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1. Dziś po Mszy św. będzie zbiórka do pu-
szek na hospicjum dla dzieci, które prowa-
dzą polskie Siostry Franciszkanki w Wil-
nie. W związku z trudną sytuacją hospi-
cjum, które nie jest dotowane przez państwo, 
Siostry zwracają się z prośbą o wsparcie fi-
nansowe, które zostanie przeznaczone na 
bieżące potrzeby podopiecznych. 

2. W dniu jutrzejszym, 29.06, obchodzimy 
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła. Msze św. będą o godz. 7.00  
i 18.00. Składka w tym dniu przeznaczona 
jest na „Świętopietrze” czyli fundusz Papieża 
Franciszka, który przeznacza go na cele cha-
rytatywne. W tym dniu nasz wikariusz ks. 
Paweł obchodzi imieniny. Polecajmy Go 
opiece wielkiego Patrona, św. Pawła Aposto-
ła,  a do życzeń dołączamy modlitwę.  

3. W środę po Mszy św. i  nowennie do MB 
Częstochowskiej, adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy do godz. 19.30. Ser -
decznie zapraszamy do modlitwy.    

4. W tym tygodniu wypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. Okazja do spowie-
dzi w czwartek od 17.30, w piątek od godz. 
17.00 i w I sobotę od 17.30. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - w piątek, 03.07, Święto św. Tomasza  
 Apostoła, 
6. W I sobotę miesiąca różaniec wynagradza-

jący Niepokalanemu Sercu Maryi za grze-
chy świata. Początek o godz. 17.30 

7. W soboty, o godz. 18.00, została wprowa-
dzona wieczorna  liturgia niedzielnej Mszy 
św. W ten sposób już w sobotę wieczór  
wierni mogą uczestniczyć w niedzielnej Eu-
charystii.  

8. W przyszłą niedzielę, 05.07, zmiana tajem-
nic różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00. 

9. Składamy podziękowania za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój  
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskie-
go blok nr 46 i 46A. 

10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolic-
ką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 6 zł. Gazetka Miriam 
znajduje się w przedsionku kościoła oraz  
w wersji elektronicznej na naszej stronie in-
ternetowej. Jest to ostatni numer przed waka-
cyjną przerwą. 

 

o g ł o s z e n i a:  

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

            Pokarm na drogę (życia) 
 

 „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien.” /Mt 10, 37/  

 

Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg zaw-
sze jest pierwszy i tylko On jest Panem naszego życia. Dlatego nie 
powinniśmy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczucio-
wą. Bóg pragnie, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą – 
całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, ca-
łym życiem. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie zatrzymuje 
niczego dla siebie.  

 Wakacje to doskonały czas na test naszej wiary. W okresie waka-
cyjnym zauważamy wzmożony ruch turystyczny, w tym pielgrzym-
kowy. Wiele osób decyduje się na jedno dniową czy kilku dniową 
wyprawę do miejsc kultu religijnego, aby swój wypoczynek połączyć 
z odnową duchową. Może cza-
sem jest lepiej udać się – zgod-
nie z sugestią samego Jezusa – 
osobno, aby z daleka od zgieł-
ku, w ciszy, w kontakcie  
z przyrodą, sam na sam z Bo-
giem odkrywać na nowo sens 
swojego życia. Pomimo, że 
urlop to czas wolny od pracy, 
szkoły, to są czynności i obo-
wiązki, z którymi nie rozstajemy się nawet na czas wakacji. Chodzi 
tu przede wszystkim o codzienną modlitwę i uczestnictwo w nie-
dzielnej mszy św. podczas urlopu. Planując wyjazd nie zapominajmy 
sprawdzić, gdzie w pobliżu naszego miejsca wypoczynku jest świąty-
nia, byśmy mogli wziąć udział w niedzielnej mszy lub korzystając  
z wolnego czasu adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  
Warto przypomnieć że w naszym kościele jest sprawowana w sobotę 
o godz. 18.00 Niedzielna Msza Święta. Obecny rok duszpasterski 
poświęcony jest szczególnie Eucharystii, dlatego w środę możemy 
adorować Pana Jezusa do godz. 19.30. Wypoczywajmy mądrze, to 
znaczy tak, aby wypoczywając zawsze coś zyskać, a nigdy nie stra-
cić. Aby wrócić do domu mocniejszym, a nie bardziej zmęczonym. 

opr. D. Frańczak  

WAKACJE Z PANEM BOGIEM 

Ciąg dalszy na stronie 2  

ZASADY KOŚCIELNEGO DRESSCODU 
 Zachęcam do przypomnienia sobie zasad kościelnego dresscodu, 
by w kolejne letnie niedziele nie popełnić ubraniowego faux pas! (Na 
marginesie dodam, że poniżej przytoczone zasady stanowią część 
ogólnie przyjętych, niepisanych norm etykiety). Niestety plażowa 
moda wdziera się również w kościelne mury. Dla proboszcza niejed-
nej parafii, szczególnie wielkomiejskiej, jest to prawdziwy kłopot.  
O jego istnieniu możemy się zorientować między innymi z plakatów, 
które wiszą latem na drzwiach kościołów, i które sugerują, by na wi-
zytę w świątyni przywdziać strój „godny”, a nie „swobodny”, oraz 
wyjaśniają, że „spódniczki mini, obcisłe legginsy, klapki, szorty, od-
słonięte ramiona” to nie są elementy właściwego stroju na spotkanie 
z Panem Bogiem. Zupełnie nie jest przy tym ważne, czy na zewnątrz 
jest 28 czy 37 stopni, nie jest też ważne czy  
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INTENCJE  
MSZALNE  

29.06 – 05.07 
 

Poniedziałek 
(29.06) 

godz.7.00 

1/  
godz. 18.00 

1/ †Antoni Siwiec- 
od uczestników 
pogrzebu  
Wtorek (30.06) 

1/ †Wiesław Puc- 
od Małgorzaty i 
Wiesława Trafidło 
z synami  
Środa (01.07) 

1/ W intencji próśb 
i podziękowań do 
Matki Bożej Czę-
stochowskiej  
Czwartek (02.07) 

1/ †Monika  
Piątek (03.07) 

godz. 7.00 

1/ †Maria, Stani-
sław, Joanna, Jan  
godz. 18.00 
1/ †Marcin Zięba- 
5 rocznica śmierci  
Sobota (04.07) 
godz. 7.00 

1/ †Piotr i Bartło-
miej w 34 rocznicę 
śmierci  
godz. 18.00 

1/ †Wiesław Puc- 
od Krystyny z Bia-
łej  
Niedziela (05.07) 

godz. 7.00  

†Helena Płonka- od 
rodziny Drapałów   
godz. 9.00 

†Stefania Kustra- 5 
rocznica śmierci  
godz. 10.30  

†Halina, Eugenia, 
Ignacy  
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00  

†Wiesław Puc- od 
Czesławy Domoń  
z rodziną  

ZASADY KOŚCIELNEGO DRESSCODU. Ciąg dalszy… 
czy na zewnątrz jest 28 czy 37 stopni, nie jest 
też ważne czy po/przed Mszą wybieramy się 
nad jezioro, do restauracji czy na grilla. 
Kobiety: 
1. Zbyt krótkie sukienki lub spódniczki.  
2. Krótkie spodenki i duży dekolt.  
3.  Widoczna bielizna – górna i dolna. Oba te 
rodzaje garderoby nastręczają problemów mo-
ralnych i estetycznych. Ubierając się więc na 
Mszę Świętą lub inne nabożeństwo absolutnie 
nie bierzmy pod uwagę bluzek z jednym ręka-
wem, bluzeczek z cieniutkimi rękawkami czy 
topów bez rękawów! Zwróćmy również uwa-
gę na zakładane przez nas spodnie. Pamiętaj-
my, by nie wybierać biodrówek i innych spo-
dni z niskim stanem. Dlaczego? Przy klęknię-
ciu osoby siedzące w ławkach za nami lub 
stojące w naszej okolicy narażone mogą być 
na widok naszej bielizny – inni modlący się z 
pewnością przyszli patrzeć na co innego. 
4.  Gołe nogi, widoczne brzuchy, klapki  

i  ubrania prześwitujące. Choćby nie wiem jak 
było gorąco, nie eksponujmy w kościele ta-
kich części ciała 
jak brzuch, ramio-
na, plecy. 
Mężczyźni: 
Kompromitującym 
przekroczeniem 
norm letniego ko-
ścielnego dressco-
du będzie przyjście na niedzielną Eucharystię 
w: krótkich spodniach, klapkach, japonkach…
czy koszulce (w szczególności w T-shirt’cie 
bez rękawów). Ubierając się latem do kościoła 
myślmy w następujący sposób – w co ubrał-
bym się na spotkanie np. z Królową Brytyj-
ską? A potem uświadommy sobie, że Wiel-
kość, Godność, Chwała i Majestat Chrystusa – 
Króla Wszechświata – są nieskończenie więk-
sze niż jakiegokolwiek ziemskiego monarchy. 

opr. D. Frańczak  

Cud Eucharystyczny miał miejsce 
25 grudnia 2013 roku w kościele św. Jacka w 
Legnicy. Podczas komunii, jedna z konsekro-
wanych hostii upadła na posadzkę. 
Po włożeniu jej do wody w celu rozpuszcze-
nia, na fragmencie pojawiło się czerwone 
przebarwienie-było to 4 stycznia. Po 14 
dniach biała część Hostii rozpuściła się w wo-
dzie. Została tylko jej przebarwiona część, 
która wyglądała jak skrzep o wymiarach 1,5 x 
o,5 cm. Wyjęto go z wody, położono na kor-
porale i schowano do tabernakulum. Ówcze-
snym biskup legnicki Stefan Cichy powołał 
specjalną komisję, która miała obserwować 
wydarzenie i zadecydować o dalszych działa-
niach. W lutym 2014 roku została pobrana 
próbka do badań histopatologicznych. Katedra 
Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medyczne-
go w Szczecinie po przeprowadzonych bada-

niach orzekła, że mamy do czynienia z tkanką 
mięśnia sercowego w momencie agonii 
„W obrazie histopatologicznym stwierdzono 
fragmenty tkan-
kowe zawierają-
ce pofragmento-
wane części 
mięśnia po-
przecznie prąż-
kowanego. (…) 
Całość obrazu 
(…) jest najbar-
dziej podobna do mięśnia sercowego” (…) 
ze zmianami, które „często towarzy-
szą agonii”. W Wielkim Tygodniu 2016 Kon-
gregacja Nauki i Wiary uznała, że istnieje mo-
ralna i naukowa pewność, iż w Legnicy doszło 
do wydarzenia nadprzyrodzonego.  

opr. M. Frańczak 

CUD EUCHARYSTYCZNY W LEGNICY 

Sam wypoczynek, jeśli nie ma się stać jałową 
bezczynnością, która wywołuje uczucie nudy, 
musi być źródłem duchowego wzbogacenia, 
zapewniać większą wolność, umożliwiać kon-
templację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. 
Dlatego spośród różnych form ludzkiej kultu-
ry oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeń-
stwo, wierni winni wybierać te, które najbar-
dziej odpowiadają życiu zgodnemu z nakaza-
mi Ewangelii. Cykl pracy i odpoczynku, wpi-
sany w ludzką naturę jest zgodny z wolą sa-
mego Boga, co poświadcza opis z Księgi Ro-
dzaju (por. 2, 2-3, Wj 20,8-11): odpoczynek 
jest rzeczą "świętą", pozwala bowiem czło-
wiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, 
czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo 
sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem 
Boga. Pragnę z całego serca, aby turystyka 

była zawsze sposobnością do owocnych spo-
tkań: do spotkania z Bogiem, który w stworze-
niu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją 
miłość i opatrzność.  

JAN PAWEŁ II - O WYPOCZYNKU I WAKACJACH   


