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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.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie
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Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne 
zostanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji.

W najbliższy poniedziałek, 5 lipca br.,          
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. Zapra-
szamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 6 lipca br., modlić się będzie-
my za dzieci, zwłaszcza te które odeszły 
od wiary i kościoła. Modlitwę rozpocznie-
my o godz. 17.30. Msza św. w intencji 
dzieci i ich rodziców, zostanie odprawiona 
o godz. 18.00.

Koło Radia Maryja zaprasza na 30. Ogól-
nopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę. 
Wyjazd w niedzielę, 11 lipca br. o godz. 
6.00., powrót tego samego dnia. Zapisy 
prowadzone są w zakrystii.

Informujemy, że decyzją Konferencji Epi-
skopatu Polski od niedzieli, 20 czerwca 
br., zostaje zniesiona dyspensa od ucze-
stnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz 
w święta nakazane.

W tym roku uroczystość patronalną na-
szej parafii – wspomnienie liturgiczne św. 
Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obcho-
dzić będziemy w niedzielę 25 lipca. Za-
chęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i 
służbę liturgiczną do licznego udziału we 

 Nr 643

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 2, 2-5 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Wstąpił 
we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił 
mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do 
mnie mówił. Powiedział mi: «Synu człowieczy, 
posyłam cię do synów Izraela, do ludu bunto-
wników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przod-
kowie ich występowali przeciwko Mnie aż do 
dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twa-
rzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do 
nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A 
oni, czy będą słuchać, czy też zaprze-staną – 
są bowiem ludem opornym – przecież będą 
wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 123 (122), 1b-2. 3-4

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz          
w niebie. † 
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, 
jak oczy służebnicy na ręce jej pani, 
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, * 
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, * 
bo mamy już dosyć pogardy. 
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona * 
szyderstwem zarozumialców i pysznych 
pogardą.

DRUGNIE CZYTANIE
2 Kor 12, 7-10

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Aby nie wynosił 
mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został 
oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie 
policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dla-
tego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł 
ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci 
mojej łaski. Moc bowiem w słabości się dosko-
nali». Najchętniej więc będę się chlubił z mo-
ich słabości, aby zamieszkała we mnie moc 
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich 
słabościach, w obelgach, w niedostatkach,     
w prześladowaniach, w uciskach z powodu 
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, 
tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże Ks. dr Waldemar R. Macko
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K O M E N T A R Z

   Zwróćmy uwagę na dwie kwestie: Pier-
wsza -  to lekceważący stosunek do Jezu-
sa, druga - to niewielka liczba uzdrowio-
nych. Łatwo możemy domyślić się, że obie 
są ze sobą ściśle powiązane. Nasuwa się 
zatem pytanie: Czy sugerowany przez Je-
zusa brak wiary („Dziwił się też ich niedo-
wiarstwu”), może ograniczyć miłosierne 
działanie Boga? Odpowiedź jest oczywi-
sta: człowiek w żaden sposób nie jest          
w stanie Panu Bogu ani czegokolwiek 
dodać, ani ująć. To natomiast co może 
człowiek, i co bardzo często robi, to zam-
knięcie się na działanie Łaski Bożej. 

   Tak właśnie stało się z tymi wszystkimi 
mieszkańcami rodzinnego miasta Jezusa, 
którym nie było dane doświadczyć Jego 
miłosierdzia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 4, 18

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność.

EWANGELIA
Mk 6, 1-6

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. 
A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś 
nadszedł szabat, zaczął nauczać w synago-
dze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdzi-
wieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mą-
drość, 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 Szymo-
na? Czyż nie żyją tu u nas także Jego sio-
stry?» 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 po-
łożył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich 
niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne 
wsie i nauczał.

Oto Słowo Pańskie

Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji Eu-
charystycznej. Nowennę do św. Anny roz-
poczniemy 16 lipca. Zapraszamy wszy-
stkich parafian do licznego udziału w na-
bożeństwie, aby w ten sposób lepiej przy-
gotować się do uroczystości odpustowej. 

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
Elżbiety Czaplińskiej-Kania.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- we wtorek, 6 lipca, wspomnienie bł. Marii
Teresy Leduchowskiej, dziewicy,
- czwartek, 8 lipca, wspomnienie św. Jana
z Dukli, kapłana.

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

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych     
w minionym miesiącu naszych parafiani-
na:

- śp. Halinę Grzelec,
- śp. Sławomira Pawłowskiego,
- śp. Leokadię Bratkowską,
- śp. Sabinę Murawską,
- śp. Alicję Stachowiak,
- śp. Joannę Lasek.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie    
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 
Amen.
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PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA

5 lipca 2021 r. godz. 18.00 
Msza święta wotywna o Duchu 

Świętym. Po Mszy św. odmówimy 
Litanię do Ducha Świętego. 

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA

6 lipca 2021 r.
godz. 17.30 - początek modlitwy 
godz. 18.00 - Msza św. w intencji 
dzieci, które odeszły od wiary i Koś-
cioła oraz ich rodziców.4
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13.06.2021-11.07.2021
Módlmy się do naszej Matki

za dzieci i młodzież,
aby spotkały na swojej drodze

przewodników, którzy pomogą im
wzrastać w wierze

i miłości chrześcijańskiej.

Lipiec miesiącem 
Przenajświętszej Krwi 

Chrystusa
Boże, który przez Najświętszą Krew 
Twojego Jednorodzonego Syna odkupiłeś 
cały świat, zachowaj w nas działanie Twe-
go miłosierdzia, abyśmy czcząc nie-
ustannie misterium naszego zbawienia, 
mogli zasłużyć na jego dobre owoce. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który żyje i króluje w je-
dności z Duchem Świętym, Bóg jedyny na 
wieki wieków, Amen. Panie, przyjęci do 
Twojego świętego stołu, z radością 
czerpiemy wodę ze źródeł Zbawcy: 
prosimy Ciebie – niech Twoja krew sprawi, 
że wytryśnie w nas źródło wody na życie 
wieczne. Amen.

Zachęcamy do odmawiania            
w lipcu Litanii 

do Najdroższej Krwi Chrystusa.
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40. rocznica pierwszych
objawień Matki Bożej

w Medjugorie
Medziugorie, położone 20 km od Mostaru 
w Bośni i Hercegowinie, to miejsce trwa-
jących od 1981 roku objawień Matki Bożej. 
40 lat temu szóstka dzieci mieszkających 
w bośniackiej wsi Medjugorje wyszła z 
domu, by zapędzić zwierzęta do zagród. 
Kiedy wyszły na wzgórze Podbrdo, uka-
zała się im Matka Boża. Dzieci wystraszyły 
się Jasnej Pani i szybko uciekły do swoich 
domów. Na drugi dzień znów wyszły na 
wzgórze i tam oczom Mirjany, Ivanki, Vicki, 
Ivana, Mariji i Jaskova ukazała się Maryja, 
którą dzieci nazwały “Gospą” – po chorwa-
cku “Pani”.
Autentyczność objawień nie została na 
razie uznana przez Kościół, ale papież 
Franciszek zezwolił na pielgrzymowanie 
do Medjugoria, potwierdzając duszpa-
sterską wartość tego miejsca. Kościół 
parafialny w Medjugoriu nie ma statusu 
sanktuarium.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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Można całe życie iść za Chrystusem We mszy św. łączymy się z Nim. Co wię-
cej, Chrystus żyje w nas, a my żyjemy w 
Nim, jak stwierdza św. Paweł: „Razem z 
Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w 
ciele, jednak obecne życie moje jest życiem 
wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i 
samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 19-20).

Jego krew uwalnia nas bowiem od śmierci i 
lęku przed śmiercią. Wyzwala nas nie tylko z 
panowania śmierci fizycznej, ale śmierci du-
chowej, którą jest zło, grzech, ogarniającej 
nas za każdym razem, gdy padamy ofiarą 
naszego grzechu lub grzechu innych ludzi. A 
wówczas nasze życie ulega skażeniu, traci 
piękno, traci sens, więdnie. 

Ale Chrystus jest pełnią życia, a kiedy sta-
wił czoła śmierci, to unicestwił ją na zawsze: 
„Zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odno-
wił życie” – wyznaje Kościół celebrując Eu-
charystię (IV Modlitwa Eucharystyczna). Pas-
cha Chrystusa jest ostatecznym zwycię-
stwem nad śmiercią, ponie-waż przemienił 
On swoją śmierć w najwyż-szy akt miłości. 
A w Eucharystii pragnie On przekazać nam 
tę swoją zwycięską miłość paschalną. Jeśli 
przyjmiemy ją z wiarą, to my również może-
my prawdziwie kochać Boga i bliźniego, mo-
żemy kochać, jak On nas umiłował, oddając 
swe życie.

Jeśli miłość Chrystusa jest we mnie, to 
mogę dać siebie w pełni drugiemu z wewnę-
trzną pewnością, że jeśli drugi mnie skrzy-
wdzi, nie umrę; w przeciwnym razie powi-
nienem się bronić. Męczennicy oddali życie 
właśnie za tę pewność zwycięstwa Chry-
stusa nad śmiercią.

Tylko wówczas, gdy doświadczymy tej 
mocy Chrystusa, mocy Jego miłości, jesteś-
my na-prawdę wolni, by dać siebie bez lęku. 
Tym właśnie jest msza św. – wejściem w mę-
kę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstą-
pienie Jezusa.

Kiedy idziemy na mszę św. to tak jakbyśmy 
szli na Kalwarię. Pomyślcie tylko: jeśli idzie-
my na Kalwarię, pomyślcie z odrobiną wyobr-
aźni – i wiemy, że tym człowiekiem na krzyżu 
jest Jezus – czy pozwolilibyśmy sobie na 
plotkowanie, robienie zdjęć, robienie widowi-
ska? Nie, ponieważ tam obecny jest Jezus!

Z pewnością stalibyśmy w milczeniu, pła-
czu, ale także w radości, że jesteśmy zba-
wieni. Kiedy wchodzimy do kościoła, aby 
sprawować mszę św. pomyślmy o tym. 
Wkraczam na Kalwarię, gdzie Jezus za mnie 
oddaje swoje życie. W ten sposób znika 
widowisko, znikają plotki, komentarze i to 
wszystko, co oddala nas od tego wspaniałe-
go wydarzenia, jakim jest msza św. – zwy-
cięstwo Jezusa.

Myślę, że teraz wyraźniej widać, jak Pas-
cha staje się obecna i działająca za każdym 
razem, gdy odprawiamy mszę św., czyli 
widać sens pamiątki. Uczestnictwo w Eucha-
rystii wprowadza nas w misterium paschalne 
Chrystusa, pozwalając nam przejść wraz    
z Nim ze śmierci do życia – czyli Kalwarię. 
Msza św. jest ponowieniem Kalwarii – a nie 
widowiskiem. Dziękuję.
Źródło:
https://pl.aleteia.org/2017/11/22/franciszek-o-
eucharystii-ona-nadaje-sens-naszemu-zyciu/

   Podczas Mszy św. kończącej rok forma-
cyjny wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji 
Ełckiej, bp Galbas odnosząc się do Liturgii 
Słowa podkreślił w homilii ogromne znaczenie 
prawdziwej wiary w naszym życiu. Przyta-
czając scenę spotkania Chrystusa z kobietą 
cierpiącą na krwotok, zaznaczył, że właśnie to 
wiara tej kobiety okazała się sprawcza i poz-
woliła działać Chrystusowi: „Jezus mówi jej: 
twoja wiara Cię uzdrowiła. Nie: Ja cię uzdro-
wiłem, ale twoja wiara. Dobrze zapamiętajmy 
tę scenę i to zdanie Chrystusa: twoja wiara 
cię uzdrowiła, bo można całe życie iść za 
Chrystusem i nie zrobić w Jego stronę jedne-
go kroku. Można całe życie słuchać Słowa 
Bożego i ani razu Go nie posłuchać. Można 
całe życie mówić: Wierzę w Jednego Boga i 
ani razu w Niego nie uwierzyć. I można co 
niedzielę, albo i częściej być na Mszy świętej, 
a nawet ją sprawować  i ani razu Go nie 
dotknąć.

   Pomimo złagodzenia kolejnych obostrzeń 
dotyczących liczby osób, które mogą być na 
Mszy świętej, „tłumów nie ma, a księża 
mówią, że jest najwyżej połowa tych, co byli 
przed pandemią”. Biskup zauważył, że 
„miesiące obostrzeń nie wywołały w nas 
głodu bezpośredniego udziału w nabożeń-
stwie i sakramentalnego, a nie tylko ducho-
wego przyjmowania komunii świętej!”

„Czemu nie ma ich 
w kościele?”

   Gdzie pozostali? Czemu nie ma ich w koś-
ciele? Czemu nie wracają? – pytał biskup i 
wskazywał, że „części na pewno dlatego, że 
po prostu przyzwyczaili się do niedzieli bez 
mszy, zobaczyli, że jej brak nie wywołał w ich 
życiu żadnego braku, część dlatego, że zmie-
niła się ich wrażliwość religijna. Uważają, że 
wystarczy on-line, bo on daje im duchowy po-
karm lepszej jakości, niż real. Ostatecznie 
jednak pytanie: czemu nie wracają sprowa-
dza się do kwestii wiary. Twoja wiara cię oca-
liła. To bardzo bolesne, dla nas, dla Kościoła 
nad Wisłą AD 2021, Kościoła Papieża Polaka 
i Prymasa Tysiąclecia.
   Ukazując piękno Eucharystii, bp Galbas tłu-
maczył, że „Chrystus nas ubogaca ubóstwem 
Eucharystii. On, który jest schowany w tej, 
patrząc po ludzku, mieszaninie wody i mąki, 
w tym prawie niczym, tak, że bardziej ubogo 
już się nie da, On właśnie tu i teraz ubogaca 
nas tak bardzo, że bardziej się już nie da! 
Daje Siebie”. Jednak jeśli nie ma wiary w to, 
że w czasie Mszy św. spotykam żywego 
Chrystusa, obecnego w sakramencie, że 
mogę Go dotknąć, że w komunii świętej 
przyjmuję Jego żywe Ciało, jasne, że bez 
przekonania, że niedzielna msza św. jest du-
chowym centrum mojego życia, same nakazy 
nic nie dadzą.

 i nie zrobić w Jego stronę jednego kroku.
  „Można całe życie iść za Chrystusem i nie zrobić w Jego stronę jednego kroku. Można całe życie słuchać Słowa Bożego i ani razu Go nie 

posłuchać. Można całe życie mówić: „Wierzę w Jednego Boga” i ani razu w Niego nie uwierzyć. I można co niedzielę, albo i częściej być na 
Mszy świętej, a nawet ją sprawować i ani razu Go nie dotknąć” - mówił bp Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej 

Argument, że mam chodzić w niedziele na 
mszę, bo taki jest przepis Kościoła, dziś już 
nie wystarczy – mówił kaznodzieja.
   Zwracając się do zgromadzonych Biskup 
zachęcał, do otoczenia nieustanną i niestru-
dzoną modlitwą swoje dzieci. Słuchając dzi-
siejszej Ewangelii być może odnajdujecie się 
w historii Jaira, który przyszedł prosić Chry-
stusa w intencji swojej umierającej córki. To 
jest dziś problem wielu wierzących rodziców, 
którzy starali się wychować swoje dzieci jak 
najbardziej po katolicku, a dziś ich dzieci mó-
wią: nie. Co robić? Robić nadal swoje i przy-
nosić ją, albo jego, córkę, albo syna do Jezu-
sa? „Umiera Panie!”. Może inni ci powiedzą: 
„Nie trudź już Nauczyciela. Twoje dziecko 
duchowo umarło. Nie wierzy!”. Nie wierz w to! 
Przynoś je i tak! Proś usilnie, jak tamten oj-
ciec, tamtej dziewczyny. I nie ustawaj w da-
waniu świadectwa o swojej wierze. Nawet, 
jeśli nie zobaczysz natychmiastowego cudu, 
to prędzej, czy później Jezus weźmie ją i jego 
za rękę i powie: „Wstań”, a ty prędzej, czy 
później powiesz za dzisiejszym Psalmistą: 
„Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. 
Boże i Panie, będę cię sławił na wieki”. W 
końcu: „płacz nadchodzi z wieczora, a ran-
kiem wesele”. Przyjdzie ranek. Na pewno! 
Tylko w to nie zwątp! – apelował biskup.
Źródło:
https://stacja7.pl/z-kraju/bp-galbas-mozna-cale-zycie-
isc-za-chrystusem-i-nie-zrobic-w-jego-strone-jednego-
kroku/

 Eucharystia nadaje sens naszemu życiu.

 Czym właściwie jest msza św.? 
Msza św. jest pamiątką misterium paschal-
nego Chrystusa. Czyni nas ona uczestnikami 
Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, 
nadając pełen sens naszemu życiu.
  Z tego względu, aby zrozumieć wartość 
mszy św., musimy najpierw zrozumieć biblijne 
znaczenie „pamiątki”. Nie jest to „tylko wspo-
minaniem wydarzeń z przeszłości, lecz gło-
szeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi. 
W litur-gicznej celebracji tych wydarzeń stają 
się one w pewien sposób obecne i aktualne.
   Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie 
z Egiptu; za każdym razem, gdy obchodzi się 
Paschę, wydarzenia Wyjścia są uobecniane    
w pamięci wierzących, by według nich kształ-
towali swoje życie” (Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, 1363). Jezus Chrystus swoją męką, 
śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstą-
pieniem doprowadził Paschę do pełni. A msza 
św. jest pamiątką Jego Paschy, Jego „exodu-
su”, którego dla nas dokonał, aby nas wypro-
wadzić z niewoli i wprowadzić do ziemi obie-
canej życia wiecznego. 

Jest nie tylko wspomnieniem, ale czymś wię-
cej: jest uobecnie-niem tego, co wydarzyło się 
dwadzieścia wieków temu.
   Eucharystia zawsze prowadzi nas na szczyt 
zbawczego działania Boga: Pan Jezus, stając 
się chlebem łamanym dla nas, wylewa 
bowiem na nas całe swoje miłosierdzie i 
swoją miłość, jak to uczynił na krzyżu, aby 
odnowić nasze serce, naszą egzystencję i 
nasz sposób odnoszenia się do Niego i do 
braci. Powiada Sobór Watykański II. „Ilekroć 
sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w 
której «Chrystus został złożony w ofierze jako 
nasza Pascha» dokonuje się dzieło naszego 
odkupienia” (Konst. dogm. Lumen gentium, 
3).
  Każda celebracja Eucharystii jest promie-
niem tego niezachodzącego słońca, którym 
jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. Ucze-
stnictwo we mszy św., szczególnie w nie-
dzielę, oznacza wejście w zwycięstwo Zmar-
twychwstałego, bycie rozświetlonym Jego 
światłem, ogrzanymi Jego ciepłem.
   Poprzez celebrację eucharystyczną Duch 
Święty czyni nas uczestnikami życia Bożego, 

zdolnego przemienić całą naszą śmiertelną 
istotę. 

   Przechodząc od śmierci do życia, od czasu 
ku wieczności, Pan Jezus pociąga nas ze 
Sobą, by sprawować Paschę. We mszy św. 
sprawujemy Paschę, przebywamy z Jezu-
sem, który umarł i zmartwychwstał, a On nas 
pociąga za sobą naprzód ku życiu wiecz-
nemu.

Zobaczyć muzykę Mistrzów
– Beethoven i inni

„Jedyna rzecz, jaka mnie powstrzymywała, to moja sztuka. Naprawdę bowiem wydawało mi 
się niemożliwe opuścić ten świat, zanim stworzę wszystkie dzieła, które czuję, że muszę skom-
ponować” − pisał Ludwig van Beethoven jesienią 1802 roku, kiedy postępująca utrata słuchu 
niemal doprowadziła go do samobójstwa.

Muzyka tego wielkiego kompozytora naznaczona jest niewątpliwie jego „głuchotą”. Beetho-
ven, pozbawiony możliwości usłyszenia dźwięku zapisywanych przez siebie nut, stworzył swo-
je najwybitniejsze dzieła. Ograniczenie zmysłu, który wydawał się być konieczny do układania 
harmonii dźwięków, ukazało niezwykły paradoks, za którym skrywał się geniusz. Nie mogąc 
usłyszeć swojej muzyki, musiał ją doświadczyć wyobraźnią, obrazami, które w ciszy wyb-
rzmiewały wyraźniej i mocniej. W niej rodziły się najpiękniejsze melodie. Oto powód, dla które-
go forma malarska może stanowić klucz do zrozumienia niezwykłego procesu, którego owo-
cem były najpiękniejsze dzieła, jakie po sobie pozostawił.  

Cykl obrazów Pani Elżbiety Czaplińskiej – Kani, poświęcony twórczości tego kompozytora, 
zdaje się niejako dotykać w swojej formie geniuszu twórczego Ludwiga van Beethovena. Sta-
nowić może swoistą „lobotomię” procesu powstawania tych niezwykłych dzieł muzycznych. 
Obrazy artystki są propozycją ich odczytania, niosącą w swym przekazie subiektywne odczu-
cia autorki. Nie przeszkadza to jednak w doświadczeniu w jej kompozycjach malarskich, uję-
tych w formie abstrakcji, tego, co możemy określić jako „odczuwanie muzyki”. A wydaje się, że 
właśnie ten sposób materializowania dźwięków mógł sprawić, że pięciolinia pod palcami Be-
ethovena została zapisana nie tyle nutami, co obrazami płynącymi z głębi serca, wyrażającymi 
całe bogactwo jego wnętrza. Cykl sześciu obrazów Pani Elżbiety Czaplińskiej-Kani został za-
inspirowany fragmentami tak wybitych dzieł, jak: Sonata nr 14 Cis-moll op. 27 nr 2, Sonata nr 
17 D-moll op. 31 nr 2, V symfonia C-moll op. 67, Bagatela A-moll WoO 59, Missa Solemnis D-
dur op. 123, IX Symfonia D-moll op. 125. Prowadzi do spotkania nie tylko z pięknem melodii, 
ale przede wszystkim z samym ich niezwykłym Twórcą.

ks. Maciej Czapliński

 Katecheza papieża Fanciszka na temat Eucharystii.
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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Można całe życie iść za Chrystusem    We mszy św. łączymy się z Nim. Co wię-
cej, Chrystus żyje w nas, a my żyjemy w 
Nim, jak stwierdza św. Paweł: „Razem z 
Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w 
ciele, jednak obecne życie moje jest życiem 
wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i 
samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 19-20).
   Jego krew uwalnia nas bowiem od śmierci i 
lęku przed śmiercią. Wyzwala nas nie tylko z 
panowania śmierci fizycznej, ale śmierci du-
chowej, którą jest zło, grzech, ogarniającej 
nas za każdym razem, gdy padamy ofiarą 
naszego grzechu lub grzechu innych ludzi. A 
wówczas nasze życie ulega skażeniu, traci 
piękno, traci sens, więdnie. 
   Ale Chrystus jest pełnią życia, a kiedy sta-
wił czoła śmierci, to unicestwił ją na zawsze: 
„Zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odno-
wił życie” – wyznaje Kościół celebrując Eu-
charystię (IV Modlitwa Eucharystyczna). Pas-
cha Chrystusa jest ostatecznym zwycię-
stwem nad śmiercią, ponie-waż przemienił 
On swoją śmierć w najwyż-szy akt miłości. 
A w Eucharystii pragnie On przekazać nam 
tę swoją zwycięską miłość paschalną. Jeśli 
przyjmiemy ją z wiarą, to my również może-
my prawdziwie kochać Boga i bliźniego, mo-
żemy kochać, jak On nas umiłował, oddając 
swe życie.
  Jeśli miłość Chrystusa jest we mnie, to 
mogę dać siebie w pełni drugiemu z wewnę-
trzną pewnością, że jeśli drugi mnie skrzy-
wdzi, nie umrę; w przeciwnym razie powi-
nienem się bronić. Męczennicy oddali życie 
właśnie za tę pewność zwycięstwa Chry-
stusa nad śmiercią.
  Tylko wówczas, gdy doświadczymy tej 
mocy Chrystusa, mocy Jego miłości, jesteś-
my na-prawdę wolni, by dać siebie bez lęku. 
Tym właśnie jest msza św. – wejściem w mę-
kę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstą-
pienie Jezusa.
   Kiedy idziemy na mszę św. to tak jakbyśmy 
szli na Kalwarię. Pomyślcie tylko: jeśli idzie-
my na Kalwarię, pomyślcie z odrobiną wyobr-
aźni – i wiemy, że tym człowiekiem na krzyżu 
jest Jezus – czy pozwolilibyśmy sobie na 
plotkowanie, robienie zdjęć, robienie widowi-
ska? Nie, ponieważ tam obecny jest Jezus!
   Z pewnością stalibyśmy w milczeniu, pła-
czu, ale także w radości, że jesteśmy zba-
wieni. Kiedy wchodzimy do kościoła, aby 
sprawować mszę św. pomyślmy o tym. 
Wkraczam na Kalwarię, gdzie Jezus za mnie 
oddaje swoje życie. W ten sposób znika 
widowisko, znikają plotki, komentarze i to 
wszystko, co oddala nas od tego wspaniałe-
go wydarzenia, jakim jest msza św. – zwy-
cięstwo Jezusa.
   Myślę, że teraz wyraźniej widać, jak Pas-
cha staje się obecna i działająca za każdym 
razem, gdy odprawiamy mszę św., czyli 
widać sens pamiątki. Uczestnictwo w Eucha-
rystii wprowadza nas w misterium paschalne 
Chrystusa, pozwalając nam przejść wraz    
z Nim ze śmierci do życia – czyli Kalwarię. 
Msza św. jest ponowieniem Kalwarii – a nie 
widowiskiem. Dziękuję.
Źródło:
https://pl.aleteia.org/2017/11/22/franciszek-o-
eucharystii-ona-nadaje-sens-naszemu-zyciu/

   Podczas Mszy św. kończącej rok forma-
cyjny wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji 
Ełckiej, bp Galbas odnosząc się do Liturgii 
Słowa podkreślił w homilii ogromne znaczenie 
prawdziwej wiary w naszym życiu. Przyta-
czając scenę spotkania Chrystusa z kobietą 
cierpiącą na krwotok, zaznaczył, że właśnie to 
wiara tej kobiety okazała się sprawcza i poz-
woliła działać Chrystusowi: „Jezus mówi jej: 
twoja wiara Cię uzdrowiła. Nie: Ja cię uzdro-
wiłem, ale twoja wiara. Dobrze zapamiętajmy 
tę scenę i to zdanie Chrystusa: twoja wiara 
cię uzdrowiła, bo można całe życie iść za 
Chrystusem i nie zrobić w Jego stronę jedne-
go kroku. Można całe życie słuchać Słowa 
Bożego i ani razu Go nie posłuchać. Można 
całe życie mówić: Wierzę w Jednego Boga i 
ani razu w Niego nie uwierzyć. I można co 
niedzielę, albo i częściej być na Mszy świętej, 
a nawet ją sprawować  i ani razu Go nie 
dotknąć.

   Pomimo złagodzenia kolejnych obostrzeń 
dotyczących liczby osób, które mogą być na 
Mszy świętej, „tłumów nie ma, a księża 
mówią, że jest najwyżej połowa tych, co byli 
przed pandemią”. Biskup zauważył, że 
„miesiące obostrzeń nie wywołały w nas 
głodu bezpośredniego udziału w nabożeń-
stwie i sakramentalnego, a nie tylko ducho-
wego przyjmowania komunii świętej!”

„Czemu nie ma ich 
w kościele?”

   Gdzie pozostali? Czemu nie ma ich w koś-
ciele? Czemu nie wracają? – pytał biskup i 
wskazywał, że „części na pewno dlatego, że 
po prostu przyzwyczaili się do niedzieli bez 
mszy, zobaczyli, że jej brak nie wywołał w ich 
życiu żadnego braku, część dlatego, że zmie-
niła się ich wrażliwość religijna. Uważają, że 
wystarczy on-line, bo on daje im duchowy po-
karm lepszej jakości, niż real. Ostatecznie 
jednak pytanie: czemu nie wracają sprowa-
dza się do kwestii wiary. Twoja wiara cię oca-
liła. To bardzo bolesne, dla nas, dla Kościoła 
nad Wisłą AD 2021, Kościoła Papieża Polaka 
i Prymasa Tysiąclecia.
   Ukazując piękno Eucharystii, bp Galbas tłu-
maczył, że „Chrystus nas ubogaca ubóstwem 
Eucharystii. On, który jest schowany w tej, 
patrząc po ludzku, mieszaninie wody i mąki, 
w tym prawie niczym, tak, że bardziej ubogo 
już się nie da, On właśnie tu i teraz ubogaca 
nas tak bardzo, że bardziej się już nie da! 
Daje Siebie”. Jednak jeśli nie ma wiary w to, 
że w czasie Mszy św. spotykam żywego 
Chrystusa, obecnego w sakramencie, że 
mogę Go dotknąć, że w komunii świętej 
przyjmuję Jego żywe Ciało, jasne, że bez 
przekonania, że niedzielna msza św. jest du-
chowym centrum mojego życia, same nakazy 
nic nie dadzą.

 i nie zrobić w Jego stronę jednego kroku.
  „Można całe życie iść za Chrystusem i nie zrobić w Jego stronę jednego kroku. Można całe życie słuchać Słowa Bożego i ani razu Go nie 

posłuchać. Można całe życie mówić: „Wierzę w Jednego Boga” i ani razu w Niego nie uwierzyć. I można co niedzielę, albo i częściej być na 
Mszy świętej, a nawet ją sprawować i ani razu Go nie dotknąć” - mówił bp Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej 

Argument, że mam chodzić w niedziele na 
mszę, bo taki jest przepis Kościoła, dziś już 
nie wystarczy – mówił kaznodzieja.
   Zwracając się do zgromadzonych Biskup 
zachęcał, do otoczenia nieustanną i niestru-
dzoną modlitwą swoje dzieci. Słuchając dzi-
siejszej Ewangelii być może odnajdujecie się 
w historii Jaira, który przyszedł prosić Chry-
stusa w intencji swojej umierającej córki. To 
jest dziś problem wielu wierzących rodziców, 
którzy starali się wychować swoje dzieci jak 
najbardziej po katolicku, a dziś ich dzieci mó-
wią: nie. Co robić? Robić nadal swoje i przy-
nosić ją, albo jego, córkę, albo syna do Jezu-
sa? „Umiera Panie!”. Może inni ci powiedzą: 
„Nie trudź już Nauczyciela. Twoje dziecko 
duchowo umarło. Nie wierzy!”. Nie wierz w to! 
Przynoś je i tak! Proś usilnie, jak tamten oj-
ciec, tamtej dziewczyny. I nie ustawaj w da-
waniu świadectwa o swojej wierze. Nawet, 
jeśli nie zobaczysz natychmiastowego cudu, 
to prędzej, czy później Jezus weźmie ją i jego 
za rękę i powie: „Wstań”, a ty prędzej, czy 
później powiesz za dzisiejszym Psalmistą: 
„Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. 
Boże i Panie, będę cię sławił na wieki”. W 
końcu: „płacz nadchodzi z wieczora, a ran-
kiem wesele”. Przyjdzie ranek. Na pewno! 
Tylko w to nie zwątp! – apelował biskup.
Źródło:
https://stacja7.pl/z-kraju/bp-galbas-mozna-cale-zycie-
isc-za-chrystusem-i-nie-zrobic-w-jego-strone-jednego-
kroku/

 Eucharystia nadaje sens naszemu życiu.

 Czym właściwie jest msza św.? 
Msza św. jest pamiątką misterium paschal-
nego Chrystusa. Czyni nas ona uczestnikami 
Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, 
nadając pełen sens naszemu życiu.
  Z tego względu, aby zrozumieć wartość 
mszy św., musimy najpierw zrozumieć biblijne 
znaczenie „pamiątki”. Nie jest to „tylko wspo-
minaniem wydarzeń z przeszłości, lecz gło-
szeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi. 
W litur-gicznej celebracji tych wydarzeń stają 
się one w pewien sposób obecne i aktualne.
   Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie 
z Egiptu; za każdym razem, gdy obchodzi się 
Paschę, wydarzenia Wyjścia są uobecniane    
w pamięci wierzących, by według nich kształ-
towali swoje życie” (Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, 1363). Jezus Chrystus swoją męką, 
śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstą-
pieniem doprowadził Paschę do pełni. A msza 
św. jest pamiątką Jego Paschy, Jego „exodu-
su”, którego dla nas dokonał, aby nas wypro-
wadzić z niewoli i wprowadzić do ziemi obie-
canej życia wiecznego. 

Jest nie tylko wspomnieniem, ale czymś wię-
cej: jest uobecnie-niem tego, co wydarzyło się 
dwadzieścia wieków temu.
   Eucharystia zawsze prowadzi nas na szczyt 
zbawczego działania Boga: Pan Jezus, stając 
się chlebem łamanym dla nas, wylewa 
bowiem na nas całe swoje miłosierdzie i 
swoją miłość, jak to uczynił na krzyżu, aby 
odnowić nasze serce, naszą egzystencję i 
nasz sposób odnoszenia się do Niego i do 
braci. Powiada Sobór Watykański II. „Ilekroć 
sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w 
której «Chrystus został złożony w ofierze jako 
nasza Pascha» dokonuje się dzieło naszego 
odkupienia” (Konst. dogm. Lumen gentium, 
3).
  Każda celebracja Eucharystii jest promie-
niem tego niezachodzącego słońca, którym 
jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. Ucze-
stnictwo we mszy św., szczególnie w nie-
dzielę, oznacza wejście w zwycięstwo Zmar-
twychwstałego, bycie rozświetlonym Jego 
światłem, ogrzanymi Jego ciepłem.
   Poprzez celebrację eucharystyczną Duch 
Święty czyni nas uczestnikami życia Bożego, 

zdolnego przemienić całą naszą śmiertelną 
istotę. 

   Przechodząc od śmierci do życia, od czasu 
ku wieczności, Pan Jezus pociąga nas ze 
Sobą, by sprawować Paschę. We mszy św. 
sprawujemy Paschę, przebywamy z Jezu-
sem, który umarł i zmartwychwstał, a On nas 
pociąga za sobą naprzód ku życiu wiecz-
nemu.

Zobaczyć muzykę Mistrzów
– Beethoven i inni

   „Jedyna rzecz, jaka mnie powstrzymywała, to moja sztuka. Naprawdę bowiem wydawało mi 
się niemożliwe opuścić ten świat, zanim stworzę wszystkie dzieła, które czuję, że muszę skom-
ponować” − pisał Ludwig van Beethoven jesienią 1802 roku, kiedy postępująca utrata słuchu 
niemal doprowadziła go do samobójstwa.
    Muzyka tego wielkiego kompozytora naznaczona jest niewątpliwie jego „głuchotą”. Beetho-
ven, pozbawiony możliwości usłyszenia dźwięku zapisywanych przez siebie nut, stworzył swo-
je najwybitniejsze dzieła. Ograniczenie zmysłu, który wydawał się być konieczny do układania 
harmonii dźwięków, ukazało niezwykły paradoks, za którym skrywał się geniusz. Nie mogąc 
usłyszeć swojej muzyki, musiał ją doświadczyć wyobraźnią, obrazami, które w  ciszy wyb-
rzmiewały  wyraźniej i mocniej. W niej rodziły się najpiękniejsze melodie. Oto powód, dla które-
go forma malarska może stanowić klucz do zrozumienia niezwykłego procesu, którego owo-
cem były najpiękniejsze dzieła, jakie po sobie pozostawił.  
   Cykl obrazów Pani Elżbiety Czaplińskiej – Kani, poświęcony twórczości tego kompozytora, 
zdaje się niejako dotykać w swojej formie geniuszu twórczego Ludwiga van Beethovena. Sta-
nowić może swoistą „lobotomię” procesu powstawania tych niezwykłych dzieł muzycznych. 
Obrazy artystki są propozycją ich odczytania, niosącą w swym przekazie subiektywne odczu-
cia autorki. Nie przeszkadza to jednak w doświadczeniu w jej kompozycjach malarskich, uję-
tych w formie abstrakcji, tego, co możemy określić jako „odczuwanie muzyki”. A wydaje się, że 
właśnie ten sposób materializowania dźwięków mógł sprawić, że pięciolinia pod palcami Be-
ethovena została zapisana nie tyle nutami, co obrazami płynącymi z głębi serca, wyrażającymi 
całe bogactwo jego wnętrza. Cykl sześciu obrazów Pani Elżbiety Czaplińskiej-Kani został  za-
inspirowany fragmentami tak wybitych dzieł, jak: Sonata nr 14 Cis-moll op. 27 nr 2, Sonata nr 
17 D-moll op. 31 nr 2, V symfonia C-moll op. 67, Bagatela A-moll WoO 59, Missa Solemnis D-
dur op. 123, IX Symfonia D-moll op. 125. Prowadzi do spotkania nie tylko z pięknem melodii, 
ale przede wszystkim z samym ich niezwykłym Twórcą.

 ks. Maciej Czapliński

 Katecheza papieża Fanciszka na temat Eucharystii.

zapraszamy 
w niedziele
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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.

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

Dziś przypada pierwsza niedziela mie-
siąca lipca. Nabożeństwo Eucharystyczne 
zostanie odprawione o godz. 17.00. Po 
nabożeństwie procesja wokół kościoła. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji.

W najbliższy poniedziałek, 5 lipca br.,          
o godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza
św. wotywna o Duchu Świętym. Zapra-
szamy do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 6 lipca br.,  modlić się będzie-
my za dzieci, zwłaszcza te które odeszły 
od wiary i kościoła. Modlitwę rozpocznie-
my o godz. 17.30. Msza św. w intencji 
dzieci i ich rodziców, zostanie odprawiona 
o godz. 18.00.

Koło Radia Maryja zaprasza na 30. Ogól-
nopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę. 
Wyjazd w niedzielę, 11 lipca br. o godz. 
6.00., powrót tego samego dnia. Zapisy 
prowadzone są w zakrystii.

Informujemy, że decyzją Konferencji Epi-
skopatu Polski od niedzieli, 20 czerwca 
br., zostaje zniesiona dyspensa od ucze-
stnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz 
w święta nakazane.

W tym roku uroczystość patronalną na-
szej parafii – wspomnienie liturgiczne św. 
Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – obcho-
dzić będziemy w niedzielę 25 lipca. Za-
chęcamy wszystkie wspólnoty parafialne i 
służbę liturgiczną do licznego udziału we 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 2, 2-5 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Wstąpił 
we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił 
mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do 
mnie mówił. Powiedział mi: «Synu człowieczy, 
posyłam cię do synów Izraela, do ludu bunto-
wników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przod-
kowie ich występowali przeciwko Mnie aż do 
dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twa-
rzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do 
nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A 
oni, czy będą słuchać, czy też zaprze-staną – 
są bowiem ludem opornym – przecież będą 
wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 123 (122), 1b-2. 3-4

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz          
w niebie. † 
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, 
jak oczy służebnicy na ręce jej pani, 
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, * 
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, * 
bo mamy już dosyć pogardy. 
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona * 
szyderstwem zarozumialców i pysznych 
pogardą.

DRUGNIE CZYTANIE
2 Kor 12, 7-10

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Aby nie wynosił 
mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został 
oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie 
policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dla-
tego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł 
ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci 
mojej łaski. Moc bowiem w słabości się dosko-
nali». Najchętniej więc będę się chlubił z mo-
ich słabości, aby zamieszkała we mnie moc 
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich 
słabościach, w obelgach, w niedostatkach,     
w prześladowaniach, w uciskach z powodu 
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, 
tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże Ks. dr Waldemar R. Macko

Lipiec miesiącem 
Przenajświętszej Krwi Chrystusa. . . . . . 2

Można całe życie iść za Chrystusem 
i nie zrobić w Jego stronę 
jednego kroku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Eucharystia nadaje sens 
naszemu życiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Zobaczyć muzykę Mistrzów
–  Beethoven i inni  . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nabożeństwa w pierwszy
poniedziałek i wtorek miesiąca   . . . . . . 4

40. rocznica pierwszych objawień
Matki Bożej w Medjugorie . . . . . . . . . . . 4

1.

2.

K O M E N T A R Z

Zwróćmy uwagę na dwie kwestie: Pier-
wsza -  to lekceważący stosunek do Jezu-
sa, druga - to niewielka liczba uzdrowio-
nych. Łatwo możemy domyślić się, że obie 
są ze sobą ściśle powiązane. Nasuwa się 
zatem pytanie: Czy sugerowany przez Je-
zusa brak wiary („Dziwił się też ich niedo-
wiarstwu”), może ograniczyć miłosierne 
działanie Boga? Odpowiedź jest oczywi-
sta: człowiek w żaden sposób nie jest          
w stanie Panu Bogu ani czegokolwiek 
dodać, ani ująć. To natomiast co może 
człowiek, i co bardzo często robi, to zam-
knięcie się na działanie Łaski Bożej. 

Tak właśnie stało się z tymi wszystkimi 
mieszkańcami rodzinnego miasta Jezusa, 
którym nie było dane doświadczyć Jego 
miłosierdzia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 4, 18

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność.

EWANGELIA
Mk 6, 1-6

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. 
A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś 
nadszedł szabat, zaczął nauczać w synago-
dze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdzi-
wieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mą-
drość, 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 Szymo-
na? Czyż nie żyją tu u nas także Jego sio-
stry?» 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 po-
łożył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich 
niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne 
wsie i nauczał.

Oto Słowo Pańskie

Mszy św. o godz. 13.00. i w procesji Eu-
charystycznej. Nowennę do św. Anny roz-
poczniemy 16 lipca. Zapraszamy wszy-
stkich parafian do licznego udziału w na-
bożeństwie, aby w ten sposób lepiej przy-
gotować się do uroczystości odpustowej. 

Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
Elżbiety Czaplińskiej-Kania.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- we wtorek, 6 lipca, wspomnienie bł. Marii
Teresy Leduchowskiej, dziewicy,
- czwartek, 8 lipca, wspomnienie św. Jana
z Dukli, kapłana.

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

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych     
w minionym miesiącu naszych parafiani-
na:

- śp. Halinę Grzelec,
- śp. Sławomira Pawłowskiego,
- śp. Leokadię Bratkowską,
- śp. Sabinę Murawską,
- śp. Alicję Stachowiak,
- śp. Joannę Lasek.

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

3.

7.

6.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA

5 lipca 2021 r. godz. 18.00 
Msza święta wotywna o Duchu 

Świętym. Po Mszy św.  odmówimy 
Litanię do Ducha Świętego. 

PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA

 6 lipca 2021 r. 
godz. 17.30 - początek modlitwy 
godz. 18.00 - Msza św. w intencji 
dzieci, które odeszły od wiary i Koś-
cioła oraz ich rodziców.4

5

13.06.2021-11.07.2021
Módlmy się do naszej Matki

za dzieci i młodzież,
aby spotkały na swojej drodze

przewodników, którzy pomogą im
wzrastać w wierze

i miłości chrześcijańskiej.

Lipiec miesiącem 
Przenajświętszej Krwi 

Chrystusa
Boże, który przez Najświętszą Krew 
Twojego Jednorodzonego Syna odkupiłeś 
cały świat, zachowaj w nas działanie Twe-
go miłosierdzia, abyśmy czcząc nie-
ustannie misterium naszego zbawienia, 
mogli zasłużyć na jego dobre owoce. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który żyje i króluje w 
jedności z Duchem Świętym, Bóg jedyny 
na wieki wieków, Amen.Panie, przyjęci do 
Twojego świętego stołu, z radością 
czerpiemy wodę ze źródeł Zbawcy: 
prosimy Ciebie – niech Twoja krew sprawi, 
że wytryśnie w nas źródło wody na życie 
wieczne. Amen.

Zachęcamy do odmawiania            
w lipcu Litanii 

do Najdroższej Krwi Chrystusa.
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40. rocznica pierwszych
objawień Matki Bożej

w Medjugorie
Medziugorie, położone 20 km od Mostaru 
w Bośni i Hercegowinie, to miejsce trwa-
jących od 1981 roku objawień Matki Bożej. 
40 lat temu szóstka dzieci mieszkających 
w bośniackiej wsi Medjugorje wyszła z 
domu, by zapędzić zwierzęta do zagród. 
Kiedy wyszły na wzgórze Podbrdo, uka-
zała się im Matka Boża. Dzieci wystraszyły 
się Jasnej Pani i szybko uciekły do swoich 
domów. Na drugi dzień znów wyszły na 
wzgórze i tam oczom Mirjany, Ivanki, Vicki, 
Ivana, Mariji i Jaskova ukazała się Maryja, 
którą dzieci nazwały “Gospą” – po chorwa-
cku “Pani”.
Autentyczność objawień nie została na 
razie uznana przez Kościół, ale papież 
Franciszek zezwolił na pielgrzymowanie 
do Medjugoria, potwierdzając duszpa-
sterską wartość tego miejsca. Kościół 
parafialny w Medjugoriu nie ma statusu 
sanktuarium.

8.

9.
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