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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Pośpiech i zabieganie są jak-
by wpisane w nasze życie. 
Biegniemy od jednej do dru-
giej sprawy. W krótkim cza-
sie chcemy rozwiązać każde 
zadanie czy problem. Przez 
to o żadnym odpoczynku nie 
ma mowy. Tymczasem Pan 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
kieruje do apostołów słowa: 
Pójdźcie wy sami osobno na 
miejsce pustynne i wypocz-
nijcie nieco! Mówi to do swo-
ich uczniów, którzy powró-
cili z pracy polegającej na 
głoszeniu Dobrej Nowiny. 
Ciekawe przy tym jest to, że 
nie proponuje im odpoczyn-
ku, który ma być rozrywką 

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

EWANGELIA  Mk 6, 30-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdzia-
łali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno 
na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło 
i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc ło-
dzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu 
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich 
wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad 
nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać                                                
o wielu sprawach.

JEZUS DOBRY PASTERZ

i zabawą. Ich odpoczynek ma polegać na udaniu 
się w miejsce pustynne. To miejsce ma pomóc, aby 
nabrać sił duchowych przez modlitwę i wsłucha-
nie się w głos Boga. Dopiero wtedy ich misja zo-
stanie zakończona.
Nasza codzienna misja, to nie tylko praca, wypeł-
nianie obowiązków rodzinnych i małżeńskich, 
ale to także codzienne świadectwo wiary. A jaki 
będzie nasz odpoczynek? Czy znajdziemy chwi-
lę na modlitwę, adorację, zatrzymanie przy Panu 
Jezusie?



2 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

 

19.07.
„Służba jest przedziwną gotowością 
zaradzenia ludzkim potrzebom. Tę 
gotowość widzimy w Maryi. Gdy się 
tylko dowiedziała, że oto tam ma 
się narodzić człowiek, spieszy do 
niego, jest przy nim, aż się urodzi, 
aby wszystko zostało dokonane. 
Zrozumienie posłannictwa służby 
sprawiło, że Maryja nie odeszła od 
dzieła zbawczego swojego Syna 
na krzyżu. Postawa ta sprawiła, że 
Ona jedyna uwierzyła w Zmar-
twychwstanie i Życie. Ona o tym 
nie zapomniała. Ona wiedziała, że 
po tym rozgwarze i krzyku tłuszczy 
krzyżującej Boga będzie jednakże 
Zmartwychwstanie i nowe Życie: 
<<Oto nowymi uczynię wszystkie 
rzeczy>>.”

20.07.
„Dla Kościoła nie ma położenia bez 
wyjścia, nie ma duszy dość brud-
nej, której nie dałoby się obmyć. 
Kościół z nikogo nie zrezygnował, 
nikogo nie skazał na piekło.”

21.07.
„Kościół nie odbiera sobie ludzi. 
Służy wszystkim, <<każdemu 
według potrzeb>>, zdolności poj-
mowania i odczuwania. Najwyżej 
delikatnie, po macierzyńsku, po-
prawiać będzie i pogłębiać sposób 
pojmowania Boga, aby człowiek 
wyczuł Go równie dobrze w pajdzie 
razowego chleba, jak inny… 
w biszkopcie.”

22.07.
„Kościół - jako instytucja i społecz-
ność ludzka prowadząca do nieba 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
- naśladuje Maryję jako Dzie-
wicę i Matkę. Kościół rodzi 
do nowego życia, a więc jest 
matką, musi więc naśladować 
cnoty Maryi, przede wszyst-
kim Jej wierność dla Chry-
stusa. Dlatego tez Kościół 
tworzy nie tylko kult Maryi, ale 
ascezę i duchowość maryjną, 
co w Polsce wyraża się przez 
oddanie wszystkiego Maryi 
w Jej macierzyńską niewolę 
miłości.”

23.07.
„Humanistyczne jest tylko 
chrześcijaństwo! Tylko ono 
ma osobowe widzenie 
wszelkiej wartości zawartej 
w człowieku, chociażby on 
uważał się za zero.”

24.07.
„Bóg pragnie okazać miłość 
swoją. Okazuje ją w ten spo-
sób, że powołuje do istnienia, 
do być, do życia najrozmait-
sze stworzenia, martwe 
i żywe, nierozumne i rozum-
ne. Wszystko, co na tym 
świecie rośnie, rozwija się, 
kwitnie, kształtuje się w owoc, 
w ziarno, jest przejawem 
miłości Ojca.”

25.07.
„Kościół żyje z pokolenia na 
pokolenie, z wieku na wiek, 
dzięki obecnej w nim miłości 
Ducha Świętego, który udziela 
się wszystkim napełniającym 
Dom Boży.”

Szesnasta NIEDZIELA 18 lipca 2021
PIERWSZE CZYTANIE Jr 23, 1-6
Bóg sam ustanowi pasterzy
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Pan mówi: «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają 
owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pa-
sterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, 
rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością 
waszych uczynków. Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich 
krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby 
były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie 
będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać któ-
rejkolwiek. Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl spra-
wiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wy-
konywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi 
zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, 
którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”».
PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Refren.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Refren.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
Refren.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  Ef 2, 13-18
Chrystus jednoczy ludzkość
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, stali-
ście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. 
On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdziela-
jący je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przyka-
zań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć 
w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten spo-
sób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele 
przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.A przyszedłszy, zwia-
stował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, 
bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Por. J 10, 27
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Wj 14, 5-9a. 10-18; Mt 12, 38-42
Wtorek: Wj 14, 21-15,1; Mt 12, 46-50
Środa: Wj 16, 1-5. 9-15; Mt 13, 1-9
Czwartek: Pnp 8, 6-7; J 20, 1. 11-18
Piątek: Ga 2, 19-20; J 15, 1-8
Sobota: Wj 24, 3-8; Mt 13, 24-30
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„Zawsze podchodzę do ludzi z zaufaniem. Z większym niż do… siebie”.
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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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: w środy w godz. 
od 9.00-10.00 i we wtorki i czwartki w 
godz. 17.00-18.00. Ksiądz proboszcz nie-
obecny w biurze.

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

W przyszłą niedzielę święto św. Krzyszto-
fa patrona kierowców. Poświęcenie pojaz-
dów mechanicznych po Mszy św. o godz. 
9.30 i 18.00.

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.


