
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 12.07 Dzień Powszedni  - RELIKWIE ŚW. ZELII I LUDWIKA 
1800 + Reginę, Władysława, Edwarda Kasperków  
1830 + Stefana (2 r. śm.) i Andrzeja (4 r. śm.) Krzysztofek 
Wtorek 13.07  Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
1800 + Irenę (11 r. śm.), Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich- zam. r. 
2000 + Anielę (r. śm.), Władysława Metryka i zm. z r. Sochów i zm. w czyśćcu cierpiących- 
zam. r. 
Środa 14.07 Dzień Powszedni    
1800 1) + Teresę Bębacz zam. Alicja Kołodziej i r. Pobochów 2) + Cecylię Korban od Ze-
społu Ludowego Zabrzanki 3) + Edwarda Kołka i Juliana Kasperka 4) + Mariannę Zegadło 
zam. córka Barbara z mężem i całą rodziną 5) + Irenę Kasperek od syna Pawła z r.  
6) + Grzegorza Krzyszkowskiego zam. żona i dzieci 7) + w r. śm. Władysława Nowaka, 
Mariannę, Henryka, Helenę Nowaków, Reginę, Łukasza Stachurów, Tomasza Olszewskie-
go z int. Stanisława z r. 8) W 1 r. ślubu Katarzyny i Sebastiana Pióro o Boże błogosławień-
stwo 9) + Artura Rodzonka zam. rodzeństwo wraz z rodzinami 10) + Joannę Gadawską od 
Henryka Króla 11) + Janinę, Stanisława, Wiesława Kowalskich, Marię Gola 12) + Marian-
nę, Zygfryda Kruk 13) O nawrócenie syna Piotra z nałogów 14) W int. osób uczestniczą-
cych w Pielgrzymce do Skalbmierza 15) + Stanisława Kołka, Genowefę, Stanisława Ko-
mór i zm. z r. Wałdonów  i Kołków  16) Leokadię Puchała od sołtysa z Brzezin 17) + Ka-
tarzynę, Andrzeja, Mariannę Sołtysów, Leszka Żądeckiego, Stanisława Sołtysa z int. ro-
dziny Wieczorków 18) + Kazimierza Puchała (6 r. śm.), Stanisława Władysławę Woźniak  
1900 + Józefa w r. śm., Jadwigę Woźniak, Magdalenę Kowalską 
Czwartek 15.07 Św. Bonawentury 
1800 + Ks. Henryka Gajka, zm. Ks. pochodzących i pracujących z naszej Parafii 
1830 + Stanisława Kamińskiego, za zm. z r. Kamińskich, Ratajów zam. Helena Kamińska 
Piątek 16.07 NMP z Góry Karmel 
1800 + Wincentynę, Władysława Ślusarczyków 
1900 + Mariannę Zegadło- zam. córka Małgorzata z mężem i całą rodziną 
Sobota 17.07 Dzień Powszedni 
1600  Ślub: Beata Rutkiewicz i Mateusz Kantorowicz 
1800 + Edwarda, Mariannę, Władysława Machulskich i zm. z r. Machulskich i Materków 
1830 + Celinę (1 r. śm.), Jurka, Ryszarda Kowalskich- z int. Córki z r. 
Niedziela 18.07 Niedziela  
800 + Leokadię Machulską (8 r. śm.) 
1000 + Mariannę w r. śm., Bożenę, Stanisława Tkaczów z int. syna Jana z r. 
1200 za Parafię 
1600 + Władysława, Karola, Sebastiana Tetelewskich, Anielę, Franciszka Baran, Małgorza-
tę, Józefa Augustyn 
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XV Niedziela Zwykła 
11 lipca 2021 r. Nr 33 (659) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Am 7, 12-15 /  Ef 1, 3-14   Ewangelia: Mk 6, 7-13 

Jezus przywo-
łał do siebie 
Dwunastu i za-
czął rozsyłać 
ich po dwóch. 
Dał im też wła-
dzę nad du-
chami nieczy-
stymi i przyka-
zał im, żeby nic  
z sobą nie brali 
na drogę prócz 
laski: ani chle-
ba, ani torby, 
ani pieniędzy  
w trzosie. «Ale 
idźcie obuci  
w sandały i nie 

wdziewajcie 
dwóch sukien». 
I mówił do nich: 
«Gdy do jakie-
goś domu wej-
dziecie, zo-

stańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was 
słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». 
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu cho-
rych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

Kazanie espresso… 
„Dlaczego Jezus wybrał takich, a nie innych apostołów? Ewangelia nie mówi nic na temat 
ich cnót, mądrości czy daru wymowy. Jezus nie kwalifikuje owych Dwunastu według kryte-
riów przydatności. Stosuje typowy dla siebie wyznacznik, jakim jest miara serca i miłości.  
A jeśli czegoś po ludzku brakuje apostołom do właściwego wypełnia misji, to zostaje im to 
dodane przez samego Chrystusa. To, co najważniejsze, już otrzymali – władzę nad ducha-
mi nieczystymi. Panie, Ty jesteś naszą mocą i siłą, poślij nas.                       /ks. M. Frukacz/ 
 

Poślij nas Panie na żniwo swoje 
 
 
 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Leokadię Puchałę  
z Brzezin i Elżbietę Krzyszkowską z Nidy. Módlmy się: 
„Wieczny odpoczynek …”. 
▪ W tym tygodniu patronują nam: – w poniedziałek św. Zelia  
i Ludwik Martin, msze św. z relikwiami – we wtorek św. pu-
stelnicy Andrzej Świerad i Benedykt – w czwartek św. Bona-
wentura – w piątek NMP z Góry Karmel Msza św.  
z relikwiami. 
▪ W ubiegłą niedzielę do puszki na ofiary powodzi i nawałnic 
złożono 2250 zł. 
▪ Spotkanie osób wyjeżdżających we wrześniu na Mazury od-
będzie się za tydzień w kościele po Mszy św. o godz. 10.00 
▪ Dziękujemy za ofiary w II niedzielę gospodarczą. 

W poszukiwaniu… 
Pewnie będzie kontrowersyjne co napiszę bo „dziś” tak nie wypada mówić ale patrząc  
z perspektywy wiary myślę, że szatan nieźle gra z Kościołem będąc jak mówi Ewangelia 
nieustannym oskarżycielem: „bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem  
i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.” (AP, 12,10). Kiedy Kościół broni życia nienaro-
dzonych dzieci sam zostaje oskarżany w świetle jupiterów, że nie potrafił chronić życia. 
Ostatnie medialne wydarzenia o grobach dzieci w Kanadzie na terytoriach szkół rezyden-
cjalnych prowadzonych przez chrześcijan (nie tylko przez Kościół Rzymskokatolicki) są mo-
im zdaniem tego dobrym przykładem. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Kościół 
był jakimś katem jednak w szkołach tych panował duch ówczesnego świata nie Kościoła. 
Chrześcijanie prowadzili 60% szkół. We wszystkich nie tylko tych prowadzonych przez 
chrześcijan panowały złe warunki sanitarne, była bieda i duża śmiertelność dzieci (groby ta-
kie znajdowano od paru lat i nie tylko w szkołach prowadzonych przez Kościoły), zajęcia 
prowadzono surowo z dyscypliną egzekwowaną karami cielesnymi, jak to było powszechne 
dla tamtych czasów gdzie rządzili królowie i monarchowie. Te inne czasy sprawiały, że lu-
dzie tacy jak pedagog Janusz Korczak czy Św. Jan Bosco byli pionierami innego podejścia 
do dzieci i wśród ludzi swoich czasów byli osamotnieni. Dzisiaj edukacja czerpie z mądrości 
pana Korczaka, a chyba każda parafia na świecie ma podejście do dzieci w stylu jaki chciał 
Św. Jan Bosco. Niestety poza tą ogólną złą sytuacją prawdopodobnie doszło do kilku 
zbrodni i to jest tragedia. Patrząc na tamte czasy mam wrażenie, że to świetna nauczka dla 
katolików jak kończy się życie standardami wyznaczanymi mentalnością danych czasów. 
Może nie byłoby całej sprawy gdyby tamci chrześcijanie na modlitwie odkryli to co Św. Jan 
Bosco, Św. Filip Neri, Św. Jan Maria Vianney, Św. Wincenty a Paulo czyli tą mentalność 
Ewangelii za którą człowiek zmienia człowieka a za ludźmi tymi zmienia się świat…       /KK/ 

Znaleziono… 
Wykładowca Św. Jana Marii Vianeya zniecierpliwiony jego trudami w nauce powiedział 
„Drogi Vianney, jesteś całkowitym ignorantem, a na co twoim zdaniem, przyda się Bogu 
osioł? Św. Jan odparł z błyskiem w oku – Skoro Samson powalił trzy tysiące Filistynów za 
pomocą oślej szczęki, czegóż Pan nie dokona, mając do dyspozycji całego osła!” 

Extra… 
× 12.07.1997 – Do Wrocławia do-
tarła powódź tysiąclecia. 
× 13.07.1968 – W Legnicy zlikwi-
dowano komunikację tramwajo-
wą. 

Modlitwa… 
Boże Ojcze, który przez święte życie małżeństwa Lu-
dwika i Zelii Martin objawiłeś tajemnicę Twojego Bo-
skiego ojcostwa i macierzyństwa, prosimy, abyś dzięki 
ich wstawiennictwu strzegł, chronił i umacniał w miłości  
i wierności małżeństwa i rodziny na całym świecie. 

Boży człowiek… - bł. Marianna Biernacka (13 lipca) 
Marianna Czokało urodziła się w 1888 r. w Lipsku nad Biebrzą. W wieku 16 lat, w 1905 r., 
wyszła za mąż za Ludwika Biernackiego. W małżeństwie urodziło się sześcioro dzieci, ale 
czworo z nich zmarło w okresie niemowlęcym. Do pełnoletności dożyła córka Leokadia i syn 
Stanisław. Po śmierci męża w 1925 r. Marianna pozostała na gospodarstwie z synem.  
W 1939 r. syn Marianny, Stanisław, ożenił się z Anną Szymańczykówną. Synowa 
zamieszkała we wspólnym domu i odtąd Marianna codzienność dzieliła z młodym 
małżeństwem. Mieszkańcy Lipska zapamiętali postawę zatroskania, życzliwości i matczynej 
miłości, którą wykazywała w owym czasie wobec małżonków i ich potomstwa: w 1940 r. 
urodziła się bowiem Henia (zmarła w niemowlęctwie), a w 1941 r. Eugenia. Na początku 
lipca 1943 r. w okolicach Lipska, w odwecie za zabicie niemieckiego policjanta przez 
oddziały partyzanckie, Niemcy rozpoczęli masowe aresztowania wśród miejscowej ludności. 
Uzbrojony patrol niemiecki pojawił się 1 lipca, o świcie, w gospodarstwie Biernackich. 
Dowódca nakazał Annie i Stanisławowi natychmiastowe opuszczenie domu. Marianna padła 
wtedy do nóg dowodzącego gestapowca i błagała go o zgodę na to, by mogła pójść zamiast 
synowej, która była w bardzo zaawansowanej ciąży. Niemiec uległ i zamiast Anny 
odprowadził Mariannę i Stanisława do więzienia w Grodnie. Mariannę przetrzymywano tam 
niecałe dwa tygodnie, które spędziła na modlitwie, śpiewając Godzinki. 13 lipca 1943 r. 
została razem z synem i 48 mieszkańcami Lipska rozstrzelana przez Niemców na fortach za 
wsią Naumowicze pod Grodnem. Wszystkich pochowano w nieznanym miejscu. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Biblia mówi, że ten, kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł. Chciałbym zaproponować 
wszystkim wyjście poza grupy przyjaciół i budowanie przyjaźni społecznej, tak potrzebnej do 
dobrego współistnienia. Spotkać się ponownie, zwłaszcza z najuboższymi i najbardziej bez-
bronnymi. Z tymi którzy znajdują się na peryferiach. Nabrać dystansu od populizmów, które 
wykorzystują udrękę ludzi, nie dając rozwiązań, proponując mrzonki, które niczego nie po-
prawiają. Uciekać przed wrogością społeczną, która tylko niszczy i wyjść z „polaryzacji”. A to 
nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza dziś, gdy część polityki, społeczeństwa i mediów dąży do 
stworzenia sobie wrogów, aby pokonać ich w grze o władzę. Dialog jest drogą do nowego 
spojrzenia na rzeczywistość, od przezywania z pasją wyzwań związanych z budowaniem 
dobra wspólnego. Módlmy się abyśmy w sytuacjach społecznych, gospodarczych, politycz-
nych i konfliktowych byli architektami dialogu architektami przyjaźni odważnymi i pełnymi 
pasji. Mężczyznami i kobietami, którzy zawsze wyciągają rękę, aby nie było miejsca na wro-
gość i wojnę.”                                                                                             /Papież Franciszek/   

Zamyśl się… 
„Jeśli bogaty człowiek jest dumny ze swojego 
bogactwa, nie należy go chwalić, dopóki nie 
wiadomo, jak je wykorzystuje.” /Sokrates/ 

Uśmiech 
Mały Konrad (lat 4) do starszego brata: 
- Rafał zamknij oczy... Rafał zamyka i cze-
ka. Konrad po chwili: - Ale ciemno co nie? 

Coś dla ducha… 
„Prymicja” 

Byłem kiedyś na prymicji, czyli pierwszej Mszy świętej odprawionej przez młodego księdza  
i pomyślałem sobie, jak trudno być księdzem. Jak ksiądz ma połataną sutannę, mówi: - Jaki 
nieporządny! Jak ma piękną i nową, zastanawiają się: - Za co on ją kupił? Jak ksiądz jest 
przystojny, mówią: - Zmarnuje się chłopaczysko! Jak jest brzydki: - Co?! To już takie łamagi 
święcą na księży? Jak mówi długie kazania, mówią: - Zamęczy nas! Jak mówi krótkie: - 
Nieprzygotowany! Jak jest młody, mówią: - Za młody! Nie ma doświadczenia! Grzech 
machnie ogonem i przewróci się. Jak jest stary: - No tak, święty, bo stary. Grzechy same od 
niego pouciekały. Trudno być księdzem, dlatego ksiądz odwraca się czasem do ludzi ple-
cami, żeby nie widzieli, jak płacze, kiedy podnosi ukrytego Pana Jezusa w swoich rękach.  

/ks. J. Twardowski/ 
 


