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W oczekiwaniu na beatyfikację
Z okazji beatyfikacji Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Akcja Katolicka 
przygotowała okolicznościowy plakat. Oczekiwana od lat beatyfikacja 
Prymasa Tysiąclecia to będzie wielkie święto, wielkie wydarzenie historyczne 
i religijne, dlatego postarajmy się dobrze to święto zaakcentować. 3 sierpnia 
br. będziemy przeżywali 120. rocznicę urodzin kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Zamieśćmy plakat w oknach naszych domów już wtedy. 
Dajmy świadectwo naszej  wierze i wierności Prymasowi  Tysiąclecia.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
3 lipca 2021 r. godz. 7.00

Msza święta wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP,

po mszy św. odprawimy nabożeństwo 
pierwszosobotnie.

11.07.2021 - 12.09.2021 
Módlmy się za Kościół w krajach misyjnych, 

aby ci, którzy zostali posłani 
do głoszenia Ewangelii 

pomagali wielu ludziom poznać Jezusa.
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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; 

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 16, 2-4. 12-15

Czytanie z Księgi Wyjścia: Na pustyni całe 
zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać 
przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izra-
elici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana     
w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed 
garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! 
Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby gło-
dem zamorzyć całą tę rzeszę». Pan powiedział 
wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb 
z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i 
każdego dnia będzie zbierał według potrzeby 
dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pój-
dą za moimi rozkazami czy też nie». «Słysza-
łem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak:       
O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano na-
sycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, 
Pan, jestem waszym Bogiem». Rzeczywiście 
wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, 
a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła 
obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, 
wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziar-
nistego, niby szron na ziemi. Na widok tego 
Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – 
gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział 
do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje 
wam Pan na pokarm».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył
To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy, * 
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, 
opowiemy przyszłemu pokoleniu, * 
chwałę Pana i Jego potęgę.

On z góry wydał rozkaz chmurom * 
i bramę nieba otworzył. 
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, * 
podarował im chleb niebieski.

Spożywał człowiek chleb aniołów, * 
Bóg zesłał im pokarm do syta. 
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, * 
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

DRUGNIE CZYTANIE
Ef 4, 17. 20-24

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: To mówię i zaklinam się na 
Pana, abyście już nie postępowali tak, jak 
postępują poganie z ich próżnym myśleniem.
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Początek sierpnia to czas pielgrzymek. Od 
piątku, 6 sierpnia br., naszą duchową piel-
grzymkę do Sanktuarium Jasnogórskiego 
przeżywać będziemy odmawiając różaniec. 
Modlitwę różańcową odmawiamy codzien-
nie, za wyjątkiem najbliższego piątku i sobo-
ty, po Mszy św. o godz. 17.00. - chodząc 
wokół kościoła.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. Informacje                 
o mszach w ramce obok.
W piątek, 6 sierpnia, ze względu na przypa-
dające Święto Przemienienia Pańskiego nie 
można celebrować Mszy św. wotywnej          
o Najśw. Sercu Pana Jezusa. Z sakramentu
pokuty i pojednania można będzie skorzy-
stać: rano i od godz. 16.00. 
Przed kościołem można nabyć plakaty 
beatyfikacyjne z wizerunkiem kard. Stefana 
Wyszyńskiego oraz album o Prymasie Ty-
siąclecia.
Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i 
przetworów owocowych. Kiermasz będzie 
trwał do godz. 14.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w środę, 4 sierpnia, wspomnienie św. Jana
Marii Vianneya, kapłana,
- w piątek, 6 sierpnia, święto Przemienienia
Pańskiego.

Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabo-
żeństwo adoracyjne zostanie odprawione 
o godz. 17.00., a następnie procesja eu-
charystyczna wokół świątyni. Prosimy mi-
nistrantów, bielanki, asystę kościelną i
wszystkie wspólnoty parafialne o udział
w procesji. Po procesji modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.
Msza św. w intencji żywych i zmarłych 
uczestników Powstania Warszawskiego 
zostanie odprawiona o godz. 16.15. na 
cmentarzu. Po Mszy św. przejdziemy do 
kwatery grobów powstańczych, gdzie  
uczcimy pamięć poległych i pomordowa-
nych powstańców (o godz. 17.00). 
Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00. 
We wtorek, 3 sierpnia br., modlić się 
będziemy za dzieci, zwłaszcza te które 
odeszły od wiary i Kościoła. Msza św. w 
intencji dzieci i ich rodziców, zostanie 
odprawiona o godz. 18.00.
W Święto Przemienienia Pańskiego w 
piątek, 6 sierpnia o godz. 16.00., zostanie 
odprawiona na cmentarzu Msza św. za 
zmarłych z naszych rodzin. Miłosierdziu 
Bożemu, w sposób szczególny, polecać 
będziemy tych, którzy opuścili nas w osta-
tnim czasie. Zmarłych polecanych na-
szym modlitwom prosimy zgłaszać w za-
krystii.

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystu-
sa. Słyszeliście przecież o Nim i zosta-
liście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, 
jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy po-
przedniego sposobu życia – trzeba porzu-
cić dawnego człowieka, który ulega ze-
psuciu na skutek zwodniczych żądz, 
odnawiać się duchem w waszym myśle-
niu i przyoblec się w człowieka nowego, 
stworzonego na obraz Boga, w sprawie-
dliwości i prawdziwej świętości.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA
J 6, 24-35

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Kiedy 
ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora 
nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do 
łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezu-
sa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym 
brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przy-
byłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie 
Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dla-
tego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie 
o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który
trwa na życie wieczne, a który da wam Syn
Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą
naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Nie-
go: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali
dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł do
nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście
wierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do
Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy
go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?
Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napi-
sano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb

K O M E N T A R Z
   Droga chrześcijanina to ciągłe wycho-
dzenie z „Egiptu - miejsca naszej niewoli”, 
związanej z grzechem i słabościami, któ-
rym się poddajemy. Do tego wyjścia wzy-
wa nas dzisiaj święty Paweł, mówiąc: 
„trzeba porzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu na skutek żądz i odnawiać 
się duchem w waszym myśleniu…”. 

   Nie łatwo jest odpowiedzieć całym ser-
cem na to wezwanie, bo obietnica Jezusa 
wymaga od nas wiary i gotowości wejścia 
na drogę zabiegania „nie o ten pokarm, 
który niszczeje, ale o ten, który trwa na 
życie wieczne”. Zaufać Jezusowi tak, aby 
być gotowym porzucić krainę, gdzie 
„zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i 
jadaliśmy chleb do syta”, pokarm słabości i 
grzechu, oznacza przyjąć to, co On dla 
nas przygotował – „Chleb Życia”. Przyjąć     
z wiarą to wszystko, co stawia przede 
mną, tylko wtedy będę mógł doświadczyć 
cudu nasycenia. 

z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem
Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie
daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie,
dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział
im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we
Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Oto Słowo Pańskie

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
6 sierpnia 2021 r. 

godz. 18.00 Msza św. z intencją 
wynagradzającą Bożemu Sercu. 

Po mszy św. wspólnota Odnowy  
Duchu Świętym wraz z Kapłanem, 

poprowadzi nabożeństwo 
pierwszopiątkowe.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA

2 sierpnia 2021 r. godz. 18.00 
Msza święta wotywna o Duchu 

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

PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA 
3 sierpnia 2021 r.

godz. 18.00 - Msza św. w intencji 
dzieci, które odeszły od wiary i Koś-

cioła oraz ich rodziców.

PIERWSZY CZWARTEK
5 sierpnia 2021 r. godz. 17.00

Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie       
w intencji kapłanów z naszej parafii, 

a po mszy odmawiamy Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

6.

10. 

4.

7.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com


Modlitwa o beatyfikacjŋ 
kard. S. Wyszyŗskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej 
niewypowiedzianej dobroci powołujesz cią-
gle nowych apostołów, aby przybliżali świa-
tu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że 
dałeś nam opatrznościowego Pasterza Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa 
Tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej święto-
ści, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył 
go do grona swoich świętych. Wejrzyj na 
jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się 
Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności 
i prześladowań, które znosił dla imienia 
Twego. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół 
Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i 
każdego człowieka, broniąc jego godności i 
praw, przebaczając wrogom, zło dobrem 
zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Ste-
fana Kardynała, który wszystko postawił na 
Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szu-
kając pomocy w obronie wiary Chrystusowej 
i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie do-
bry, uczyń go orędownikiem naszych spraw 
przed Tobą. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za 
wstawiennictwem Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szcze-
gólnie proszę…
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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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Szukała sensu tego, co się z nią działo i 
zrozumiała, że Bóg stawia ją wobec wezwania 
…

Nie poddała się!
W pierwszych latach po utracie wzroku pod-

jęła intensywną pracę nad własną rehabili-
tacją, nauczyła się pisma Braille’a. Rodzice tak 
po ludzku się wstydzili – wozili od jednej sławy 
okulistycznej do drugiej z nadzieją na ratunek. 
W końcu Róża zetknęła się z doktorem Bole-
sławem Gepnerem, który powiedział jej 
wprost: Niech panienka nie pozwoli się wozić 
od lekarza do lekarza, trzeba się zająć niewi-
domymi w Polsce, oni są w bardzo trudnych 
warunkach. To ten doktor nadał jej kierunek,       
a Róża rozumiała, że to jest wyzwanie dla niej. 
Często mówiła nawet, że Gepner jest „zało-
życielem” Towarzystwa Opieki nad Ociemnia-
łymi, że Pan Bóg się nim posłużył.

Historycznie rzecz ujmując, święto to poja-
wia się w Syrii już na przełomie VII i VIII wie-
ku, by potem dotrzeć do Europy. Nawiązuje 
ono do Ewangelii i opisu Przemienienia Je-
zusa Chrystusa na górze Tabor (por. Mt 17, 
1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). Przemienienie 
Pańskie przyjęło się w Kościele powsze-
chnym za papieża Kaliksta III (1455-58). On 
też określił datę jego świętowania właśnie 
na 6 sierpnia. Misterium Przemienienia Je-
zusa Chrystusa niesie w swoim przesłaniu 
głęboką teologię. Pan zmienia swoje oblicze 
na górze, która to według Biblii jest szczegól-
nym miejscem obecności i bliskości Boga. 
Tam Jezus się modli. Tam Jezus jednoczy 
się z Ojcem. Twarz Chrystusa zostaje w cu-
downym sposób odmieniona, Jego odzież 
również.

1 sierpnia 2021 r.
77. rocznica Powstania Warszawskiego

Z okazji obchodów 77. rocznicy Powstania Warsza-
wskiego Muzeum inauguruje 

projekt „Korzenie pamięci”. 
Zaprasza potomków Powstańców Warszawskich do 
wzięcia udziału w inicjatywie, która sprawi, że pamięć 
o Powstańcach Warszawskich stanie się prawdziwie
żywa.ego poszli walczyć.

Święto Przemienienia Pańskiego 
Jak każdego roku w Święto Przemienienia Pańskiego w piątek, 6 sierpnia o godz. 16.00., 

zostanie odprawiona na cmentarzu Msza św. za zmarłych z naszych rodzin. Miłosierdziu 
Bożemu, w sposób szczególny, polecać będziemy tych, którzy opuścili nas w ostatnim
czasie. Zmarłych polecanych naszym modlitwom prosimy zgłaszać w zakrystii.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
i  siostry Elżbiety Róży Czackiej 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

1.

2.

Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, 
twojego brata (siostrę).
Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć 
coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną
słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykro-
ści. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij
rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak
czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

Inny-mi słowy, możemy śmiało powiedzieć, 
że to sam Bóg objawił się w osobie swojego 
Syna. Owa niespotykana teofania, czyli obja-
wienie się Pana Boga, wskazuje też na to, 
że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Jego 
Bóstwo było ukryte podczas Jego ziemskie-
go życia. Kościół naucza, że celem Przemie-
nienia było przygotowanie uczniów na trudny 
i bolesny czas Męki Pańskiej, aby nie zwąt-
pili, widząc tragedię Krzyża. Ponadto naśla-
dowcy Chrystusa, kontemplując Jego Prze-
mienienie, mogą coraz bardziej się do Niego 
upodobnić.

Ks. Jacek Molka

Źródło:
https://m.niedziela.pl/artykul/1616/Swieto-
Przemienienia-Panskiego

Otrzymała bardzo dobre wykształcenie, 
znała 4 języki, a ojciec nauczył ją zarządzania 
gospodarstwem, co było czymś niezwykłym 
dla panien w tamtych czasach. Ogromny 
wpływ na dziewczynę wywarła jej babka – 
Pelagia Czacka z Sapiehów. Róża od dzie-
cka miała słaby wzrok, ale babcia przygoto-
wała ją do ślepoty, uczyła wielu modlitw na 
pamięć, powtarzała, że jak się nie ma wzroku, 
to porządek jest niezwykle ważny w życiu.

Upadek z konia…
   Na początku Róża oczywiście widziała, fun-
kcjonowała normalnie, nawet lubiła patrzeć 
w słońce. Kochała jeździć konno. W pewnym 
momencie jej bracia jednak zaczęła zauwa-
żać, że źle ocenia odległości od przeszkód. 
Kiedy miała 22 lata, upadła z konia – w wy-
niku upadku odkleiła się siatkówka i Róża 
całkowicie straciła widzenie.

  Trudno sobie wyobrazić sytuację młodej 
kobiety, która traci wzrok… Na trzy dni 
zamknęła się w swoim pokoju, w jakiś sposób 
toczyła walkę i ze sobą i z Panem Bogiem. 

O Matce Elżbiecie Czackiej opowiada 
nam siostra Angelica Jose – Franciszka-
nka Służebnica Krzyża

Najbardziej fascynująca w niej była ogro-mna 
pasja życia dla Boga, odwaga w przy-jęciu 
cierpienia i zaufanie Bożej Opatrzności. To 
była niezwykle dojrzała osobowość. Z jednej 
strony była człowiekiem głębokiej wiary, 
odwagi i prostoty. Z drugiej – trzeba dostrzec 
fenomen Matki - czyli jej wkład w  rozwój tyflo-
logii w ówczesnej Polsce: zajęcie się niewido-
mymi, ich edukacja i włączenie w życie społe-
czne.

Prymas Polski Stefan Kardynała Wyszyński w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił program Społecznej Krucjaty Miłości. Jest to 
program odnowy życia codziennego, to zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, 
wszędzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia.

Prymas mówił, że „Czas to miłość!(…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś żyć tym 
programem.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Źródło: https://wyszynskiprymas.pl/abc-spolecznej-krucjaty-milosci/#

Jak Hrabianka Róża Czacka 
stała się Matką Elżbietą

Była pionierką spraw niewidomych w ówczesnej Polsce. Dostosowała język polski do punkto-
wego pisma brajla. Opracowała system edukacji osób niewidomych. Przygotowywała społe-
czeństwo do akceptacji niewidomych. Zainicjowała naukową wiedzę tyflologiczną. Walczyła n      
o prawa osób z dysfunkcją wzroku. Nie lubiła niedomówień i kłamstwa, była bezkompromisowa i
potrafiła być twarda.

Hrabianka, która kochała 
przestrzeń, zapachy i jazdę konną
   Urodziła się w drugiej połowie XIX wieku na 
terenie obecnej Ukrainy, wywodziła się z ary-
stokratycznej, patriotycznej rodziny. Kiedy mia-
ła 6 lat, jej rodzice zdecydowali się przenieść 
do Warszawy. To było dla niej trudne doświad-
czenie, ponieważ kochała przestrzenie, zapa-
chy, jazdę konną. A tu w Warszawie były cztery 
ściany i niewielka przestrzeń.

Dramat stał się przepięknym 
wyzwaniem

Zrozumiała, że Bóg chce, by zajęła się nie-
widomymi. Nie od razu wiedziała, co będzie 
robić. Stopniowo dorastała do tego działania. 
Przez 10 lat zdobywała wiedzę na temat nie-
widomych, jeździła do ośrodków we Francji, 
Belgii, Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Chciała 
zdobyć szeroką wiedzę, jak można pomagać 
niewidomym i dopiero potem zaczęła tworzyć 
Dzieło. Zrozumiała też, że nie chodzi o działal-
ność charytatywną, ale o przywrócenie niewi-
domym należytej godności, włączenie ich           
w życie społeczne. Róża odczytała krzyż kale-
ctwa jako wezwanie. W 1911 roku założyła 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

Już nie hrabianka…

W 1915 roku wyjechała na Wołyń, do brata 
– Stanisława. Pojechała tylko na 2-3 tygodnie,
ale front wojenny odciął drogę powrotu. Kilka
tygodni więc zmieniło się w 3 lata. Zatrzymała
się w Żytomierzu, bo tam był kościół. Bardzo
głęboko wchodziła w tajemnice cierpienia,
krzyża i powołania.

Zrozumiała, że Pan Bóg ją woła i od tej pory 
nie może już być hrabianką. 15 sierpnia 1917 
roku przywdziała habit franciszkański i złożyła 
śluby wieczyste stając się siostrą Elżbietą.      
W 1918 roku wróciła do Warszawy. Wybór 
drogi zakonnej był dla wszystkich zaskocze-
niem. Z tej wspaniałej hrabianki ubranej w tiule 
i eleganckie suknie, z dnia na dzień zmieniła 
się w zakonnicę w zgrzebnym franciszkań-
skim habicie.

Arcybiskup Aleksander Kakowski udzielił 
zgody na przyjmowanie kandydatek do nowe-
go zgromadzenia, któremu nadała nazwę: 
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. 
Służba niewidomym na ciele i na duszy oraz 
wynagrodzenie Bogu za duchową ślepotę 
świata – tak Matka Czacka rozumiała swoją 
misję i tak określiła charyzmat zgromadzenia.
cd. w następnym numerze Klimatów...

Spisała Patrycja Michońska – Dynek

Działalność Muzeum i obchody rocznic Powstania Warszawskiego zawsze były przede
wszystkim spotkaniem z Powstańcami — uczestnikami i świadkami historii. Każda rozmo-
wa, każda uroczystość, każde wydarzenie pozwalały obcować z ich męstwem, mądrością,
życzliwością, siłą i pogodą ducha. Zawsze wiedzieliśmy, że możemy liczyć na ich 
wsparcie, a przede wszystkim na ich obecność. Czas jednak płynie nieubłaganie. – mówi 
Jan Ołdako-wski, dyrektor Muzeum powstania Warszawskiego.

Musimy zmierzyć się z tym, co nieuchronne. Powstańcy gasną na naszych oczach, a mi-
sją całego zespołu Muzeum Powstania Warszawskiego jest nie dopuścić, by zgasła 
również pamięć o ich życiu, dokonaniach, marzeniach. – dodaje dyrektor. Dlatego 
Muzeum zapra-sza wnuki i dzieci Powstańców Warszawskich, by nagrać z nimi wywiady - 
o swoich bab-ciach, dziadkach, o tym jakie były ich zwyczaje, rytuały, zasady, jakie
mądrości i prawdy w sobie nosili, czego się bali, czego pragnęli, o czym marzyli, i dlacze-
go poszli walczyć.

Źródło:
https://www.1944.pl

Mogiła Powstańcza na naszym
cmentarzu parafialnym 
w Wilanowie

godz. 16.15 Msza Św. 
godz. 17.00 Godzina "W"
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Modlitwa o beatyfikacjŋ 
kard. S. Wyszyŗskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej 
niewypowiedzianej dobroci powołujesz cią-
gle nowych apostołów, aby przybliżali świa-
tu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że 
dałeś nam opatrznościowego Pasterza Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa 
Tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej święto-
ści, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył 
go do grona swoich świętych. Wejrzyj na 
jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się 
Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności 
i prześladowań, które znosił dla imienia 
Twego. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół 
Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i 
każdego człowieka, broniąc jego godności i 
praw, przebaczając wrogom, zło dobrem 
zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Ste-
fana Kardynała, który wszystko postawił na 
Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szu-
kając pomocy w obronie wiary Chrystusowej 
i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie do-
bry, uczyń go orędownikiem naszych spraw 
przed Tobą. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za 
wstawiennictwem Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szcze-
gólnie proszę…
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o powołania kapłańskie. 
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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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Szukała sensu tego, co się z nią działo i 
zrozumiała, że Bóg stawia ją wobec wezwania 
…

Nie poddała się!
   W pierwszych latach po utracie wzroku pod-
jęła intensywną pracę nad własną rehabili-
tacją, nauczyła się pisma Braille’a. Rodzice tak 
po ludzku się wstydzili – wozili od jednej sławy 
okulistycznej do drugiej z nadzieją na ratunek. 
W końcu Róża zetknęła się z doktorem Bole-
sławem Gepnerem, który powiedział jej 
wprost: Niech panienka nie pozwoli się wozić 
od lekarza do lekarza, trzeba się zająć niewi-
domymi w Polsce, oni są w bardzo trudnych 
warunkach. To ten doktor nadał jej kierunek,       
a Róża rozumiała, że to jest wyzwanie dla niej. 
Często mówiła nawet, że Gepner jest „zało-
życielem” Towarzystwa Opieki nad Ociemnia-
łymi, że Pan Bóg się nim posłużył.

   Historycznie rzecz ujmując, święto to poja-
wia się w Syrii już na przełomie VII i VIII wie-
ku, by potem dotrzeć do Europy. Nawiązuje 
ono do Ewangelii i opisu Przemienienia Je-
zusa Chrystusa na górze Tabor (por. Mt 17, 
1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). Przemienienie 
Pańskie przyjęło się w Kościele powsze-
chnym za papieża Kaliksta III (1455-58). On 
też określił datę jego świętowania właśnie 
na 6 sierpnia. Misterium Przemienienia Je-
zusa Chrystusa niesie w swoim przesłaniu 
głęboką teologię. Pan zmienia swoje oblicze 
na górze, która to według Biblii jest szczegól-
nym miejscem obecności i bliskości Boga. 
Tam Jezus się modli. Tam Jezus jednoczy 
się z Ojcem.  Twarz Chrystusa zostaje w cu-
downym sposób odmieniona, Jego odzież 
również.

1 sierpnia 2021 r.
77. rocznica Powstania Warszawskiego

Z okazji obchodów 77. rocznicy Powstania Warsza-
wskiego Muzeum inauguruje 

projekt „Korzenie pamięci”. 
Zaprasza potomków Powstańców Warszawskich do 
wzięcia udziału w inicjatywie, która sprawi, że pamięć 
o Powstańcach Warszawskich stanie się prawdziwie
żywa.ego poszli walczyć.

Święto Przemienienia Pańskiego 
   Jak każdego roku w Święto Przemienienia Pańskiego w piątek, 6 sierpnia o godz. 16.00., 
zostanie odprawiona na cmentarzu Msza św. za zmarłych z naszych rodzin. Miłosierdziu 
Bożemu, w sposób szczególny, polecać będziemy tych, którzy opuścili nas w ostatnim 
czasie. Zmarłych polecanych naszym modlitwom prosimy zgłaszać w zakrystii.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
i  siostry Elżbiety Róży Czackiej 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

1.

2.

Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowie-ka, 
twojego brata (siostrę).
Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś 
dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną
słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykro-
ści. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij
rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak
czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

 Inny-mi słowy, możemy śmiało powiedzieć, 
że to sam Bóg objawił się w osobie swojego 
Syna. Owa niespotykana teofania, czyli obja-
wienie się Pana Boga, wskazuje też na to, 
że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Jego 
Bóstwo było ukryte podczas Jego ziemskie-
go życia. Kościół naucza, że celem Przemie-
nienia było przygotowanie uczniów na trudny 
i bolesny czas Męki Pańskiej, aby nie zwąt-
pili, widząc tragedię Krzyża. Ponadto naśla-
dowcy Chrystusa, kontemplując Jego Prze-
mienienie, mogą coraz bardziej się do Niego 
upodobnić.

Ks. Jacek Molka
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Przemienienia-Panskiego

Otrzymała bardzo dobre wykształcenie, 
znała 4 języki, a ojciec nauczył ją zarządzania 
gospodarstwem, co było czymś niezwykłym 
dla panien w tamtych czasach. Ogromny 
wpływ na dziewczynę wywarła jej babka – 
Pelagia Czacka z Sapiehów. Róża od dzie-
cka miała słaby wzrok, ale babcia przygoto-
wała ją do ślepoty, uczyła wielu modlitw na 
pamięć, powtarzała, że jak się nie ma wzroku, 
to porządek jest niezwykle ważny w życiu.

Upadek z konia…
Na początku Róża oczywiście widziała, fun-

kcjonowała normalnie, nawet lubiła patrzeć 
w słońce. Kochała jeździć konno. W pewnym 
momencie jej bracia jednak zaczęła zauwa-
żać, że źle ocenia odległości od przeszkód. 
Kiedy miała 22 lata, upadła z konia – w wy-
niku upadku odkleiła się siatkówka i Róża 
całkowicie straciła widzenie.

Trudno sobie wyobrazić sytuację młodej 
kobiety, która traci wzrok… Na trzy dni 
zamknęła się w swoim pokoju, w jakiś sposób 
toczyła walkę i ze sobą i z Panem Bogiem. 

O Matce Elżbiecie Czackiej opowiada 
nam siostra Angelica Jose – Franciszka-
nka Służebnica Krzyża

Najbardziej fascynująca w niej była ogro-mna 
pasja życia dla Boga, odwaga w przy-jęciu 
cierpienia i zaufanie Bożej Opatrzności. To 
była niezwykle dojrzała osobowość. Z jednej 
strony była człowiekiem głębokiej wiary, 
odwagi i prostoty. Z drugiej – trzeba dostrzec 
fenomen Matki - czyli jej wkład w rozwój tyflo-
logii w ówczesnej Polsce: zajęcie się niewido-
mymi, ich edukacja i włączenie w życie społe-
czne.

Prymas Polski Stefan Kardynała Wyszyński w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił program Społecznej Krucjaty Miłości. Jest to 
program odnowy życia codziennego, to zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, 
wszędzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia.

Prymas mówił, że „Czas to miłość!(…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś żyć tym 
programem.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
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Jak Hrabianka Róża Czacka 
stała się Matką Elżbietą

Była pionierką spraw niewidomych w ówczesnej Polsce. Dostosowała język polski do punkto-
wego pisma brajla. Opracowała system edukacji osób niewidomych. Przygotowywała społe-
czeństwo do akceptacji niewidomych. Zainicjowała naukową wiedzę tyflologiczną. Walczyła n      
o prawa osób z dysfunkcją wzroku. Nie lubiła niedomówień i kłamstwa, była bezkompromisowa i
potrafiła być twarda.

Hrabianka, która kochała 
przestrzeń, zapachy i jazdę konną

Urodziła się w drugiej połowie XIX wieku na 
terenie obecnej Ukrainy, wywodziła się z ary-
stokratycznej, patriotycznej rodziny. Kiedy mia-
ła 6 lat, jej rodzice zdecydowali się przenieść 
do Warszawy. To było dla niej trudne doświad-
czenie, ponieważ kochała przestrzenie, zapa-
chy, jazdę konną. A tu w Warszawie były cztery 
ściany i niewielka przestrzeń.

Dramat stał się przepięknym 
wyzwaniem

   Zrozumiała, że Bóg chce, by zajęła się nie-
widomymi. Nie od razu wiedziała, co będzie 
robić. Stopniowo dorastała do tego działania. 
Przez 10 lat zdobywała wiedzę na temat nie-
widomych, jeździła do ośrodków we Francji, 
Belgii, Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Chciała 
zdobyć szeroką wiedzę, jak można pomagać 
niewidomym i dopiero potem zaczęła tworzyć 
Dzieło. Zrozumiała też, że nie chodzi o działal-
ność charytatywną, ale o przywrócenie niewi-
domym należytej godności, włączenie ich           
w życie społeczne. Róża odczytała krzyż kale-
ctwa jako wezwanie. W 1911 roku założyła 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

Już nie hrabianka…

 W 1915 roku wyjechała na Wołyń, do brata 
– Stanisława. Pojechała tylko na 2-3 tygodnie,
ale front wojenny odciął drogę powrotu. Kilka
tygodni więc zmieniło się w 3 lata. Zatrzymała
się w Żytomierzu, bo tam był kościół. Bardzo
głęboko wchodziła w tajemnice cierpienia,
krzyża i powołania.

 Zrozumiała, że Pan Bóg ją woła i od tej pory 
nie może już być hrabianką. 15 sierpnia 1917 
roku przywdziała habit franciszkański i złożyła 
śluby wieczyste stając się siostrą Elżbietą.      
W 1918 roku wróciła do Warszawy. Wybór 
drogi zakonnej był dla wszystkich zaskocze-
niem. Z tej wspaniałej hrabianki ubranej w tiule 
i eleganckie suknie, z dnia na dzień zmieniła 
się w zakonnicę w zgrzebnym franciszkań-
skim habicie.

Arcybiskup Aleksander Kakowski udzielił 
zgody na przyjmowanie kandydatek do nowe-
go zgromadzenia, któremu nadała nazwę: 
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. 
Służba niewidomym na ciele i na duszy oraz 
wynagrodzenie Bogu za duchową ślepotę 
świata  – tak Matka Czacka rozumiała swoją 
misję i tak określiła charyzmat zgromadzenia.
cd. w następnym numerze Klimatów...

Spisała Patrycja Michońska – Dynek

Działalność Muzeum i obchody rocznic Powstania Warszawskiego zawsze były przede 
wszystkim spotkaniem z Powstańcami — uczestnikami i świadkami historii. Każda rozmo-
wa, każda uroczystość, każde wydarzenie pozwalały obcować z ich męstwem, mądrością, 
życzliwością, siłą i pogodą ducha. Zawsze wiedzieliśmy, że możemy liczyć na ich 
wsparcie, a przede wszystkim na ich obecność. Czas jednak płynie nieubłaganie. – mówi 
Jan Ołdako-wski, dyrektor Muzeum powstania Warszawskiego.

Musimy zmierzyć się z tym, co nieuchronne. Powstańcy gasną na naszych oczach, a mi-
sją całego zespołu Muzeum Powstania Warszawskiego jest nie dopuścić, by zgasła 
również pamięć o ich życiu, dokonaniach, marzeniach. – dodaje dyrektor. Dlatego 
Muzeum zapra-sza wnuki i dzieci Powstańców Warszawskich, by nagrać z nimi wywiady - 
o swoich bab-ciach, dziadkach, o tym jakie były ich zwyczaje, rytuały, zasady, jakie
mądrości i prawdy  w sobie nosili, czego się bali, czego pragnęli, o czym marzyli, i dlacze-
go poszli walczyć.

Źródło:
https://www.1944.pl

Mogiła Powstańcza na naszym
cmentarzu parafialnym 
w Wilanowie

godz. 16.15  Msza Św. 
godz. 17.00 Godzina "W"

na cmentarzu

https://wyszynskiprymas.pl/abc-spolecznej-krucjaty-milosci/#
https://m.niedziela.pl/artykul/1616/Swieto-Przemienienia-Panskiego
https://m.niedziela.pl/artykul/1616/Swieto-Przemienienia-Panskiego
https://www.1944.pl
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W oczekiwaniu na beatyfikację
Z okazji beatyfikacji Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Akcja Katolicka 
przygotowała okolicznościowy plakat. Oczekiwana od lat beatyfikacja 
Prymasa Tysiąclecia to będzie wielkie święto, wielkie wydarzenie historyczne 
i religijne, dlatego postarajmy się dobrze to święto zaakcentować. 3 sierpnia 
br. będziemy przeżywali 120. rocznicę urodzin kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Zamieśćmy plakat w oknach naszych domów już wtedy. 
Dajmy świadectwo naszej  wierze i wierności Prymasowi  Tysiąclecia.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  
7 sierpnia 2021 r.  godz. 7.00  

Msza święta wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP,

po mszy św. odprawimy nabożeństwo 
pierwszosobotnie.

 11.07.2021 - 12.09.2021 
Módlmy się za Kościół w krajach misyjnych, 

aby ci, którzy zostali posłani 
do głoszenia Ewangelii 

pomagali wielu ludziom poznać Jezusa.
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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; 

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 16, 2-4. 12-15

Czytanie z Księgi Wyjścia: Na pustyni całe 
zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać 
przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izra-
elici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana     
w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed 
garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! 
Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby gło-
dem zamorzyć całą tę rzeszę». Pan powiedział 
wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb 
z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i 
każdego dnia będzie zbierał według potrzeby 
dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pój-
dą za moimi rozkazami czy też nie». «Słysza-
łem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak:       
O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano na-
sycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, 
Pan, jestem waszym Bogiem». Rzeczywiście 
wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, 
a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła 
obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, 
wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziar-
nistego, niby szron na ziemi. Na widok tego 
Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – 
gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział 
do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje 
wam Pan na pokarm».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył
To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy, * 
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, 
opowiemy przyszłemu pokoleniu, * 
chwałę Pana i Jego potęgę.

On z góry wydał rozkaz chmurom * 
i bramę nieba otworzył. 
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, * 
podarował im chleb niebieski.

Spożywał człowiek chleb aniołów, * 
Bóg zesłał im pokarm do syta. 
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, * 
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

DRUGNIE CZYTANIE
Ef 4, 17. 20-24

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: To mówię i zaklinam się na 
Pana, abyście już nie postępowali tak, jak 
postępują poganie z ich próżnym myśleniem.
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Początek sierpnia to czas pielgrzymek. Od 
piątku, 6 sierpnia br., naszą duchową piel-
grzymkę do Sanktuarium Jasnogórskiego 
przeżywać będziemy odmawiając różaniec. 
Modlitwę różańcową odmawiamy codzien-
nie, za wyjątkiem najbliższego piątku i sobo-
ty, po Mszy św. o godz. 17.00. -  chodząc 
wokół kościoła.
W tym tygodniu przypada I czwartek,  I 
piątek i I sobota miesiąca. Informacje       
o mszach w ramce obok.
W piątek, 6 sierpnia, ze względu na przypa-
dające Święto Przemienienia Pańskiego nie 
można celebrować Mszy św. wotywnej          
o Najśw. Sercu Pana Jezusa. Z sakramentu
pokuty i pojednania można będzie skorzy-
stać: rano i od godz. 16.00. 
Przed kościołem można nabyć plakaty 
beatyfikacyjne z wizerunkiem kard. Stefana 
Wyszyńskiego oraz album o Prymasie Ty-
siąclecia.
Zapraszamy na kiermasz owoców, soków i 
przetworów owocowych. Kiermasz będzie 
trwał do godz. 14.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w środę, 4 sierpnia, wspomnienie św. Jana
Marii Vianneya, kapłana,
- w piątek, 6 sierpnia, święto Przemienienia
Pańskiego.

Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabo-
żeństwo adoracyjne zostanie odprawione 
o godz. 17.00., a następnie procesja eu-
charystyczna wokół świątyni. Prosimy mi-
nistrantów, bielanki, asystę kościelną i
wszystkie wspólnoty parafialne o udział
w procesji. Po procesji modlić się będzie-
my za zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych.
Msza św. w intencji żywych i zmarłych 
uczestników Powstania Warszawskiego 
zostanie odprawiona o godz. 16.15. na 
cmentarzu. Po Mszy św. przejdziemy do 
kwatery grobów powstańczych, gdzie  
uczcimy pamięć poległych i pomordowa-
nych powstańców (o godz. 17.00). 
Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona  jutro o godz. 18.00. 
We wtorek, 3 sierpnia br., modlić się 
będziemy za dzieci, zwłaszcza te które 
odeszły od wiary i Kościoła. Msza św. w 
intencji dzieci i ich rodziców, zostanie 
odprawiona o godz. 18.00.
W Święto Przemienienia Pańskiego w 
piątek, 6 sierpnia o godz. 16.00., zostanie 
odprawiona na cmentarzu Msza św. za 
zmarłych z naszych rodzin. Miłosierdziu 
Bożemu, w sposób szczególny, polecać 
będziemy tych, którzy opuścili nas w osta-
tnim czasie. Zmarłych polecanych na-
szym modlitwom prosimy zgłaszać w za-
krystii.

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystu-
sa. Słyszeliście przecież o Nim i zosta-
liście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, 
jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy po-
przedniego sposobu życia – trzeba porzu-
cić dawnego człowieka, który ulega ze-
psuciu na skutek zwodniczych żądz, 
odnawiać się duchem w waszym myśle-
niu i przyoblec się w człowieka nowego, 
stworzonego na obraz Boga, w sprawie-
dliwości i prawdziwej świętości.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA
J 6, 24-35

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Kiedy 
ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora 
nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do 
łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezu-
sa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym 
brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przy-
byłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie 
Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dla-
tego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie 
o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który
trwa na życie wieczne, a który da wam Syn
Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą
naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Nie-
go: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali
dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł do
nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście
wierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do
Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy
go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz?
Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napi-
sano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb

K O M E N T A R Z
Droga chrześcijanina to ciągłe wycho-

dzenie z „Egiptu - miejsca naszej niewoli”, 
związanej z grzechem i słabościami, któ-
rym się poddajemy. Do tego wyjścia wzy-
wa nas dzisiaj święty Paweł, mówiąc: 
„trzeba porzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu na skutek żądz i odnawiać 
się duchem w waszym myśleniu…”. 

Nie łatwo jest odpowiedzieć całym ser-
cem na to wezwanie, bo obietnica Jezusa 
wymaga od nas wiary i gotowości wejścia 
na drogę zabiegania „nie o ten pokarm, 
który niszczeje, ale o ten, który trwa na 
życie wieczne”. Zaufać Jezusowi tak, aby 
być gotowym porzucić krainę, gdzie 
„zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i 
jadaliśmy chleb do syta”, pokarm słabości i 
grzechu, oznacza przyjąć to, co On dla 
nas przygotował – „Chleb Życia”. Przyjąć     
z wiarą to wszystko, co stawia przede 
mną, tylko wtedy będę mógł doświadczyć 
cudu nasycenia. 

z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem
Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie
daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie,
dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział
im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we
Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Oto Słowo Pańskie

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
6 sierpnia 2021 r.           

 godz. 18.00 Msza św. z intencją 
wynagradzającą Bożemu Sercu. 

Po mszy św.  wspólnota Odnowy  
Duchu Świętym wraz z Kapłanem, 

poprowadzi nabożeństwo 
pierwszopiątkowe.

PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA 
3 sierpnia 2021 r.

 godz. 18.00 - Msza św. w intencji 
dzieci, które odeszły od wiary i Koś-

cioła oraz ich rodziców.

PIERWSZY CZWARTEK
5 sierpnia 2021 r. godz. 17.00

Msza Święta wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie       
w intencji kapłanów z naszej parafii, 

 a po mszy odmawiamy Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA

          2 sierpnia 2021 r. godz. 18.00 
Msza święta wotywna o Duchu 

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

6.
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