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Komentarz
Dobrej
Nowiny
W Ewangelii słyszymy 
dziś, że chleb, którym 
Bóg chce nas karmić, to 
Ciało Chrystusa wydane 
za życie świata. Gdy kar-
mimy się tym Chlebem                                                 
i jesteśmy Bogu posłusz-
ni, znajdziemy mądrość 
i siłę do pokonywania 
naszych kryzysów. Dziś 

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

EWANGELIA  J 6, 41-51

CHLEB ŻYWY, KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA
na nowo trzeba zawierzyć Chrystusowi 
i jego słowom! Trzeba nam na nowo od-
kryć piękno Eucharystii i jej moc. Św. Jan 
Vianney pięknie i mądrze powiedział o Eu-
charystii: „...gdybyśmy do końca poznali 
tajemnicę Eucharystii i kapłaństwa to trze-
ba by nam umrzeć. Umrzeć nie ze strachu, 
ale z zachwytu”.
Czy my potrafimy się zachwycić tajemni-
cą Eucharystii, tą sprawowaną w naszych 
kościołach parafialnych?
Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakra-
mencie, daj mi dzisiaj na nowo zachwycić 
się Tobą, padam na kolana i kontempluje 
Twoje oblicze. Wierzę w Ciebie, ufam To-
bie, Ciebie kocham!

Słowa Ewangelii według Świętego Jan

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 odpo-
wiedzi: «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 ktokol-
wiek 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».
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9.08.
„Tak często pytamy o istotę 
apostolstwa świeckich. Jest 
to włączenie się w misterium 
Chrystusa. Podobnie jak 
Chrystus włączył się w wolę 
zbawczą Ojca, jak Maryja 
podjęła zadanie Syna, tak i my 
wszyscy winnicy włączyć się                                                     
w posłannictwo kościoła. Ko-
ściół jest nieśmiertelny, chociaż 
my umieramy; jest święty 
chociaż my jesteśmy grzeszni; 
Kościół jest pełen Boga, Chry-
stusa, chociaż i pełen ludzi.”

10.08.
„Kościół przez swą cichą i 
milczącą obecność bardzo 
wiele czyni dla pokoju świata 
i dla złagodzenia stosunków 
społecznych.”

11.08.
„Praca Kościoła polega na 
nieustannym obmywaniu oblicz 
człowieka i oblicza ludzkości.”

12.08.
„Kościół nie da się wyczerpać. 
On ciągle żyje, rozwija się                  
i potężnieje, ciągle rodzi, oświe-
ca i uświęca, zbawia, wyzwala 
i jest nadzieją wszystkich, co                 
w ciemnościach nocy tego 
świata siedzą.”

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
13.08.
„Maryja to prawdziwy czło-
wiek, wprawdzie odpowied-
nio do swego zadania przy-
gotowany przez przywilej 
Niepokalanego Poczęcia, 
ale konkretny, rzeczywisty 
człowiek. To prawdziwa 
Matka służąca na ludzki,                                                    
a nie na angeliczny spo-
sób.”
14.08.
„Kościół nigdy nie wątpi we 
wszystkie możliwości czło-
wieka. Choćby człowiek 
upadł do granic zwierzęce-
go upodlenia, jeszcze nie 
traci swej godności dziecka 
Bożego, a stąd możliwości 
wydobycia się ze swego 
upodlenia.”

15.08.
„Wielkość Maryi została 
uwieńczona w chwalebnym 
jej Wniebowzięciu, w które 
świat chrześcijański wierzył 
wytrwale od początku aż do 
naszych czasów, i wierzyć 
będzie w nieskończoność. 
Tak więc, Najmilsze Dzieci, 
jest Znak wielki na niebie. 
Niewiasta obleczona                                         
w słońce, a księżyc pod Jej 
stopami, a na głowie Jej 
korona z gwiazd dwuna-
stu.”

Dziewiętnasta NIEDZIELA 8 sierpnia 2021
PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19, 4-8
Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przy-
szedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: 
«Wielki już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy 
od moich przodków». Po czym położył się pod jednym z janowców                      
i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» Eliasz 
spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc          
i wypił, i znów się położył.
Ponownie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo 
przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie 
umocniony tym pożywieniem szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy 
aż do Bożej góry Horeb.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a)
Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  Ef 4, 30 – 5, 2
Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chry-
stusie
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zosta-
liście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród 
was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważa-
nie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy 
i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył           
w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postę-
pujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie 
wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   J 6, 51ab
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Oz 2, 16b.17b. 21-22; Mt 25, 1-13
Wtorek: Mdr 3, 1-9; J 12, 24-26
Środa: Pwt 34, 1-12; Mt 18, 15-20
Czwartek: Joz 3, 7-10a. 11.13-17; Mt 18, 21-19,1
Piątek: Joz 24, 1-13; Mt 19, 3-12
Sobota: Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15
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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.

Imprimatur
Poznań, dnia 26.02.2021 r. 
bp Grzegorz Balcerek
Do prywatnego odmawiania.

fot. Archiwum Anieli Wilkanowicz-Głuszko
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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 piątek 13 dzień miesiąca, zapraszamy na nabożeń-
stwo fatimskie o godz. 20.00.

W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Podczas Mszy św. błogo-
sławieństwo ziół i kwiatów. Zbiórka ofiar do skarbon 
na Caritas diecezjalną.

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 
DEKANAT  MIĘDZYCHODZKI 
 8 ndz - Kwilcz
 9 pon - Kamionna
10 wt - Łowyń
11 śr - Silna i Stoki
12 czw - Lewice
13 pt - Międzychód 
– Niepokalanego Serca Maryi
14 sob - Międzychód 
– Męczeństwa  św. Jana Chrz.
 

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.


