
Biuletyn Parafii Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej 

Zespół Redakcyjny: ks. prał. prof. dr hab. Leonard Fic, proboszcz; ks. dr Szymon Wiatrowski, wika-
riusz; ks. mgr lic. Paweł Piasecki, wikariusz; B. Kwiatkowska, M. Sieradzka, J. Baszewska.    
Kancelaria parafialna  czynna: od poniedziałku do piątku—w godz. 16:00—17:00;  
w soboty—w godz. 8:00—9:00; W pierwsze piątki miesiąca—NIECZYNNA.  

Nr konta: 58955910270000082420000001, B.S. Lubraniec o/ Izbica Kujawska 

Strona internetowa Parafii: www.parafiaizbica.pl 

NR 13 (457) 26 CZERWCA 2022 R.  
13. NIEDZIELA ZWYKŁA   

Str. 4 

CHRYSTUS NA DROGACH ŚWIATA 

 „Kto rozpoznaje Jezusa w Najświętszej Hostii, rozpoznaje Go tak-
że w bracie, który cierpi, głodnym i spragnionym, cudzoziemcu, nagim, 
chorym, uwięzionym i dostrzega każdą osobę, angażuje się konkretnie 
na rzecz każdego, kto jest w potrzebie” – tak mówił Papież Senior Bene-
dykt XVI podczas jednej z homilii w uroczystość Bożego Ciała. 
 Boże Ciało – święto Eucharystii, Sakrament Ciała i Krwi Pana, 
który ustanowił On w czasie Ostatniej Wieczerzy i który stanowi najcen-
niejszy skarb Kościoła. Eucharystia jest jakby tętniącym sercem dającym 
życie całemu mistycznemu Ciału Kościoła i organizmu społecznemu 
opartego całkowicie na duchowej, ale konkretnej więzi z Chrystusem. 
Bez Eucharystii Kościół by po prostu nie istniał. To Eucharystia bowiem 
czyni ze wspólnoty ludzkiej tajemnicę Komunii, zdolna do niesienia Bo-
ga światu i świata do Boga. Duch Święty, który przemienia chleb i wino 
w Ciało i Krew Chrystusa, przemienia także tych, którzy przyjmują je  
z wiarą.  
 We czwartek, 16 czerwca w naszej Parafii o godz. 11:00 była 
sprawowana uroczysta liturgia. Bezpośrednio po Mszy Świętej wyruszy-
ła ze świątyni procesja do czterech ołtarzy ustawionych na ulicach na-
szej Parafii i naszego miasta. To właśnie tego dnia na te ludzkie drogi  
i ścieżki, po których kroczymy każdego dnia, wyruszył Chrystus niesiony 
w monstrancji. Tak wielki Gość opuścił mury naszej świątyni, aby wyjść 
ze swoją miłością i błogosławieństwem na teren naszej Parafii. 
 Symbolika czterech ołtarzy wiele nam mówi. To Chrystus chce 
być wszędzie. Dla Niego nie ma miejsca gorszego czy innego, po prostu 
wszyscy są ważni. Piękny śpiew pieśni eucharystycznych, piękna asysta 
kościelna i wyjątkowo dużo ludzi podążających w procesji mówią nam  
o podniosłym charakterze tego wydarzenia. Końcowe odśpiewanie 
hymnu: „Te Deum” (Ciebie, Boga wysławiamy) w świątyni na zakończe-
nie, było taką klamrą, która spięła w jedną całość tę uroczystość.  
 Drogi Bracie i Siostro! Kiedy szedłeś za Chrystusem w procesji,  
o czym myślałeś: o pogodzie, czy o ludziach idących przed tobą? A może 
w twoim sercu zrodziło się pragnienie wdzięczności za dar Eucharystii, 
za ten wielki i nieoceniony skarb Kościoła. To Chrystus mówi dzisiaj do 
Ciebie te słowa: Dzięki za twoją obecność, za twoją wiarę oraz za twoje 
osobiste zaangażowanie się w przygotowanie tej uroczystości. 
 To co Jezus dał nam w Wieczerniku, dzisiaj manifestuje publicz-
nie, gdyż miłość Chrystusa nie ogranicza się do kilku osób, lecz skiero-
wana jest do wszystkich – zauważył Papież Senior Benedykt XVI, doda-
jąc, że Kościół niesie Ciało Pańskie po drogach współczesnego świata, 
aby pokazać każdemu z nas, że miłość Boga ucieleśniona w Chrystusie 
jest silniejsza od zła, przemocy i śmierci. 

Głos z Parafii 

Drodzy Parafianie   
 Chcemy być coraz bardziej niezależni i wolni. W imię wolności 
zrywamy z Dekalogiem, który jest podstawą ładu społecznego i moral-
nego. Coraz więcej ludzi postępuje wobec własnego kanonu przyka-
zań, w których wygoda i skuteczność stają się fundamentalnymi zasa-
dami. Święty Jan Paweł II mówił do nas: „Ludzkie dążenia do wolności 
deformują się czasem w różne formy niewoli. W niektórych krajach  
w totalitaryzm, w innych – w wolność pozorną, w pozbawioną odpo-
wiedzialności swawolę. Deformacja powstaje dlatego, że człowiek 
uległ szatańskiej iluzji, mówiącej jakoby mógł być jedyną miarą dobra  
i zła. Człowiek nie może być inaczej wolny, jak tylko przez miłość”. 
Niestety, współczesny człowiek za dużo oblicza, czy się opłaca, czy nie 
straci zbyt wiele czasu. Dlatego też trzeba odpowiedzieć sobie na py-
tanie: Co to znaczy być człowiekiem wolnym? Bo zniewoleń w naszym 
życiu jest wiele. I nie chodzi tylko o grzechy nieczyste lub nałogi. Znie-
walać może gniew albo lenistwo.  Człowiek wolny to ten, który postę-
puje według Ducha, który w swoich wyborach kieruje się prymatem 
ducha nad ciałem. Tylko prymat ducha nad ciałem umożliwia człowie-
kowi stawanie się wolnym. I tutaj dochodzimy do sedna wolności. 
Chrystusa poucza: „Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 
nie nadaje się do królestwa Bożego”. Oznacza to, że jeśli człowiek jest 
niekonsekwentny, nie potrafi wejść na drogę maksymalizmu, to nigdy 
nie będzie do końca wolny. Zniewolenie zaczyna się od niewinnego 
pierwszego razu. Może ktoś stwierdzić: „Jeden kieliszek nie czyni czło-
wieka nałogowcem”. Owszem. Trzeba jednak powiedzieć, że od tego 
„jednego” zniewolenie się zaczyna, bo następuje przekroczenie pew-
nej granicy sumienia. Człowiek wolny to człowiek konsekwentny  
w swoich wyborach i działaniu.       
       Duszpasterze  
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 INTENCJE MSZALNE   27 czerwca—3 lipca 2022 r. 
  
PONIEDZIAŁEK (27 czerwca)   
  7:00 † Władysław Mielczarek (imieninowa), int. żony i córki 
17:00 Dziękczynna za łaski otrzymane od Boga, z prośbą o dalsze Jego  
               błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny 
17:30 † Zygmunt Rosiński, int. chrześniaczki Haliny z rodziną 
WTOREK (28 czerwca) WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, biskupa i męczennika 
  7:00 † Stefan Szymański, int. sąsiadów Nowakowskich 
17:00 † Krzysztof Adamczewski, int. wuja Janka z żoną i dziećmi 
17:30 † Ireneusz Wawrzyniak (imieninowa), int. Marioli i Ryszarda Lewandowskich 
ŚRODA (29 czerwca) UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
  7:00 † Maria Zalega, int. brata Krzysztofa z rodziną 
  9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
               zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Świętego Patrona dla 
               ks. Pawła z racji imienin, int. Odnowy w Duchu Świętym 
  9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze prowadzenie, Boże  
               błogosławieństwo oraz łaskę zdrowia na duszy i na ciele, dla całej wspólnoty 
              Odnowy w Duchu Świętym i ich rodzin 
17:00 Msza Święta i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
CZWARTEK (30 czerwca)  
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO 
  7:00 † Wiesław Siński, int. pracowników Firmy „KONGSBERG” 
17:00 † Julian Sołtysiński, int. rodziny Górzyńskich z Zaborowa 
17:30 † Czesław Kwiatkowski, int. syna Mirosława z żoną 
PIĄTEK (1 lipca) PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
  7:00 † Stanisław Lewandowski, int. brata Bolesława z żoną 
17:00 † Lesław Kwieciński, int. kolegów z Koła Łowieckiego Nr 4 „BAŻANT” w Izbicy  
                                                                                                                              Kujawskiej 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Bożego Miłosierdzia 
SOBOTA (2 lipca) WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY LICHEŃSKIEJ 
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 
  7:00 † Benedykt Wojdak, int. zięcia Piotra z dziećmi i rodziną 
  9:00 Różaniec i Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
16:00 MSZA ŚWIĘTA ŚLUBNA: Paulina Dadzibóg i Radosław Gajda 
17:30 MSZA ŚWIĘTA ŚLUBNA: Katarzyna Radzimska i Michał Raban 
18:30 † Ireneusz Wojdak, int. szwagra Andrzeja z żoną Katarzyną i dziećmi 
  
14. NIEDZIELA ZWYKŁA (3 lipca) 
  7:00 † Arkadiusz Pacholski, int. rodziny Szczupakowskich i Grażynki 
  9:00 † Dariusz Rybiński, int. teściowej Danki z synem Piotrem z Długiego 
11:00 † Maria Gaj, int. chrześniaka Przemysława Gaj z żoną i synami   (PUSTYNIA) 
12:00 ZA PARAFIAN 
16:00 † Elżbieta Dorabialska (4 r. śm.), int. męża i córki z rodziną 
  
* Rezerwacje Mszy Świętych bardzo prosimy potwierdzać miesiąc wcześniej 

 INTENCJE MSZALNE   4—10 lipca 2022 r. 
PONIEDZIAŁEK (4 lipca) WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY PORTUGALSKIEJ 
  7:00 † Henryk Bujanowski (7 r. śm.), int. żony i dzieci 
17:00 † Henryk Kędzierski, int. Anny i Jerzego Jeszka z dziećmi 
17:30 O Boże błogosławieństwo, nawrócenie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
              Najświętszej dla córki, int. mamy 
 
WTOREK (5 lipca) WSPOMNIENIE ŚW. MARII GORETTI, dziewicy i męczennicy 
  7:00 † Kazimierz Stępiński, int. Urszuli i Andrzeja z rodziną z Konina 
17:00 † Kazimierz Adamczyk (7 r. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami 
17:30 † Marzena Pawłowska, int. Agnieszki Adryan i Zbigniewa Pawłowskiego  
                                                                                                                              z rodzinami  
ŚRODA (6 lipca) WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, dziewicy 
  7:00 † Stanisława Ziółkowska, int. siostry Janiny 
17:00 † Dominika Drubkowska (imieninowa), int. rodziców i siostry Angeliki 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 
CZWARTEK (7 lipca) PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
  7:00 † Janusz Balcerak, int. Aliny i Ireneusza Wiśniewskich z dziećmi 
17:00 W intencji Ojca Świętego, Radia Maryja i o nowe powołania kapłańskie,  
              misyjne i do życia konsekrowanego, int. Przyjaciół Radia Maryja 
17:30 † Czesław Bazelewski, int. rodzeństwa synowej Agnieszki z rodzinami 
 
PIĄTEK (8 lipca) WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, kapłana 
  7:00 † Tomasz Łuczak, int. rodziny ze Słupska 
17:00 † Aleksander Wiśniewski, int. brata Stanisława z żoną, synem i teściową 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Bożego Miłosierdzia 
 
SOBOTA (9 lipca)  
  7:00 † Marian Andrzejewski, int. Jana Majchrzaka z rodziną 
17:00 † Zenon Mierzejewski, int. Krzyśka i Romki Nowickich z rodziną 
17:30 † Marek Tylczyński, int. Elżbiety i Janusza Kalafus 
 
15. NIEDZIELA ZWYKŁA (10 lipca) 
  7:00 † Zbigniew Adamczyk (5 r. śm.), int. żony i córki z rodziną 
  9:00 † Franciszka Świątczak (14 r. śm.), int. męża z rodziną 
11:00 † Maria Gaj, int. szwagra Jana Gaj z rodziną         (PUSTYNIA) 
12:00 ZA PARAFIAN 
16:00 † Piotr Rybiński, int. Małgorzaty, Jacka, Anny i Miłosza Głuszkowskich 

 
* Rezerwacje Mszy Świętych bardzo prosimy potwierdzać miesiąc wcześniej     


