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Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Wiara skłania nas do 
przyjęcia przykazania 
Pana i Nauczyciela; mi-
łość daje nam błogosła-
wieństwo wprowadzania 
go w czyn”, tymi słowa-
mi Papież Benedykt XVI 
wprowadził nas w Wielki 
Post 2013 roku, a dzisiaj 
te słowa przypomina-
ją nam, że gdziekolwiek 

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

EWANGELIA   J 6, 55. 60-69

SŁOWA ŻYCIA WIECZNEGO
idziemy, idziemy tam z Jezusem 
Panem i Nauczycielem. Niesiemy 
swoją i Jego miłość, wreszcie daje-
my Boża miłość, którą zostaliśmy 
obdarowani. 
„Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A myśmy po-
znali i uwierzyli, że Ty jesteś Świę-
tym Boga”. Ta dzisiejsza Ewangelia 
jest dla nas zaproszeniem, abyśmy 
uwierzyli w prawdziwego Boga, Jego 
Syna i Ducha Uświęciciela. Jest 
wezwaniem, by chodzić w światło-
ści Pana…, bo do kogóż pójdziemy 
z naszymi trudami, smutkami stra-
pieniami…? Tylko ON, tylko JEZUS 
jest naszym Zbawicielem, tylko                                                          
w NIM cała nasza nadzieja.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym 
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A wielu spośród Jego 
uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może 
słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł 
do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego 
tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, 
które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, 
którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą,             
i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie 
może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego 
czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus 
do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz sło-
wa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym 
Bożym».
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23.08.
„Chociaż Kościół nosi w sobie 
właściwości społeczne, odpowiada-
jące wymaganiom życia ziemskiego, 
chociaż ma zbawczy wpływ na 
sprawy ziemskie, to jednak nasze 
życie w Kościele jest czerpaniem 
mocy nadprzyrodzonych z Chrystusa 
i przyrostem nadprzyrodzonego, 
Mistycznego Ciała Kościoła - z łaski 
w łaskę. Wtedy działamy na rzecz 
Kościoła, gdy czerpiąc zeń łaskę 
Bożą, przyczyniamy się życiem 
naszym do jego wzrostu duchowego. 
Nie możemy być uschniętą gałęzią 
na żyjącym drzewie.”

24.08.
„Trwamy w Kościele przez miłość. 
Bo utrzymuje nas w kościele Chry-
stusowym łaska powołania na synów 
wybrania, łaska żywej wiary, niewięd-
nącej nadziei i miłości wiernej. Im 
więcej w nas tej miłości, tym głębsze 
jest nasze wkorzenienie w Kościół 
święty, tym obficiej zeń czerpiemy, 
tym bezpieczniej i spokojniej się                  
w nim czujemy.”

25.08.
„Niezniszczalność Kościoła wyraża 
się w tym, że istoty jego mocy nad-
przyrodzonej nikt pokonać nie zdoła. 
Kościół zwalczany nie przestaje być 
święty i nadprzyrodzony. Kościół po-
zbawiony wszelkich dóbr ziemskich 
nie przestaje byś zasobny w najbo-
gatsze środki, jakimi dlań są zawsze 
sakramenty święte i modlitwa. Nawet 
Kościół opuszczony jak Chrystus na 
Kalwarii nie przestaje być miłością, 
zbawieniem i pokojem ludzkości.”

26.08.
„Nie można pojąć Kościoła bez nauki 
o Matce Najświętszej, bez należy-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
tego określenia Jej miejsca                     
w życiu Chrystusa i w dziejach 
Kościoła, w jego wspaniałym 
pochodzie ku przyszłym 
wiekom, którym zawsze 
towarzyszy Maryja i mówi do 
wszystkich: <<Cokolwiek wam 
każe (Syn mój), czyńcie!>>.”

27.08.
„Wierność Kościołowi okazu-
jemy również przez wierność 
łasce stanu, do którego 
jesteśmy powołani w Kościele. 
Idzie nie tylko o to, byśmy 
nie zmarnowali łaski powo-
łania na dzieci Boże - przez 
chrzest czy łaski powołania 
na rycerzy Chrystusowych - 
przez bierzmowanie. Ale idzie 
o to, byśmy nie zmarnowali 
łaski stanu wziętej z Kościoła                                               
w każdym sakramencie.”

28.08.
„Kościół każe zwyciężyć siebie, 
swoje złe skłonności, pomaga 
wydobywać siebie z nałogów, 
bankrutów oczyszcza w po-
kucie, osłabłym siłom ludzkim 
dodaje mocy Bożych, zmusza 
do nieustannego rachunku 
sumienia, obudza szlachetne 
ambicje postępu moralnego, 
zwalcza największego wroga 
ładu w świecie, jakim jest 
grzech.”

29.08.
„Żyć w Kościele to znaczy                     
w miłości społecznej, bo natura 
społeczności nadprzyrodzonej 
jest taka, że jest dzieleniem 
się łaską, a więc dzieleniem 
się miłością, dzieleniem się 
życiem.”

XXI NIEDZIELA 25 sierpnia 2021 
PIERWSZE CZYTANIE Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
Przypomnienie powołania narodu
Czytanie z Księgi Jozuego
Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też 
starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili 
przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: «Gdyby wam 
się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, 
czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rze-
ki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam                                      
i mój dom służyć chcemy Panu». Naród wówczas odrzekł tymi słowami: 
«Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym 
bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych 
z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi 
uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród 
wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy 
służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem».
PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 9a)
Refren: 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.
Refren.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze 
przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Refren.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  Ef 5, 21-32
Miłość małżeńska naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej.
Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową 
żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół 
poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie, 
miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego sie-
bie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy 
słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, niemający 
skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieska-
lany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto mi-
łuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się
z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chry-
stus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek 
ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 
Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. J 6, 63c. 68c  
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego

 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 1 tes 1, 1-5. 8b-10; Mt 23, 13-22
Wtorek: Ap 21, 9b-14; J 1, 45, 51
Środa: 1 Tes 2, 9-13; Mt 23, 27-32
Czwartek: Prz 8, 22-35; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11
Piątek: 1 Tes 4, 1-8; Mt 25, 1-13
Sobota: 1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30

Liczne są nieszczęścia, 
które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego kością *
i żadna z nich nie zostanie złamana.
Refren.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.
Refren.
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27 grudnia świętem wszystkim Polaków
Nowa Polska tradycja

Obchodzone po raz pierwszy jako państwowe w roku 1937 
Narodowe Święto Niepodległości, ustanowione na dzień 11 
listopada - dzień podpisania w wagonie kolejowym w lasku 
Compiègne rozejmu pomiędzy państwami ententy a Niem-
cami, stanowiącego pierwszy krok do zakończenia pierwszej 
wojny światowej - przypo-
mina wszystkim Polakom               
o sile i wartości niepodle-
głości, odzyskanej w 1918 
roku po 123 latach zaborów. 
Jednak, gdy dziś wywiesza-
my narodową flagę i ubiera-
my biało-czerwone kotylio-
ny czy zapinki, pamiętajmy, 
że w listopadzie 1918 roku 
Wielkopolska wciąż była 
częścią zaboru pruskiego                 
i nie mogła jeszcze cieszyć 
się upragnioną od pokoleń 
wolnością. Być może dlate-
go, 11 listopada w Poznaniu 
królują rogale Marcińskie, 
słynne na całą Polskę i nie 
tylko, św. Marcin przejmuje 
klucze do miasta, a koloro-
wy korowód oraz święto-
marciński jarmark przyciągają tłumy poznaniaków i turystów. 
Święto Niepodległości istnieje jakby w tle, dając gwarancję 
dnia wolnego od pracy i czas, by wraz z rodziną udać się na 
główną ulicę miasta.
Dla Poznania i Wielkopolski ważnym dniem na drodze do 
odzyskania niepodległości jest 27 grudnia. W tym bowiem 
dniu w wielkopolskie serca wstąpiła nadzieja wyzwolenia się 
spod pruskiego zaborcy. Przyjazd Ignacego Jana Paderewskie-
go, który 26 grudnia 1918 roku, o godzinie 21:10 wysiadł na 
Dworcu Letnim w Poznaniu oraz jego płomienne przemówie-
nie z balkonu Hotelu Bazar stały się iskrą zapalną Powstania 
Wielkopolskiego – zwycięskiego zrywu, który sprawił, że zie-
mie, na których zaczęło bić serce Polski powróciły z powro-
tem do Polski. Zasługi Powstańców Wielkopolskich sięgają 
jednak dużo dalej – na Śląsk, a także tereny dzisiejszej Ukrainy 
i Białorusi. Brali oni bowiem udział zarówno w Powstaniach 
Śląskich, jak i wojnie polsko – bolszewickiej. Zatem dzień 27 
grudnia jest ważnym dniem nie tylko dla Wielkopolan, ale i dla 
wszystkich Polaków.
Aby tak się jednak stało, a także dla zwiększenia świadomo-
ści wszystkich rodaków, Wielkopolskie Muzeum Niepod-
ległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział                                                   
w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Pozna-
niu podjęły społeczną inicjatywę, by wspólnie doprowadzić do 
ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym i świętem 
wszystkich Polaków. Wystosowali oni apel do Prezydenta Rze-

czypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy, 
Marszałek Sejmu 
RP Elżbiety Witek, 
Marszałka Senatu 
RP Tomasza Grodz-
kiego, Parlamenta-
rzystów Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz 
Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Mo-
rawieckiego, pisząc: 
„Jako dumni po-
tomkowie tych po-
koleń naszych braci                                                
i sióstr, którzy ponad 
100 lat temu boha-
tersko upomnieli się 
o powrót na mapę 
Europy i świata wy-
mazanej przez mo-

carstwa zaborcze naszej Ojczyzny, zwracamy się z apelem                   
o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym, świę-
tem wszystkich Polaków”.
Jednocześnie inicjatorzy oraz sygnatariusze apelu zapraszają 
wszystkie osoby, samorządowców z Wielkopolski, Pomorza, 
Kujaw oraz Ziemi Lubuskiej, a także inne chcące się przyłą-
czyć samorządy, regionalistów, muzealników, instytucje i sto-
warzyszenia, które pielęgnują pamięć o Powstaniu Wielkopol-
skim i zajmują się upowszechnianiem wiedzy o bohaterskim 
zrywie naszych przodków, do włączenia się we wspólny wysi-
łek doprowadzenia do ustanowienia dnia 27 grudnia świętem 
państwowym i podpisywania deklaracji wsparcia inicjatywy, 
którą do dnia 31 sierpnia 2021 roku należy odesłać na adres: 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, ul. Rolna 
45a, 61–487 Poznań lub jako skan pocztą elektroniczną na ad-
res: rafal.reczek@ipn.gov.pl.
Zapraszam Czytelników „Dobrej Nowiny” do włączenia się                 
w powyższą inicjatywę.
Więcej informacji (pismo przewodnie, apel, komunikat praso-
wy oraz deklaracja) na stronie internetowej: https://poznan.
ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/145075,27-grudnia-swietem-pan-
stwowym.html

Magdalena Miczek

Liczne są nieszczęścia, 
które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego kością *
i żadna z nich nie zostanie złamana.
Refren.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.
Refren.
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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 sierpniu w niedzielę nie ma Mszy św.                 
o 12.30.

W czwartek przypada Uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze 
św. jak w dzień powszedni.

Biuro parafialne czynne: 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 każdą 
Mszą św.

Sierpień 2021 
DEKANAT  CZARNKOWSKI
22 ndz - Lubasz
23 pon - Boruszyn
24 wt - Boruszyn
25 śr - Kruszewo
26 czw - Kruszewo
27 pt - Gębice – Huta
28 sob - Gębice – Siostry Felicjanki
29 ndz - Ryczywół
30 pon - Połajewo
31 wt - Czarnków – Chrystusa Najwyższego 
Kapłana

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.


