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6 sierpnia – Przemienienie Pańskie 
I ty nieraz byłeś na górze przemienienia. I tobie zdawało się, że byłeś porwany do 

siódmego nieba. I byłeś samym pokojem, ciszą, światłem, wolnością. I uczestniczyłeś 
w Potędze, Wszechmocy, Wieczności. I miałeś w sobie tyle radości, że zdawało ci się, że 
starczy ci jej do końca życia. I dziwiłeś się, jak mogłeś dotąd żyć w takim otępieniu, 
niemocy, ciemności, bezradności, strachu. 

Ale potem trzeba było zejść z Góry. I zaplątałeś się w niewidzialnych niciach swojej 
codzienności. Rozmyła się twoja potęga, zagadałeś tamtą ciszę, zgasła twoja radość. 
I nawet nie dowierzasz, że kiedyś byłeś na Górze. A przecież On jest obecny w twojej 
pustce, jest ciszą w twoim rozgwarze, światłem w twoich ciemnościach. I ty to wiesz. 
Tylko nie ośmielasz się podnieść oczu, nie dowierzasz temu marzeniu, nie masz odwagi 
podnieść rękę. 
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EWANGELIA  NA XVIII   NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                                        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". 

 
Odległy w czasie dramat Izraelitów wybawionych z niewoli egipskiej staje się nader 

aktualny również w naszych czasach. Izraelici, którzy uszli przed wojskiem faraona, zaczęli 
szemrać przeciw Bogu. Ale Bóg ich nie opuścił. Jakże często podobne szemranie 
wydobywa się z naszych ust i serc... 

„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” – pytali ludzie Jezusa. On 
taką dał im odpowiedź: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście wierzyli 
w Tego, którego On posłał”. Tylko czy aż tyle? Czego oczekuje Jezus mówiąc: „abyście 
wierzyli”? Wiara jest rzeczywistością dynamiczną. To codzienna i nieustanna odpowiedź 
dawana Bogu na Jego nieskończoną miłość. Wiara zakłada pokorę. To przyjęcie tajemnicy 
Eucharystii. „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”. To Jezus daje życie. To On udziela się każdemu, 
kto chce Go przyjąć, w Eucharystii. On ratuje nas z największego kataklizmu, jakim jest 
grzech. Człowiek, który chce się nawrócić, który się spowiada i czyni mocne postanowienie 
poprawy, powraca jednak do środowiska przenikniętego złem, kłamstwem, obłudą i trudno 
mu się oprzeć różnorakim pokusom. Jest narażony na ciągłe „szemranie”. Ale gdy zaczyna 
odczuwać słabość – wtedy Bóg przychodzi, by go umocnić: “Oto ześlę wam chleb 
z nieba...”. 

Eucharystia to obecność Jezusa. Jego nieustanna pomoc. Pokarm, który pozwala 
wytrwać w największych ciemnościach i w wędrówce przez pustynie współczesnego 
świata. 

 Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga: abyśmy uwierzyli w Tego, którego 
On posłał. Zaufali Mu i – karmiąc się Jego Ciałem – każdego dnia przyoblekali człowieka 
nowego, którego prawem życia jest miłość do braci. 

 
 



OGŁOSZENIA  
1. W czwartek, 6 sierpnia br. przypada Święto Przemienienia Pańskiego. W tym   dniu 
   Msza św. będzie sprawowana o godzinie 7:30  i 18:00. 
2. Za tydzień, 9 sierpnia br. do naszej parafii przyjdą pielgrzymi zmierzający na  Jasną 

Górę. Będziemy się modlić razem z pątnikami na Mszy św. o godz. 9:00.  Po liturgii 
tradycyjnie Gmina Czerniewice i Parafia podejmą  pielgrzymów w parku. 
W związku z poczęstunkiem pątników pielgrzymujących na Jasną Górę w dn.   9 sierpnia 
br. po Mszy św. o godz.  9:00  prosimy  mieszkańców Annopola, Annowa, Czerniewic – 
ul. Leśnej, Dąbrówki, Gaju, Lechowa, Małej Woli, Małych Czerniewic, Paulinowa, 
Stanisławowa, Studzianek /za trasą/, Teodozjowa, Wielkiej Woli o wsparcie finansowe. 
Osoby chętne do pomocy w    przygotowaniu posiłku w sobotę, 8 sierpnia br., proszę 
o zgłaszanie się do Ks. Proboszcza. 

3. 23 sierpnia br. będziemy świętować dożynki gminno-parafialne. Msza św.  dziękczynna 
za tegoroczne plony zostanie odprawiona o godz. 12:00. Prosimy o przygotowanie 
parafialnego wieńca dożynkowego mieszkańców Dąbrówki. 

 
DO WSPÓLNOTY KO ŚCIOŁA  PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Aleksandra Trębacza – ochrzczone dziecko oraz rodzinę polecamy modlitwom Parafian. 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Paweł   Marcin  Wolski, kawaler z par. tutejszej i Katarzyna Nowak, panna z par. 
 Wniebowzięcia NMP, zapowiedź III. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Pewien facet leżał od dłuższego czasu i kona, od czasu do czasu wracał do przytomności. 
Jego żona czuwała przy jego łóżku dzień i noc! Pewnego dnia wrócił znowu odzyskał 
przytomność i zaczął takim zmęczonym głosem mówić do żony: 
- W najgorszych czasach byłaś przy moim boku. Jak byłem zwolniony z pracy dodawałaś 
mi otuchy, później, gdy moja firma była bankrutem też byłaś przy mnie, jak straciliśmy 
nasz dom też byłaś przy mnie. Nawet teraz, gdy jestem chory, nie opuszczasz mnie nawet 
na chwilę. Wiesz co? 
Jej oczy wypełniły się łzami wzruszenia: 
- Co mój kochanie? Wyszeptała. 
- Ja myślę, że przynosisz mi pecha! 
   

 
Święty Jan Maria Vianney, prezbiter /ur. 8 V 1786 r. 
zm. 4 VIII 1859 r./. Dostał małą wiejską parafię w Ars. 
Mieszka w niej 230 osób, ale na niedzielną Mszę 
przychodzi jedynie kilka. Toną w grzechu. Załamuje 
ręce? Ks. Vianney złożył je do modlitwy. By zmienić 
innych, zaczął zmieniać siebie. Narzucił sobie ostry 
rygor: kilka godzin adoracji Najświętszego Sakramentu, 
post. Wieczorami widywano go, jak leżał krzyżem pod 
tabernakulum. Parafia zaczęła się nawracać. Ubogi brat 
ubogiego Jezusa. Ktoś, kto przypominał obraz nędzy 
i rozpaczy, został patronem proboszczów całego świata. 

                    



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK,  03. 08. 2015 r. 
  7:30 – wolna intencja. 
                                                   WTOREK,  04. 08. 2015 r. 

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera 
  7:30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jolanty i Roberta z ok. 25  roczn. 
                     zawarcia Sakramentu Małżeństwa. 
                                                ŚRODA, 05. 08. 2015 r. 

Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki NMP, Matki Boskiej Śnieżnej 
18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 30 września 2015 r./: 

    za + Stanisława, Zofię i Mariannę Gierachów, zm. c.r. Gierachów 
           i Gradów                                         

                                                        CZWARTEK,  06. 08. 2015 r. 
Święto Przemienienia Pańskiego 

  7:30 – za + Helenę w rocz. śmierci i Tadeusza Adamowiczów. 
18:00 – za + Antonię i Antoniego Sobolewskich,  Janinę i Stanisława. 
                                                                        PIĄTEK,  07. 08. 2015 r. 
17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Sakrament pojednania. 
18.00 – za + Leokadię Sęk i Halinę Kaczmarczyk (int. od Teresy z rodz.). 
                                                          SOBOTA, 08. 08. 2015 r. 

wspomnienie św. Dominika, prezbitera 
18:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne  łaski dla Aleksandry z ok. 18  rocznicy 
                       urodzin. 
 
          NIEDZIELA,  09. 08. 2015 r. 

  9:00 – za zmarłych Parafian – wypominkowa. 
12:00 – za + Agnieszkę i Stanisława Miniaków, zm. c.r. Koprów i Miniaków. 
18:00 – za + Edwarda Szymańskiego w 10 roczn. śm. oraz Kazimierza Kaliskiego. 
 
 

 
Dominik Guzmán (ur. ok. 1170 w Caleruega, zm. 6 
sierpnia 1221 w Bolonii) – hiszpański prezbiter, 
założyciel Zakonu Kaznodziejskiego /dominikanów/, 
święty Kościoła katolickiego. Zadaniem dominikanów 
jest głoszenie Słowa Bożego, praca misyjna, jak też 
duszpasterska i naukowa. Zakon dominikański niemalże 
od swoich początków aż do dzisiaj propaguje między 
innymi modlitwę różańcową. Warto wspomnieć, że 
pierwszymi polskimi dominikanami, którzy z rąk 
Dominika przyjęli zakonny habit, byli św. Jacek i bł. 
Czesław Odrowążowie. Tradycja Kościoła uważa św. 
Dominika za ojca modlitwy różańcowej. 
 
 

 


