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Intencje mszalne 
Poniedziałek, 3 sierpnia  
1730 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Oliwi Sołowiow w   
     18 urodziny  
1800 + Andrzej Trzaskoma  
Wtorek, 4 sierpnia  
1630-1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu  
1730 + Feliksę Władysława Kucińskich Irenę Bafeltowską  
         Zmarłych z rodziny Kucińskich  
1800 + Halinę Strzeszewską  
Środa, 5 sierpnia  
1730 + Jana Sochockiego  
1800 + Marię Łabęda int. im. 
Czwartek, 6 sierpnia  
1800 + Marka Kryśkiewicza  
1830 + Joannę w 25 r. ś Hieronima, Jerzego Fabisiewicz  
Piątek, 7 sierpnia  
1600 Koła Różańcowe  
1630-1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu  
1730 + Jerzego Piecyk w 17 rocz. śm. Kazimierę Piecyk  
1800 + Jadwigę Suwińską  
Sobota, 8 sierpnia  
 1130 Chrzest  
 1300 + Zmarłych z rodziny Sosnowskich i Łętowskich  
1700 + Zbigniewa Grzywackiego  
1800 + Michała i Marię Rogowskich cr. Rogowskich  
1900  + Teresę i Stanisława Kutrowskich  
Niedziela 9 sierpnia  

 800 + Natalię Luberadzką Halinę Jana Turbacz, 
           Alfredę i Bolesława   Luberadzkich  
1000 + Paulinę Marszałek int ur.  
1130  + Barbarę i Tadeusza Tarczyńskich Sławomira Ślubowskiego  
1300 chrzest  
1600 + Barbarę Hellich w 5 rocz. śm.  
 

 Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św.  
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

EWANGELIA Mt 14, 13-21 Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił 
się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z 
miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad 
nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego 
uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc 
rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności». Lecz Jezus im 
odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» 
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». 
On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie 
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. 
Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy 
ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc 
kobiet i dzieci. 
 

   Głód ducha, głód ciała                                    Komentarz do Ewangelii 

1.Pustkowie, późna pora, żywności nie ma. Trzeba nakłonić zebranych, żeby 
zadbali sami o siebie. Uczniami kieruje troska o ludzi. Jedzenie, zdrowie, 
bezpieczeństwo – to ważne sprawy. A jednak Jezus nie posłuchał uczniów, 
a nawet delikatnie ich napomniał. „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im 
jeść!”. Jednym z problemów współczesnego Kościoła jest postawa podobna do 
opisanego podejścia uczniów. Czyli jakiś rodzaj czysto ziemskiej logiki, w której 
nie bierze się na serio możliwości działania Boga ani wagi spraw duchowych. 
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Troska o bezpieczeństwo, zdrowie, poziom doczesnego bytu przesłania nam 
często pierwszy cel Kościoła, którym jest gromadzenie uczniów wokół Jezusa 
ze względu na cel wieczny, nadprzyrodzony. Nie chodzi o lekceważenie głodu 
ciała. Chodzi o potraktowanie z całą powagą głodu duszy, jako czegoś równie 
ważnego. A właściwie ważniejszego. 
2. „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. Odpowiedź uczniów 
wyraża ich bezradność. Jak mają nakarmić tak wielki tłum? Nasze zasoby 
są nikłe, odpowiadają. Mamy często ochotę odpowiedzieć Jezusowi podobnie. 
Brakuje nam środków. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich 
problemów społecznych, ekologicznych, politycznych. Myślimy sobie, że inni 
zrobią to lepiej, bo mają więcej, więc trzeba odesłać ludzi, aby szukali pomocy 
gdzie indziej. Jezus uczy nas, że nie tędy droga. Mamy się dzielić z innymi tym, 
co posiadamy. Nawet jeśli mamy bardzo mało. Mamy próbować zrobić coś, co 
jest możliwe w danej sytuacji. Bez ambicji rozwiązywania wszystkich 
problemów świata. Kościół ma karmić ludzi słowem Boga i dawać im Chleb 
z nieba – to jest priorytet. Temu głoszeniu Ewangelii musi towarzyszyć 
całościowa troska o człowieka, także pomoc w zaspokojeniu doczesnego głodu. 
Nie tyle przez wielkie akcje naprawcze, ile przez prosty przykład wzajemnej 
miłości, przez dzielenie się z innymi skromnymi zasobami. Cuda dzieją się tam, 
gdzie ludzie nie myślą tylko o sobie, ale potrafią ryzykować dla innych. I ufają 
Bogu. Wtedy Kościół rośnie. 
3. „Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je 
uczniom”. Te gesty Jezusa nawiązują do Eucharystii. Bóg stał się człowiekiem, 
aby zaspokoić wszystkie nasze głody. I te duchowe, i te materialne. 
Zauważmy jednak, że ludzie zgromadzili się wokół Jezusa ze względu na głód 
prawdy, szukali Boga i wskazań dla dobrego życia. Bogu nie są obojętne 
nasze materialne potrzeby, ale umieszcza on je we właściwym kontekście 
i określa hierarchię. W Eucharystii przyjmujemy Ciało Chrystusa jako pokarm 
duchowy. Jednoczymy się z Bogiem – Miłością. Będąc jedno z Nim, uczymy się 
dzielenia, uczymy się kochać. Od duchowej naprawy serca zaczyna się naprawa 
także spraw doczesnych. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW: W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA MSZE ŚWIĘTE O GODZ.: 
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nasza parafia – pismo do użytku wewnętrznego, nakład 300 szt. kontakt:lukaszchrusciel@wp.pl 

Ogłoszenia  duszpasterskie 
1. Przeżywamy dziś 18 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina 

nam cudowne rozmnożenie chlebów przez Jezusa. Rozmnożenie chleba 

jest zapowiedzią Eucharystii. Kto spożywa Moje ciało i moją krew na 

życie wieczne. Niech komunia święta będzie dla nas źródłem 

prawdziwego życia 

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek 

od godziny 1630- 1730 

3. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca wizyta u starszych i 

chorych od godziny 900 

4. W tym tygodniu zaginęła figurka Matki Bożej z kapliczki przydrożnej w 

Gawłówku. Jeśli ktoś celowo to zrobił prosimy o jej zwrot. Mamy jedynie 

nadzieję, że nie wykorzystał jej do profanacji wizerunku Matki Bożej.  

5. Dziękujemy wszystkim za ofiary dla naszych misjonarzy z okazji Akcji św. 

Krzysztof. Zebraliśmy przy tej okazji kwotę 2847 zł.  

6. Rozpoczęliśmy szczegółowe badania przyczyn zawilgocenia naszego 

kościoła. O wynikach będę informował na bieżąco. 

7. Od czwartku 6 sierpnia rozpoczynamy tradycyjne apele Jasnogórskie w o 

godzinie 2100 w  łączności z wszystkimi pielgrzymami udającymi się na 

Jasną Górę.  

8. Rozpoczęliśmy pracę porządkowe wokół kościoła. Zostały pomalowane 

krzyże misyjne i oczyszczono część chodnika wokół kościoła.  

9. Ministranci, młodzież z LW i lektorzy zaangażowani w życie parafii 20 

sierpnia wyjeżdżają z ks. Łukaszem do Energylandii. Prosimy opiekunów 

prawnych o pobranie i wypełnienie oświadczeń w zakrystii. Zapisy do 8 

sierpnia u prezesa ministrantów Marcina Majewskiego tel:727357218 

10. Do sakramentu bierzmowania młodzież w naszej parafii przystąpi w 

sobotę 26 września 2020 r. Szafarzem sakramentu bierzmowania będzie 

ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski. Ze strony parafialnej należy 

pobrać wzór podania o sakrament bierzmowania, spersonalizowane 

podanie należy wydrukować podpisać i dostarczyć do kancelarii 

parafialnej do 26 sierpnia 2020 r. 
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