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

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Anny i Stanisława Matłosz, 
Natalii i Roberta Mrozowicz, Jolanty i Lesława Musz. 

2. 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. 

3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. W tym dniu dziękować też będziemy Bogu za tegoroczne 
zbiory. Podczas Mszy św. poświęcenie ziół, kwiatów i wieńców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 6, 41–51) 
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że 
powiedział: «Ja jestem chlebem, który z Nieba 
zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn 
Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż 
może On teraz mówić: Z Nieba zstąpiłem». 
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie 
między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu 
ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. 
Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, 
aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. 
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest 
chleb, który z Nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z Nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie Świata». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Są ludzie niewierzący. Mówią, że nie ma Boga. A On JEST i pociąga ludzi do 
siebie. Dziś Jezus mówi, że nikt nie może przyjść do Niego, jeśli go nie 
pociągnie Ojciec... Bóg jest tym, który daje ŁASKĘ. Nie wszyscy jednak chcą ją 
przyjąć, jak nie wszyscy przyjęli prawdę, że Jezus jest Chlebem, który zstąpił 
z Nieba. „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? 
Jakżeż może On teraz mówić: Z Nieba zstąpiłem” – szemrali przeciw Jezusowi 
Żydzi. Ale i dzisiaj „nieWIARYgodnie” brzmią dla wielu słowa Jezusa: 
„Ja Jestem Chlebem Żywym”. Nie wszyscy dają Mu wiarę. Są przecież, jak 
wspomnieliśmy na początku, NIEWIERZĄCY. Nie zasmucajcie Bożego Ducha 
Świętego... – upomina dziś św. Paweł. Przecież nie tylko ciało potrzebuje 
chleba, ale i dusza jest „głodna”. Nie istnieje tylko chleb z „ziemi”, z pieca, 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 9.VIII – 15.VIII 2021 

poniedziałek O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla młodych małżonków Joasi i Maćka 

wtorek + Marian Pawliszak, od szwagra Królika z rodziną 

środa + Teresa, + Bronisław Łamasz, od syna z rodziną 
czwartek + Marian Pawliszak, od brata z rodziną 

piątek + Marian Pawliszak, od Czernieckich z rodzinami 
sobota + Kazimiera, + Edward Hawro 
niedziela + Arkadiusz Piotrowski 
 

 Pewna matka powiedziała do syna – przyszłego 
biskupa: „Otrzymałeś Komunię świętą. Czy 

wiesz, co to znaczy? Jezus przyszedł do Twojego 
serca. Ale mój drogi synu, Twoja Komunia nie 

jest jeszcze pełna”. On wprawdzie przyjął Twoje 
zaproszenie, ale teraz czeka na Twój ruch”. 

------------------------- 
 Bóg jest tam: Król królów, Pan panów. Ukrył się 

w chlebie. Uniżył się aż do tego stopnia z miłości 
do ciebie. Cały wszechświat nic nie znaczy 

w porównaniu z tym Bogiem, moim Bogiem! (…) 
W grocie, w której zechciał się narodzić, (…) 

w szaleństwie miłości świętej Eucharystii. 
           św. Josemaria Escriva 
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