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 EWANGELIA NA SIEDEMNASTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                  J 6,1-15 

Jezus rozmnaża chleb   

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo 
widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i 
usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc 
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: 
„Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiaj ąc go na próbę. 
Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwie ście denarów nie 
wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów 
Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma 
pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem 
rzekł: „Ka żcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc 
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i 
odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając 
tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, 
aby nic nie zginęło”. Zebrali wi ęc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które 
zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, 
jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyj ść na 
świat”. Gdy wi ęc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, 
sam usunął się znów na górę.  
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Po cudownym rozmnożeniu chleba uczniowie – na polecenie Pana – zebrali dwanaście 
koszy ułomków. Tak dużo zostało! I to są tajemnice Serca Jezusowego. On pragnie w 
ten sposób nam, zwyczajnym ludziom powiedzieć, że Jego łaska może nam być dana 
obficie! Pan Jezus nie musi nam się tłumaczyć. Możemy jednak pomyśleć o innym 
chlebie – Chlebie Eucharystycznym, którego przez posługę Kościoła otrzymujemy 
tyle, ile pragną ludzkie serca. 
Eucharystia jako pokarm z nieba nie tylko nasyca każdego z osobna, ale przede 
wszystkim jednoczy nas w jednym Duchu Jezusa. Wszyscy wtedy mamy udział w 
pokorze, cichości i cierpliwości Jezusa, a to pozwala nam czerpać z Boskiej mocy 
Serca Jezusowego, nie tylko w Boże Ciało w uroczystej procesji, nie tylko na 
Wielkanoc, kiedy biją dzwony, lecz także w każdej Mszy św. 

         
Zwiedzamy ogród botaniczny,           latarnię morską, 



OGŁOSZENIA 
1. Przez cały wrzesień będzie sprawowana Msza św. gregoriańska, dlatego  

przypominamy jej histori ę i skuteczność. 

Msza gregoriańska— rodzaj mszy świętej odprawianej codziennie przez 30 kolejnych dni 
w intencji jednej osoby zmarłej za darowanie jej kar w czyśćcu. Praktyka ta zainicjowana 
została w VI wieku przez papieża Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawianie w 
takiej formie mszy za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, przy którym znaleziono 
pieniądze, których ze względu na śluby ubóstwa nie powinien był mieć. Zgodnie z 
przekazem, trzydziestego dnia ów zakonnik miał się objawić papieżowi i podziękować za 
okazane mu miłosierdzie, dzięki któremu opuścił czyściec. 

Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o 
szczególnej jej skuteczności dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. W 1884 r. Kongregacja 
Odpustów Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich 
jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za 
rozumne i zgodne z wiarą. 
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SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Wojciech, Jan Szafran, kaw. z Pabianic i Wioletta Mateja, panna z par. tut. 
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UŚMIECHNIJ SI Ę 

Ojciec do Jasia: 
- Matka skarży się że zachowujesz się, jakbyś w ogóle nie słyszał , co się do ciebie mówi. 
- Ale tato...! 
- Nie tłumacz się tylko mi powiedz jak tego dokonać… 
 
Mały Jaś pyta mamę: 
- Mamo skąd się wziąłem? 
- No wiesz... bocian cię przyniósł! 
- Dobrze, rozumiem, bocian jest dystrybutorem, ale kto jest producentem?!? 

        
tańczymy na muszli koncertowej.     Każdy dzień rozpoczynamy  
                                                              i kończymy modlitwą. 



 
INTENCJE 

 
                                              PONIEDZIAŁEK 27. 07. 2009. 
18.00 Za +Józefa Porczyka, cr Porczyków i Miniaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
                                                      WTOREK 28. 07. 2009 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Krzysztofa w 29 rocz. ślubu oraz 
                  ich dzieci. 
18.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Władysława Króla z racji 89 rocz. urodz.  
                                                                ŚRODA 29. 07. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Bartosza z racji 20 rocz. urodzin 
          Za +Józefa Kobyłeckiego w 29 rocz. śmierci, cr. Kobyłeckich i Gradowskich; 
       +Stanisława w 10 rocz. śmierci, Elżbietę i Jana Żegnałków oraz 
                  zmarłych z rodziny Żegnałków; 
       +Jakuba Rybaka w 13 rocz. śmierci; 
                +Krzysztofa Gromka /popogrzebowa/. 
                                                     CZWARTEK 30. 07. 2009 
 9.00 int. wolna.        
                                                     PIĄTEK 31. 07. 2009 
18.00 Za +zmarłych z rodz. Kurowskich, Skonecznych i Adama Kołodziejczyka. 
                                                     SOBOTA 01. 08. 2009 
15.45 Ślub -Katarzyna Jędrzejczak i Sławomir Płachta.  
 
                                                      NIEDZIELA 02. 08. 2009. 
  9.00 Za +Edwarda Kowalczyka w 6 rocz. śmierci; 
               +Krzysztofa Gromka /int. od rodz. Terczyńskich/; 
               +Wiesława Starucha, rodziców Pasików oraz Helenę i Wojciecha Staruchów; 
               +Władysławę i Stanisława Matysiaków; 
               +Bolesława i Mieczysława Piorunowskich, cr. Cabałów i Piorunowskich 
                 oraz teściów; 
               +Adama Plutę /int. od brata Marka/; 
               +Czesława Golenia i rodziców oraz Bronisława Miksę; 
               +Władysława Skonecznego; 
               +Zofię Marczak /int. od córki Jadwigi z rodziną/; 
               +Janinę Miksa /int. od siostry Krystyny z rodziną/; 
               +Kazimierza Skonecznego /popogrzebowa/; 
               +Zofię i Tadeusza Fijałkowskich /int. od rodziny Pacochów i Rybaków/; 
               +Konstantego Kacprzaka i Grzegorza w 3 rocz. śmierci oraz Bogdana  
                 Rokickiego i Zofię Domańską; 
               +Leokadię, Władysława i Bronisława Sawickich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Marcina w 1 rocz. ślubu. 
18.00 Za +Zygmunta Świderka w 1 rocz. śmierci, zmarłych rodziców i rodzeństwo. 
  
 


