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J 6,41-51

Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z
nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę
znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?”
Jezus im odpowiedział: «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 nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek
widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb,
który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

●
Ludzki głód ma różne postacie. To jest nie tylko głód chleba, łaknięcie pokarmu dla
ciała. Jego nieśmiertelnej duszy nie nasycą najbardziej wyszukane potrawy. Dlatego
dla słuchaczy Pana Jezusa niesłychane były te słowa – zdumiewające i wywołały
zaniepokojenie, kiedy mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie
przychodzi, nie będzie łaknął” (J6, 35). Ten Jezusowy Chleb jest czymś nieskończenie
większym niż nasz codzienny chleb! To jest ciało Tego, który zstąpił z nieba i daje
życie światu. Życie nieśmiertelne! Przeniesienie naszych myśli z tego ziemskiego
pokarmu na Osobę Jezusa skłania do głębokiej refleksji, skoro On jest Pokarmem,
który trwa na wieki. On jest naszym Pokarmem nie tylko tu, na ziemi, w Eucharystii,
ale także w wieczności!
Także nasz chleb codzienny nie istnieje sam dla siebie. Jest nam dany dla ziemskiego
życia. Ale sam Pan Jezus jest Chlebem, którego łaknie nasza nieśmiertelna dusza.
Eliasz, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, szedł przez pustynię tak
zrezygnowany, że chciał już umrzeć. Posilony dwukrotnie przez anioła wędrował
potem przez 40 dni i 40 nocy aż do świętej góry Horeb. Chleb Eucharystyczny jest dla
nas Pokarmem na drogę życia, której kresu tu, na ziemi, tak łatwo nie dostrzegamy,
ale jej celem jest życie wieczne.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam wszystkich Parafian w najbliższą sobotę, tj 15 sierpnia na Msze św.
o godz. 9.00 i 18.00 z racji Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Jest to tzw. święto
nakazane, a więc nieobecność w tym dniu w kościele z własnej winy powoduje
zaciągnięcie grzechu ciężkiego.
2. Zapraszam już dziś na godz. 11.00 na Dożynki Gminno – Parafialne, które
odbędą się 30 sierpnia. Proszę, aby wieniec dożynkowy przygotowali parafianie
z miejscowości: Studzianki za trasą, Studzianki za lasem /tzw „Wrzoski”/ i RSP.
3. W dniach 4 i 5 września Par. Zespół Caritas organizuje autokarową pielgrzymkę
na trasie Czerniewice – Dobre Miasto – Głotowo – Lidzbark Warmiński – Stoczek
Klasztorny – Święta Lipka – Gierzwałd – Czerniewice. Przewodnikiem duchowym
będzie Ks. Proboszcz – K. Osiński. Koszt pielgrzymki – 180 zł.
Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św./ należy podać nazwisko i imię, PESEL
i adres zamieszkania/ .Proszę również dokonać przedpłaty w wysokości 50 zł.
Szczegółowy plan w Informatorze.
5. Składam „Bóg zapłać” mieszkańcom nast. miejscowości za ofiary dla
Pielgrzymów:………………………………………………………………………………

●

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

- Mariusz Bąkowski, kaw. z Petrynowa i Bożena Kwiatkowska, panna z par. tut.
- Krzysztof Olszewski, kaw. z Siedlec i Agnieszka Kocik, panna z par. tut.

●

UŚMIECHNIJ SIĘ

Mały Staś prosi starszego brata:
- Poproś mamę, żeby mi dała na kino.
- Mama jest tak samo moja, jak twoja.
- Tak, ale ty ją dłużej znasz.
W szpitalu leży nieprzytomny mężczyzna, przy nim siedzi troskliwa żona. W pewnym
momencie chory budzi się, patrzy na żonę i pyta:
- Byłaś przy mnie zawsze, kiedy spotykało mnie jakieś nieszczęście, prawda?
- Tak, kochanie.
- Byłaś przy mnie, kiedy mnie z pracy wywalili?
- Tak, kochanie.
- A gdy moja firma zbankrutowała, też przy mnie byłaś?
- Tak, kochanie.
- A gdy nam się chałupa spaliła?
- Też przy tobie byłam, kochanie.
- Teraz, gdy miałem ten wylew, też przy mnie jesteś?
- Tak, kochanie.
- Wiesz co? Ty mi przynosisz pecha!

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 10. 08. 2009.
18.00 int. wolna
WTOREK 11. 08. 2009
18.00 int. wolna
ŚRODA 12. 08. 2009
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Stanisława Kielana /int. od córki Anny z rodziną/;
+Władysława Jóźwika w 2 rocz. śmierci, rodziców Matyjaszczyków,
dziadków Krzysztofików, teściów Jóźwików oraz Władysława
Wojciechowskiego;
+Kazimierza Skonecznego /int. od córki Janiny z rodziną/;
+Krzysztofa Gromka /int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Czerniewic/;
+Stanisławę Kucharską /popogrzebowa/.
CZWARTEK 13. 08. 2009
18.00 Za +Zofię Kobyłecką w 4 rocz. śmierci i cr. Kobyłeckich i Gradowskich.
PIĄTEK 14. 08. 2009
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /int. od mieszkańców ul. Akacjowej/.
18.30 Za +Zygmunta Świderka, rodzeństwo i rodziców.
SOBOTA 15. 08. 2009
WNIEBOWZIĘCIE NMP
9.00 Za Parafian
17.00 Ślub –Joanna Żegnałek i Jarosław Miros.
18.00 Za +Władysława i Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak.
NIEDZIELA 16. 08. 2009.
9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Tworskiej w 18 rocz. urodzin.
18.00 Za +Tadeusza Tomczyka w 12 rocz. śmierci, Stanisławę i Jana Tomczyków,
Mariannę i Stanisława Pasików oraz Stanisławę Bis.

Zespół „Ichtis” - śpiewa na ślubie

i w strojach galowych.

