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Komentarz
Dobrej
Nowiny
W dzisiejszych czasach cięż-
ko jest nam zrozumieć pra-
gnienie chleba. Nie rozumie-
my do końca, co to znaczy 
„brak chleba”. 
W piekarniach znajdziemy 
dziesiątki rodzajów chleba: 
biały, czarny, duży, mały 
z ziarnem, bez … Wystarczy 
wejść do pierwszego lepsze-
go supermarketu, odnaleźć 
dział z pieczywem, by móc 
przekonać się na własne 
oczy, że „brak chleba” raczej 
nam dzisiaj nie grozi. 
Przyzwyczailiśmy się do 
tego, że chleb jest w zasię-
gu ręki, zawsze i wszędzie 
można go kupić. Może wła-

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA  J 6, 24-35

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 uwie-
rzyli? 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 chle-
bem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we 
Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

KTO PRZYCHODZI 
DO CHRYSTUSA, NIE BĘDZIE ŁAKNĄŁ

śnie dlatego w połowie wakacji słowa Pana Jezusa 
o chlebie życia, bo może i on nam także spowsze-
dniał. Przyzwyczailiśmy się bowiem, że i ten 
Chleb – EUCHARYSTIA dostępny jest niemal dla 
każdego w każdym dogodnym momencie. 
Czy znam wartość tego CHLEBA, czy umiem 
zatrzymać się by dziękować za dar Eucharystii? 
Upadam dzisiaj przed Tobą, Jezu obecny w Eu-
charystii i uwielbiam Twoje Święte Ciało.

Słowa Ewangelii według Świętego Jan
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: «Zapraw-
dę, 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?» 
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2.08.
„Krew wylana zobowiązuje 
wszystkich mieszkańców sto-
licy do wierności uświęconym 
prawom Ojczyzny, do obrony 
jej godności narodowej, oblicz 
chrześcijańskiego, ducha spra-
wiedliwości, pokoju i wolności! 
W tym duchu będziemy ostrzyć 
myśli, wytężać wolę, hartować 
ramiona, by rozum, wola, 
serce i dłonie, uświęcone Bożą 
miłością, krzepły w trwały zrąb 
domu ojczystego.”

3.08.
„Od chwili powstania nie mogę 
rozstać się z myślą, że po 
Warszawie chodzić trzeba                           
z wielką czcią, z mocą i wiarą,                     
z sercem oczyszczonym 
ogniem, z miłością bratnią.”

4.08.
„Kościół od początku modlił 
się z powstańców, bez różnicy 
światopoglądów i orientacji 
politycznych. Przecież wszy-
scy wylewali krew czerwoną:                        
i ci z Armii Krajowej,                                        
i ci z Batalionów Chłopskich,                   
i ci z Armii Ludowej.”

5.08.
„Tę czerwoną krew braci 
naszych podnosimy dziś Ojcu 
wszelkiej krwi, aby chciał ją 
przyjąć, jak przyjął krew Syna 
swego, i dla tej Krwi miłującej 
okazał Ojcowskie Serce swoje 
nad narodem udręczonym.”

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
6.08.
„Tylko Kościół głosi miłość 
powszechną, wierzy                                 
w jej skuteczność i uczy jej 
wytrwale. W prawdziwym 
kłębowisku sprzecznych 
dążeń i ludzkich interesów, 
gdzie każdy szuka swego, 
staje Kościół jak skała 
wyniosła i tej skłóconej 
gromadzie uporczywie 
powtarza:<<A jednak po-
nad  to wszystko najwięk-
sza jest miłość.>> (I Kor 
13,13)”

7.08.
„Kościół przynosi mej 
duszy miłość i pokój. 
Kościół odmienia mi serce 
i zwraca je ku miłości i 
dobru.” Kościół wszczepia 
mi w umysł Ewangelię 
sprawiedliwości i pokoju. 
Kościół zwraca mnie ku 
otoczeniu i każe mi mówić 
do każdego: <<Bracie!>>.”

8.08.
„Kościół naucza nas miło-
wać, i to miłować rzetel-
nie. Niełatwą rzeczą jest 
miłość, bo miłość - Drodzy 
moi - nie szuka swego. 
Ona zapomina przede 
wszystkim o sobie, nie 
żąda niczego dla siebie, 
tylko daje i ofiarowuje się 
bez reszty. Takiej miłości 
nauczał nas Kościół.”

Osiemnasta NIEDZIELA 1 sierpnia 2021
PIERWSZE CZYTANIE Wj 16, 2-4. 12-15
Bóg daje cudowny pokarm

Czytanie z Księgi Wyjścia
Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw 
Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli                                     
z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mię-
sa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby 
głodem zamorzyć całą tę rzeszę». Pan powiedział wówczas do Mojże-
sza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud,                                                                     
i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także 
doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie». «Słyszałem 
szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mię-
so, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem 
waszym Bogiem».
Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a na-
zajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy 
uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, 
niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co 
to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Moj-
żesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 (R.: por. 24b)
Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy, *
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu, *
chwałę Pana i Jego potęgę.
Refren.
On z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramę nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski.
Refren.
Spożywał człowiek chleb aniołów, *
Bóg zesłał im pokarm do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *
na górę, którą zdobyła Jego prawica.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE  Ef 4, 17. 20-24
Przyoblec się w człowieka nowego
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali 
tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak 
nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście po-
uczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy 
poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, któ-
ry ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem              
w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego 
na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Mt 4, 4b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Lb 11, 4b-15; Mt 14, 13-21
Wtorek: Lb 12, 1-13; Mt 14, 22-36
Środa: Lb 13, 1-2, 25=14, 1. 26-30. 34-35; Mt 15, 21-28
Czwartek: Lb 20, 1-13; Mt 16, 13-23
Piątek: Dn 7, 9-10. 13-14; Mk 9, 2-10
Sobota: Pwt 6, 4-13; Mt 17, 14-20
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 Z życia Kościoła

Trzy namioty
6 sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego 
– pamiątkę wydarzenia, którego świadkami byli Piotr, 
Jakub i Jan. Chrystus zabrał trzech Apostołów na górę 
Tabor – nazwa wzniesienia nie pada w żadnej Ewangelii, 
ustalił ją jednak św. Cyryl Jerozolimski w IV w., a po kil-
kudziesięciu latach potwierdził 
to św. Hieronim, za którym po-
wtórzyła tradycja chrześcijań-
ska – gdzie „twarz Jego zajaśnia-
ła jak słońce, odzienie zaś stało 
się białe jak światło” (Mt 17,2). 
Uczniowie zasnęli po przybyciu 
na górę, gdyż wspinaczka jako 
zwieńczenie sześciodniowej wę-
drówki od Gór Hermonu musia-
ła być dla nich uciążliwa. Gdy się 
ocknęli i ujrzeli Pana rozmawia-
jącego z Mojżeszem i Eliaszem, 
w pierwszej chwili zachwycili 
się bardzo, Piotr zaś rzekł: „Pa-
nie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 
chcesz, postawię tu trzy namio-
ty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza” 
(Mt 17,4). Po chwili osłonił ich 
obłok, z którego dał się słyszeć 
głos: „To jest mój Syn umiłowa-
ny, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie!” (Mt 17,5), 
a Apostołowie zlękli się bardzo i upadli na ziemię. Głos 
z obłoku utwierdził ich bowiem w przekonaniu o teofa-
nii – objawieniu się Boga – zgodnie ze starotestamental-
nym zwyczajem ukazywania się Jahwe w obłoku. Piotr, 
Jakub i Jan poznali jedynie niewielki odblask wiecz-
nej chwały Ojca, a pozostali uczniowie dowiedzieli się 
o tym wydarzeniu dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa. 
Zdarzenie to było niezwykle ważne, o czym świadczy 
fakt, iż zostało opisane przez wszystkich Ewangelistów 
synoptycznych (św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza) 
oraz przez św. Piotra Apostoła (2 P 1, 16-18).
Polski termin „Przemienienie Pańskie” nie oddaje do 
końca głębszego znaczenia greckiego metemorfothe – 
„zmienić formę zewnętrzną, kształt; przejść z jednej for-
my zewnętrznej do drugiej”. Chrystus objawił się więc 
Apostołom jako Syn Boży, pozwalając im zrozumieć, jak 
niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Przemienił się wo-
bec nich, aby umocnić ich wiarę w Niego na nadchodzą-

ce dni próby – podczas przemienienia Mojżesz i Eliasz 
rozmawiali z Jezusem o Jego męce.
Uroczystość Przemienienia Pańskiego zaczęto obcho-
dzić na Wschodzie w VI wieku, od kolejnego stulecia 
pojawiała się lokalnie na Zachodzie, w Polsce znana jest 
od XI wieku. Jako święto obowiązujące dla całego Ko-
ścioła na Zachodzie wprowadził ją w 1457 roku papież 
Kalikst III, dziękując Bogu za zwycięstwo oręża chrze-

ścijańskiego pod Belgradem 6 
sierpnia 1456 r.
Święto Przemienienia Pań-
skiego ma kilka wymiarów: po 
pierwsze jest pamiątką dokona-
nego faktu, przypomina, iż Je-
zus może w dowolnym momen-
cie odmienić nasz los. Dalej, 
jest nadzieją naszej przemiany, 
zmartwychwstania naszych ciał, 
które staną się uczestnikami 
Jego chwały. Jest to jednak tak-
że nakaz, zadanie pozostawione 
nam przez Chrystusa – abyśmy 
stale przemieniali się ducho-
wo, „przez odnawianie umysłu” 
(Rz 12,2), byśmy wytrwale na-
śladowani Pana. By nasza prze-
miana mogła osiągnąć swą peł-
nię w wieczności, musi mieć 
podstawę na ziemi, uczeń Jezusa 
musi być Mu wierny myślą, sło-
wem i chrześcijańskim czynem.
Przemienienie Pańskie stało się 

inspiracją dla wielu artystów. Jednym z bardziej zna-
nych dzieł jest obraz ołtarzowy Rafaela „Przemienienie 
Pańskie”, powstały na zlecenie kardynała Giulia Medi-
ci. Prace nad obrazem artysta rozpoczął w 1516 roku, 
nie ukończył jednak dzieła przed śmiercią w 1520 roku, 
kiedy to jego uczeń, Giulio Romano, podjął się dokoń-
czenia obrazu. Dzieło zostało przekazane rzymskiemu 
kościołowi San Pietro in Montorio, skąd skradły je woj-
ska napoleońskie w 1797 roku. Obraz trafił wówczas do 
Luwru, a po upadku Bonapartego powrócił do Rzymu 
i do dnia dzisiejszego znajduje się w Pinakotece Waty-
kańskiej. U góry obrazu ukazano Jezusa w asyście Moj-
żesza i Eliasza oraz oślepionych blaskiem Apostołów – 
Piotra, Jakuba i Jana. Za górą Tabor widzimy świętych 
Felicissimusa i Agapita, diakonów Sykstusa II, poniżej 
tłum ludzi prowadzących do uczniów epileptyka. Po 
prawej stronie obrazu znajdują się pozostali Apostoło-
wie próbujący uzdrowić chłopca.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

W sierpniu w niedzielę nie ma Mszy św. o 12.30.

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Spowiedź w I piątek rano przed Mszą św. i popołudniu 
od godz. 16.00 do 18.00. Chorych z sakramentami świę-
tymi odwiedzimy po wakacjach. W sobotę Msza św.                                                                                                                    
o godz. 7.30, po niej nabożeństwo pierwszosobotnie.

W piątek przypada święto Przemienienia Pańskiego. 
Msze św. jak w dzień powszedni.

W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na KUL, WT 
UAM i Szkoły katolickie.

Biuro parafialne czynne: w środy w godz. od 9.00-10.00 
i we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00.

Okazja do spowiedzi 30 minut przed każdą Mszą św.

Sierpień 2021
 
1.08. - Buk – rozpoczęcie o godz. 11.30
2.08. - Wojnowice
3.08. - Michorzewo
4.08. - Kuślin
5.08. - Dakowy Mokre
6.08. - Sędziny
7.08. - Niepruszewo
8.08. - Kwilcz

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Wandy Błeńskiej
Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,

zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,
niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.

Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,
która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,

proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi
i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.

Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,
wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


