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Aby świątynia nie była nam obca
/Cd/Monstrancja - przedmiot liturgiczny służący do umieszczania w nim
konsekrowanej Hostii, używany podczas nabożeństw do wystawiania Najświętszego
Sakramentu, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie
procesji eucharystycznych. Sama Hostia jest włożona w niewielki melchizedek / cd.
str. 3/.
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J 6,24-35

Kto przychodzi do Chrystusa nie będzie łaknął.
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego
uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go
odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?"
Odpowiedział im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie
dlatego, że widzieliście znaki; ale dlatego, że jedliście 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".

W Ewangelii św. Jana możemy usłyszeć słowa Jezusa „Kto do Mnie przychodzi, nie
będzie łaknął: a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.” (J 6, 35) Aby nie
pragnąć trzeba najpierw przyjść do Jezusa. Trzeba podjąć się pewnego wysiłku.
Oczywiście ludzie przychodzili do Niego z różnych powodów, najczęściej liczyli, że
zaradzi w ich ziemskich potrzebach, że da im chleba, że będzie leczył ich chorych.
Jednym słowem chcieli, by uczynił ich ziemskie życie lżejszym. Chcieli, by stworzył
królestwo dobrobytu i szczęścia, bez cierpienia. W związku z tym Jezus uświadamia
im, że nie na tym polega Jego misja. To On jest chlebem życia. Co to znaczy?
Spotykając się z Chrystusem człowiek zaczyna prowadzić życie duchowe. Św. Paweł w
liście do Efezjan powie do nas w związku z tym, abyśmy porzucili dawnego człowieka,
który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz i w myśleniu przyoblec się w nowego
człowieka stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

OGŁOSZENIA
1. Informuję, że 9 sierpnia, tj w czwartek, będziemy przyjmować Pielgrzymkę
Akademicką. O godz. 9.00 będzie sprawowana Msza św., a po niej w parku –
posiłek. W związku z tym – jak co roku – bardzo proszę o przygotowanie obiadu
dla Pielgrzymów.
2. Składam „Bóg zapłać” za ofiary dla Pielgrzymów mieszkańcom z następujących
miejscowości: ………………………………………………………………………….

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Kaję Polus - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Zguba
Podobno każdy był kiedyś młody,
Lecz wielu na to zgubiło dowody.
Jan Sztaudynger

W przedziale jedzie dwóch rabinów i jeden żyd.
Po kilku godzinach podróży żyd się odzywa:
- Miałem nadzieję, że będę świadkiem rozmowy dwóch wybitnych umysłów, a tu cisza!
Rabin z politowaniem odpowiada:
- Ja wiem wszystko, on wie wszystko, to o czym my mamy rozmawiać?

Melchizedek

Kustodia

Melchizedek - część składowa monstrancji, będąca metalową oprawką najczęściej w
kształcie półksiężyca, która przytrzymuje Hostię Świętą wystawioną w monstrancji
Kustodia - metalowe naczynie liturgiczne przeznaczone do przechowywania w
tabernakulum Najświętszego Sakramentu pod postacią Hostii /cd. str. 4/.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 06. 08. 2012
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

9.00 Za +Stanisława, Zofię i Mariannę Gierachów, zmarłych z rodziny Gradów
i Gierachów.
18.00 Stanisławę Kaczmarek w 20 rocz. śmierci oraz Mariannę i Stanisława
Owczarków.
WTOREK 07. 08. 2012

…….
ŚRODA 08. 08. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla dla Wioletty i Ireneusza Pałągiewicz w 10 rocz.
ślubu i ich dzieci.
O łaskę zdrowia dla Łukasza i Anny Ziętek, Heleny Michalskiej, Zofii
Kaczmarek, Mirka Włodarczyka i cr. Lewandowskich.
Za +Henryka Tkacza /int. od rodziny Dudków i Krzywińskich/;
+Mariannę Skoneczną /int. od dzieci Mariana/;
+Antoninę Pawlak /int. od synowej Janiny/;
+Edwarda Szymańskiego w 7 rocz. śmierci.
CZWARTEK 09. 08. 2012

…….
PIĄTEK 10. 08. 2012

…….
SOBOTA 11. 08. 2012

18.00 Za +Agnieszkę, Grażynę i Władysława Juda.
NIEDZIELA 12. 08. 2012

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Iwony i Andrzeja Skonecznych z racji
15 rocz. ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków oraz dziadków Koprów i Miniaków.

Vasculum
Vasculum (od łac. vasculum - dosł. 'małe naczynko') metalowe lub szklane naczyńko z
wodą, stojące zazwyczaj obok tabernakulum. Kapłan po skończonym komunikowaniu
dokonuje tam tzw. ablucji palców; oczyszczenia ich z drobnych okruszków Hostii św.,
które - jako złożone tylko z wody i mąki, rozpuszczają się w znajdującej się tam
wodzie /cdn./.

