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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Sykomory to dzikie figi, których owoce 
są bardzo cierpkie. Żeby dojrzały szybciej                                                      
i były trochę słodsze, należało w odpowied-
nim momencie je naciąć. I prorok Amos 
nacinał sykomory. Nie marzył, aby zostać 
prorokiem. Ale Bóg go wezwał: „Idź pro-
rokować mojemu ludowi!”. I Amos, prosty 
rolnik, zrozumiał, że musi być posłuszny 
Bożemu wezwaniu. Czy uczniowie Jezusa 
spodziewali się, że zostaną posłani z ważną 
misją? Byli tylko rybakami. Raczej oczeki-
wali, że to sam Jezus „na nowo przywróci 
królestwo Izraela” (Dz 1,6).                                        
A misja wydawała się szaleńcza. Nic poza 
laską…A świat nam mówi, że żeby działać 
trzeba mieć. Laska w ich ręku jest jak laska 
Mojżesza - symbol uchwycenia się Boga                     
i całkowitego zdania na Niego. Posyła ich 

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA  Mk 6, 7-13

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic                                                                                  
z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy 
w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» 
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie 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 chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

ROZESŁANIE DWUNASTU

po dwóch. Czy samemu nie byłoby łatwiej? Ale żeby uka-
zać miłość, potrzeba co najmniej dwóch osób. A bycie 
razem jest trudne, rodzi napięcia, może prowadzić do 
sporów, kłótni, zranień. Ale tłumi naszą pychę, uwrażli-
wia na potrzeby drugiego, każe skonfrontować się z jego 
punktem widzenia, pokazuje, że „moje” nie zawsze jest 
najlepsze i najważniejsze. Te zranienia, to wszystkie sytu-
acje, które każą mi się przekroczyć, zostawić swój egoizm. 
Potrzebujemy takiego prorockiego nacięcia, które uwalnia 
od tego wszystkiego co nie pozwala przynosić owocu. Te 
zranienia zmuszają do rozwoju. Pamiętajmy, że ewangeli-
zacja, misja, jest zawsze wtórna. Pierwszym jest świadec-
two miłości bliźniego, bycia razem. I choć to jest bardzo 
trudne, Pan Bóg dopuszcza zranienia, bo dzięki nim, tak 
jak zraniona sykomora wydamy słodsze owoce…
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12.07.
„Wizja apokaliptyczna nie dopowiada 
wszystkich myśli o dziejach Maryi na 
ziemi. Mówi tylko, że Bóg ukrył Ją na 
pustkowiu. W jakiś tajemniczy sposób 
jest Ona wśród nas obecna, chociaż 
w niebo wzięta z duszą i ciałem.                      
A chociaż moce piekielne posłały na 
Nią potoki wody, aby Ją zniszczyć, 
sama ziemia - jak mówi święty Jan 
- przyszła Jej na pomoc. Otworzyła 
się i pochłonęła wodę, a Niewiasta 
pozostała na pustyni, gdzie Bóg Ją 
ochrania, utrzymuje i żywi. To jest 
misterium - tajemnica.”

13.07.
„Kościół nigdy nie traci nadziei. 
Kościół budzi ducha ufności i wiary. 
Wydobywa człowieka z największego 
<<trzęsawiska>> Grechów i każe 
mu iść prosto w ramiona Boga: 
<<Wstanę i pójdę do Ojca mego>> 
(Lk 15,18). Kościół zna zawsze drogę 
wyjścia. Nigdy nad nikim nie łamie 
rąk.”

14.07.
„Kościół Chrystusowy jest powołany 
do życia na obraz i podobieństwo 
Trójcy Świętej - do miłości, wszak jest 
owocem miłości Bożej, żyje z miłości 
Syna Bożego i wiąże wszystko przez 
miłość. Jego trwałość i żywotność tłu-
maczy się tym, że miłość nie umiera.”

15.07.
„Maryja jest (…) błogosławiona do 
dziś dnia przez wszystkie pokolenia. 
To błogosławieństwo Matki Boga - 
Człowieka widzimy w życiu naszych 
matek, które rodzą dzieci w ziemi oj-
czystej, uciekają się do świętej Bożej 
Rodzicielki, Świętej Bożej Karmicielki 
i z Niej czerpią moc, cierpliwość, 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
wytrwanie i wierność swojemu 
zaszczytnemu macierzyństwu.”

16.07.
„Duszą i życiem Kościoła jest 
jedność wewnętrzna, jedność 
wypełniająca całe ciało społecz-
ne i widzialne, jedność, w której 
łączy się ze sobą w Chrystu-
sie cały rodzaj ludzki przez 
wewnętrzne przebóstwienie 
człowieka. Ta właśnie jedność 
wewnętrzna jest blaskiem, który 
opromienia Kościół widzialny, 
a jest ona tak istotna, że już 
prawie nie ma znaczenia, 
czy ten Kościół jest mały jak 
ziarno z Wieczernika Zielonych 
Świąt, czy jest u szczytu swej 
potęgi  w chwale <<Brzasku 
wszechrzeczy>>.”

17.07.
„Jak Chrystus zwyciężył na 
krzyżu, tak i Kościół zwycięża 
na krzyżu i przez krzyż. I każdy 
z nas, gdy zaufa krzyżowi, 
odniesie zwycięstwo. Ale gdy 
nie zdobędzie się na ufność 
krzyżowi, wtedy pozostaje już 
tylko wielkie miłosierdzie Boga. 
A Bóg nigdy nie rezygnuje ze 
swoich dzieci, nawet z takich, 
które plecami stają do Niego.”

18.07.
„Kościół jest niemym wyrzu-
tem sumienia dla dumnych i 
głosem wstrząsającym dla ludzi 
dobrej woli: poznaj, człowiecze, 
godność swoją, która ocalała           
w Tobie, pomimo że stoczyłeś 
się na dno upadku.”

Piętnasta NIEDZIELA 11 lipca 2021
PIERWSZE CZYTANIE Am 7, 12-15
Misja proroka
Czytanie z Księgi proroka Amosa
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do 
ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo 
jest ono królewską świątynią i królewską budowlą».
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem 
synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od 
trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu 
mego, izraelskiego!”»

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Refren.
Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Refren.
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  Ef 1, 3-14
Bóg wybrał nas w Chrystusie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 
niebieskich – w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 
woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.   
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, 
według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej 
mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli we-
dług swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania 
pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: 
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
Koniec krótszej perykopy. W Nim dostąpiliśmy udziału my również,                     
z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie 
z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy 
już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usły-
szawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim rów-
nież – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, 
który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu 
na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Por. Ef 1, 17-18
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, prze-
niknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, 
czym jest nadzieja naszego powołania.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Wj 1, 8-24.22; Mt 10, 34 – 11, 1
Wtorek: Wj 2, 1-15a; Mt 11, 20-24
Środa: Wj 3, 1-6. 9-12; Mt 11, 25-27
Czwartek: Wj 3, 13-20; Mt 11, 28-30
Piątek: Wj 11, 10-12,14; Mt 12, 1-8
Sobota: Wj 12, 37-42; Mt 12, 14-21
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Z Maryją w nowe czasy

Uroczystości odpustowe
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

w Borku Wielkopolskim
Sanktuarium w Borku na 
Zdzieżu zwane jest „Wiel-
kopolską Częstochową”. 
Świątynia, której nadano 
tytuł Matki Bożej Pocie-
szenia i św. Filipa Neri 
została uroczyście kon-
sekrowana w 1657 roku. 
Słynie ona z cudownego 
wizerunku Matki Bożej 
ukoronowanego 2 lipca 
1931 roku przez prymasa 
Polski ks. kardynała Augusta Hlon-
da. Na obrazie, zwrócony w stronę 
Matki, Mały Jezus trzyma prawą rękę                                         
w geście błogosławieństwa. Nad gło-
wą Maryi Aniołowie trzymają napis 
po łacinie: „Witaj Królowo Nieba, 
witaj Pani Aniołów”. Umieszczony                                             
w świątyni obraz Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem zasłaniany jest sukienką                                 
z posrebrzanej blachy, na której uka-
zana jest scena zaślubin Maryi Panny 
i św. Józefa. Istnieje wiele kopii bo-
reckiego wizerunku Maryi. Jednym      
z nich jest obraz Matki Bożej w Cudy 
Wielmożnej Pani Poznania znajdu-
jący się w klasztorze franciszkanów. 
Każdego roku od 29 czerwca do                                     
3 lipca obchodzone są w Borku uro-
czystości odpustowe. Ten rok jest ro-
kiem szczególnym. Pielgrzymi przy-
bywający do Matki Bożej Boreckiej 
mogli wysłuchać nauki o mądrości 
życia chrześcijańskiego według nauczania sługi Bożego księdza 
Aleksandra Woźnego. Nauki głosił ks. Krystian Sammler z KUL. 
Ksiądz Woźny był wikariuszem w sanktuarium boreckim w la-
tach 1938 - 1940. 1 lipca 1938 roku został właśnie skierowany do 
parafii w Borku. Jego posługa pokazała, że był wyjątkowym ka-
płanem zaangażowanym w różne rodzaje pracy duszpasterskiej. 
Odznaczał się czystością obyczajów, bezinteresownością, su-
miennością i obowiązkowością. W gorliwej pracy duszpasterskiej, 
zwłaszcza w konfesjonale i na ambonie już wtedy, jako młody 
kapłan, wykazywał jak bardzo zależała mu na sercu sprawa zba-
wienia dusz ludzkich. Swoim kapłańskim życiem i formacją we-
wnętrzną mógł służyć jako wzór i przykład dla innych kapłanów. 

Był doceniany przez doświadczonych duszpa-
sterzy, a także ludzi świeckich, którym służył 
swoją pracą. Mimo wkroczenia do Borku wojsk 
niemieckich nie przerwał duszpasterskiej działal-
ności. Został aresztowany i więziony między in-
nymi w Dachau. Do Borku po wojnie nie wrócił. 
Został skierowany do Poznania. Był aż do śmier-
ci niezwykłym proboszczem w parafii św. Jana 
Kantego na poznańskim Grunwaldzie. Aktualnie 
toczy się jego proces beatyfikacyjny. Na pamiąt-
kę posługi ks. Woźnego w Borku umieszczono                                                         

w sanktuarium na pierwszej ław-
ce pamiątkową tabliczkę, obok 
innej upamiętniającej bł. Edmun-
da Bojanowskiego.
Drugim doniosłym wydarzeniem 
w tego rocznym odpuście była 
pielgrzymka Wspólnot Żywego 
Różańca do Matki Bożej Pocie-
szenia. Jest drugą w serii tego-
rocznych. Przed tygodniem piel-
grzymka była w Wieleniu. 
W sobotę 3.07, po odmówionym 
różańcu, odprawił mszę wotywną 
koordynator grup ks. Jan Glapiak. 
W wygłoszonej homilii zaprosił 
Wspólnoty na kolejne pielgrzym-
ki do sanktuariów w diecezji po-
znańskiej. Następna odbędzie 
się do Sanktuarium w Osiecznej. 
Ks. Glapiak obok opieki sprawo-
wanej nad Wspólnotą Żywego 
Różańca, koordynuje działania 
Nieustającego Różańca, którego 

celem jest nieprzerwana modlitwa w intencji Ojczyzny. Zaanga-
żowanych w nią jest 30 parafii. 
Jedną z nich jest od lat nasza 
parafia. U nas odmawiamy ko-
lejne Tajemnice każdego 8 dnia 
miesiąca. W obliczu obecnej 
sytuacji mamy pełną świado-
mość jak bardzo potrzebuje 
nasz Ojczyzna wsparcia i opie-
ki Matki i Jej Syna.
        

Ewa Wika w służbie Maryi 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

W lipcu i sierpniu w niedzielę nie ma 
Mszy św. o 12.30.

Biuro parafialne czynne od 1 do 18 lipca: 
w środy w godz. od 9.00-10.00 i we wtorki 
i czwartki w godz. 17.00-18.00. 

Okazja do spowiedzi 30 minut przed każ-
dą Mszą św.

We wtorek 13 dzień miesiąca, zapraszamy 
na nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00.

Z powoduobecnej sytuacji epide-
miologicznej, po przeanalizowaniu 
rekomendacji służb sanitarnych, 
z dniem 14 października 2020 r. 
do odwołania zawieszona zostaje 
peregrynacja Matki Bożej w Iko-
nie Jasnogórskiej w Archidjecezji 
Poznańskiej. Wizerunek Jasno-
górski zostanie przewieziony do 
domu zakonnego Sióstr Elżbietanek                       
w Poznaniu

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Wandy Błeńskiej
Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,

zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,
niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.

Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,
która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,

proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi
i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.

Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,
wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


