
Część oficjalną – w świetlicy w Dębnikach – rozpoczęto od odśpiewania Hymnu 

Polski i powitania gości: Władz Gminy Strzelin z Panią Burmistrz Dorotą Pawnuk, 

Powiatu Strzelińskiego z Panią Starostą Anną Horodyską, radnych, sołtysów  

i delegacji z Frankenbergu z Burmistrzem Firmenichem (by podkreślić 

wielokulturowy charakter wioski).  

 Następnie odbyła się część konferencyjna. Ksiądz Piotr Rozpędowski mówił  

o husytach na terenie naszego powiatu, a Pan Ryszard Kobylański –  

o „przesiedleńcach” z Plebanówki. Prelegentów wysłuchano z wielkim 

zainteresowaniem, bo każdy chciał jak najwięcej dowiedzieć się o swoich 

korzeniach.  

 Uczestniczący w uroczystościach ksiądz proboszcz Janusz Prejzner 

uroczyście poświęcił tablicę pamiątkową, umieszczoną przy wejściu do świetlicy  

w Dębnikach, upamiętniającą wcześniejsze nazwy wioski: Debice, Eichwald, 

Dębniki i – daty: 1801-2021 oraz – rysunek dębu.  

 Dzięki prezentacji, przygotowanej przez Panią Burmistrz, mogliśmy obejrzeć 

Dębniki z lotu ptaka (zdjęcia z drona), dowiedzieć się o ważnych sprawach 

gospodarczych i o tym, że dziś jest tu ok. 140 mieszkańców i ok. 60 posesji.  

 Barwnym, radosnym akcentem Jubileuszu był występ zespołu 

folklorystycznego „Kaprys” spod Nysy i melodie grane i śpiewane przez  

W. Korposkiego.  

 Hitem były jednak… ruskie pierogi i barszcz ukraiński.  A chłopski stół i grill 

oraz radość spotkania się z różnymi ludźmi zatrzymały uczestników biesiady do 

późnych godzin wieczornych. Nawiązywano (również międzynarodowe) kontakty. 

Snuto plany i marzenia o tym, co zrobić, by Dębniki były jeszcze piękniejsze i by 

żyło się tu jeszcze lepiej.  

I ja tam byłam … 

Leokadia Pawliszak 

Akcja Katolicka 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Jana (J 6, 1-15) 

Rozmnożenie chleba 

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki 

tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze  

i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus 

podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy 

chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma 

czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich 

mógł choć trochę otrzymać». Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do 

Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to 

jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele 

trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął 

chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając 

tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic 

nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po 

spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił 

Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus 

poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25.07.2021r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP; 

 w czwartek św. Marty; w sobotę św. Ignacego z Loyoli. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
26. 07. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców Pawła i Anny 

Foltyńskich – intencja od córki Edyty i Piotra 

 

27. 07. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Najświętszej z racji rocznicy urodzin pani Krystyny 

 

28. 07. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Joanny Kwarcińskiej – 

intencja od zakładu pogrzebowego Olimp 

 

29. 07. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Mieczysława 

i Stanisławy Tenetów 

 

30. 07. Piątek 

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Najświętszej dla babci Zofii oraz mamy Anny z racji imienin  

 

31. 07. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: W intencji Tobiasza Mogielnickiego w 18. rocznicę 

urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i właściwe odczytanie powołania życiowego oraz 

potrzebne łaski dla jego rodziców, państwa Małgorzaty i Mariana 

 

01. 08. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Najświętszej dla państwa Marii i Wacława z racji 60. rocznicy ślubu 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysława w 8. rocznicę 

śmierci, jego zmarłych Rodziców, zmarłych z rodziny Jankowskich 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny, Krystyny, 

Czesława, Bolesława, zmarłych z rodzin: Grabowskich, Madej i Lasotów 

 

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec pół godziny przed wieczorną Mszą św. 

 

        Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

 

Jezus – beztroski Rozrzutnik 

Jezus pokazuje nam, jak bardzo bliski jest Mu człowiek. Cud rozmnożenia chleba, którego 

dokonuje, jest objawieniem Jego łaski wobec ludzi. Jego miłość nie ma granic. Dzisiejsza 

Ewangelia zachęca do zastanowienia się nad tym, czego Jezus dokonał dla nas, czym nas 

obdarzył i co wciąż nam daje... Na pewno daje nam siebie. Hans Urs von Balthasar napisał, że 

Jezus działa jak beztroski Rozrzutnik, ale jednocześnie nie pozwala, aby coś się zmarnowało. 

Każe zebrać resztki, aby uczniowie i Kościół mieli zasoby pokarmu dla wszystkich 

potrzebujących. Nie możemy zmarnować daru, który otrzymujemy od Boga. Nie możemy 

zmarnować dobra i miłości.  

Jezu, naucz mnie dzielić się z innymi tym, co od Ciebie otrzymuję. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacje o spisie powszechnym w świetlicach wiejskich (na żywo) –  

na kościelnych tablicach ogłoszeń 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŚWIĘTO DĘBNIK 
 

 Religijny wymiar towarzyszył Dębnikom już w chwili powstawania. Był też 

ważny podczas obchodów 220-lecia istnienia wioski. Choć na przestrzeni lat 

prawie wszystko się zmieniło.  

 Kiedy czescy husyci, zamieszkujący dzisiejszy Gęsiniec, szukali nowych 

terenów do założenia osady, zdecydowali się na obszar dzisiejszych Dębnik, 

wcześniej pracowicie karczując las. Budując domy i zabudowania gospodarcze na 

murach tworzyli wizerunek kielicha, na znak tego, że są za przyjmowaniem 

komunii św. w dwu postaciach. 

 W latach 30. XX wieku wioska (wówczas Eichwald) liczyła ok. 200 

mieszkańców i 39 posesji. W 1945r. z Plebanówki koło Trembowli przybyło  

ok. 100 Polaków, tzw. „przesiedleńców”. Obchody rozpoczęliśmy od uroczystej 

Eucharystii, odprawionej w naszym kościele przez księdza proboszcza Janusza 

Prejznera, z udziałem strzelińskiego organisty.  


