
“Obyście nie zwątpili!”. 
W 120. rocznicę urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego, ale także 97. rocznicę 
jego święceń kapłańskich oraz imienin w Archikatedrze Warszawskiej została 
odprawiona Msza święta. Prymas zostawił nam testament: Nil desperandum! 
Obyście nie zwątpili! Zwycięstwo przyjdzie, a będzie to zwycięstwo Maryi". 
Prymas Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli. Tego dnia 
obchodził też imieniny – we wspomnienie znalezienia relikwii św. Szczepana, 
zniesione po reformie kalendarza liturgicznego. 3 sierpnia przypada także 
rocznica święceń kapłańskich, które przyjął 3 sierpnia 1924 r. w kaplicy 
Matki Bożej w bazylice katedralnej we Włocławku z rąk bp. W. Owczarka.

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 
1 Krl 19, 4-8

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej: Eliasz 
poszedł na pustynię na odległość jednego dnia 
drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z jano-
wców i pragnąc umrzeć, powiedział: «Wielki 
już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie 
jestem lepszy od moich przodków». Po czym 
położył się pod jednym z janowców i zasnął. A 
oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, 
jedz!» Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie 
podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i 
znów się położył. Ponownie anioł Pański wrócił 
i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo 
przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, 
zjadł i wypił. Następnie umocniony tym poży-
wieniem szedł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy aż do Bożej góry Horeb.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, * 
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie 
wysłuchał * i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się 
radością, * 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * 
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, * 
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * 
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim 
ucieczkę.

DRUGNIE CZYTANIE
Ef 4, 30 – 5, 2

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Du-
cha Świętego, którym zostaliście opieczęto-
wani na dzień odkupienia. Niech zniknie spo-
śród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 
wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką 
złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i 
miłosierni. 
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Ks. Maciej Czapliński

Prymas Wyszyński „od siebie” 
o cierpieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.

2.

3.
5.

- w środę, 11 sierpnia, wspomnienie św. Kla-
ry, dziewicy,
- w sobotę, 14 sierpnia, wspomnienie św.
Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i 
męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Andrzeja Szerszenia,
- śp. Jolantę Papina,
- śp. Małgorzatę Dipont-Kawalerowicz,
- śp. Barbarę Gajowiak,
- śp. Jerzego Dąbrowskiego,
- śp. Renatę Leszczyńską,
- śp. Mateusza Zawadzkiego.

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

Nabożeństwo różańcowe w intencji piel-
grzymów zostanie odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się bę-
dziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.

Nabożeństwo fatimskie, wraz z procesją 
wokół kościoła zostanie odprawione w 
piątek, 13 sierpnia br.,  po Mszy św. o 
godz.18.00. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 

W następną niedzielę, 15 sierpnia, przy-
pada uroczystość Wniebowzięcia NMP. 
Na każdej Mszy św. po komunii świętej 
poświęcimy kwiaty i owoce z naszych pól, 
działek i ogrodów.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, 9 sierpnia, święto św.
Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty
Stein) dziewicy i męczennicy,
- we wtorek, 10 sierpnia, święto św. Wa-
wrzyńca, diakona i męczennika, 

Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam 
przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc 
naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowa-
ne, i postępujcie drogą miłości, bo i Chry-
stus was umiłował i samego siebie wydał 
za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 6, 51ab

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nie-
ba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki.

EWANGELIA
J 6, 41-51

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Żydzi 
szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że po-
wiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba 
zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn 
Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak-
żeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». 
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie 
między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie po-
słał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 
Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą 
uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i 
przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy 
to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, 
który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem 
życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i 
pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: 
Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem ży-
wym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa 
ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który 
Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie 
świata». 

K O M E N T A R Z
 „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. 
Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, przy-
wołuje słowa proroctwa, które spełniają się 
na nas. Wchodząc w naszą codzienność, 
nie tylko przekazuje nam naukę Ojca, ale 
uzdalnia nas do życia według Jego 
wskazań. To dlatego staje się dla nas 
„Chlebem życia”, abyśmy mocą tego 
pokarmu rodzili się do nowego życia, jako 
dzieci Boże. 

   Wytrwanie w nauce, którą nam przynosi 
wymaga zatem nie tylko zasłuchania w to 
co mówi Jezus, ale też i posłuszeństwa       
w przyjmowaniu łaski. 

   Bez otwarcia się na życie sakramental-
ne, nie będziemy w stanie być uczniami 
Boga.

Oto Słowo Pańskie

4.

Zapraszamy do naszej 
Galerii w niedzielę.

Jak Hrabianka Róża Czacka 
stała się Matką Elżbietą – cd. . . . . . . . . 3

“Obyście nie zwątpili!”. . . . . . . . . . . . . . 4

13 sierpnia br. – 
Nabożeństwo fatimskie . . . . . . . . . . . . 4

Zobaczyć muzykę mistrzów
- wystawa malarstwa w Dzwonnicy
Elżbieta Czaplińska-Kania. . . . . . . . . .  4

13 sierpnia 2021 roku 
(piątek)

po Mszy św. o  godz. 18.00
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

NABOŻEŃSTWO 
FATIMSKIE 

wraz z procesją wokół 
kościoła
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Jak „nie opuszczać rąk” 
z bezsilności?

   Ten książę Kościoła i mąż stanu był jedno-
cześnie człowiekiem o niezrównanym poczu-
ciu humoru, miłośnikiem przyrody, znawcą 
różnorodnych gatunków roślin, a nade wszy-
stko Ojcem – bo tak zwracały się do niego 
osoby z jego najbliższego otoczenia. Mą-
drość, którą hojnie dzielił się z rodakami nie 
była tylko uniwersytecką wiedzą, ale brała się 
z bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem,       
z ogromu doświadczeń.

   Dokładnie 66 lat temu, 25 września 1953 
roku, Prymas Polski, Stefan Wyszyński po 
czterech ciężkich latach prób obrony Kościoła 
przed szalejącym stalinizmem, został are-
sztowany i skazany na trzyletnią izolację. 
Wydawało się, że poniósł całkowitą klęskę. 
Jednak głęboka wiara, którą wtedy prze-
jawiał, okazała się silniejsza niż stalinowskie 
więzienia i czołgi Armii Czerwonej. Także 
dziś, w trudnych momentach życia, gdy wy-
daje się nam, że wszystko się skończyło, 
Prymas pokazuje, jak te chwile wykorzystać 
na budowanie nowej, lepszej – choć nie 
zawsze łatwiejszej drogi.
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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.    

3

„TRIUNO”

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.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
i  siostry Elżbiety Róży Czackiej 

Nowy etap w działalności Matki Czackiej i 
całego Dzieła rozpoczął się w 1922 z daro-
wizną niewielkiego skrawka ziemi w podwar-
szawskich Laskach. Tu, przy współpracy ze 
Sługą Bożym ks. Władysławem Korniłowi-
czem, kształtowała Dzieło Lasek. W 1924 
roku Ks. Korniłowicz nadał Dziełu nazwę 
Triuno. Miała ona przypominać, że głównym 
celem Dzieła jest oddawanie chwały Bogu       
w Trójcy Świętej Jedynemu, podkreślała je-
dność 3 grup pracujących w Dziele: niewido-
mych,sióstr i osób świeckich i wskazywała 
na edukacyjny, apostolski i charytatywny 
charakter Dzieła.

Święta

Matka Czacka nie lubiła niedomówień i 
kłamstwa, była bezkompromisowa i potrafiła 
być twarda. Bardzo świadomie i konsekwen-
tnie wybierała prawdę. To umiłowanie pra-
wdy było znamienną cechą jej charakteru. 
To wielka radość, że Kościół będzie miał 
świętą – niewidomą, Matkę niewidomych.

Świętość to nie jest sztywność czy wyidea-
lizowana pobożność. Świętość to autenty-
czność i pełnia życia dla Boga. To nie są 
sztuczne reguły ale zwyczajna prostota, za-
ufanie Bogu dzień za dniem. Wiara jest dro-
gą, nieustannym otwieraniem się na Boga. 
Róża konieczny fundament otrzymała w ro-
dzinie. Głównie za sprawą babci Pelagii, 
która kształtowała serce i duszę tej młodej 
dziewczyny. Już wtedy napełniała się tymi 
prawdami wiary życia chrześcijańskiego.

Spisała Patrycja Michońska – Dynek

Źródło:
https://stacja7.pl/ludzie/jak-hrabianka-roza-
czacka-stala-sie-matka-elzbieta/?
gclid=CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SVo4KZP
MEGm1Fcs9oB6oMdekfH4ayps_AKjU796dTG
Ej1kwt_Bsy0hoClekQAvD_BwE

   Dużo jest dzisiaj na świecie takich udręk. 
Pomyślcie, ilu ludzi poddanych jest najrozma-
itszym, niekiedy niezawinionym cierpieniom… 

   Jak bolesne dla nas wszystkich jest to, że 
na całym świecie i w naszej Ojczyźnie żyje ty-
lu ludzi nietrzeźwych, pogrążonych w nałogu 
pijaństwa, narażających na ogromne straty 
życie  społeczne,  zawodowe,  gospodarcze;  
narażających samych siebie na utratę zdro-
wia i powodujących liczne wypadki w pracy. 
Tacy ludzie wyrządzają krzywdę nawet Koś-
ciołowi świętemu. Przez straszny bowiem na-
łóg pijaństwa zniekształcają i poniewierają 
Boże oblicze człowieka.

   Pomyślcie o innej jeszcze udręce. Tak 
często pisze się dzisiaj o narkomanii, której 
poddaje się młodzież, odurzając się różnymi 
narkotykami. Narkomania staje się wielką 
chorobą społeczną współczesnego świata. I 
ona doprowadza do wielu cierpień.

   Pomyślcie również o tych ludziach, którzy 
cierpią nędzę materialną na skutek wyzysku; 
o tych, którzy nawet po ciężkiej i wyczerpują-
cej pracy nie są w stanie wypełnić wszystkich
obowiązków wobec swoich rodzin. Mówi się
dzisiaj dużo o udręce narodów głodnych, gło-
dujących, niedożywionych. Mówi się o nie-
kończącej się niemal męce ludów ogarniętych
wojnami. A chociaż wszyscy walczą o pokój i
pragną go – nie ma pokoju na świecie. Bo
wielu zapomniało, że prawdziwy pokój może
dać tylko Chrystus – nie świat! Jest jeszcze
jeden rodzaj udręki, może najbardziej bole-
sny. To udręka ludzi, którzy nie znają Boga,
którzy utracili wiarę.

Chyba wtedy szczególnie trudno 
zobaczyć sens przeciwności…

   [We wrześniu 1939 pewien żołnierz poprosił 
mnie o spowiedź]. Spowiadałem go w okopie, 
a w pewnej odległości rolnik siał. Spowiada-
jąc, obserwowałem go. Żołnierz płakał i mó-
wił: „Proszę księdza, co oni z nami zrobili? Co 
oni z nami zrobili?” Potem podszedłem do 
gospodarza, mówiąc: „Wszyscy uciekają, 
wszyscy się boją, a pan sieje?” On mówi:         
„A ksiądz też się boi?” „Na pewno, boję 
się.” „Proszę księdza, gdybym zostawił zboże 
w spichlerzu, to spłonie, a wrzucę w ziemię, 
to zawsze ktoś z niego chleb będzie jadł”. 

   Ten rolnik miał nadzieję, bo wiedział, że je-
go praca komuś się przyda. 

Co Prymas powie chorym, przykutym do 
łóżka, nieużytecznym, gorzej jeszcze, bę-
dącym ciężarem dla innych? 

Prymas Wyszyński „od siebie” o cierpieniu.
„Od siebie trzeba wymagać najwięcej i nie opuszczać rąk.” Choć zmienił się kontekst historyczny, społeczny i polityczny, okazuje się, że 
naucza-nie Prymasa Tysiąclecia wciąż jest dla nas inspirującym zadaniem do wykonania i pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na 
najtrudniejsze pytania.

Jak Hrabianka Róża Czacka 
stała się Matką Elżbietą – cd.

Jak w takich sytuacjach 
odpowiedzieć na pytanie – 

dlaczego?

   Cierpień nigdy na ziemi nie zabraknie. I cho-
ciaż ludzie  czynią  wszystko,  aby  je  zmniej-
szyć, są one nieuchronne. Gdy więc nieraz 
znużeni wiekiem, chorobami, codziennością 
życia, czujemy się przygnębieni – otuchą 
jest dla nas świadomość, że i Chrystus 
cierpiał na Krzyżu. A cierpiał niewinnie – 
za nas i za nasze grzechy. Pociechą są 
dla nas Jego słowa, że smutek nasz          
w radość się odmieni.

Czy takie słowa wystarczą 
cierpiącemu człowiekowi?

   W okresie powstania byłem kapelanem AK i 
miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i 
męką ludzką. Pamiętam operację bardzo 
dzielnego żołnierza, któremu trzeba było odjąć 
nogę. Powiedział, że zgodzi się na operację 
pod tym warunkiem, że przez cały czas będę 
przy nim stał. Złapał mnie za rękę i trzymał ją, 
dopóki nie zacznie działać środek usypiający. 
Byłem wtedy strasznie nieuczciwy, bo gdy 
poczułem, że jego ręka opadła, pobiegłem do 
innych, których trzeba było spowiadać lub 
przygotowywać do następnych operacji. Aby 
zdążyć na czas umówiłem się tylko z leka-
rzem, że mnie natychmiast wezwie, gdy mój 
żołnierz zacznie się budzić. W tym wypadku 
nie było innego wyjścia. Przyszedłem w porę, 
gdy on już budził się po operacji. Było to dla 
niego wielką pociechą, podtrzymaniem i otu-
chą. Wystarczyła sama życzliwość, współczu-
jąca obecność, jakieś dobre słowo, trzymanie 
za rękę. 

   Dziś – przy wielkim postępie medycyny – 
wydaje się, że ludzie bardziej cierpią wewnę-
trznie niż z powodu fizycznych dolegliwości.    
W Polsce wzrasta liczba depresji i samo-
bójstw, coraz więcej ludzi korzysta z pomocy 
psychiatrycznej…

   Cierpienie, choroby, udręki ciała są niewątp-
liwie ciężkim doświadczeniem dla każdego 
człowieka. Ale większe jeszcze udręki, nie da-
jące się nawet porównać z cierpieniami ciała, 
przeżywa Kościół i cała rodzina ludzka. Chry-
stus kazał nam lękać się nie tych, co zabijają 
ciało, ale tych, co godzą w duszę. Bo chociaż 
zabić jej nie mogą, to jednak mogą wielce za-
szkodzić człowiekowi i stworzyć prawdziwą 
udrękę, nawet najzdrowszym.

Wy posiadacie skarb cierpienia, ofiarowa-
nego Bogu. Dlatego możecie wiele pomóc 
innym. Chciejcie więc dołączyć wasze cier-
pienie do Męki Chrystusa. Nie tylko Go przez 
to pocieszycie, nie tylko sami doznacie ulgi, 
ale jeszcze pomożecie tym, którym świat już 
nic pomóc nie może.

Swoją wiarą i nadzieją możecie pomagać 
innym, którzy są wokół Was: obok – na łóżku, 
w innej sali czy w innym szpitalu. Wielu ludzi 
oczekuje waszej pociechy i pomocy, mimo, iż 
sami cierpicie. Pamiętajcie i na Kalwarii Chry-
stus nie był sam, wisiał wprawdzie w sąsie-
dztwie dwóch łotrów, których pocieszał i niósł 
im pomoc – „Dziś będziesz ze Mną w raju” – 
ale i On miał swoją Pomoc. Pod Krzyżem 
stała Jego Matka, Maryja. Widział Ją, radował 
się Jej obecnością. I sprawił Jej największą 
radość, gdy uczynił Ją Matką nas wszystkich. 
W Jej opiekę oddał umiłowanego ucznia, 
Jana. Matka i Syn wzajemnie się pocieszali, 
służyli sobie pomocą.

Chciejcie pamiętać, że smutek wasz w ra-
dość się obróci już tu na ziemi, gdy sobie 
uświadomicie, że waszymi cierpieniami mo-
żecie przynieść pomoc innym, zwłaszcza tym, 
którzy cierpią prześladowanie dla Chrystusa. 
Możecie przynieść pomoc Ojcu Świętemu, 
biskupom i kapłanom. Możecie też pomóc tylu 
ludziom, którym wydaje się, że już nikt o nich 
nie pamięta.

Wszystkich Was zapraszamy dzisiaj, aby-
ście uważali się za pomocników Matki Chry-
stusowej, która jest Pomocnicą Jezusa, Jego 
Kościoła i Dzieci Bożych. Dopiero wtedy za-
panuje wśród Was radość. Życie wasze na-
bierze nowych barw. Zapomnicie o sobie i 
swoich udrękach, a będziecie pamiętali o 
innych i o całym Kościele.

Gdy będzie Wam ciężko, pamiętajcie, że i 
Chrystus cierpiał. Ale idąc na Krzyż uprzedzał 
uczniów swoich, że trzeciego dnia zmartwych-
wstanie. Pamiętajcie o tym, że i przed Wami 
jest zmartwychwstanie i życie. „Smutek wasz 
w radość się odmieni”.

Przyjmijcie te słowa, Umiłowane Dzieci, 
jako moją pomoc, którą Wam niosę – nie swo-
imi, ale wziętymi z Chrystusa siłami, które roz-
pala w nas Matka Chrystusowa, Matka Koś-
cioła, Wspomożycielka Wiernych.

Teksty wybrał Paweł Zuchniewicz 

czyli Trójjedynemu, na cześć Trójcy Prze-
najświętszej. „Dzieło to z Boga jest i dla Bo-
ga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło      
z tej drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc 
na celu oddawanie czci Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu. Dzieło powstało w celu 
oddawania chwały Bogu przez nauczanie 
niewidomych doskonałego znoszenia swe-
go kalectwa z miłości ku Bogu.

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 cierpukacja i włączenie w życie społe-
czne.

Cel: by niewidomi na ciele 
otwierali oczy niewidomym na 

duszy
Niepełnosprawność nie była dla niej prze-

szkodą w życiu zakonnym. Matka była nie-
pospolicie obdarzona przez naturę. Duch ofia-
ry, głęboka inteligencja, prostota życia – to by-
ło naturalne podłoże jej działań. Była ciekawa 
życia, a umiejętności, które wyniosła z domu 
były naturalnym fundamentem, na którym ro-
sła wiara.

Pilnowała, żeby wszystko było ułożone i na 
swoim miejscu, bo to niezwykle ważne w życiu 
niewidomych. Miała w sobie dużo wewnętrznej 
pogody i radości, które wypływały z jej serca, z 
otwartości na drugiego człowieka.

Matka Czacka swoją postawą uczyła, że 
cierpienie należy przyjmować w taki sposób, 
żeby kształtowało życie, prowadziło dalej, a 
nie ograniczało – to jest wielki apostolat. Pra-
gnęła, by niewidomi na ciele otwierali oczy 
niewidomym na duszy.

Niewidoma Matka niewidomych

Była pionierką spraw niewidomych w ów-
czesnej Polsce, dostosowała język polski do 
punktowego pisma brajla, zakładając Towa-
rzystwo Opieki nad Ociemniałymi opracowała 
system edukacji osób niewidomych, włożyła 
ogromny wysiłek w przygotowanie niewido-
mych, by stali się użytecznymi członkami spo-
łeczeństwa, a także apostołami wśród osób 
widzących. Poprzez broszury, artykuły i audy-
cje radiowe przygotowywała społeczeństwo do 
akceptacji niewidomych. Zainicjowała nauko-
wą wiedzę tyflologiczną sprowadzając książki i 
czasopisma zagraniczne, współpracowała 
także z innymi instytucjami pracującymi dla 
niewidomych. Walczyła o prawa osób z dys-
funkcją wzroku. 

Tam, gdzie często brakuje słów, kardy-
nał Wyszyński odpowiadał swoim ży-
ciem i postawą. Co Prymas ma do po-
wiedzenia dziś, nam Polakom, wkracza-
jącym w trzecią już dekadę dwudzie-
stego pierwszego wieku? Czy jest           
w stanie odpowiedzieć na nasze dyle-
maty?

Dlaczego mnie to wszystko 
spotkało?

   W czasie wojny znalazłem się przypadkiem 
we wsi, gdzie panował tyfus. Pojechałem tam 
z pasterską posługą. Znalazłem się w izbie, 
gdzie rodziła kobieta. Leżała bez przeście-
radła, na zmielonej słomie, za poduszkę 
miała kapocinę. Nie było przy niej nic i niko-
go, tylko ja. Co za straszne przeżycie. Nie 
mogłem jej nic pomóc, bo nie umiałem. Zdo-
łałem tylko zorganizować pomoc. Długo je-
szcze potem nie opuszczała mnie myśl, jak 
ogromny procent Polaków przychodzi na 
świat w takiej, stokroć gorszej niż betlejem-
ska atmosferze.

Źródło:
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/
prymas-wyszynski-od-siebie-o-cierpieniu/

„Od siebie” to cykl zawierający odpowiedzi 
Prymasa Wyszyńskiego na pytania zadane 
przez Czytelników Stacji7. Odpowiedzi pocho-
dzą z tekstów przemówień, homilii i zapisków 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Cykl jest oka-
zją do poszukiwań odpowiedzi na najtrudniejsze 
pytania, wskazówek do podjęcia właściwych 
decyzji życiowych, czy pogłębienia swojej wiary.

https://stacja7.pl/ludzie/jak-hrabianka-roza-czacka-stala-sie-matka-elzbieta/?
https://stacja7.pl/ludzie/jak-hrabianka-roza-czacka-stala-sie-matka-elzbieta/?
https://stacja7.pl/ludzie/jak-hrabianka-roza-czacka-stala-sie-matka-elzbieta/?
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/


Jak „nie opuszczać rąk” 
z bezsilności?

Ten książę Kościoła i mąż stanu był jedno-
cześnie człowiekiem o niezrównanym poczu-
ciu humoru, miłośnikiem przyrody, znawcą 
różnorodnych gatunków roślin, a nade wszy-
stko Ojcem – bo tak zwracały się do niego 
osoby z jego najbliższego otoczenia. Mą-
drość, którą hojnie dzielił się z rodakami nie 
była tylko uniwersytecką wiedzą, ale brała się 
z bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, 
z ogromu doświadczeń.

Dokładnie 66 lat temu, 25 września 1953 
roku, Prymas Polski, Stefan Wyszyński po 
czterech ciężkich latach prób obrony Kościoła 
przed szalejącym stalinizmem, został are-
sztowany i skazany na trzyletnią izolację. 
Wydawało się, że poniósł całkowitą klęskę. 
Jednak głęboka wiara, którą wtedy prze-
jawiał, okazała się silniejsza niż stalinowskie 
więzienia i czołgi Armii Czerwonej. Także 
dziś, w trudnych momentach życia, gdy wy-
daje się nam, że wszystko się skończyło, 
Prymas pokazuje, jak te chwile wykorzystać 
na budowanie nowej, lepszej – choć nie 
zawsze łatwiejszej drogi.
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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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„TRIUNO”

   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.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
i  siostry Elżbiety Róży Czackiej 

   Nowy etap w działalności Matki Czackiej i 
całego Dzieła rozpoczął się w 1922 z daro-
wizną niewielkiego skrawka ziemi w podwar-
szawskich Laskach. Tu, przy współpracy ze 
Sługą Bożym ks. Władysławem Korniłowi-
czem, kształtowała Dzieło Lasek. W 1924 
roku Ks. Korniłowicz nadał Dziełu nazwę 
Triuno. Miała ona przypominać, że głównym 
celem Dzieła jest oddawanie chwały Bogu       
w Trójcy Świętej Jedynemu, podkreślała je-
dność 3 grup pracujących w Dziele: niewido-
mych,sióstr i osób świeckich i wskazywała 
na edukacyjny, apostolski i charytatywny 
charakter Dzieła.

Święta

  Matka Czacka nie lubiła niedomówień i 
kłamstwa, była bezkompromisowa i potrafiła 
być twarda. Bardzo świadomie i konsekwen-
tnie wybierała prawdę. To umiłowanie pra-
wdy było znamienną cechą jej charakteru. 
To wielka radość, że Kościół będzie miał 
świętą – niewidomą, Matkę niewidomych.

 Świętość to nie jest sztywność czy wyidea-
lizowana pobożność. Świętość to autenty-
czność i pełnia życia dla Boga. To nie są 
sztuczne reguły ale zwyczajna prostota, za-
ufanie Bogu dzień za dniem. Wiara jest dro-
gą, nieustannym otwieraniem się na Boga. 
Róża konieczny fundament otrzymała w ro-
dzinie. Głównie za sprawą babci Pelagii, 
która kształtowała serce i duszę tej młodej 
dziewczyny. Już wtedy napełniała się tymi 
prawdami wiary życia chrześcijańskiego.

Spisała Patrycja Michońska – Dynek

Źródło:
https://stacja7.pl/ludzie/jak-hrabianka-roza-
czacka-stala-sie-matka-elzbieta/?
gclid=CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SVo4KZP 
MEGm1Fcs9oB6oMdekfH4ayps_AKjU796dTG 
Ej1kwt_Bsy0hoClekQAvD_BwE

Dużo jest dzisiaj na świecie takich udręk. 
Pomyślcie, ilu ludzi poddanych jest najrozma-
itszym, niekiedy niezawinionym cierpieniom… 

Jak bolesne dla nas wszystkich jest to, że 
na całym świecie i w naszej Ojczyźnie żyje ty-
lu ludzi nietrzeźwych, pogrążonych w nałogu 
pijaństwa, narażających na ogromne straty 
życie społeczne, zawodowe, gospodarcze;  
narażających samych siebie na utratę zdro-
wia i powodujących liczne wypadki w pracy. 
Tacy ludzie wyrządzają krzywdę nawet Koś-
ciołowi świętemu. Przez straszny bowiem na-
łóg pijaństwa zniekształcają i poniewierają 
Boże oblicze człowieka.

Pomyślcie o innej jeszcze udręce. Tak 
często pisze się dzisiaj o narkomanii, której 
poddaje się młodzież, odurzając się różnymi 
narkotykami. Narkomania staje się wielką 
chorobą społeczną współczesnego świata. I 
ona doprowadza do wielu cierpień.

Pomyślcie również o tych ludziach, którzy 
cierpią nędzę materialną na skutek wyzysku; 
o tych, którzy nawet po ciężkiej i wyczerpują-
cej pracy nie są w stanie wypełnić wszystkich
obowiązków wobec swoich rodzin. Mówi się
dzisiaj dużo o udręce narodów głodnych, gło-
dujących, niedożywionych. Mówi się o nie-
kończącej się niemal męce ludów ogarniętych
wojnami. A chociaż wszyscy walczą o pokój i
pragną go – nie ma pokoju na świecie. Bo
wielu zapomniało, że prawdziwy pokój może
dać tylko Chrystus – nie świat! Jest jeszcze
jeden rodzaj udręki, może najbardziej bole-
sny. To udręka ludzi, którzy nie znają Boga,
którzy utracili wiarę.

Chyba wtedy szczególnie trudno 
zobaczyć sens przeciwności…
[We wrześniu 1939 pewien żołnierz poprosił 

mnie o spowiedź]. Spowiadałem go w okopie, 
a w pewnej odległości rolnik siał. Spowiada-
jąc, obserwowałem go. Żołnierz płakał i mó-
wił: „Proszę księdza, co oni z nami zrobili? Co 
oni z nami zrobili?” Potem podszedłem do 
gospodarza, mówiąc: „Wszyscy uciekają, 
wszyscy się boją, a pan sieje?” On mówi:         
„A ksiądz też się boi?” „Na pewno, boję 
się.” „Proszę księdza, gdybym zostawił zboże 
w spichlerzu, to spłonie, a wrzucę w ziemię, 
to zawsze ktoś z niego chleb będzie jadł”. 

Ten rolnik miał nadzieję, bo wiedział, że je-
go praca komuś się przyda. 

Co Prymas powie chorym, przykutym do 
łóżka, nieużytecznym, gorzej jeszcze, bę-
dącym ciężarem dla innych? 

Prymas Wyszyński „od siebie” o cierpieniu.
„Od siebie trzeba wymagać najwięcej i nie opuszczać rąk.” Choć zmienił się kontekst historyczny, społeczny i polityczny, okazuje się, że 
naucza-nie Prymasa Tysiąclecia wciąż jest dla nas inspirującym zadaniem do wykonania i pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na 
najtrudniejsze pytania.

Jak Hrabianka Róża Czacka 
stała się Matką Elżbietą – cd.

Jak w takich sytuacjach 
odpowiedzieć na pytanie – 

dlaczego?

Cierpień nigdy na ziemi nie zabraknie. I cho-
ciaż ludzie czynią wszystko, aby je zmniej-
szyć, są one nieuchronne. Gdy więc nieraz 
znużeni wiekiem, chorobami, codziennością 
życia, czujemy się przygnębieni – otuchą 
jest dla nas świadomość, że i Chrystus 
cierpiał na Krzyżu. A cierpiał niewinnie – 
za nas i za nasze grzechy. Pociechą są 
dla nas Jego słowa, że smutek nasz          
w radość się odmieni.

Czy takie słowa wystarczą 
cierpiącemu człowiekowi?

W okresie powstania byłem kapelanem AK i 
miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i 
męką ludzką. Pamiętam operację bardzo 
dzielnego żołnierza, któremu trzeba było odjąć 
nogę. Powiedział, że zgodzi się na operację 
pod tym warunkiem, że przez cały czas będę 
przy nim stał. Złapał mnie za rękę i trzymał ją, 
dopóki nie zacznie działać środek usypiający. 
Byłem wtedy strasznie nieuczciwy, bo gdy 
poczułem, że jego ręka opadła, pobiegłem do 
innych, których trzeba było spowiadać lub 
przygotowywać do następnych operacji. Aby 
zdążyć na czas umówiłem się tylko z leka-
rzem, że mnie natychmiast wezwie, gdy mój 
żołnierz zacznie się budzić. W tym wypadku 
nie było innego wyjścia. Przyszedłem w porę, 
gdy on już budził się po operacji. Było to dla 
niego wielką pociechą, podtrzymaniem i otu-
chą. Wystarczyła sama życzliwość, współczu-
jąca obecność, jakieś dobre słowo, trzymanie 
za rękę. 

Dziś – przy wielkim postępie medycyny – 
wydaje się, że ludzie bardziej cierpią wewnę-
trznie niż z powodu fizycznych dolegliwości.    
W Polsce wzrasta liczba depresji i samo-
bójstw, coraz więcej ludzi korzysta z pomocy 
psychiatrycznej…

Cierpienie, choroby, udręki ciała są niewątp-
liwie ciężkim doświadczeniem dla każdego 
człowieka. Ale większe jeszcze udręki, nie da-
jące się nawet porównać z cierpieniami ciała, 
przeżywa Kościół i cała rodzina ludzka. Chry-
stus kazał nam lękać się nie tych, co zabijają 
ciało, ale tych, co godzą w duszę. Bo chociaż 
zabić jej nie mogą, to jednak mogą wielce za-
szkodzić człowiekowi i stworzyć prawdziwą 
udrękę, nawet najzdrowszym.

    Wy posiadacie skarb cierpienia, ofiarowa-
nego Bogu. Dlatego możecie wiele pomóc 
innym. Chciejcie więc dołączyć wasze cier-
pienie do Męki Chrystusa. Nie tylko Go przez 
to pocieszycie, nie tylko sami doznacie ulgi, 
ale jeszcze pomożecie tym, którym świat już 
nic pomóc nie może.

   Swoją wiarą i nadzieją możecie pomagać 
innym, którzy są wokół Was: obok – na łóżku, 
w innej sali czy w innym szpitalu. Wielu ludzi 
oczekuje waszej pociechy i pomocy, mimo, iż 
sami cierpicie. Pamiętajcie i na Kalwarii Chry-
stus nie był sam, wisiał wprawdzie w sąsie-
dztwie dwóch łotrów, których pocieszał i niósł 
im pomoc – „Dziś będziesz ze Mną w raju” – 
ale i On miał swoją Pomoc. Pod Krzyżem 
stała Jego Matka, Maryja. Widział Ją, radował 
się Jej obecnością. I sprawił Jej największą 
radość, gdy uczynił Ją Matką nas wszystkich. 
W Jej opiekę oddał umiłowanego ucznia, 
Jana. Matka i Syn wzajemnie się pocieszali, 
służyli sobie pomocą.

Chciejcie pamiętać, że smutek wasz w ra-
dość się obróci już tu na ziemi, gdy sobie 
uświadomicie, że waszymi cierpieniami mo-
żecie przynieść pomoc innym, zwłaszcza tym, 
którzy cierpią prześladowanie dla Chrystusa. 
Możecie przynieść pomoc Ojcu Świętemu, 
biskupom i kapłanom. Możecie też pomóc tylu 
ludziom, którym wydaje się, że już nikt o nich 
nie pamięta.

Wszystkich Was zapraszamy dzisiaj, aby-
ście uważali się za pomocników Matki Chry-
stusowej, która jest Pomocnicą Jezusa, Jego 
Kościoła i Dzieci Bożych. Dopiero wtedy za-
panuje wśród Was radość. Życie wasze na-
bierze nowych barw. Zapomnicie o sobie i 
swoich udrękach, a będziecie pamiętali o 
innych i o całym Kościele.

Gdy będzie Wam ciężko, pamiętajcie, że i 
Chrystus cierpiał. Ale idąc na Krzyż uprzedzał 
uczniów swoich, że trzeciego dnia zmartwych-
wstanie. Pamiętajcie o tym, że i przed Wami 
jest zmartwychwstanie i życie. „Smutek wasz 
w radość się odmieni”.

Przyjmijcie te słowa, Umiłowane Dzieci, 
jako moją pomoc, którą Wam niosę – nie swo-
imi, ale wziętymi z Chrystusa siłami, które roz-
pala w nas Matka Chrystusowa, Matka Koś-
cioła, Wspomożycielka Wiernych.

Teksty wybrał Paweł Zuchniewicz 

czyli Trójjedynemu, na cześć Trójcy Prze-
najświętszej. „Dzieło to z Boga jest i dla Bo-
ga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło      
z tej drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc 
na celu oddawanie czci Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu. Dzieło powstało w celu 
oddawania chwały Bogu przez nauczanie 
niewidomych doskonałego znoszenia swe-
go kalectwa z miłości ku Bogu.

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 cierpukacja i włączenie w życie społe-
czne.

Cel: by niewidomi na ciele 
otwierali oczy niewidomym na 

duszy
  Niepełnosprawność nie była dla niej prze-
szkodą w życiu zakonnym. Matka była nie-
pospolicie obdarzona przez naturę. Duch ofia-
ry, głęboka inteligencja, prostota życia – to by-
ło naturalne podłoże jej działań. Była ciekawa 
życia, a umiejętności, które wyniosła z domu 
były naturalnym  fundamentem, na którym ro-
sła wiara.

   Pilnowała, żeby wszystko było ułożone i na 
swoim miejscu, bo to niezwykle ważne w życiu 
niewidomych. Miała w sobie dużo wewnętrznej 
pogody i radości, które wypływały z jej serca, z 
otwartości na drugiego człowieka.

  Matka Czacka swoją postawą uczyła, że 
cierpienie należy przyjmować w taki sposób, 
żeby kształtowało życie, prowadziło dalej, a 
nie ograniczało – to jest wielki apostolat. Pra-
gnęła, by niewidomi na ciele otwierali oczy 
niewidomym na duszy.

Niewidoma Matka niewidomych

   Była pionierką spraw niewidomych w ów-
czesnej Polsce, dostosowała język polski do 
punktowego pisma brajla, zakładając Towa-
rzystwo Opieki nad Ociemniałymi opracowała 
system edukacji osób niewidomych, włożyła 
ogromny wysiłek w przygotowanie niewido-
mych, by stali się użytecznymi członkami spo-
łeczeństwa, a także apostołami wśród osób 
widzących. Poprzez broszury, artykuły i audy-
cje radiowe przygotowywała społeczeństwo do 
akceptacji niewidomych. Zainicjowała  nauko-
wą wiedzę tyflologiczną sprowadzając książki i 
czasopisma zagraniczne, współpracowała 
także  z innymi instytucjami pracującymi dla 
niewidomych. Walczyła o prawa osób z dys-
funkcją wzroku. 

Tam, gdzie często brakuje słów, kardy-
nał Wyszyński odpowiadał swoim ży-
ciem i postawą. Co Prymas ma do po-
wiedzenia dziś, nam Polakom, wkracza-
jącym w trzecią już dekadę dwudzie-
stego pierwszego wieku? Czy jest           
w stanie odpowiedzieć na nasze dyle-
maty?

Dlaczego mnie to wszystko 
spotkało?

W czasie wojny znalazłem się przypadkiem 
we wsi, gdzie panował tyfus. Pojechałem tam 
z pasterską posługą. Znalazłem się w izbie, 
gdzie rodziła kobieta. Leżała bez przeście-
radła, na zmielonej słomie, za poduszkę 
miała kapocinę. Nie było przy niej nic i niko-
go, tylko ja. Co za straszne przeżycie. Nie 
mogłem jej nic pomóc, bo nie umiałem. Zdo-
łałem tylko zorganizować pomoc. Długo je-
szcze potem nie opuszczała mnie myśl, jak 
ogromny procent Polaków przychodzi na 
świat w takiej, stokroć gorszej niż betlejem-
ska atmosferze.

Źródło:
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/
prymas-wyszynski-od-siebie-o-cierpieniu/

„Od siebie” to cykl zawierający odpowiedzi 
Prymasa Wyszyńskiego na pytania zadane 
przez Czytelników Stacji7. Odpowiedzi pocho-
dzą z tekstów przemówień, homilii i zapisków 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Cykl jest oka-
zją do poszukiwań odpowiedzi na najtrudniejsze 
pytania, wskazówek do podjęcia właściwych 
decyzji życiowych, czy pogłębienia swojej wiary.

https://stacja7.pl/ludzie/jak-hrabianka-roza-czacka-stala-sie-matka-elzbieta/?
https://stacja7.pl/ludzie/jak-hrabianka-roza-czacka-stala-sie-matka-elzbieta/?
https://stacja7.pl/ludzie/jak-hrabianka-roza-czacka-stala-sie-matka-elzbieta/?
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/


“Obyście nie zwątpili!”. 
W 120. rocznicę urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego, ale także 97. rocznicę 
jego święceń kapłańskich oraz imienin w Archikatedrze Warszawskiej została 
odprawiona Msza święta. Prymas zostawił nam testament: Nil desperandum! 
Obyście nie zwątpili! Zwycięstwo przyjdzie, a będzie to zwycięstwo Maryi". 
Prymas Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli. Tego dnia 
obchodził też imieniny – we wspomnienie znalezienia relikwii św. Szczepana, 
zniesione po reformie kalendarza liturgicznego. 3 sierpnia przypada także 
rocznica święceń kapłańskich, które przyjął 3 sierpnia 1924 r. w kaplicy 
Matki Bożej w bazylice katedralnej we Włocławku z rąk bp. W. Owczarka.

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 
1 Krl 19, 4-8

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej: Eliasz 
poszedł na pustynię na odległość jednego dnia 
drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z jano-
wców i pragnąc umrzeć, powiedział: «Wielki 
już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie 
jestem lepszy od moich przodków». Po czym 
położył się pod jednym z janowców i zasnął. A 
oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, 
jedz!» Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie 
podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i 
znów się położył. Ponownie anioł Pański wrócił 
i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo 
przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, 
zjadł i wypił. Następnie umocniony tym poży-
wieniem szedł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy aż do Bożej góry Horeb.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, * 
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie 
wysłuchał * i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się 
radością, * 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * 
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, * 
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * 
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim 
ucieczkę.

DRUGNIE CZYTANIE
Ef 4, 30 – 5, 2

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Du-
cha Świętego, którym zostaliście opieczęto-
wani na dzień odkupienia. Niech zniknie spo-
śród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 
wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką 
złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i 
miłosierni. 
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Ks. Maciej Czapliński

Prymas Wyszyński „od siebie” 
o cierpieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.

2.

3.
5.

- w środę, 11 sierpnia, wspomnienie św. Kla-
ry, dziewicy,
- w sobotę, 14 sierpnia, wspomnienie św.
Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i
męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Andrzeja Szerszenia,
- śp. Jolantę Papina,
- śp. Małgorzatę Dipont-Kawalerowicz,
- śp. Barbarę Gajowiak,
- śp. Jerzego Dąbrowskiego,
- śp. Renatę Leszczyńską,
- śp. Mateusza Zawadzkiego.

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

Nabożeństwo różańcowe w intencji piel-
grzymów zostanie odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się bę-
dziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.

Nabożeństwo fatimskie, wraz z procesją 
wokół kościoła zostanie odprawione w 
piątek, 13 sierpnia br.,  po Mszy św. o 
godz.18.00. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 

W następną niedzielę, 15 sierpnia, przy-
pada uroczystość Wniebowzięcia NMP. 
Na każdej Mszy św. po komunii świętej 
poświęcimy kwiaty i owoce z naszych pól, 
działek i ogrodów.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, 9 sierpnia, święto św.
Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty
Stein) dziewicy i męczennicy,
- we wtorek, 10 sierpnia, święto św. Wa-
wrzyńca, diakona i męczennika,

Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam 
przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc 
naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowa-
ne, i postępujcie drogą miłości, bo i Chry-
stus was umiłował i samego siebie wydał 
za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 6, 51ab

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nie-
ba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki.

EWANGELIA
J 6, 41-51

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Żydzi 
szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że po-
wiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba 
zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn 
Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak-
żeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». 
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie 
między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie po-
słał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 
Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą 
uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i 
przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy 
to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, 
który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem 
życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i 
pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: 
Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem ży-
wym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa 
ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który 
Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie 
świata».

K O M E N T A R Z
„Oni wszyscy będą uczniami Boga”. 

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, przy-
wołuje słowa proroctwa, które spełniają się 
na nas. Wchodząc w naszą codzienność, 
nie tylko przekazuje nam naukę Ojca, ale 
uzdalnia nas do życia według Jego 
wskazań. To dlatego staje się dla nas 
„Chlebem życia”, abyśmy mocą tego 
pokarmu rodzili się do nowego życia, jako 
dzieci Boże. 

Wytrwanie w nauce, którą nam przynosi 
wymaga zatem nie tylko zasłuchania w to 
co mówi Jezus, ale też i posłuszeństwa       
w przyjmowaniu łaski. 

Bez otwarcia się na życie sakramental-
ne, nie będziemy w stanie być uczniami 
Boga.

Oto Słowo Pańskie

4.

Zapraszamy do naszej 
Galerii w niedzielę.

Jak Hrabianka Róża Czacka 
stała się Matką Elżbietą – cd. . . . . . . . . 3

“Obyście nie zwątpili!”. . . . . . . . . . . . . . 4

13 sierpnia br. – 
Nabożeństwo fatimskie . . . . . . . . . . . . 4

Zobaczyć muzykę mistrzów
- wystawa malarstwa w Dzwonnicy
Elżbieta Czaplińska-Kania. . . . . . . . . .  4

13 sierpnia 2021 roku 
(piątek)

po Mszy św. o  godz. 18.00
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

NABOŻEŃSTWO 
FATIMSKIE 

wraz z procesją wokół 
kościoła
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