrym-
towarzystwie

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

we ŚRODĘ  w godz. od 7.30 – 21.00 
w CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00 

w PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.00
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radości.

 Subiektywny przewodnik po Mszy świętej

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - cd.

W super dobrym towarzystwie.
 Kto nie chciałby być członkiem doborowego towarzystwa? Chrześcijanin jest. Najlepszego.

śmy tymi, którzy stoją najbliżej Boga. To my 
prosimy:  „Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele 
na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał 
w miłości  razem z naszym Papieżem,  
naszym Biskupem, oraz całym ducho-
wieństwem”. Nie papież za nas. Nie biskup 
za nas. My za nich. My, którzy dostępujemy 
w tej chwili zaszczytu stania przed Bogiem.

  Dlatego to na nas spoczywa też w tym 
momencie wielkoduszna troska o wszy-
stkich zmarłych. „Pamiętaj także o naszych 
zmarłych braciach i siostrach,  którzy zasnęli 
z nadzieją zmartwychwstania, i o wszy-
stkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego 
świata. Dopuść ich do oglądania Twojej 
światłości”. My jeszcze żyjemy. Dlatego dziś 
prosimy za zmarłych braci, którzy nie doszli 
jeszcze do oglądania Boga twarzą w twarz. 
Kiedyś nasi młodsi bracia i siostry, będą tak 
samo prosić za nas. Nie na darmo Kościół 
jest wielką, przekraczającą ramy ziemskiego 
życia wspólnotą. Wspólnotą dziś żyjących 
na ziemi, oczekujących na radość wieczną 
w czyśćcu i radujących się już spotkaniem    
z Bogiem i braćmi w niebie.

 Ale w tej wstawienniczej modlitwie, 
dotknięci nieprawdopodobnym zaszczytem 
nie tracimy z oczu tego, kim naprawdę 
jesteśmy. Tymi, którzy jeszcze są w drodze.

      We czwartek 20 czerwca 2019 roku świętowaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie po Mszy Świętej o godz. 10:00 ulicami naszej 
parafii przesza procesja do czterech ołtarzy.  

Tymi, którzy mają wielką nadzieję, ale 
jeszcze niespełnioną. Nie dla naszych za-
sług. Dzięki Bożemu miłosierdziu spodzie-
wamy się stania się członkami grupy 
niezwykle doborowej. Dlatego kapłan dalej 
się modli: „Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami 
wszystkimi  i daj nam udział w życiu wiecz-
nym  z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą 
Maryją” – z pierwszą i największą świętą  -  
„ze świętymi Apostołami” – tymi, którzy byli 
ziemskimi towarzyszami Jezusa, „i wszy-
stkimi świętymi,  którzy w ciągu wieków po-
dobali się Tobie” – męczennikami, wyzna-
wcami – „abyśmy z nimi wychwalali Ciebie 
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa”.
 Jeszcze nie. Ale to całkiem prawdo-
podobne. Wszak podczas Eucharystii już 
stajemy przed Bogiem. Podczas Eucharystii 
już jesteśmy ważniejsi, niż wszystkie 
kościelne szychy. To jak zaproszenie do   
najlepszego klubu. Teraz wystarczy go nie 
podrzeć i nie wyrzucić.

   Prawo modlitwy jest prawem wiary – głosi 
chrześcijańska maksyma. Jeśli tak jest, 
Modlitwa Eucharystyczna dostarcza wielu 
cennych wskazówek dotyczących relacji 
człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. 
Dziś czas zastanowić się nad jej kilkoma 
kolejnymi zdaniami.

Uczestnik Eucharystii, wyróżniony przez 
Boga, który pozwala mu być swoim sługą i 
uczestniczyć w ofierze Jego Syna – to 
przypomina wcześniej modlitwa Euchary-
styczna -  jest też kimś wyjątkowo ważnym    
w Kościele. Jest kapłanem, który może 
wstawiać się za tymi, którzy nie dostępują    
w tym momencie zaszczytu spotkania na 
Uczcie z samym Bogiem.

„Pokornie błagamy,  aby Duch Święty 
zjednoczył nas wszystkich,  przyjmujących 
Ciało i Krew Chrystusa” – modli się w imie-
niu wszystkich zgromadzonych celebrans. 
Także w imieniu każdego obecnego na 
Mszy. To my wszyscy prosimy Boga, byśmy 
byli jednego ducha; byśmy dla siebie 
nawzajem byli ludźmi dobrymi i uczynnymi.

Ale horyzont tej naszej troski nie 
ogranicza się do nas samych. Choć wydaje 
się nam, że nad nami są biskupi, 
kardynałowie czy w końcu papież, w mo-
mencie sprawowania Eucharystii to my jeste-

Lato, wakacje i wiara?

cić o elementy religijne, o których albo 
zapomnieliśmy, albo nigdy nie pamiętaliśmy, 
bo po prostu nikt nas nie nauczył i nie wpoił 
nam, aby bez nich niczego nie zaczynać i 
nie   kończyć.  Uczyńmy  ten  okres  czasem 
podsumowań ciężkiej pracy, czasem łado-
wania "akumulatorów" nie tylko fizycznych, 
ale również duchowych, znajdując więcej 
czasu na rozmowę z rodziną, ze znajomymi, 
a przede wszystkim z Bogiem, którego prze-
cież znajdziemy wszędzie, nie tylko w budo-
wlach sakralnych, ale także w przyrodzie,     
w krajobrazach czy w ludziach, których spot-
kamy.

Piotr Blachowski
Źródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/889194.Lato-wakacje-i-
wiara

 Czym faktycznie jest dla nas czas 
urlopowy? To wstęp do głębszej refleksji, bo 
przecież wakacje, które są odpoczynkiem od 
wielu spraw, nie mogą być odpoczynkiem od 
Boga, a wręcz odwrotnie, są  wspaniałą oka-
zją, aby pogłębić swoją duchowość, nauczyć 
się przeżywać wspólnie z rodziną radość 
płynącą z obcowania z Nim. Lato i wakacje 
to też dobra pora na pogłębienie  wiadomo-
ści religijnych poprzez zwiedzenie zabytków 
(kościołów), przejście trasą, którą zazwyczaj 
chodził papież Jan Paweł II, czy po prostu 
nawiedzenie sanktuariów religijnych.

    W naszym kraju jest ich sporo i na to, aby 
je nawiedzić, nie musimy brać kredytu 
okolicznościowego na urlop. Czas przeży-
wany wspólnie z  rodziną  możemy  wzboga-

  Lato, to urlop, wczasy, więcej wolnego dla rodziny, dzieci, dla znajomych, pora 
grillowania, łowienia rybek, przemierzania tras wycieczkowych, zwiedzania muzeów, 
zamków, zabytków. Piękny to czas, kiedy wspólnie z rodziną wędrujemy, rozmawiamy, 
cieszymy się sobą.

Procesja Bożego Ciała - fot. Adam Wieczorek.

5 argumentów za pobożnym spędzeniem wakacji.
   Trwają wakacje. Ten wyczekiwany czas dla niektórych okaże się okresem pogrążania w mrokach grzechu, pustki i beznadziei. Inni zaś 
wykorzystają go do pogłębienia życia duchowego, więzi z Bogiem, wiedzy i wiary religijnej. Dlaczego warto pobożnie spędzić urlop? 
Przedstawiamy pięć konkretnych powodów.

1. "Idźcie wy sami osobno na miejsce 
pustynne  i odpocznijcie nieco", powiedział 
apostołom Chrystus (Mk 6,31).

 Odpoczynek wymaga skupienia, oderwania 
się od zgiełku. Tego też wymaga pogłębiona 
modlitwa. Tymczasem w naszych czasach 
wyjazdy urlopowe i wakacyjne prowadzą 
zazwyczaj do wielkich skupisk ludzkich. 
Hotele, plaże, modne kurorty. Człowiek wtapia 
się na nich w tłum. Często podąża za ludzkimi 
masami czy to do dyskoteki czy też do innych 
przybytków. Jeśli jednak urlop ma przynieść 
owoce, to warto pamiętać o słowach Pana 
Jezusa.
2. „Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień 
i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu 
odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał 
stwarzając” (Rdz 2,2).

 Dla osób wykorzenionych z chrześcijańskiej 
cywilizacji niedziela stała się dniem chodzenia 
po sklepach, wykonywania niekoniecznych 
prac domowych czy zawodowych. Jednak jest 
to czas na Mszę, kontemplację czy oddanie 
się różnym godziwym przyjemnościom. 
Dlaczego nie potraktować urlopu jako swego 
rodzaju przedłużonej niedzieli. Nie trzeba 
oczywiście tego rozumieć dosłownie. Nie 
zaszkodzi  pójść do kościoła w tygodniu czy 
dłużej się pomodlić. Warto też pozwiedzać 
zabytki religijne, w jakie obfituje Polska i 
Europa. Nie traktujmy jednak tego czysto 
„konsumpcyjnie”.Podziwiając skarby chrześci-
jańskiej cywilizacji wznieśmy duszę ku Bogu.

3. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu 
twego ojca do kraju, który ci ukażę”, mówi 
Pan Bóg do Abrahama (Rdz 12, 1–3).

 Pielgrzymki mają bardzo bogatą tradycję 
biblijną. To właśnie z pielgrzymką do 
Jerozolimy udał się 12-letni Pan Jezus. 
Dlatego też wiele osób, także w tym roku, 
pójdzie pieszo do Częstochowy czy do 
innych sanktuariów. Ci, którym nie stanie 
zdrowia, mogą uczestniczyć w pielgrzy-
mkach duchowych. Warto, w miarę mo-
żliwości, kultywować tę piękną chrześci-
jańską tradycję.

4. „Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że 
zamknął usta saduceuszom, zebrali się 
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, 
zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest 
największe? On mu odpowiedział: Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem. To jest największe i pierwsze 
przykazanie” (Mt 22;34-38).

Niestety o miłowaniu Boga „umysłem” 
często się dziś zapomina. Poziom wiedzy 
religijnej wśród współczesnych katolików jest 
często na niskim poziomie. Składa się na to 
wiele przyczyn. Nie bez znaczenia jest 
ograniczenie katechez dla dorosłych. Ktoś 
powiedział, że „Pan Jezus nauczał doro-
słych, a błogosławił dzieci, a Kościół dziś 
czyni odwrotnie”. 

  Pogłębianie wiedzy religijnej może odbywać 
się w czasie wolnym, ale w dzisiejszym 
zabieganym świecie bywa, że tego czasu 
brakuje. Jakaż więc okazja może być lepsza 
na lekturę Pisma Świętego, Katechizmu, dzieł 
i dziełek katolickich teologów, mistyków czy 
innych ludzi wiary, niż urlop? Jak nie w wa-
kacje to kiedy?
5. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię” (Mt 11,28).

 Wakacje, wakacje i po wakacjach. Nawet 
najdłuższy odpoczynek kiedyś się skończy. 
Przyjdzie czas powrotu do nauki, pracy czy 
obowiązków w domu. Najważniejsze jest to, 
co po wakacyjnym okresie zostanie. Chwilo-
wa, niegodziwa przyjemność może przynieść 
w najlepszym razie pustkę, a w najgorszym 
uszczerbek na zdrowiu. A także na duszy. 
Pogłębienie życia religijnego i więzi z Bogiem 
z pewnością nie okaże się czymś, czego 
będziemy żałować po powrocie do domu. 
Wiara bowiem okazuje się pomocna nie tylko 
w czasach łatwych, lecz również w godzinie 
próby. Z Chrystusowego pokrzepienia, 
z owoców pogłębionego życia wiary i wiedzy 
religijnej korzystać będziemy nie tylko przez 
chwilę. Pomogą nam one w trudnościach, 
czekających na nas w kolejnym roku pracy.

Marcin Jendrzejczak

Źródło: https://www.pch24.pl/5-argumentow-za-
poboznym-spedzeniem-wakacji,52683,i.html
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Andrzej Macura
Źródło
https://liturgia.wiara.pl/doc/913039.W-super-dobrym-
towarzystwie
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W super dobrym towarzystwie.
Kto nie chciałby być członkiem doborowego towarzystwa? Chrześcijanin jest. Najlepszego.

śmy tymi, którzy stoją najbliżej Boga. To my 
prosimy: „Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele 
na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał 
w miłości razem z naszym Papieżem,  
naszym Biskupem, oraz całym ducho-
wieństwem”. Nie papież za nas. Nie biskup 
za nas. My za nich. My, którzy dostępujemy 
w tej chwili zaszczytu stania przed Bogiem.

Dlatego to na nas spoczywa też w tym 
momencie wielkoduszna troska o wszy-
stkich zmarłych. „Pamiętaj także o naszych 
zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli 
z nadzieją zmartwychwstania, i o wszy-
stkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego 
świata. Dopuść ich do oglądania Twojej 
światłości”. My jeszcze żyjemy. Dlatego dziś 
prosimy za zmarłych braci, którzy nie doszli 
jeszcze do oglądania Boga twarzą w twarz. 
Kiedyś nasi młodsi bracia i siostry, będą tak 
samo prosić za nas. Nie na darmo Kościół 
jest wielką, przekraczającą ramy ziemskiego 
życia wspólnotą. Wspólnotą dziś żyjących 
na ziemi, oczekujących na radość wieczną 
w czyśćcu i radujących się już spotkaniem    
z Bogiem i braćmi w niebie.

Ale w tej wstawienniczej modlitwie, 
dotknięci nieprawdopodobnym zaszczytem 
nie tracimy z oczu tego, kim naprawdę 
jesteśmy. Tymi, którzy jeszcze są w drodze.

      We czwartek 20 czerwca 2019 roku świętowaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie po Mszy Świętej o godz. 10:00 ulicami naszej 
parafii przesza procesja do czterech ołtarzy.  

Tymi, którzy mają wielką nadzieję, ale 
jeszcze niespełnioną. Nie dla naszych za-
sług. Dzięki Bożemu miłosierdziu spodzie-
wamy się stania się członkami grupy 
niezwykle doborowej. Dlatego kapłan dalej 
się modli: „Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami 
wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecz-
nym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą 
Maryją” – z pierwszą i największą świętą -  
„ze świętymi Apostołami” – tymi, którzy byli 
ziemskimi towarzyszami Jezusa, „i wszy-
stkimi świętymi, którzy w ciągu wieków po-
dobali się Tobie” – męczennikami, wyzna-
wcami – „abyśmy z nimi wychwalali Ciebie 
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa”.

Jeszcze nie. Ale to całkiem prawdo-
podobne. Wszak podczas Eucharystii już 
stajemy przed Bogiem. Podczas Eucharystii 
już jesteśmy ważniejsi, niż wszystkie 
kościelne szychy. To jak zaproszenie do   
najlepszego klubu. Teraz wystarczy go nie 
podrzeć i nie wyrzucić.

Prawo modlitwy jest prawem wiary – głosi 
chrześcijańska maksyma. Jeśli tak jest, 
Modlitwa Eucharystyczna dostarcza wielu 
cennych wskazówek dotyczących relacji 
człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. 
Dziś czas zastanowić się nad jej kilkoma 
kolejnymi zdaniami.

Uczestnik Eucharystii, wyróżniony przez 
Boga, który pozwala mu być swoim sługą i 
uczestniczyć w ofierze Jego Syna – to 
przypomina wcześniej modlitwa Euchary-
styczna - jest też kimś wyjątkowo ważnym    
w Kościele. Jest kapłanem, który może 
wstawiać się za tymi, którzy nie dostępują    
w tym momencie zaszczytu spotkania na 
Uczcie z samym Bogiem.

„Pokornie błagamy, aby Duch Święty 
zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących 
Ciało i Krew Chrystusa” – modli się w imie-
niu wszystkich zgromadzonych celebrans. 
Także w imieniu każdego obecnego na 
Mszy. To my wszyscy prosimy Boga, byśmy 
byli jednego ducha; byśmy dla siebie 
nawzajem byli ludźmi dobrymi i uczynnymi.

Ale horyzont tej naszej troski nie 
ogranicza się do nas samych. Choć wydaje 
się nam, że nad nami są biskupi, 
kardynałowie czy w końcu papież, w mo-
mencie sprawowania Eucharystii to my jeste-

Lato, wakacje i wiara?

cić o elementy religijne, o których albo 
zapomnieliśmy, albo nigdy nie pamiętaliśmy, 
bo po prostu nikt nas nie nauczył i nie wpoił 
nam, aby bez nich niczego nie zaczynać i 
nie kończyć. Uczyńmy ten okres czasem 
podsumowań ciężkiej pracy, czasem łado-
wania "akumulatorów" nie tylko fizycznych, 
ale również duchowych, znajdując więcej 
czasu na rozmowę z rodziną, ze znajomymi, 
a przede wszystkim z Bogiem, którego prze-
cież znajdziemy wszędzie, nie tylko w budo-
wlach sakralnych, ale także w przyrodzie,     
w krajobrazach czy w ludziach, których spot-
kamy.

Piotr Blachowski
Źródło:
https://liturgia.wiara.pl/doc/889194.Lato-wakacje-i-
wiara

Czym faktycznie jest dla nas czas 
urlopowy? To wstęp do głębszej refleksji, bo 
przecież wakacje, które są odpoczynkiem od 
wielu spraw, nie mogą być odpoczynkiem od 
Boga, a wręcz odwrotnie, są wspaniałą oka-
zją, aby pogłębić swoją duchowość, nauczyć 
się przeżywać wspólnie z rodziną radość 
płynącą z obcowania z Nim. Lato i wakacje 
to też dobra pora na pogłębienie wiadomo-
ści religijnych poprzez zwiedzenie zabytków 
(kościołów), przejście trasą, którą zazwyczaj 
chodził papież Jan Paweł II, czy po prostu 
nawiedzenie sanktuariów religijnych.

W naszym kraju jest ich sporo i na to, aby 
je nawiedzić, nie musimy brać kredytu 
okolicznościowego na urlop. Czas przeży-
wany wspólnie z rodziną możemy wzboga-

Lato, to urlop, wczasy, więcej wolnego dla rodziny, dzieci, dla znajomych, pora 
grillowania, łowienia rybek, przemierzania tras wycieczkowych, zwiedzania muzeów, 
zamków, zabytków. Piękny to czas, kiedy wspólnie z rodziną wędrujemy, rozmawiamy, 
cieszymy się sobą.

Procesja Bożego Ciała - fot. Adam Wieczorek.

5 argumentów za pobożnym spędzeniem wakacji.
   Trwają wakacje. Ten wyczekiwany czas dla niektórych okaże się okresem pogrążania w mrokach grzechu, pustki i beznadziei. Inni zaś 
wykorzystają go do pogłębienia życia duchowego, więzi z Bogiem, wiedzy i wiary religijnej. Dlaczego warto pobożnie spędzić urlop? 
Przedstawiamy pięć konkretnych powodów.

1. "Idźcie wy sami osobno na miejsce
pustynne  i odpocznijcie nieco", powiedział
apostołom Chrystus (Mk 6,31).

 Odpoczynek wymaga skupienia, oderwania 
się od zgiełku. Tego też wymaga pogłębiona 
modlitwa. Tymczasem w naszych czasach 
wyjazdy urlopowe i wakacyjne prowadzą 
zazwyczaj do wielkich skupisk ludzkich. 
Hotele, plaże, modne kurorty. Człowiek wtapia 
się na nich w tłum. Często podąża za ludzkimi 
masami czy to do dyskoteki czy też do innych 
przybytków. Jeśli jednak urlop ma przynieść 
owoce, to warto pamiętać o słowach Pana 
Jezusa.
2. „Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień
i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu
odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał
stwarzając” (Rdz 2,2).

 Dla osób wykorzenionych z chrześcijańskiej 
cywilizacji niedziela stała się dniem chodzenia 
po sklepach, wykonywania niekoniecznych 
prac domowych czy zawodowych. Jednak jest 
to czas na Mszę, kontemplację czy oddanie 
się różnym godziwym przyjemnościom. 
Dlaczego nie potraktować urlopu jako swego 
rodzaju przedłużonej niedzieli. Nie trzeba 
oczywiście tego rozumieć dosłownie. Nie 
zaszkodzi  pójść do kościoła w tygodniu czy 
dłużej się pomodlić. Warto też pozwiedzać 
zabytki religijne, w jakie obfituje Polska i 
Europa. Nie traktujmy jednak tego czysto 
„konsumpcyjnie”.Podziwiając skarby chrześci-
jańskiej cywilizacji wznieśmy duszę ku Bogu.

3. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu
twego ojca do kraju, który ci ukażę”, mówi
Pan Bóg do Abrahama (Rdz 12, 1–3).

 Pielgrzymki mają bardzo bogatą tradycję 
biblijną. To właśnie z pielgrzymką do 
Jerozolimy udał się 12-letni Pan Jezus. 
Dlatego też wiele osób, także w tym roku, 
pójdzie pieszo do Częstochowy czy do 
innych sanktuariów. Ci, którym nie stanie 
zdrowia, mogą uczestniczyć w pielgrzy-
mkach duchowych. Warto, w miarę mo-
żliwości, kultywować tę piękną chrześci-
jańską tradycję.

4. „Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że
zamknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie,
zapytał Go, wystawiając Go na próbę:
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest
największe? On mu odpowiedział: Będziesz
miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem. To jest największe i pierwsze
przykazanie” (Mt 22;34-38).

Niestety o miłowaniu Boga „umysłem” 
często się dziś zapomina. Poziom wiedzy 
religijnej wśród współczesnych katolików jest 
często na niskim poziomie. Składa się na to 
wiele przyczyn. Nie bez znaczenia jest 
ograniczenie katechez dla dorosłych. Ktoś 
powiedział, że „Pan Jezus nauczał doro-
słych, a błogosławił dzieci, a Kościół dziś 
czyni odwrotnie”. 

  Pogłębianie wiedzy religijnej może odbywać 
się w czasie wolnym, ale w dzisiejszym 
zabieganym świecie bywa, że tego czasu 
brakuje. Jakaż więc okazja może być lepsza 
na lekturę Pisma Świętego, Katechizmu, dzieł 
i dziełek katolickich teologów, mistyków czy 
innych ludzi wiary, niż urlop? Jak nie w wa-
kacje to kiedy?
5. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię” (Mt 11,28).

 Wakacje, wakacje i po wakacjach. Nawet 
najdłuższy odpoczynek kiedyś się skończy. 
Przyjdzie czas powrotu do nauki, pracy czy 
obowiązków w domu. Najważniejsze jest to, 
co po wakacyjnym okresie zostanie. Chwilo-
wa, niegodziwa przyjemność może przynieść 
w najlepszym razie pustkę, a w najgorszym 
uszczerbek na zdrowiu. A także na duszy. 
Pogłębienie życia religijnego i więzi z Bogiem 
z pewnością nie okaże się czymś, czego 
będziemy żałować po powrocie do domu. 
Wiara bowiem okazuje się pomocna nie tylko 
w czasach łatwych, lecz również w godzinie 
próby. Z Chrystusowego pokrzepienia, 
z owoców pogłębionego życia wiary i wiedzy 
religijnej korzystać będziemy nie tylko przez 
chwilę. Pomogą nam one w trudnościach, 
czekających na nas w kolejnym roku pracy.

Marcin Jendrzejczak

Źródło: https://www.pch24.pl/5-argumentow-za-
poboznym-spedzeniem-wakacji,52683,i.html
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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4.

Ks. dr Waldemar R. Macko

od 9.06.2019 do 14.07.2019
Módlmy się

 za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.
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o godz. 6.00., powrót ok. godz. 20.00.
Zapisy w zakrystii.

W lipcu, w dzwonnicy można oglądać ma-
larstwo Mieczysławy Łazorek - artystki          
z Kazimierza nad Wisłą. Zapraszamy

 
      

Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca 
lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne zo-
stanie odprawione o godz. 17.00. Po nabo-
żeństwie procesja wokół kościoła. Prosimy 
ministrantów, bielanki, asystę kościelną i 
wszystkie wspólnoty parafialne o udział 
w procesji.

Pierwsze spotkanie Bractwa Św. Anny, 
które powstaje przy naszej parafii jako 
kontynuacja tradycji,  odbędzie w środę 10 
lipca br., w Dzwonnicy, po Mszy św. 
wieczornej o godz. 18.00. Zapraszamy 
osoby, które już wyraziły wolę uczestnictwa 
w Bractwie oraz osoby, które chciałyby 
włączyć się do tej wspólnoty.

W sobotę, 13 lipca o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i Nabożeństwo 
Fatimskie. Serdecznie zapraszamy wszy-
stkich parafian i gości do licznego udziału.

Koło Radia Maryja zaprasza na Ogólno-
polską  Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja 
na Jasną Górę w  dniu  14 lipca  br.  Wyjazd 

W tym roku uroczystość patronalną 
naszej parafii – wspomnienie liturgiczne 
św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – 
obchodzić będziemy w niedzielę 28 lipca. 
Zachęcamy wszystkie wspólnoty para-
fialne i służbę liturgiczną do licznego 
udziału we Mszy św. o godz. 13.00. i        
w procesji Eucharystycznej. Nowennę do 
św. Anny rozpoczniemy 19 lipca. 
Zapraszamy wszystkich parafian do 
licznego udziału w nabożeństwie, aby      
w ten sposób lepiej przygotować się do 
uroczystości odpustowej.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−
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w czwartek, 11 lipca, święto św. 
Benedykta, opata, patrona Europy,

w piątek, 12 lipca, wspomnienie św. 
Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, 
biskupa i męczennika,

w sobotę, 13 lipca, wspomnienie św. 
pustelników Andrzeja Świerada i 
Benedykta.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

ciele swoim noszę blizny, znamię przy-
należności do Jezusa. Łaska Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem 
waszym, bracia! Amen.

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 66, 10. 12-14c

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Radujcie 
się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej 
wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią 
bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią 
smuciliście. Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja 
skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę naro-
dów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta 
będą noszone na biodrach i na kolanach będą 
pieszczone. Jak kogoś pociesza własna mat-
ka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie 
doznacie pociechy». Na ten widok rozradują 
się serca wasze, a kości wasze nabiorą 
świeżości jak murawa. Ręka Pana da się 
poznać Jego sługom.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Psalm (Ps 66 (65),1b-3a.4-5.6-7a.16.20 
Niech cała ziemia chwali swego Pana 
Albo: Alleluja
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, 
opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu 
wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu: «Jak 
zadziwiające są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa 
Tobie, niech Twoje imię opiewa». 
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, 
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Morze na suchy ląd zamienił, 
pieszo przeszli przez rzekę. 
Nim się przeto radujmy! 
Jego potęga włada na wieki.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, 
którzy boicie się Boga, 
opowiem, co uczynił mej duszy. 
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej 
prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 6, 14-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów: Bracia: Co do mnie, to nie daj Boże, 
bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko      
z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla 
mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie 
znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stwo-
rzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasa-
dy trzymać będą, i na Izraela Bożego niech 
zstąpi pokój i miłosierdzie! Odtąd niech już 
nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Kol 3, 15a. 16a

W sercach waszych niech panuje pokój 
Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was 
mieszka w całym swym bogactwie.

EWANGELIA 
Łk 9, 51-62Łk 10, 1-12. 17-20

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza: 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 jakie-
goś 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: Przy-
bliżyło się do was królestwo Boże». «Lecz 
jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie 
przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i po-
wiedzcie: Nawet proch, który z waszego 
miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest 
królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie 
lżej będzie w ów dzień niż temu miastu». 
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, 
mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje 
imię nawet złe duchy nam się poddają». 
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, 
który spadł z nieba jak błyskawica. Oto 
dałem wam władzę stąpania po wężach i 
skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, 
a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie 

K O M E N T A R Z
Słowa Jezusa: "Idźcie, oto was posyłam jak 

owce między wilki" musiały zaniepokoić 
uczniów. Przecież to stwierdzenie jednozna-
cznie pokazuje, może nie na przegraną 
pozycję, ale na pewno na bezbronność 
uczniów wobec realiów świata, któremu mają 
głosić Boże Królestwo.

Przypomnijmy sobie scenę sądu nad Jezu-
sem i kluczowe pytanie: czy Ty jesteś 
królem? W odpowiedzi Jezusa zawiera się 
cała prawda o Królestwie Bożym – królestwo 
moje nie jest z tego świata. Rzeczywistość 
tego świata jest bowiem zdecydowanie inna 
niż Królestwa Bożego.

Zbawienie – Królestwo Boże - jest darem 
wysłużonym przez Jezusa. Nie wolno tej 
prawdy przemilczeć. Trzeba ją głosić zawsze 
i wszędzie, nie zważając na przeszkody. 

z tego się cieszcie, że duchy się wam 
poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 
zapisane są w niebie».

Oto słowo Pańskie

6  

−−

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w zeszłym miesiącu parafian:

- śp. Genowefę Lepianka,

- śp. Tadeusza Rybarczyka.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie    
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

.8

Różaniec i procesja wokół kościoła 
z figurą MB Fatimskiej. 

Nabożeństwo zakończymy 
Apelem Jasnogórskim

5.
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