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XXI Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Jana 6,54.60-69. 

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Kto spożywa moje Ciało i pije 

moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».  

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. 

Któż jej może słuchać?» 

Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was 

gorszy? 

A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 

Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są 

duchem i są życiem. 

Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, 

którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. 

Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli 

mu to nie zostało dane przez Ojca». 

Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego. 

A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga». 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 24. 8. 2015 – św. Bartłomieja Apostoła - święto 

7. 00 Za ++ Józefa i Bronisławę Klik, córki Małgorzatę i Annę, ich ++ rodziców, 

rodzeństwo. za + zięcia Józefa Dittrych i za ++ z rodz. Klik - Zdzuj - Dittrych 

 Wtorek 25. 8. 2015 – św. Ludwika - króla 
18. 00 Za + Gintera Jaguś, jego ++ rodz., teściów, pokr. z obu str. i dusze czyśćcowe 

 Środa 26. 8. 2015 – Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej 
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Częstochowskij z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Anny Kunickiej z ok. 92 r. ur., za + męża Wojciecha i za 

dzieci z rodzinami 

 Czwartek 27. 8. 2015 – św. Moniki 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Klarę Okos w 30 dz. po śm. 

 Piątek 28. 8. 2015 – św. Augustyna – bpa i dra K.  
18. 00 Za + Henryka Bodora w rocznicę śm., jego ++ rodziców, rodzeństwo i 

krewnych 

 Sobota 29. 8. 2015 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 
13. 00 Ślub: Agnieszka Kierońska i Jan Surdziel 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Henryka Kozak w 7 r. śm., + syna Wiesława w 17 r. śm., ++ rodziców, 

teściów, ++ braci Jana i Andrzeja oraz za ++ z pokr.  

- Za + Onysyna Staroszczuk, za + Henryka Staroszczuk i za ++ z pokr. oraz 

dusze czyśćcowe  

- Za Helmuta Walecko w 30 dz. po śm.  

- Za + syna Tomasza Szaforz, ojca Bernarda i ++ dziadków  

- Za + męża i ojca Romana Roczek, jego ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i 

krewnych 

 Niedziela 30. 8. 2015 – XXII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Edmunda Nowickiego w rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, teściów i 

krewnych 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Anety i Bernarda, za  rodziców, rodzeństwo, dziadków i gości weselnych 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Rudolfa Hyla w 2 r. śm., za + żonę Renatę w 15 r śm., za ++ rodziców z 

obu stron: Hyla – Zieliński – Jambor, za  pokr. i dusze  czyśćcowe -  od żony, 

syna i córki z rodzinami 

 

 

 

 



Pozostałe ogłoszenia 
1. W poniedziałek Święto św. Bartłomieja Apostoła  

2. W środę Uroczystośc NMP Częstochowskiej  

3. Od piątku do niedzieli 28 - 30 uroczystość Aniołów Stróżów z obchodami 

kalwaryjskimi  

4. W czwartek 27 sierpnia jednodniowa pielgrzymka parafialna do Krakowa -

Łagiewnik, do Centrum Jana Pawła II i Kalwarii Zebrzydowskiej  

5. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

6. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna  

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

opiece i niech wszystkim błogosławi 

Patron tygodnia – św. Jan Chrzciciel 
 Św. Jan Chrzciciel, wiedziony łaską Bożą, spędził większość życia na 

pustyni. Kiedy miał trzydzieści lat, ukazał się światu na brzegach Jordanu i - jak 

mówi Ewangelia św. Łukasza - "głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia 

grzechów" (Łk 3, 3). Kiedy Pan Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, ten dał ludowi 

świadectwo o Nim w słowach: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 

świata..." (J 1, 29). 

Za swoją działalność św. Jan Chrzciciel poniósł śmierć męczeńską. Herod 

Antypas, syn Heroda Wielkiego, zabójcy Młodzianków, był wtedy tetrarchą 

Galilei. To jego Pan Jezus nazwał "lisem" (Łk 13,31). To on sądząc naszego 

Zbawcę, "na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata" 

(Łk 23, 11). Żona Heroda była córką Aretasa IV, króla Arabii. Herod porzucił ją 

i wbrew prawu żydowskiemu połączył się z Herodiadą, żoną swego przyrodniego 

brata Filipa. Św. Jan śmiało i otwarcie napominał i karcił Heroda za ten 

kazirodczy związek. Wskutek tego Herod kazał go uwięzić. Herodiada jednak 

pragnęła, by go zgładzono. Skorzystała z okazji do zemsty, kiedy w dniu urodzin 

Heroda wydano wielką ucztę, podczas której pięknie tańczyła Salomea, córka 

Herodiady. Spodobała się ona wielce Herodowi, przysiągł więc że spełni każdą 

jej prośbę. Za radą matki dziewczyna zażądała głowy św. Jana. Herod zasmucił 

się tym żądaniem, gdyż darzył św. Jana Chrzciciela dużym szacunkiem, ale - jak 

czytamy w Ewangelii św. Marka "przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników 

nie chciał jej odmówić" (Mk 2,26). Posłał więc kata i "polecił przynieść głowę 

Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją 



dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce" (Mk 6, 26-28). Śmierć św. Jana miała 

miejsce na rok przed śmiercią Chrystusa. 

 

List do Efezjan 5,21-32. 

Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. 

Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak 

i Chrystus Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. 

Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. 

Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego 

samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 

towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie 

mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i 

nieskalany. 

Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją 

żonę, siebie samego miłuje. 

Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je 

żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje 

jednym ciałem. 

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. 

Humor 

Myśliwy chwali się koledze:  

- Ostatnio miałem wyjątkowe szczęście! Jednym strzałem położyłem dwa zające, 

kuropatwę i dzika!  

- Wielka sztuka! Ja też tak potrafię!  

- Strzelać?  

- Nie, oszukiwać! 

Przychodzi babcia do urzędu skarbowego, złożyć PIT.  

Urzędniczka sprawdza i mówi:  

- Właściwie wszystko jest dobrze tylko brakuje Pani podpisu  

- Ale jak ja mam się podpisać?  

- No tak jak się Pani zawsze podpisuje.  

Babcia bierze długopis i pisze:  

- Całuję was gorąco babcia Aniela. 


