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CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELAEz 2,2-5 

Wstąpił we rnnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, 

który do mnie mówił. Powiedział mi: 

«Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, 

którzy Mi się sprzeciwiali. 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 usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, 

przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich». 

PSALM RESPONSORYJNYPs 123 
REFREN: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy 

Do Ciebie wznoszę oczy, 

który mieszkasz w niebie. 

Jak oczy sług są zwrócone 

na ręce ich panów. 

REFREN: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy 

Jak oczy służebnicy 

na ręce jej pani, 

tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, 

dopóki nie zmiłuje się nad nami. 

REFREN: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy 

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, 

bo mamy już dosyć pogardy. 

Ponad miarę nasza dusza jest nasycona 

szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych. 

REFREN: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 12,7-10 

Bracia: 

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla 

ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie 

prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: «Wystarczy 

ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». 

Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we 

mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w 

obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu 

Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 
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AKLAMACJAŁk 4,18 Alleluja, alleluja, alleluja 

Duch Pański spoczywa na Mnie, 

posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6,1-6 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 

uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. 

A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co 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 położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił 

się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. KAMIL DE LELLIS 
Kamil urodził się w 1550 w Abruzzach. Matka, po przedwczesnej śmierci 
pierwszego syna, wybłagała sobie u Pana Boga narodziny Kamila: miała już 
wówczas prawie 60 lat. Przed urodzeniem dziecka miała tajemniczy sen: ujrzała 
swojego syna w otoczeniu wielu mężów z krzyżami na piersiach. Przerażona 
odczytała ten sen jako napomnienie Boże, że jej syn skończy jako herszt bandy i 
zawiśnie wraz ze swoją szajką na krzyżu… Pierwsze lata życia Kamila zdawały 
się potwierdzać przeczucia matki. Syn prowadził życie odległe od ascezy 
chrześcijańskiej. Podobnie jak ojciec był porywczego i niespokojnego charakteru. 

Gdy miał ok. 20 lat, utworzyła mu się rana w nodze. Udał się więc do Rzymu, do 
szpitala dla nieuleczalnie chorych. Nie wyleczył się zupełnie z rany, ale opuścił 
szpital i udał się na wojnę z Turkami: najpierw do Dalmacji (1571), potem nawet 
do Tunisu (1571-1574), pod znakami Hiszpanii. Kiedy w grze w karty przegrał 
uzbierany kapitał, udał się do Manfredodi, do klasztoru kapucynów, jako 
pracownik fizyczny. Tam doznał nawrócenia. 

W Kolegium Rzymskim odbył studia 
teologiczne. Po ich ukończeniu przyjął 
święcenia kapłańskie (1584). W tym samym 
roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP w kościółku Matki Bożej Cudownej z 
kilku towarzyszami, których w czasie 
studiów zdołał pozyskać dla swoich planów, 
wdział habit nowej rodziny zakonnej i złożył 
trzy śluby proste: ubóstwa, czystości i 
posłuszeństwa, z dodaniem ślubu 
czwartego: oddania się bez reszty posłudze 
chorym. Wszyscy udali się do szpitala 
Świętego Ducha, gdzie pod kierunkiem 
Kamila przez 28 lat spełniali tę 
samarytańską posługę. 

W 1586 Kamil otrzymał od papieża Sykstusa 
V zatwierdzenie nowej rodziny zakonnej, 
Towarzystwa Sług Chorych. Tego samego 
roku papież zezwolił na noszenie osobnego 
habitu Kleryków Regularnych, koloru 
czarnego z czerwonym krzyżem na piersi. W 
1591 Kamil wraz z 25 towarzyszami złożył 
śluby uroczyste z dodaniem ślubu 
czwartego: "wiecznej obecności ciałem i 
duszą przy chorych, nawet zarażonych". Dzieło zaczęło wydawać owoce. Liczba 
członków zakonu rosła, powstawały też nowe placówki: w Neapolu, Mediolanie, 
Genui, Florencji, Mantui, Bolonii, Chieti, Viterbo, Mesynie i Palermo. Kamil napisał 
ustawy dla nowego zakonu, a także szczegółowy regulamin i wskazania, jak 
należy zajmować się chorymi. Są one najpiękniejszym świadectwem miłości 
chrześcijańskiej. Za życia Kamila jego duchowi synowie otworzyli 65 własnych 
szpitali. W tym samym czasie ponad 100 kamilianów zmarło wskutek zarażenia 
od chorych, którym służyli. 

Zmarł w 1614 w domu macierzystym swojego zakonu w Rzymie. Jego ciało 
spoczywa dotąd w kościele przy centralnym domu w kaplicy Najświętszego 
Sakramentu. Pan Bóg obdarzył Kamila darem kontemplacji, proroctwa oraz 
cudów za życia i po śmierci. Do chwały świętych wyniósł go papież Benedykt XIV 
w 1746. Papież Leon XIII ogłosił Kamila de Lellis wraz ze św. Janem Bożym 
patronem szpitali i chorych (1886), papież Pius XI oddał mu także patronat nad 
służbą zdrowia - pielęgniarzami i pielęgniarkami (1930). (uroczystość 14 lipca 

il.: ŚW. KAMIL DE LELLIS RATUJĄCY CHORYCH, SUBLEYRAS, Pierre (1699, Saint-Gilles-du-Gard - 1749, 

Rzym), fragment, ok. 1746, olejny na płótnie, 172248cm, Palazzo Braschi, Rzym; źródło 

www.museodiroma.comune.roma.it 
 

Spośród wszystkich przymiotów Bożych Symbol wiary wymienia tylko 222 wszechmoc Bożą; wyznanie jej ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Wierzymy, że 

wszechmoc Boża jest powszechna, ponieważ Bóg wszystko stworzył90
Por. Rdz 1, 1; J 1, 3, wszystkim rządzi i wszystko może; jest miłująca, ponieważ Bóg jest 

naszym Ojcem91
Por. Mt 6, 9; jest tajemnicza, ponieważ tylko wiara może ją uznać, gdy "w słabości się doskonali"2 Kor 12, 9

92
Por. 1 Kor 1, 18. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 268] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 14.VII (piątek): Po przerwie, spowodowanej innymi 

nabożeństwami, powracamy do wspólnego odmawiania 
Koronki do Bożego Miłosierdzia, po Mszy św. o 18:00. 

 Chrzty w lipcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 23.VII na sumie o 
12:00. Zgłoszenia do 15.VII. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 16.VII po sumie, w kościele. 
Jednocześnie informujemy, że w sierpniu chrzty - w związku 
z Dożynkami - będą miały miejsce w trzecią niedzielę 
miesiąca, 20.VIII na sumie. Zgłoszenia chrztów na sierpień 
od 24.VII do 12.VIII. Przygotowanie przed chrztami 
sierpniowymi w niedzielę 13.VIII po sumie, w kościele. 

 27.VIII (niedziela): Tradycyjne dziękczynienie za zbiory – 
Dożynki - przy współudziale ks. biskupa Piotra JARECKIEGO 
w ostatnią niedzielę sierpnia na sumie o 12:00. Zachęcamy 
poszczególne wioski do uwicia wieńca dożynkowego i 
wypieku chleba z tegorocznego zboża. 

13.VIII (niedziela): Spotkanie Rady Parafialnej przygoto-
wujące do Dożynek o 13:30, na plebanii. 

 5.VIII (sobota)-6.VIII (niedziela): II Parafialny Turniej Piłkarski 
o Puchar Proboszcza. 

Udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy naszej parafii, 
którzy ukończyli 14 lat. W zakrystii można otrzymać kartę 
zgłoszenia drużyny. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca 
lipca. Liczba drużyn jest ograniczona. O udziale decyduje 
kolejność zgłoszenia. 

Przy zgłoszeniu będzie pobierane wpisowe w wysokości 
50.-zł. od drużyny (5.-zł. od osoby). Przeznaczone ono 
będzie na pokrycie kosztów organizacji Turnieju. Szczegóły 
Turnieju i jego regulamin wywieszone są w gablocie przed 
kościołem. 

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszają Ministranci z 
naszej parafii. 

 Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na 
wakacyjną edycję zajęć edukacyjnych „Myśl twórczo”. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy lipca w 
godzinach od 10:00 do 12:00. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się na afiszu w gablocie przed kościołem. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Konrad Sławomir CHUDZIŃSKI, kawaler ze 

Słomczyna, parafia tutejsza, i Beata Adriana SZKOP, panna 
z parafii św. Stefana w Warszawie. 

Zapowiedź I: Adam Tomasz KACZMAREK, kawaler z parafii św. 

Anny, Warszawa-Wilanów i Anna Justyna MORDZELEWSKA, 
panna, z Gassów, parafia tutejsza. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

TAJEMNICE EUCHARYSTII - KRWAWIĄCA HOSTIA 
W Bolsenie - mieście związanym z życiem i męczeńską śmiercią św. 

Krystyny - wydarzył się najsłynniejszy w dziejach Kościoła cud 

eucharystyczny. Wydarzenie przyczyniło się do 

ustanowienia święta Bożego Ciała i 

zapoczątkowania procesji eucharystycznych ku czci 

Ciała i Krwi Pańskiej. 

W 1263 z pielgrzymką do grobu świętych Apostołów 

Piotra i Pawła wyruszył kapłan Piotr z Pragi. Na 

skutek szerzącej się herezji podważającej realną 

obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie 

także on zwątpił w tę Boską tajemnicę. W Rzymie 

chciał odzyskać dar głębokiej wiary. Pielgrzymując 

znanym pątniczym szlakiem zatrzymał się w 

Bolsenie, by oprawić Mszę św. przy grobie św. 

Krystyny. 

Kiedy przystąpił do rozdzielania Komunii Świętej, jedna z Hostii nagle 

zaczęła krwawić. Krew przesączyła się przez jego palce i spłynęła na białe 

płótno korporału. Hostia, którą Piotr nadal trzymał w dłoni, zachowała 

postać białego chleba. Zawinął ją w korporał, włożył do kielicha i chciał 

powrócić do zakrystii. Gdy jednakże kilka kropel Krwi upadło na posadzkę, 

Piotr zadrżał, krzyknął i stracił przytomność. Świadkowie cudu stłoczyli się 

wokół ołtarza, podziwiając pozostawiony na nim korporał z 25 śladami 

Krwi, tworzącymi na nim podobiznę Ukrzyżowanego. 

Zdarzenie miało miejsce na świętym miejscu, gdzie św. Krystyna złożyła 

niegdyś Bogu ofiarę życia. Od tej pory obdarzono ją mianem strażniczki 

Eucharystii. 

W pobliskim Orvieto przebywał właśnie papież Urban IV. Czym prędzej 

posłał on do Bolseny swoich teologów, którzy potwierdzili prawdziwość 

faktu, zebrali świadectwa cudu i wyruszyli z powrotem do Orvieto. Urban IV 

wyszedł im wówczas na spotkanie, wziął korporał z Hostią z ich rąk i 

ukazał licznie zgromadzonym wiernym. To właśnie wydarzenie uznaje się 

za początek odprawiania procesji Bożego Ciała. 

Dla godnego uczczenia relikwii w Orvieto wzniesiono potężną katedrę - 

jedno z arcydzieł światowej architektury gotyckiej. Dla Hostii i 

zakrwawionego korporału - umieszczonych w specjalnym relikwiarzu ze 

złota, srebra i emalii - wybudowano specjalną Kaplicę Korporału. 

Zachowano też skrwawione kamienie z bolseńskiego kościoła. Jeden z 

nich został wmurowany w ścianę za ołtarzem, przy którym zdarzył się cud, 

drugi - włożony do relikwiarza - czci się dziś w czasie procesji Bożego Ciała. 

Do 1990 Orvieto odwiedziło 40 papieży. W 1990 uroczystościom w dzień 

Bożego Ciała w Orvieto przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II. 

A w Bolsenie i Orvieto od siedmiu stuleci wciąż dzieją się nadzwyczajne 

zjawiska. W kroplach Krwi na kamieniach i korporale można niekiedy 

dostrzec postać Jezusa z Nazaretu. Wierni oddający cześć Najświętszemu 

Sakramentowi doznają tu łask i uzdrowień … 

il. powyżej: relikwiarz z Orvieto 
na podstawie "Św. Krystyna strażniczką Eucharystii", ks. Władysław GASIDŁO 

O WIEJSKIM BOGU 
Wyszedłeś, Boże, na pola w podartej, długiej sukmanie, 

wrócisz przed brzaskiem. 

Już mgły jak stare organy zaczęły nad łąką granie, 

w rechocie żab zapach rosy. 

Chrystusie dobry i bosy, 

z liści urywa się wietrzyk i brzozy szumem zapala, 

więc boją się dworskie dzieci 

księżyca, co niebo oddala. 

wracają do chałup przy płotach 

chyłkiem. 

Pogłaszcz ich lniane włoski wiatrem, co w zbożu ma kształty, 

i zamknij stodołę wójta, gdzie blask się sypie przez szpary. 

Patrz, oto w wierzbach chrabąszcze brzękiem się szarym pienią, 

od stawu idą szuwary. 

Nic to. 

Drewniany ołtarzyk kościelny zakwitł białymi bzami, 

księżyc na starej ambonie 

litanię szepce z gwiazdami. 

Jerzy PIETRKIEWICZ (ur. 1916, Fabianki, Ziemia Dobrzyńska) 

POCZET PAPIEŻY: ŚW. SERGIUSZ I (84) 
Sergiusz, urodzony w Palermo na Sycylii, pochodził z Antiochii. Do Rzymu 

przybył za pontyfikatu Adeodata II, Za Leona II otrzymał tytuł prezbitera 

kościoła św. Zuzanny na Kwirynale. Po śmierci Konona został w 687 

obrany papieżem. Elekcję zaakceptował egzarcha Rewenny Jan Platyn. 

Podczas pontyfikatu Sergiusza I ponownie doszło do sporu pomiędzy 

Bizancjum a Kościołem Zachodnim. Cesarz Justynian II 

zwołał synod trullański II w 692, który ograniczał 

prawa papieża, potępił celibat księży i posty. Cesarz 

Justynian II chciał w ten sposób wymusić na 

Sergiuszu uznanie uchwał synodu 

konstantypolitańskiego. Papież odmówił, w 

rezultacie cesarz kazał komendantowi straży 

cesarskiej Zachariaszowi go aresztować. 

Lud Rzymu i wojsko stanęli w obronie papieża i wypędzili 

wysłanników cesarskich. Rzym stał się miastem papieskim, które 

przestało uznawać zwierzchność cesarzy Bizancjum … 

Sergiusz I odrestaurował i wyposażył bazylikę św. Piotra i św. Pawła, oraz 

kościół św. Zuzanny. W 688 nakazał przeniesienie szczątków Leona I 

Wielkiego z dotychczasowego miejsca pochówku do wspaniałego 

grobowca na widocznym miejscu w bazylice św. Piotra. 

Sergiusz I wprowadził do mszy św. zwyczaj śpiewania Agnus Dei (Baranku 

Boży), a do kalendarza liturgicznego święto Matki Bożej Gromnicznej. 

Nakazał procesje ku czci Najświętszej Maryi Panny: w święto 

Zwiastowania, Zaśnięcia, Narodzin i Oczyszczenia. Zapoczątkował święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Zmarł w Rzymie w 701 i został pochowany w bazylice św. Piotra. 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie 
08:00–09:30, 17:00–19:00 

(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa): 
Niedziela i święta: nieczynna 
Email: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

 


