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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Ezechiel dostał zadanie. Miał mówić prawdę 
„ludziom o bezczelnych twarzach i zatwar-
działych sercach”. Miał iść, głosić i nie zwa-
żać na to czy jego słowa będą przyjęte czy 
nie. Brzmi to jakoś znajomo. Często czuje-
my się delegatami religijnymi w naszych ro-
dzinach, a jednocześnie mamy wrażenie, że 
zupełnie nie mamy z kim ową prawdą się po-
dzielić, że nasze słowa przynoszą nawet od-
wrotny efekt. Bądźmy jednak spokojni. Jeżeli 
są to słowa prawdy, to nawet jeżeli nie będą 
zrealizowane natychmiast, to jak ziarno będą 
rosły, choć my nie będziemy widzieli kiedy. 
Nie próbujmy wwiercać się w umysł i serce 
naszych bliskich. Nie zanudzajmy i nie zadrę-
czajmy. Zróbmy swoje i idźmy dalej. Nie do 
nas przecież należą owoce. Niezwykle waż-
nym natomiast jest, żebyśmy tak jak św. Pa-
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EWANGELIA

EWANGELIA  Mk 6, 1-6

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 
uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wie-
lu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to 
za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! 
Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? 
Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych                  
i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych poło-
żył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obcho-
dził okoliczne wsie i nauczał.

weł mieli poczucie swojej słabości, ale i świadomość, że Pan 
Bóg mimo wszystko akceptuje nas do końca. Im bardziej 
potrafimy dostrzec swoją nędzę, a z drugiej strony ogrom 
przebaczenia, którego doświadczyliśmy, tym lepiej będziemy 
postępować z ludźmi. Bo tylko ten kto jest kochany i ak-
ceptowany potrafi kochać i akceptować. Ale bądźmy czujni, 
bo do nas również Pan Bóg przysyła proroków. Nie zatrzy-
mujmy się na swoich wyobrażeniach. Słuchajmy tego co do 
nas mówią i słuchajmy co rodzi się w naszym sercu, kiedy 
słyszymy ich słowa. Może przez tego po kim zupełnie się nie 
spodziewamy, kto od lat jest bardzo blisko nas, przemawia 
do nas Bóg. Oby to powątpiewanie w człowieka nie stało się 
dla nas nigdy przeszkodą w przyjęciu Bożego Słowa. Oby 
też nigdy nasze wątpienie we własne zdolności nie zamknęło 
nam ust, gdy przyjdzie to Boże słowo wypowiedzieć.

Justyna Zienkowicz
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5.07.
„Ilekroć stajemy przed 
tajemnicą Maryi, widzimy 
w Niej tę pełnię, widzi-
my Jej miejsce w planie 
Bożym i niezbędność Jej 
obecności w tym planie. 
Widzimy Bożą konse-
kwencję od pierwszego 
momentu zadziwiającego 
pozdrowienia aż do ostat-
niego.”

6.07.
„Maryjo, wrażliwa na 
sprawy ludzkie, staraj 
się i nas uwrażliwiać, 
abyśmy nie byli obojętni 
na naszych braci, tych                  
w rodzinie domowej i 
tych wokół nas, w naszej 
Ojczyźnie, w rodzinie Bo-
żej, w całym świecie.”

7.07.
„Z życia religijnego czer-
piemy natchnienie dla tej 
pracy, która pogłębi nasz 
czyn moralny i duchowy 
i ułatwi nam pełnienie 
wielkich zadań, które sto-
ją przed chrześcijańskim 
Narodem.”

8.07.
„Maryja to Matka, Królo-
wa i Służebnica. I każda 
niewiasta, jeśli wypełnia 
swoje powołanie zgodnie 
z planem Bożym, przez 
całe swoje życie jest mat-
ką, królową i służebnicą. 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
A gdy przyjdzie czas, 
że wypełni swoje za-
danie, przyozdobiona 
zostanie - jak Maryja 
w Wieczerniku Zielo-
nych Świąt - chwałą 
Ducha Świętego.”

9.07.
„Spraw, Maryjo, 
aby hasłem naszym 
było: Czas to miłość, 
abyśmy dany nam od 
Boga czas 
napełniali miłością.”

10.07.
„Maryja jest wzorem 
dobrego znalezienia 
się w różnych sytu-
acjach. Możemy Ja 
prosić (…), aby na-
uczyła nas przeprowa-
dzić delikatnie spawy 
bez najmniejszego 
szumu, abyśmy nawet 
wtedy, gdy jesteśmy 
zobowiązani do dzia-
łania autorytarnego, 
stosowali umiarkowa-
ny dobór słów.”

11.07.
„Kościół jest tym 
potężniejszy i bardziej 
płodny, im żywsze są 
nurty miłości, któ-
re łączą Lud Boży                  
z trójcą Świętą i mię-
dzy sobą.”

Czternasta NIEDZIELA 4 lipca 2021
PIERWSZE CZYTANIE Ez 2, 2-5
Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; po-
tem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: «Synu czło-
wieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi 
się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż 
do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych 
sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg.                           
A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opor-
nym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 123 (122), 1b-2. 3-4 (R.: por. 1b)

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. †
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów. *
Jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Refren.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE  2 Kor 12, 7-10
Paweł chlubi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został 
oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym 
się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł 
ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bo-
wiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił           
z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego 
mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostat-
kach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albo-
wiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Por. Łk 4, 18
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Rdz 28, 10-22a; Mt 9, 18-26
Wtorek: Rdz 32, 23-32.33b; Mt 9, 32-38
Środa: Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Mt 10, 1-7
Czwartek: Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Mt 10, 7-15
Piątek: Rdz 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23
Sobota: Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Mt 10, 24-33

Fot. AP/Associated Press/East News

Papież prosi o modlitwę w swojej intencji
Papież Franciszek poprosił o modlitwę w swojej intencji, w nawiązaniu do uroczystości 
świętych Piotra i Pawła. „Papież potrzebuje waszych modlitw! Dziękuję. Wiem, że to robicie”
– powiedział Ojciec Święty po modlitwie „Anioł Pański” na Placu św. Piotra w Watykanie
(27.06).

Fot. Grzegorz GALAZKA/East News

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
W dniu 29 czerwca Kościół powszechny obchodził Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła.
Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. 
Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i 
zakładał Kościoły. Zyskał miano „Apostoła Narodów”. Święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć 
męczeńską w Rzymie, w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów 
Nerona. Piotr i Paweł, „obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa”.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: 
Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, 
Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, 
kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. 
Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego 
Testamentu. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad 
Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.
Św. Piotr i św. Paweł są patronami wielu świątyń, m.in. tych najbardziej nam znanych, jak 
Bazylika św. Piotra w Watykanie czy Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Poznaniu.

Bazylika św. Piotra w Watykanie
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Jak będą wyglądały 
obchody 

1. Światowego Dnia 
Dziadków i Osób Star-

szych?
Watykańska Dykasteria 
ds. Świeckich, Rodziny 
i Życia zaprezentowa-
ła szczegóły dotyczące                                                
1. Światowego Dnia 

Dziadków i Osób Starszych, który – decyzją papieża Franciszka – bę-
dzie obchodzony w Kościołach, na całym świecie, w niedzielę, 25 lipca, 
pod hasłem „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20).
Począwszy od tego roku, będzie on obchodzony w lipcu, w niedzie-
lę, która przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana 
Jezusa (26.07) – jak określa się św. Joachima i Annę, rodziców Maryi.
Zarówno za udział we Mszy św., jak też za spotkanie z osobą starszą 
można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
Przysługuje on także osobom starszym, które fizycznie nie będą mogły 
wziąć udziału w obchodach, ale będą się z nimi łączyły duchowo.

Franciszek: Duch Święty działa 
w każdej epoce Kościoła

Droga wskazana przez św. Pawła 
Apostoła „jest wyzwalającą i wciąż 
nową drogą Jezusa ukrzyżowanego                                                                      
i zmartwychwstałego; jest drogą gło-
szenia, które realizuje się poprzez 

pokorę i braterstwo; jest drogą cichej i posłusznej ufności, dającej pew-
ność, że Duch Święty działa w każdej epoce Kościoła” – powiedział 
Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej (23.06). Spotykając 
się z wiernymi, na dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego, 
papież rozpoczął nowy cykl katechez na temat Listu do Galatów.

Franciszek: 
Duch Święty działa                  

w każdej epoce Kościoła
Droga wskazana przez św. Paw-
ła Apostoła „jest wyzwalającą                                                                 
i wciąż nową drogą Jezusa ukrzy-
żowanego i zmartwychwstałego; 

jest drogą głoszenia, które realizuje się poprzez pokorę i braterstwo; 
jest drogą cichej i posłusznej ufności, dającej pewność, że Duch Świę-
ty działa w każdej epoce Kościoła” – powiedział Ojciec Święty pod-
czas środowej audiencji ogólnej (23.06). Spotykając się z wiernymi, 
na dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego, papież rozpoczął 
nowy cykl katechez na temat Listu do Galatów.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
W dniu 29 czerwca Kościół powszechny obchodził Uroczystość Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła.Św. Piotr był uczniem wybranym przez 
Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna 

św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię                                 
i zakładał Kościoły. Zyskał miano „Apostoła Narodów”. Święci Piotr 
i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie, w latach 64-67, podczas 
prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, „obda-
rzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa”.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, 
Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, 
Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, 
Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, 
kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. 
Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączo-
nych do ksiąg Nowego Testamentu. Jest patronem licznych zakonów, 
Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, 
Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.
Św. Piotr i św. Paweł są patronami wielu świątyń, m.in. tych najbardziej 
nam znanych, jak Bazylika św. Piotra w Watykanie czy Bazylika Archi-
katedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu.

Bazylika św. Piotra             
w Watykanie

Najpierw porywczy rybak, 
który zanim pomyślał, już 
powiedział, później zdrajca, 
a na końcu Skała, na której 
zbudowano Kościół rzym-
skokatolicki. Święty Piotr, bo 
o nim mowa, jest patronem 
jednej z najpiękniejszych ba-
zylik na świecie. W jednej z jej kaplic rozgrywają się najważniejsze 
wydarzenia dla rzymskokatolickiego świata i nie tylko. Bazylika św. 
Piotra powstała w latach 1506–1626 na miejscu wczesnochrześcijań-
skiej bazyliki, ufundowanej przez Konstantyna. Jest jedną z bazylik 
większych Rzymu, czyli ma tytuł honorowy, przyznawany przez pa-
pieża. Jej budowę zlecił Juliusz II Donato Bramantemu. Projektant 
w 1506 roku zaczął budowę kościoła na planie krzyża greckiego, 
z kopułą w centralnym miejscu. Gdy w 1514 Bramante zmarł, budowę 
świątyni przejął Rafael Santi. W 1520 roku zmarł drugi budowniczy 
bazyliki, trzecim stał się Michał Anioł. Stworzył ostateczny projekt 
kościoła w późnorenesansowym stylu. Namalował freski w Kaplicy 
Sykstyńskiej (m.in. Stworzenie  Adama, Sąd Ostateczny), która jest 
uważana za jedno z arcydzieł światowej sztuki. Jest również miejscem 
wyborów nowego papieża. Na czas konklawe kardynałowie  zamy-
kani są w kaplicy bez dostępu do mediów, a do wnętrza stawia się 
specjalny piec, z którego dym informuje o wyborze nowego następ-
cy św. Piotra. Od strony Kaplicy można wejść do bazyliki i zwiedzać 
pozostałą jej część. Dzisiaj bazylika św. Piotra jest największym ko-
ściołem na świecie. Kościół ten jest również miejscem pochówku pa-
pieży. Ma dziewięć okien z balkonami, z których centralne to Loża 
Błogosławieństw. To z niej, dwa razy do roku, odbywa się uroczyste 
błogosławieństwo „miastu i światu” – Urbi et Orbi. Kopuła jednej 
z najsłynniejszych bazylik jest rozpoznawalnym punktem miasta. 
Opiera się na czterech filarach i jest jednym z najlepszych punktów wi-
dokowych na Rzym. To dzieło Michała Anioła, który jednak nie dożył 
zakończenia jej budowy. Widok z kopuły i na miasto na zewnątrz i na 
bazylikę wewnątrz jest zachwycający i pozostaje na długo w pamięci.

Z życia Kościoła
Z życia Kościoła

Jak będą wyglądały obchody 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych?
Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zaprezentowała szczegóły dotyczące 
1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, który – decyzją papieża Franciszka – będzie 
obchodzony w Kościołach, na całym świecie, w niedzielę, 25 lipca, pod hasłem „Ja jestem z 
tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20).
Począwszy od tego roku, będzie on obchodzony w lipcu, w niedzielę, która przypada najbliżej 
liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa (26.07) – jak określa się św. Joachima i 
Annę, rodziców Maryi.
Zarówno za udział we Mszy św., jak też za spotkanie z osobą starszą można w tym dniu 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Przysługuje on także osobom starszym, 
które fizycznie nie będą mogły wziąć udziału w obchodach, ale będą się z nimi łączyły 
duchowo.

Fot. Manny Becerra / Unsplash

Franciszek: Duch Święty działa w każdej epoce Kościoła
Droga wskazana przez św. Pawła Apostoła „jest wyzwalającą i wciąż nową drogą Jezusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego; jest drogą głoszenia, które realizuje się poprzez pokorę 
i braterstwo; jest drogą cichej i posłusznej ufności, dającej pewność, że Duch Święty działa w 
każdej epoce Kościoła” – powiedział Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej
(23.06). Spotykając się z wiernymi, na dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego,
papież rozpoczął nowy cykl katechez na temat Listu do Galatów.

Fot. AP/Associated Press/East News

Papież prosi o modlitwę w swojej intencji
Papież Franciszek poprosił o modlitwę w swojej intencji, w nawiązaniu do uroczystości 
świętych Piotra i Pawła. „Papież potrzebuje waszych modlitw! Dziękuję. Wiem, że to robicie”
– powiedział Ojciec Święty po modlitwie „Anioł Pański” na Placu św. Piotra w Watykanie
(27.06).

Fot. Grzegorz GALAZKA/East News

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
W dniu 29 czerwca Kościół powszechny obchodził Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła.
Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. 
Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i 
zakładał Kościoły. Zyskał miano „Apostoła Narodów”. Święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć 
męczeńską w Rzymie, w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów 
Nerona. Piotr i Paweł, „obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa”.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: 
Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, 
Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, 
kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. 
Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego 
Testamentu. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad 
Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.
Św. Piotr i św. Paweł są patronami wielu świątyń, m.in. tych najbardziej nam znanych, jak 
Bazylika św. Piotra w Watykanie czy Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Poznaniu.

Bazylika św. Piotra w Watykanie

Najpierw porywczy rybak, który zanim pomyślał, już powiedział, później zdrajca, a na końcu 
Skała, na której zbudowano Kościół rzymskokatolicki. Święty Piotr, bo o nim mowa, jest 
patronem jednej z najpiękniejszych bazylik na świecie. W jednej z jej kaplic rozgrywają się 
najważniejsze wydarzenia dla rzymskokatolickiego świata i nie tylko. Bazylika św. Piotra 
powstała w latach 1506–1626 na miejscu wczesnochrześcijańskiej bazyliki, ufundowanej 
przez Konstantyna. Jest jedną z bazylik większych Rzymu, czyli ma tytuł honorowy,
przyznawany przez papieża. Jej budowę zlecił Juliusz II Donato Bramantemu. Projektant w 
1506 roku zaczął budowę kościoła na planie krzyża greckiego, z kopułą w centralnym 
miejscu. Gdy w 1514 Bramante zmarł, budowę świątyni przejął Rafael Santi. W 1520 roku 
zmarł drugi budowniczy bazyliki, trzecim stał się Michał Anioł. Stworzył ostateczny projekt 
kościoła w późnorenesansowym stylu. Namalował freski w Kaplicy Sykstyńskiej (m.in. 
Stworzenie  Adama, Sąd Ostateczny), która jest uważana za jedno z arcydzieł światowej 
sztuki. Jest również miejscem wyborów nowego papieża. Na czas konklawe kardynałowie  
zamykani są w kaplicy bez dostępu do mediów, a do wnętrza stawia się specjalny piec, z 
którego dym informuje o wyborze nowego następcy św. Piotra. Od strony Kaplicy można 
wejść do bazyliki i zwiedzać pozostałą jej część.
Dzisiaj bazylika św. Piotra jest największym kościołem na świecie. Kościół ten jest również 
miejscem pochówku papieży. Ma dziewięć okien z balkonami, z których centralne to Loża 
Błogosławieństw. To z niej, dwa razy do roku, odbywa się uroczyste błogosławieństwo 
„miastu i światu” – Urbi et Orbi.
Kopuła jednej z najsłynniejszych bazylik jest rozpoznawalnym punktem miasta. Opiera się na 
czterech filarach i jest jednym z najlepszych punktów widokowych na Rzym. To dzieło
Michała Anioła, który jednak nie dożył zakończenia jej budowy.
Widok z kopuły i na miasto na zewnątrz i na bazylikę wewnątrz jest zachwycający i pozostaje 
na długo w pamięci.
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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

W lipcu i sierpniu będzie katecheza przed 
chrztem przy zgłoszeniu w biurze parafial-
nym. W lipcu i sierpniu w niedzielę nie 
będzie 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. Nieczynna będzie biblioteka. 

Nie obowiązuje dyspensa od uczestnictwa 
w niedzielnej Mszy Świętej oraz w świę-
ta nakazane, tym samym mamy obowią-
zek uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej                       
i świątecznej.

W lipcu i sierpniu nasz tygodnik Dobra 
Nowina będzie się ukazywał w skróconej 
formie.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafia-
nie śp. Ryszard Urbański z ul. Dąbrowskie-
go, śp. Maria Barbaś z ul. Hożej, śp. Stanisła-
wa Michalak z ul. Szpitalnej, śp. Bogumiła 
Wojta z ul. Radosnej – Msza pogrzebowa                                                                                         
i pogrzeb w środę o godz. 10:00, śp. Eugenia 
Schulz z ul. Szpitalnej – Msza pogrzebowa 
w piątek o godz. 7:30 w naszym kościele, 
pogrzeb na Górczynie. Polećmy zmarłych 
Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz 
Panie …

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


