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PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Z KSIĘGI PROROKA AMOSAAm 7,12-15 

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „’Widzący’, idź, uciekaj sobie 

do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie 

prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”. 

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie 

jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina 

sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, 

prorokuj do narodu mego, izraelskiego»”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 85 
REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 

dla tych, którzy się Go boją, 

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Pan sam obdarzy szczęściem, 

a nasza ziemia wyda swój owoc 

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 

a śladami Jego kroków zbawienie. 

REFREN: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1,3-14 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 

niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem 

świata, abyśmy byli świeci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości 

przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 

według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą 

obdarzył nas w Umiłowanym. 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków 

według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej 

mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli 

według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla 

dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie 

jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem 

Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, 

byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem 

nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, 

Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i 

zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On 

jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na ostateczne 

odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. 

AKLAMACJAEf 1,17-18 Alleluja, alleluja, alleluja 

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa 

przeniknie nasze serca swoim światłem, 

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 6,7-13 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im 

też władzę nad duchami nieczystymi. 

I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, 

ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie 

wdziewajcie dwóch sukien». 

I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż 

stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was 

słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na 

świadectwo dla nich». 

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów 

oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 
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PATRON TYGODNIA: ŚW. MAKRYNA MŁODSZA 
Makryna urodziła się w Cezarei w Kapadocji około 327. Od dzieciństwa 
wychowywała ją matka - św. Emelia, która wpajała zasady bogobojności i 
znajomość Pisma Świętego. Dziewczyna znała na pamięć całe fragmenty Biblii 
oraz liczne modlitwy. 

Dziewczynę wcześnie zaręczono - w wieku 12 lat - z młodym prawnikiem, jednak 
narzeczony przedwcześnie zmarł. Wówczas, uznając to za wolę Bożą, Makryna 
bez reszty poświęciła się rodzinie, odrzucając propozycje małżeństwa 
pochodzące od wielu znacznych młodzieńców. Po śmierci ojca, Bazylego, 
pomagała matce w wychowaniu młodszego rodzeństwa, wywierając m.in. 

znaczny wpływ na braci. 

Gdy rodzeństwo dorosło, matka wraz z 
córką złożyły śluby zakonne i nad 
brzegiem rzeki Irys w Poncie utworzyły 
wspólnotę zakonną. Makryna 
poświęciła się modlitwie i pracy. Po 
śmierci matki przejęła kierowanie 
wspólnotą. Za świętość życia dostąpiła 
daru uzdrawiania chorych i 
przepowiadania przyszłości … 

Zmarła w 380. Przy łożu śmierci był jej 
brat Grzegorz, który później spisał 
szczegóły życia siostry, we 
wspomnieniu przekazując m.in. jej 
ostatnią modlitwę: „Panie, Tyś nas 
wyzwolił od strachu przed śmiercią i 
Tyś nam życia doczesnego koniec 
uczynił życia wiecznego początkiem. Ty 
każesz ciału spocząć snem na chwilę i 

Ty je zbudzisz, kiedy w dniu ostatnim 
zabrzmi głos trąby… Niechaj mą duszę 
bez zmazy i skazy ręce twe przyjmą 

…”przekł. pol. M. Bednarz, AP 

Rodzina Makryny była wyjątkową w historii Kościoła: poza matką, spośród 
dziewięciorga rodzeństwa Makryny trzech młodszycb braci zostało świętymi: św. 
Bazyli Wielki, św. Grzegorz, biskup Nyssy i św. Piotr, biskupa Sebesty. 

Św. Makrynę nazywa się Młodszą, w odróżnieniu od jej babki ze strony ojca, 
Makryny Starszej (również świętej), która wraz z mężem cierpiała prześladowania 
za panowania cesarza Galeriusza. 

 (uroczystość 19 lipca 

il.: ŚW. MAKRYNA MŁODSZA, współczesna ikona; źródło www.padresdodeserto.net 
 

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą – namaszczenie 

chorych: Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym 

wspomina św. Marek105
Por. Mk 6, 13, lecz poleca go wiernym i ogłasza Jakub Apostoł i brat Pana106

Por. Jk 5, 14-15; Sobór Trydencki: DS 1695. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1511] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Przypominamy, że w piątki wspólnie odmawiamy 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. 
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. 
Wpisowe w wysokości 50.- zł. od drużyny (5.- zł. od osoby) 
pobierane będzie przy zgłoszeniu. Przeznaczone ono jest 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. 

 W czasie wakacyjnego odpoczynku zachęcamy do lektury 
prasy i wydawnictw katolickich. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Adam Tomasz KACZMAREK, kawaler z parafii św. 

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

Zapowiedź I: Piotr OCH, kawaler z Łyczyna, parafia tutejsza, i 

Irena MRÓZ, panna z parafii św. Rodziny w Augustowie 

Zapowiedź I: Paweł SERAFIN, kawaler z Brześc, parafia tutejsza, i 

Małgorzata RUDOLF, panna z parafii Niepokalanego 
Poczęcia w Górze Kalwarii 

Zapowiedź I: Łukasz ZDUŃCZYK, kawaler z parafii Niepokalanego 

Poczęcia w Górze Kalwarii, i Magdalena JEZIORSKA, panna 
z Turowic, parafia tutejsza 

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

ŚLUBY 
15.VII.2006 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Radosław WILCZAK i Paulina PARADOWSKA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

Gratulujemy! 

WITAMY! 
9.VII.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty 
został, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 Bogdan NOGAL, Turowice  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu odeszli z naszego grona: 

śp. Zdzisław Stefan LICHOCKI, † 30.VI.2006, l. 64 

śp. Genowefa KALMUS (z d. Kulczyk), † 10.VII.2006, l. 86 

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie! 

TAJEMNICE EUCHARYSTII: SANTAREM - KREW W AMPUŁCE 
W XIII w. w miejscowości Santarem (Portugalia, między Lizboną a Fatimą) 

pewna kobieta uskarżająca się na niewierność męża zgodziła się 

dostarczyć miejscowej wróżce Hostię w zamian za radę i pomoc. W czasie 

Mszy św. przyjęła Komunię św., po czym wyjęła Hostię z ust i ukryła ją pod 

chustką na głowie. Jednak gdy tylko wyszła z 

kościoła, Hostia zaczęła krwawić. Kobieta 

zamiast do wróżki pobiegła do domu, gdzie 

ukryła zakrwawioną chustkę z Hostią w skrzyni 

na ubrania. W nocy skrzynia zaczęła 

promieniować tajemniczym światłem. Wezwany 

następnego ranka ksiądz przeniósł krwawiącą 

ciągle Hostię do kościoła św. Stefana, gdzie 

zatopiono ją w wosku. 

Gdy blisko 20 lat później, podczas kanonicznych 

badań, otwarto tabernakulum, okazało się, że 

wosk zmienił się w kryształową ampułkę, Hostia 

zaś nosiła ślady świeżej krwi. Krew jeszcze 

kilkakrotnie pojawiała się w ampułce. Takie 

zdarzenie odnotowano w 1276, gdy papieżem 

został Portugalczyk Pedro Juliao (przybrał imię Jan XXI), a następnie - 

osiem miesięcy później - gdy papież zginął w wyniku runięcia sklepienia 

pałacu papieskiego. Krew pojawiła się też później, gdy ampułkę wziął do 

ręki powątpiewający w prawdziwość cudu patriarcha Lizbony. 

Do 1974 ampułkę z jej cenną zawartością pokazywano publicznie tylko 

kilka razy w roku, przy okazji uroczystych procesji, m.in. w uroczystość 

Bożego Ciała. 

Dziś w domu, gdzie przez jedną noc kobieta przechowywała krwawiącą 

Hostię, jest ołtarz i pomnik upamiętniające to zdarzenie. Świątynia św. 

Stefana natomiast, gdzie wierni mogą adorować cudowną Hostię -

zabezpieczoną szybą pancerną i systemem alarmowym – z bliska, zwana 

jest kościołem Cudu Przenajświętszego. 

A w drugą niedzielę kwietnia, corocznie, aktorzy publicznie odtwarzają 

wydarzenie sprzed stuleci … 

il. Monstrancja zawierająca cudowną Hostię, Santarem, Portugalia 

DESZCZ 
I niebo ma swą miłość i swe całowanie - 

W srebrnych kulkach, perełkach jest nieba kochanie. 

Wiosną ciepłe są usta, jesienią wilgotne, 

Dnie na wiosnę pogodne, a na jesień słotne. 

I w płynące koronki i hafty wsłuchany, 

Jak ziemia w pocałunki, wiem, żem jest kochany. 

I jak deszczu muszelka co kołysze listkiem, 

Twe serce moje trąca i dla mnie jest wszystkiem. 

Jerzy LIEBERT (1904, Częstochowa – 1931, Warszawa) 

POCZET PRYMASÓW: KRZYSZTOF ANTONI SZEMBEK (64) 
Urodzony około 1667 w Szczepankowie, był 

synem burgrabiego krakowskiego. 

Studiował w Krakowie i Rzymie. Był 

kanonikiem kujawskim, przemyskim, 

warmińskim, i gnieźnieńskim; następnie 

archidiakonem pomorskim, oficjałem gdań-

skim i opatem komendatoryjnym mogileń-

skim. Przejściowo był też referendarzem 

koronnym. Cieszył się zaufaniem króla 

Augusta II. W 1711 został biskupem 

inflanckim i prepozytem kapituły 

warmińskiej. Zasłużył się restauracją 

uposażenia tej diecezji. Od 1717 biskup 

poznański, od 1719 kujawski. W 1727 

opublikował list piętnujący procesy 

przeciwko czarom (w 1720, podczas synodu w Warszawie, uzgodniono 

artykuł o procesach w sprawie czarówCap. XXXI. Ukazuje on wyraźnie 

stanowisko Kościoła wobec niezgodnych z prawem niecnych praktyk, 

które były właściwie zwyczajnymi samosądami. Synod przytacza 

uchwalone już dotychczas prawo, tak kościelne, jak i świeckie i wyraźnie 

oraz pod surowymi karami zabrania na własną rękę przeprowadzać tego 

typu procesy). W 1739 został arcybiskupem gnieźnieńskim. Nie odgrywał 

większej roli w życiu publicznym. Wiele uwagi poświęcał działalności 

duszpasterskiej. Sławiono Szembeka za to, że był „łagodny, w rozmowie 

wesoły, otwarty w podejściu, że rządził łaskawością, a nie sprawiedliwością, że miał 
charakter nacechowany ojcowską miłością, przez co na zawsze pozyskał sobie serca 
wszystkich‖. Zmarł 1748, pochowany został w Łowiczu. 

il. PRYMAS SZEMBEK, katedra łowicka 
na podstawie: ―Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski‖, Przemysław Mrozowski 

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 



 

 

 


