
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim tygodniu. 

Na sobotę do sprzątania zgłosiły się rodziny: Bożeny i Wiesława Kuter, 
Ireny i Andrzeja Cieszyńskich, Beaty i Sebastiana Cieszyńskich. 

2. Dziś rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości. 
3. Msze św. w tygodniu: wtorek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni 

o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
o godz. 1730.  W piątek Święto Przemienienia Pańskiego. W sobotę o godz. 
1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, zmiana tajemnic 
różańcowych i Msza św. 

4. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. 
5. Został zmieniony nr rachunku bankowego naszej Parafii na: 

81 1240 2601 1111 0011 0758 4251 (Bank PEKAO S.A.). 
6. Zapowiedzi przedślubne (II zap.): do zawarcia związku małżeńskiego 

przygotowują się: Dominik Kuźniar (nasz parafianin) i Agnieszka Rywak 
z Wyszatyc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 6, 24–35) 
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma 
Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do 
Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na 
przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy 
tu przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, 
że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. 
Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie 
wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą 
naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy 
wykonywali dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega 
dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jaki 
więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 
Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb 
z Nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Nie Mojżesz dał wam chleb z Nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam 
prawdziwy chleb z Nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z Nieba 
zstępuje i życie daje Światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze 
ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Jezus mówi w Ewangelii: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Wakacje są 
dla wielu ludzi poszukiwaniem Boga, który gdzieś zagubił się na drogach 
codziennego pośpiechu, pogoni za pieniędzmi, znaczeniem, zdobywania 
kolejnych stopni awansu czy wspinania się po stopniach kariery. Warto więc 
budzić w swoim sercu pragnienie spotkania z Panem, zwłaszcza 
w Eucharystii. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 2.VIII – 8.VIII 2021 
poniedziałek + Janusz Smyczek 
wtorek + Józef, + Marianna, + Walenty Tajchman 

środa O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla Anny i Jana 

czwartek + Marian Pawliszak, od kolegi z 21 Batalionu Logistycznego 
z Rzeszowa 

piątek + Marian Pawliszak, od siostry 

sobota O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członkiń Róży 
św. Ojca Pio i za zmarłą Janinę Pelczarską z tej Róży 

niedziela + Piotr Wojnar 
 

 Również ja podnoszę głos, proszę, błagam i zaklinam, 
aby nie zbliżać się do tego świętego Stołu z nieczystym 
i skażonym sumieniem. Takie przystępowanie, nawet 

jeśli tysiąc razy dotykamy Ciała Pana, nigdy nie będzie 
mogło się nazywać komunią, lecz wyrokiem, 

niepokojem i powiększeniem kary. 
św. Jan Chryzostom 
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