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Komentarz
Dobrej
Nowiny
W dzisiejszej Ewangelii fa-
ryzeusze zarzucają Panu Je-
zusowi, że złamał Boże pra-
wo – zarzut bardzo poważny 
w społeczeństwie takim jak 
Izrael 2000 lat temu. Pan Je-
zus odrzuca to oskarżenie                        
w ostrych słowach, wskazu-
jąc po pierwsze, że faryze-
usze mieszają Boskie prawo 
z ludzkim, a po drugie i jesz-
cze ważniejsze, zarzuca im, że 
rozumieją Boskie prawo fał-
szywie. A oni na siłę próbują 
udowodnić, że ON – Jezus – 
bluźni, że nie jest Mesjaszem, 
Bożym Synem. Z resztą tego 
samego argumentu użyją ska-
zując Pana Jezusa na ukrzyżo-
wanie. Ale Pan Jezus przejrzał 
ich myśli i mądrością Boża 
odpowiedział, choć oni nie 
potrafili zrozumieć. 
A jak z nami? Czy my czasem 
tak jak faryzeusze nie trak-

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA  Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23

dycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchaj-
cie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, 
co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to 
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pocho-
dzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, prze-
wrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to 
zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że 
niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, 
i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. 
I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które prze-
jęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc 
faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz 
jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 
jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tra-

PRAWO BOŻE A ZWYCZAJE

tujemy wybiórczo Prawa Bożego – Dekalogu, czy 
nie szukamy kolejnych wymyślnych słów by uczynić 
mniej jednoznacznym Boże Prawo?
Daj nam Panie Ducha męstwa, byśmy mężnie wy-
znawali naszą wiarę, z odwagą podejmowali drogę 
Bożych przykazań i ostatecznie z Tobą zmartwych-
wstali.
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30.08.
„Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg 
Duch - to relacja miłości. Bóg 
Ojciec przez wewnętrzną, 
niepojętą dla nas miłość 
rozpoznaje siebie w swej peł-
ni. A rozpoznając siebie, nie 
może nie mieć upodobania 
w sobie. To upodobanie jest 
jak gdyby odbiciem istności 
Boga.”

31.08.
„Kościół zwalcza bezna-
dziejność czarnych myśli                                                         
i czynów. Ostrzega nas 
przed niewiarą, z niewiary 
bowiem rodzi się bezwo-
la oraz martwota serca i 
uczuć.”

1.09.
„Kościół jest maryjny, bo cała 
Trójca Święta jest maryjna.”

2.09.
„Kościołowi nie pozostaje 
nic innego, jak tylko milczeć 
modlić się tak jak Chrystus 
na krzyżu modlił się za prze-
śladowców.”

3.09.
„Maryja była wewnętrz-
nie zespolona jednością, 
która może zaistnieć jedynie                               

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
w istocie wolnej od 
wewnętrznego rozbicia 
przez grzech. Dopiero 
w tak ukształtowanej 
istocie mogło dopełnić 
się dzieło zjednocze-
nia nieba i ziemi przez 
Chrystusa, który chciał 
wszystkich ludzi odbie-
głych od ojca Niebieskie-
go, wszystkie owce Bo-
żego pastwiska zebrać                                        
z powrotem w Ojcow-
skim Sercu i doprowa-
dzić do jedności z Nim.”

4.09.
„Zaufajcie Kościołowi, 
który jest organizacją 
nadprzyrodzonej miłości 
życia.”

5.09.
„Kościół, który na ziemi 
wspiera się obiema 
nogami: rozumu i wiary, 
wierzy, że nie masz trud-
ności, których nie dałoby 
się przezwyciężyć! Nie 
masz udręk, które by nie 
skonały! Wszystko mija! 
Pozostaje duch Boży, 
który wdzięcznym ser-
cem wznosi się ku Bogu, 
Ojcu nieba i ziemi.”

Dwudziestadruga NIEDZIELA 29 sierpnia 2021
PIERWSZE CZYTANIE Pwt 4, 1-2. 6-8
Wezwanie do zachowania przykazań
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które 
uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje 
Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic 
z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was 
nakładam.  Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umie-
jętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: 
„Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki na-
ród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż 
wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja 
wam dziś daję?»

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b)

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.
Refren.
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.
Refren.
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  Jk 1, 17-18. 21b-22. 27
Wprowadzać słowo w czyn

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar 
doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemia-
ny ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo praw-
dy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które 
ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie 
bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność 
czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierota-
mi i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie ska-
żonym wpływami świata.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     Jk 1, 18
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 1 Tes 4, 13-18; Łk 4, 16-30
Wtorek: 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Łk 4, 31-37
Środa: Kol 1, 1-8; Łk 4, 38-44
Czwartek: Kol 1, 9-14; Łk 5, 1-11
Piątek: Kol 1, 15-20; Łk 5, 33-39
Sobota: Kol 1, 21-23; Łk 6, 1-5
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Z Maryją w nowe czasy

Najpiękniejsze Wizerunki Matki Bożej
Matka Boża z Rozprzy

Matka Życia
Parafia w Rozprzy jest jedną z najstarszych na terenie diecezji często-
chowskiej. Istnieje przypuszczenie, że pochodzi z XI wieku. Pierwszy 
kościół w tej miejscowości miał być ufundowany przez królów pol-
skich. Z czasem w tym samym miejscu wzniesiono nowy, co potwier-
dza najstarsza informacja pochodząca z ksiąg parafialnych z 1406 
roku. Był pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
św. Bartłomieja i św. Wojciecha, męczenników. Kolejną, nową muro-
waną świątynię wzniesiono w latach 1763- 67. Dokonał tego Szymon 
Zaremba, kasztelan sieradzki. Kościół konsekrowano 19 paździer-
nika 1777 roku. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, nazwanej Roz-
przańską Matką Życia znajduje się w ołtarzu głównym kościoła. Ob-
raz wprowadzono do kościoła 12 
września 1676 roku. Podarował go 
Jan Puszkowski z Puszkowa koło 
Kłodawy. W aktach parafialnych 
zapisano, iż został „wprawiony 
w ołtarz wielki cudami i łaskami 
wsławiony, po których liczne wota 
różne do tego obrazu podarowa-
li”. Już w następnym roku po-
rucznik Jarosz Lipiński podarował 
srebro na koronę Madonny, któ-
re złotnik piotrkowski Wojciech 
Brydak na koszt własny pozłocił. 
Rozwój kultu Matki Bożej w na-
stępnych latach przyczynił się do 
ofiarowania najcenniejszego wo-
tum, jakim była sukienka na obraz 
Maryi. W 1713 nałożył ją na obraz 
proboszcz parafii ksiądz Wojciech 
Brzuchański. Sam obraz przed-
stawia Matkę Bożą czuwającą nad 
śpiącym na jej kolanach Dzieciąt-
kiem. Oczy Maryi wyrażają spo-
kój, poczucie bezpieczeństwa,                           
a także szczęście matki cieszącej 
się dzieckiem. Pochylona nad sy-
nem z troską pilnuje jego snu. 
Dziecko również pełne spokoju 
uśmiecha się przez sen. Scena ta symbolizuje zarówno ziemskie ży-
cie Syna Bożego, ale również dar, który każdy otrzymał na chrzcie 
świętym. Patrząc na obraz Maryi i Dzieciątka nasuwa się wniosek, że 
każde dziecko przychodzące na świat winno być kochane i dla każde-
go powinno się znaleźć miejsce w sercach rodziców. Kult obrazu Naj-
świętszej Maryi Panny związany jest z blisko czterowiekową tradycją. 
O jego rozwoju świadczy kilkanaście udokumentowanych cudów                                                                                                                    
z przełomu XVIII i XIX stulecia, a także z aktualnych czasów. Zna-
czącym był fakt odnotowany, gdy duszpasterzem w Rozprzy był rek-
tor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej                    
w Krakowie. Miało to miejsce 20 czerwca 1974 r. Miejscowy pro-
boszcz ks. dr Brunon Magott zanotował następujące zdarzenie. Po-

jawiła się kobieta zamawiająca Mszę św. dziękczynną, jakich zdaje się 
być wiele. Jego uwagę przykuła emocja dziękującej matki. Poinformo-
wała ona o „cudownym ocaleniu syna, który wypadł z pędzącego po-
ciągu, jednak cudownie z tego wypadku ocalał”. Wyrazem pobożno-
ści maryjnej są między innymi ofiarowywane liczne paramenty i szaty 
liturgiczne. Potwierdzają one zaangażowanie wiernych w życie parafii. 
Obraz zdaniem wiernych zasługiwał na korony papieskie. Pierwsze 
starania o koronację podjęto już przed pierwszą wojną światową. Kie-
dy do wsi w 1915 roku wkroczyli kozacy, miejscowy proboszcz ukrył 
cudowny obraz w piwnicy plebanii. W czasie działań wojennych 
na plebanii ukrywało się wiele kobiet i dzieci uciekających się pod 

opiekę Matki Bożej Rozprzań-
skiej, której obraz adorowano 
w piwnicy. Starania o koronację 
sfinalizowano dopiero po wielu 
latach dzięki zabiegom metro-
polity częstochowskiego, który                                    
w okresie swego pontyfikatu 
bardzo propaguje pobożność 
maryjną. W swoim dekrecie 
ksiądz arcybiskup jako datę 
koronacji wyznaczył dzień 14 
listopada 2009 roku. Po ukoro-
nowaniu, arcybiskup Stanisław 
Nowak dokonał Aktu zawierze-
nia Maryi. Uroczystość zakoń-
czyła się procesją ulicami Roz-
przy z ukoronowanym obrazem 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Życia. W procesji obraz nieśli 
przedstawiciele duchowieństwa 
oraz wiernych. Koronacja obra-
zu niosła głębokie teologiczne 
przesłanie. Wydarzenie to poka-
zało co jest niezmiernie ważne 
w życiu człowieka - pokazało 
rolę matki, ojca, rodziny. Dziec-
ko przychodzące na świat jest 
wielką siłą i wprowadza nowe 

zmiany. Wyzwala wielką dynamikę, która tkwi w każdym człowieku. 
Szczególnym wyrazem pobożności maryjnej w parafii w Rozprzy 
było skomponowanie pieśni ku czci Maryi.
      Kto nas pocieszy, kto nas uratuje,
	 	 	 tylko	Ty	Matko	się	zaopiekujesz.
	 	 	 Zlituj	się,	zlituj,	przytul	do	Siebie,
	 	 	 którzy	z	pokorą	wołamy	do	Ciebie.
	 	 	 Matko	Rozprzańska,	Matko	kochana
	 	 	 przed	Twym	obrazem	zginamy	kolana.
	 	 	 Zlituj	się,	zlituj	nad	sierotami,
	 	 	 Maryjo	Rozprzańska,	Módl	się	za	nami.
    Ewa Wika w służbie Maryi. 
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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

Kończą się wakacje, od przyszłej niedzieli będzie już Msza św. 
o godz. 12.30. Spowiedź św. codziennie pół godziny przed każ-
dą Mszą św.

Biuro parafialne czynne według planu ustalonego w ciągu 
roku.

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź 
w I piątek rano od godz. 7.00 do 8.00 i popołudniu od godz. 
16.00 do 18.00. Okazja do Komunii św. co pół godz. Chorych z 
sakramentami świętymi odwiedzimy: ks. Proboszcz i ks. Ma-
rek w piątek, a ks. Ryszard w sobotę. Chorych prosimy zgło-
sić w biurze parafialnym w godzinach otwarcia do czwartku 
włącznie. W sobotę Msza św. o godz. 7.30, po niej nabożeństwo 
pierwszosobotnie.

W środę 1 września rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msze 
św. na rozpoczęcie roku dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
70 … dla Technikum Energetycznego … dla IV LO …

30 pon - Połajewo
31 wt - Czarnków – Chrystusa Najwyż-
szego Kapłana
Wrzesień 2021
1 śr - Czarnków – św. Marii Magdaleny
DEKANAT  WRONIECKI
2 czw - Sieraków
3 pt - Lutom – Łężce
4 sob - Chrzypsko Wielkie
5 ndz - Biezdrowo

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.


