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Ewangelia: Mk 4, 35 - 41
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. 
Fale biły w łódź, tak że łódź się już 
napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na 
wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli 
do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie 
obchodzi, że giniemy?    

Igumen (gr. hegeomai − przewodzić). 
Przełożony klasztoru w jednym z Ko-
ściołów wschodnich.
IHS − monogram umieszczony na pa-
ramentach kościelnych. Jest to skrót 
imienia Jezus w języku greckim. Podaje 
się też inne wyjaśnienia skrótu: 1. In hoc 
signo vinces (w tym znaku zwyciężysz); 
2. Jezus habemus socium (Jezusa mamy 
za towarzysza); 3. Jezus Hominum Sava-
tor (Jezus ludzi Zbawiciel). 

Wielebnemu Księdzu Biskupowi
Janowi Chrapkowi

najserdeczniejsze życzenia 
obfitych Łask Bożych, 

zdrowia, szczęścia i pomyślności 
we wszelkich poczynaniach 

na każdy dzień życia.
składa Redakcja

Drodzy Parafianie! 
Nadszedł czas wakacji i zasłużonego odpo-
czynku, dlatego też do dnia 3 września będą 
ukazywać się pojedyncze numery „Mojej 
Parafii”. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
tym, którzy składali i składają ofiary na po-
krycie kosztów gazetki.

Redakcja

 Przez cudowne uciszenie burzy na mo-
rzu okazał Chrystus moc i panowanie nad 
zjawiskami przyrody: „wicher i jezioro są 
Mu posłuszne”.
Cuda Chrystusa posiadają nie tylko zna-
czenie historyczne, ale jak każdy znak 
Boży, posiadają znaczenie głębsze.
 „Kim On właściwie jest?” Chrystus 
w ten sposób objawił swoje Bóstwo. Tylko 
Bóg włada całym światem i zawiesić może 
prawa natury. „Wielki prorok powstał 
między nami i Bóg nawiedził swój lud”.
 Chrystusowi należy zaufać. Gdy On jest 
obecny, człowiek może niczego się nie 
lękać. On z każdego niebezpieczeństwa 
potrafi wyratować. Nie bądźmy małej wiary.

Kim On właściwie jest?
 Przez cud uciszenia burzy Chrystus 
przypomina polecenie Stwórcy: „Czyń-
cie sobie ziemię poddaną”, na miarę 
własnych możliwości, panujcie nad 
żywiołami.
 W wielu przypadkach, w ramach po-
rządku naturalnego, człowiek potrafi 
opanować i zapobiec różnego rodzaju 
katastrofom i niebezpieczeństwom, a 
to dzięki otrzymanej od Boga mocy. 
Otrzymane zdolności należy rozwijać 
i wykorzystać dla rozwoju świata, i dobra 
ludzi.
 Za wszelkie sukcesy w dziedzinie opano-
wania przyrody należy Bogu dziękować.

Od 
słabości 
zdrady 
do 
skały 
wierności.

Piotr i Paweł 
świadkowie krzyża, pieczęcie Kościoła

Od 
mroków 
zaślepienia 
do żaru 
głoszenia 
Pana. 

W Dniu Imienin Duchowego Opiekuna 
naszej Gazetki Parafialnej − Wielebnego 
Księdza Ireneusza Chmielowskiego, 
a także Kleryka Piotra Czai, najserdecz-
niejsze życzenia Błogosławieństwa Bo-
żego na każdy dzień, zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności.
Niech Dobry Pan Bóg ma Was w Swej 
Opiece.

Redakcja
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

 

 
W 35. rocznicę ślubu Marii i Jana, 
w 30. rocznicę ślubu Aliny i Tadeusza,
w 25. rocznicę ślubu Marianny i Stanisława,
w 25. rocznicę ślubu Krystyny i Kazimierza,
w 10. rocznicę ślubu Renaty i Dariusza

błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 
Najświętszej Maryi Panny życzy 

Redakcja

1. Dziś nabożeństwo o godz. 17.00 będzie połączone z procesją euchary-
styczną.

2. Przez całą Oktawę Bożego Ciała – do przyszłego czwartku włącznie 
Msza św. o godz. 18.00 połączona z litanią do Najświętszego Serca 
Jezusowego i procesją eucharystyczną. W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała 
w czasie procesji błogosławieństwo dzieci od niemowląt do 6 roku życia.

3. Spotkanie modlitewne wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym odbędzie się w środę, 28 
czerwca o godz. 19.00.

4. W czwartek, 29 czerwca, Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. będą w 
dużym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 18.00 i 20.00.

5. W piątek, 30 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Msze św. jak w dni 
powszednie.

6. Od dziś, przez cały okres wakacji w niedziele i święta dodatkowa Msza św. o godz. 20.00.
7. Tradycyjnej Mszy św. w pierwsze niedziele miesiąca w intencji rodzin naszej parafii o 

godz. 16.00 przez okres wakacji nie będzie.
8. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy Kościoła będzie przyjmował indywidualne ofiary 

na dalsze prace przy kościele.

Ochrzczeni zostali:

Weronika Agata Ciereszko
Wiktoria Kułakowska
Nikolas Dąbrowski
Mateusz Dryja

Związek małżeński zawarli:

Tamara Kowalska
i Rafał Strzałkowki 
Agata Zakrzewska 
i Adam Wójtowicz
Dagmara Piotrowska 
i Sebastian Dratwa

Odeszli do Pana: 

Genowefa Gazda − l. 87
Ewa Kobrzycka − l. 55
Janusz Wilczyński − l. 61
Józef Klata − l.68

 Jesteśmy otoczeni darami Bożym. Wszelkie 
dobro, które posiadamy, wspaniałości duszy i 
ciała, wszystko to stanowi dar Boży, który ma 
nam pomagać w osiągnięciu szczęścia na ziemi i 
Nieba w życiu wiecznym. Na chrzcie nasz Ojciec 
Bóg napełnił nas niezliczonymi dobrami. Zmył 
z naszej duszy skazę grzechu pierworodnego. 
Obdarzył nas łaską uświęcającą, poprzez którą 
uczynił nas uczestnikami swego Bożego życia 
i swoimi dziećmi. Staliśmy się członkami Ko-
ścioła.
 Wraz z łaską Bóg ozdobił naszą duszę cnotami 
nadprzyrodzonymi i darami Ducha Świętego. 
Cnoty dają nam moc, zdolność do działania w 
sposób nadprzyrodzony, oceniania świata i wy-
darzeń z punktu widzenia wiary i postępowania 
jak prawdziwe dzieci Boże. Dają nam możliwość 
bliskiego poznania Boga, kochania Go tak, jak 
On siebie kocha, i spełnienia uczynków zasłu-
gujących na życie wieczne. Pod wpływem tych 
cnót nasza praca, chociaż z ludzkiego punktu 
widzenia wydaje się nieznacząca, zamienia się 
w skarb zasług na Niebo.

 Cnoty nadprzyrodzone wyposażają nas w 
zdolności podobnie jak nogi pozwalają nam 
chodzić, a oczy oglądać otaczający świat. Nie 
wystarczy jednak mieć tylko nogi, by przedsię-
wziąć podróż, ani same oczy, by oglądać obraz. 
Potrzebne jest współdziałanie naszej wolności, 
naszej woli oraz wysiłek, by udać się w podróż 
lub zwrócić należną uwagę na piękno obrazu.
 Dary Ducha Świętego stanowią nowy po-
darunek Boga dla duszy, by doskonalej i bez 
wysiłku mogła czynić dobre uczynki, w których 
wyraża się miłość do Boga, świętość’: pamięć 
na obecność Bożą, miłość, ofiarowanie pracy, 
drobne umartwienia w ciągu całego dnia. „Są one 
trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka 
uległym, by szedł za poruszeniami Ducha Świę-
tego. (...) Dopełniają i udoskonalają cnoty tych, 
którzy je otrzymują. Czynią wiernych uległymi 
do ochotnego posłuszeństwa wobec natchnień 
Bożych”.
 Dusza otrzymuje „wzmożenie sił, z większą 
łatwością staje się zdolna do posłuszeństwa i 
gotowa na wezwania i tchnienia Ducha. Wielka 

jest skuteczność tych darów, które prowadzą 
człowieka na najwyższe szczyty świętości i 
wielka jest ich wspaniałość, tak iż trwają nadal 
w królestwie niebieskim nienaruszone, doskonal-
sze. Dzięki nim Duch Święty pobudza i popycha 
do zdobywania błogosławieństw ewangelicz-
nych, które są jak otwarte kwiaty na wiosnę, jak 
przedsmak wiecznej szczęśliwości”. 
 Dzięki nim chętniej i łatwiej kierujemy swoim 
życiem, postępując według woli Bożej a nie 
własnych gustów i kaprysów.

Dary Ducha Świętego

Justyna – lat 15: Zbliżające się wakacje będą dla mnie 
wyjątkowo pracowite i ciekawe. Ukończyłam szkołę 
podstawową i obecnie przygotowuję się do egzaminów 
wstępnych do szkoły średniej. Kiedy wszystko będę mieć 
już poza sobą, to wtedy może pomyślę o wypoczynku. W 
lipcu planuję wyjazd na oazę, a w sierpniu chciałabym pójść 
na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
Łukasz – lat 11: Spędzę wakacje z moją rodziną, nie 
lubię opuszczać domu. Będę grał w piłkę z kolegami, 
jeździł na rowerze oraz pomagał moim rodzicom przy 
porządkowaniu podwórka i ogrodu. W Pierwsze Piątki 

Miesiąca będę uczęszczał do spowiedzi i przyjmował 
Komunię Świętą.
Paweł – lat 16: Wakacje dla mnie to wymarzony czas na 
wypoczynek, na refleksje i pewne postanowienia, które 
zmieniłyby moje życie na lepsze. Okres wakacyjny, to 
taki czas, w którym musimy zadbać nie tylko o wypoczy-
nek, ale również wypełniać nasze obowiązki względem 
ludzi, Kościoła i Pana Boga. Nie zwalnia nas ten czas 
od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta oraz 
od codziennej modlitwy. W tegoroczne wakacje mam 
zamiar wyruszyć na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.

Robert – lat 17: Uwielbiam morze i chciałbym tam 
spędzić wolny czas, ale nie wiem czy moje plany się 
powiodą. Poza tym, chciałbym pomóc moim rodzicom 
przy odnowieniu domu. Jeśli wystarczy mi czasu, 
chciałbym wybrać się na rajd rowerowy z grupą moich 
przyjaciół. Resztę wolnego czasu przeznaczę na przy-
gotowanie się do nowego roku szkolnego. Pozdrawiam 
wszystkich tych, którzy pracują i nie będą mogli w tym 
roku wypocząć.

Wysłuchała Halina Siczek

Jak spędzimy tegoroczne wakacje?
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IKONA (gr. eikon – obraz). Przedstawie-
nie Chrystusa, a także Maryi, świętych, 
proroków zgodnie  z kanonami sztuki 
Kościoła wschodniego. Naczęściej cho-
dzi o obraz malowany na drewnie i bo-
gato posrebrzany labo pozłacany. Chrze-
ścijanie Kościołów wschodnich w kulcie 
ikony trzymają się rozstrzygnięć Soboru 
Nicejskiego (787 r.) zamykających 
pierwszą fazę ikonoklazmu (obrazobur-
stwa): „Kto składa hołd obrazowi, ten go 
składa Istocie, którą obraz przedstawia”.
IKONOSTAS (gr. eikon - obraz i hi-
stemi - postawić). Ściana z obrazami, 
która w Kościele wschodnim rozwinęła 
się w średniowieczu z balustradowych 
przegród kamiennych używanych od cza-
sów starochrześcijańskich. Znajdują się 
na niej przedstawienia scen ze ST i NT, 
obraz Chrystusa, Maryi, aniołów, a także 
świętych. Ikonostas oddziela przestrzeń 
ołtarzową od przestrzeni przeznaczonej 
dla wiernych.
IMIĘ BOŻE. Według pojęć starożyt-
nych imię wyraża istotę osoby lub rzeczy 
nazywanej. Stąd poznać czyjeś imię to 
uzyskać dostęp do tajemnicy czyjejś 
osoby lub nawet posiąść nad nią władzę. 
W świątyni jerozolimskiej mieszka „imię 
Boże” (por. l Krl 8,16) i dzięki niemu 
Bóg jest pośród swego ludu. Wzywać i 
wielbić imię Boga Jahwe to łączyć się z 
Bogiem, wypowiadać je nadaremno to 
uzurpować sobie prawo do panowania 
nad Bogiem.
IMMUNITET (łac. immunis – wolny 
od obciążeń). W średniowieczu zwol-
nienie ludności w dobrach feudalnych 
od świadczeń na rzecz państwa lub wyłą-
czenie jej spod sądownictwa panującego 
władcy. W obu przypadkach łączyło się 
to z podporządkowaniem ludności panu 
feudalnemu.

Ewangelia: Mk 5,21 - 43
Pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na 
upływ krwi. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła 
od tyłu, między tłumem, i dotknęła Jego płaszcza. 
Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza 
dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej 
krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z 
dolegliwości.  

 Bóg nie chce cierpienia, choroby 
i śmierci człowieka, którego na początku 
stworzył i przeznaczył do nieśmiertel-
ności. „Śmierć weszła na świat przez 
zawiść diabła”. Chrystus jest mocniejszy 
od szatana; przez uzdrawianie chorych, 
wskrzeszanie umarłych niszczy dzieło 
diabła i objawia się jako władca życia i 
śmierci.
 Cudów Chrystusa nie należy rozpatry-
wać jedynie w świetle nauki współcze-
snej jako zjawisk wykraczających poza 
prawa przyrody, ale jako znaki, które 
mają uzmysłowić najpierw, że „przybli-
żyło się Królestwo Boże”, a panowanie 
Boga wkracza w świat. Cuda Jezusa mają 

każdorazowo ukazywać dobroć i miłość 
Boga w stosunku do człowieka.
 Cuda Chrystusa mają nie tylko dziwić, 
ale mają przyczynić się do zastanowienia 
nad potęgą Boga−Stwórcy oraz służyć do 
umocnienia wiary. Przede wszystkim Pań 
Jezus przygotowuje ludzi na największy 
cud, jakim jest zmartwychwstanie oraz 
życie w chwale, w którym wszyscy lu-
dzie maja mieć udział.
 Burzeniem zbliżającego się Królestwa 
Bożego jest zadawanie cierpień, ranienie 
bliźnich, niszczenie przyrody. Należy 
angażować się na miarę własnych sił w 
walkę ze złem, cierpieniem, chorobą, 
śmiercią, a dotkniętym nieszczęściem 

Cuda Chrystusa

A jeśliby nas zapytali: „Czy z Jezusem 
można żyć?” To czy bylibyśmy w stanie 
pokazać im ślepców, którzy znowu wi-
dzą, chromych, którzy znowu chodzą, 
trędowatych, którzy wśród nas zostali 
oczyszczeni? Czy wyrwaliśmy ludzi ze 
śmiertelnych związków i warunków? 
Czy mamy coś do powiedzenia ubogim? 
Czy może jest u nas tak jak gdzie indziej?

Dotknięcie Jezusa wyzwala uzdrawiającą moc
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W falujących morzach zbóż,
w dzień lipcowy,
czas złocisty, zapłonęły maki krwiste.
Słońce − król przestworzy nieba
Rozsypuje swe promienie
Marzy przy tym: tyle zmienię
W te lipcowe dni upalne;
Kwiatami obsypię Ziemię:
róże, chabry, jaskry złote,
na klombach zaś macierzanka...
A zielone aksamity łąk lipcowych
Ubrać szybko mam ochotę
W tysiące śnieżysto−słonecznych stokrotek
takich skromnych i cichutkich 
ale jakże pięknych!
Nad jeziorem tajemniczym
tak głębokim i uroczym
Niech otworzą błękit oczu
niezapominajki piękne
które, kiedy nikt nie słyszy,
w tej lipcowej, nocnej ciszy
pieśń Stwórcy śpiewają na  dwa głosy,
dzięki − wznosząc pod niebiosa,
ze zakwitły latem
należąc tym samym, do najwspanialszej rodziny
lipcowych, błękitnych kwiatów!
Aromatem zaś maciejki
letni świat przesycę
I ten piękny, Boży lipiec
wszystkich wszak zachwyci…

Katarzyna Wilczyńska

Marzenia lipcowego słońca

 „Pośród darów Ducha Świętego jest 
jeden, którego wszyscy chrześcijanie 
szczególnie potrzebują: to dar mądrości, 
który sprawiając, że poznajemy Boga 
i mamy w Nim upodobanie, oraz wła-
ściwie oceniamy sprawy tego życia”. 
Dzięki niemu chrześcijanin idący za 
Chrystusem patrzy na rzeczywistość 
z wyższego punktu widzenia, gdyż 
w jakiś sposób uczestniczy w patrzeniu 
samego Boga. Ocenia wszystko dzięki 
jasności płynącej z tego daru.
 Wówczas obcowanie z innymi ludźmi 
stanowi ciągłą okazję do ćwiczenia się 
w miłosierdziu, do skutecznego apo-
stolstwa. Chrześcijanin dobrze wie, 
jak bardzo ludzie potrzebują pomocy 
w swojej drodze do Chrystusa. Patrzy 
na innych oczyma Jezusa, jak na osoby 
bardzo potrzebujące Boga.
 Działanie łaski w ramach tego daru 
przynosi wielki pokój nie tylko nam, 
lecz także bliźnim; pomaga nieść 
radość tam, dokąd idziemy, znajdo-
wać odpowiednie słowo, aby godzić 
zwaśnionych. Dlatego ten dar Jest 
odpowiednikiem błogosławieństwa dla 
pokój czyniących. Przekazuje pokój, 
którego świat dać nie może, jest owo-
cem patrzenia na wydarzenia z punktu 
widzenia planu Opatrzności Boga, który 
nigdy nie zapomina o swoich dzieciach.
 Dar mądrości daje nam wiarę pełną 
miłości, przenikliwą, daje jasność i 
pewność w rozumieniu niedostępnej 
tajemnicy Boga. Może to dotyczyć 
obecności i bliskości Boga, albo rze-
czywistej obecności Jezusa Chrystusa 
w tabernakulum, która przynosi nam 
niewypowiedziane szczęście. „Dusza 
trwa przed Nim w głębokiej kontem-
placji, nie mówiąc niczego lub po 
prostu powtarzając akty miłości, oczy 
utkwione są w Hostii i nie odczuwają 
zmęczenia. Wydaje się, jakby Jezus 
przez oczy przenikał w głąb duszy...”
 Zazwyczaj jednak w życiu codzien-
nym spotykamy się z Bogiem bez 
szczególnych oznak, ale z wewnętrzną 

pewnością, że na nas patrzy, że widzi 
naszą krzątaninę, że troszczy się o nas 
jak o swoje dzieci... Jeżeli pozostajemy 
wierni jego łaskom. Duch Święty poucza 
nas podczas naszej pracy, w rodzinie..., 
że wszystko to stanowi normalny środek, 
który dał nam Pan, byśmy Mu służyli, 
a potem oglądali Go przez całą wieczność.
 Dar mądrości oświeca nasz rozum i 
rozpala naszą wolę, byśmy mogli od-
krywać Boga w wydarzeniach każdego 
dnia, uświęcać swoją pracę, doskonale 
wykonywać swoje zadania zachowywać 
stalą gotowość służenia innym.
 To miłosne działanie Ducha Świę-
tego w naszym życiu będzie możliwe 
tylko wtedy, kiedy będziemy starannie 
przestrzegać czasu specjalnie poświę-
conego Bogu: Mszy świętej, osobistej 
modlitwy, nawiedzenia Najświętszego 
Sakramentu... Sprawom tym musimy 
dać pierwszeństwo zarówno w okresach 
normalnych jak i w czasie, kiedy wydaje 
się nam, że mamy nadmiar pracy, która 
jest nie do wykonania; kiedy jesteśmy 
pełni żarliwości i gdy nadeszła oschłość; 
w podróży, w czasie odpoczynku, w cho-
robie... 

Dar Mądrości

Poziomo:
5. Nauczanie zasad wiary chrześcijańskiej
7.  Biblijna nazwa  mieszkańców Samarii
8.  Klęski i nieszczęścia  zsyłane przez Boga 

na Egipcjan
9.  Zbiór  tradycyjnych praw judaizmu
10.  Jest nieśmiertelna
11.  Małż morski z rodziny ostrygo-

watych
Pionowo:
1.  Imię więźnia, który został zwolniony 

zamiast Jezusa
2.  Miejscowość, w której mieszkał 

Łazarz ze swoimi siostrami
3.  Mesjasz
4.  Część habitu zakonnego w 

kształcie płata okrywającego piersi 
i plecy

5.  … Słowa
6.  ... XII, papież, który ogłosił dogmat o 

Wniebowzięciu Maryi

Litery z pól oznaczonych liczbami w prawym dolnym 
rogu od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.

KRZYŻÓWKA


