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XVIII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Jana 6,24-35. 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego 

uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. 

Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu 

przybyłeś?» 

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie 

dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. 

Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, 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 Boże?» 

Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, 

abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». 

Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli 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 da 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 tego chleba». 

Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 

łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 3. 8. 2015  

7. 00 Za + Stanisława Wójciak w rocznicę śm. i za ++ rodziców z obu stron 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Alfonsa Goworek z ok. 89 r. ur., za żonę Marię i za córki z rodzinami 

 Wtorek 4. 8. 2015 – św. Jana Marii Vianneya - kapłana 
18. 00 Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz z ok. urodzin oraz za teściową i za ++ 

rodzin Kowalik - Kurpierz oraz d.op. 

 Środa 5. 8. 2015 – Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki 

Najświętszej Maryi Panny 
7. 00 Do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Róży z ok. 

ur. oraz za + męża 

18. 00 Za + męża Jerzego Fister w 2 r. śm. 

 Czwartek 6. 8. 2015 – Przemienienie Pańskie – święto – I czw.   

m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i zakonne  

- Za ++ rodz. Jadwigę i Piotra Datko, ich syna Gerharda, za zięciów 

Franciszka i Huberta oraz za ++ z pokr. 

17. 00 Godzina święta 

18. 00 Za + Leona Konopnickiego i za dusze w czyśćcu cierpiące 

 Piątek 7. 8. 2015 – św. męczenników Sykstusa II i Towarzyszy –    

I pt m-ca  
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli i Ofiarodawców, za Dobrodziejów i w int. naszych 

Chorych 

18. 00 Za + Jana Kempin, jego żonę Urszulę i zięcia Andrzeja 

 Sobota 8. 8. 2015 – św. Dominika - kapłana 
13. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Elżbiety i Józefa Mylek z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z rodzinami 

15. 00 Ślub: Agnieszka Nawrot i Jarosław Kossak 

16. 00 Ślub: Ewelina Jagiella i Paweł Sobieraj 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- W pew. int. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże blog. z ok. 25 rocznicy 

ślubu  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Grzegorza i Marzeny z ok. 15 r. ślubu i za 

córkę Wiktorię oraz za całą rodzinę  

- Za + Monikę Sbielut w rocznicę śmierci, jej męża Jerzego, za ++ rodziców, 

rodzeństwo i teściów  

- Za + Eugeniusza Daran, rodziców z obu stron, trzech  braci z rodziny Broda, 

wnuka Jakuba Duran i za Irenę Świerczek  

- Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Loch, ich rodziców, rodzeństwo, za ++ 



rodz. Rocha i Teklę Staś, ich rodziców, rodzeństwo i d.op.  

- Za + Adama Bąk w rocznicę śmierci, za żonę Cecylię i d.op.  

- Za + Tadeusza Trzcionkwskiego, córkę Ewę, ojca Tomasza, matkę 

Agnieszkę Gajda, za ++ z rodz. i d.op. 

 Niedziela 9. 8. 2015 – XIX Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodz. Klarę i Bernarda Kulik. dwóch synów, córki, zięciów i za ++ 

rodziców Grüner 

10. 30 Za ++ rodz.Annę i Jana Wolny, ++ Dziadków, + Tomasza, za ++ teściów 

Józefa i Stefanię Puscz, za ++ z całej rodziny i za pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + męża Mieczysława Sebastian, ++ rodz. z obu stron, + syna Krzysztofa 

Sebastian, ++ trzech szwagrów, szwagierki oraz zięcia Mariana 

 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i 

Semiarium oraz za kolektę na rzecz misjonarzy (na kupno środków 

transportu w krajach misyjnych)  

2. W czwartek 6 sierpnia Święto Przemienienia Pańskiego, o godz. 17.00 

Godzina św.  

3. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

4. W ciągu ostatnich trzech niedziel ze sprzedaży tzw. ”cegiełek” na 

utrzymanie cmentarza wpłynęło 8 840 zł.  

5. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

6. W nowym tygodniu na czas pracy i wypoczynku niech Pan Bóg ma w swej 

opiece i niech wszystkim błogosławi 

 

Patron tygodnia – św. Jan Maria Vianney 

Św. Jan Maria Vianney, kapłan, urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w 

Dardilly koło Lyonu. Do Pierwszej Komunii przystąpił potajemnie podczas 

Rewolucji Francuskiej. Dwukrotnie odmawiano mu przyjęcia do seminarium. 

Pokonawszy wiele trudności, otrzymał święcenia kapłańskie w 1815 roku. Po 

trzech latach sprawowania funkcji wikariusza został proboszczem w parafii Ars. 

Jan żyjąc w wielkim ubóstwie, oddając się surowym postom, niezwykłym 

wyrzeczeniom oraz wytrwałej modlitwie, zaczął z wolna odradzać 

zobojętniałych parafian. Miał dar czytania w ludzkich sumieniach i 

przepowiadania przyszłości. Zasłynął jako spowiednik. W konfesjonale spędzał 



od 13 do 17 godzin dziennie. Jego świętość ściągała tysiące pielgrzymów z 

dalekich stron. Często doświadczał fizycznej obecności i napaści szatana. 

Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami zmarł 4 sierpnia 1859 roku. Pius 

X beatyfikował go w roku 1905. Kanonizowany przez Piusa XI (1925). Jest 

patronem proboszczów. 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju duchownym ze stułą na 

szyi, często w otoczeniu dzieci. 

 

List do Efezjan 4,17.20-24. 
Bracia: To mówię i zaklinam was w Panu, 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 pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka 

jest w Jezusie, że, co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić 

dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać 

się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego 

według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 

Humor 

Podczas meczu piłkarskiego, siedzącego na trybunach malucha zagaduje mężczyzna 

siedzący obok: 

- Przyszedłeś sam? 

- Tak, proszę pana. 

- Stać cię było na tak drogi bilet? 

- Nie, tata kupił. 

- A gdzie jest twój tata? 

- W domu, szuka biletu. 

Babcie rozmawiają o swoich wnukach: 

- Mój będzie ogrodnikiem, bo cały dzień siedzi w ogródku i grzebie w ziemi. 

- Mój będzie lekarzem, bo cały dzień bandażuje lalki. 

- A mój będzie pilotem, bo cały dzień macza szmatę w benzynie, wącha ją i mówi - 

Babciu, ale odlot... 


