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15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

 
Maryja - w naszym Narodzie Ona ma miejsce szczególne... Podczas niewoli była nadzieją. 
W czasie powstań mocą. W wojnie bolszewickiej pod Warszawą - Cudem nad Wisłą. 
W zmaganiach i śmierci Orląt Lwowskich uciszeniem i chwałą... W czasie Powstania 
Warszawskiego pod piórem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Maryją - obłoków ciszą... 
U ks. Jerzego Popiełuszki Matką, która spokojem ucisza ból oprawców. Dla kard. Stefana 
Wyszyńskiego - Matką Narodu. Św. Jan Paweł II, pokorny i wspaniały oddał się Jej cały - 
Totus Tuus... 
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EWANGELIA  NA XIX   NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                                            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". 
 

 
 
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, bo nie rozumieli, kiedy mówił, że jest chlebem, 

który zstąpił z nieba. Znali Jego ojca i matkę, czy więc mógł być z nieba? Kto jest w stanie 
w to uwierzyć?  

To jest problem całkiem współczesny: jak myśleć o Jezusie? Wierzyć czy szemrać? 
Nie chodzi o to, żeby nie mieć żadnych wątpliwości i pytań. Apostołowie też je mieli. 
Ważne jest, gdzie szuka się odpowiedzi, za czym lub za kim się idzie. Można pójść drogą 
tego świata albo stać się uczniami Boga i dać się pociągnąć Ojcu.  

Droga świata mówi, że Jezus nie może być Bogiem — był tylko człowiekiem, choć 
niezwykłym. Jeśli tak jest, nie trzeba w Niego wierzyć, ani się dla Niego poświęcać. Jeśli 
tak jest, to On nie może też nic więcej dać. Jeśli tak jest, to można poradzić sobie bez Boga, 
modlitwy, sakramentów, świątyni. Pozostaje szemranie — znak niepokoju i wątpliwości, 
które próbuje się zagłuszyć agresją, ironią, kłamstwem... I do szemrania szuka się jeszcze 
sprzymierzeńców — nowych wyznawców głośnego sprzeciwu wobec Jezusa.  

Droga, którą idzie uczeń Boga polega na zaufaniu, że Jezus mówi prawdę. Wiara nie 
polega na tym, że ma się matematyczną pewność i fizyczny dowód. Wiara nie potrzebuje 
żadnych dowodów, lecz otwartego serca, które odczyta głos Ojca, pociągający człowieka 
do Chrystusa; otwartych uszu, aby uczeń usłyszał od Ojca; otwartego umysłu, aby mógł się 
od Ojca nauczyć.  

Droga świata i droga ucznia. Obydwie drogi są możliwe. Trzeba dokonać 
świadomego wyboru, wiedząc, jakie są tego wyboru konsekwencje. 

 
 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ DO WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Piotr Kryczka. Polecamy jego duszę modlitewnej pamięci wszystkich Parafian.  
 
 

 



OGŁOSZENIA  
1. Za tydzień przypada trzecia niedziela miesiąca. Radni będą zbierali ofiary na inwestycje 

parafialne. Otrzymaliśmy już zgodę na budowę kotłowni i wykonanie instalacji 
grzewczej w kościele, na plebanii i w budynku katechetycznym. Teraz czekamy na 
pozytywną decyzję o dofinansowaniu inwestycji. 

2. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP podczas Mszy św. o g. 9:00, 12:00 i 18:00 
odbędzie się błogosławieństwo ziół i kwiatów. 

3. W przyszłą niedzielę /16 sierpnia br./ zbierane będą ofiary na budowę i remonty 
kościołów naszej diecezji.  

4. Dziękujemy  za  ofiary  złożone  na tacę w ubiegłą  niedzielę w wysokości  1172,20. Bóg 
    zapłać! 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Melchior Adamowicz, kawaler z par. tutejszej i Beata Agnieszka Marat, panna z par. św. 
Stanisława B.M. w Godzianowie, zapowiedź I. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Pierwsze pytanie 
Kiedyś tworzył Bóg Adama, 
On zapytał się - A dama? 
                                          Jan Sztaudynger 

 
 św. Maksymiliana Maria Kolbe 

Najbardziej znanym epizodem jego życia jest śmierć. 
W fabryce śmierci, w Auschwitz, ojcu Kolbemu 
udało się uczynić ze swojej śmierci gest dający życie. 
Po ucieczce jednego z więźniów hitlerowcy skazali 
10 innych na śmierć głodową. Był wśród nich 
Franciszek Gajowniczek, który osierociłby żonę 

i dzieci. O. Maksymilian poprosił o zamianę miejsca ze współwięźniem. Konał 2 tygodnie 
bez pokarmu i wody. Wreszcie 14 sierpnia 1941 roku oprawcy dobili go trucizną. 
Ojciec Kolbe zasługuje na to, by pamiętać także o jego życiu. Urodził się w Zduńskiej Woli 
w 1894 r. Studiuje w Krakowie i w Rzymie. Przyjmuje święcenia kapłańskie, potem wraca 
do kraju. W 1927 r. książę Jan Drucki-Lubecki podarowuje mu ziemię pod Warszawą. Tam 
o. Kolbe buduje Niepokalanów, który stanie się wkrótce największym klasztorem świata. 
Ale Maksymilianowi tego mało. W 1930 r. wyrusza do Japonii. Zakłada japoński 
Niepokalanów. W 1936 r. wraca do Polski, zostaje przełożonym Niepokalanowa.  
Wydaje i rozpowszechnia „Rycerza Niepokalanej”. Maksymilian zakłada radiostację, 
buduje elektrownię, myśli o lotnisku, planuje uruchomić produkcję filmów 
chrześcijańskich, marzy mu się telewizja. Wojna kładzie kres tym planom. Maksymilian 
może imponować. Zadziwia rozmachem, energią, pomysłami. Chciał głosić Ewangelię na 
wszelkie sposoby, wszędzie. Pewnie nie przypuszczał, że przyjdzie mu ją głosić także 
w piekle obozu. Maksymalne życie, maksymalna śmierć. 
  

 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK,  10. 08. 2015 r. 
święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 

  7:30 – w intencji Parafian. 



                                                   WTOREK,  11. 08. 2015 r. 

Wspomnienie św. Klary, dziewicy 
  7:30 – wolna intencja. 
                                                ŚRODA, 12. 08. 2015 r. 
18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 07 października 2015 r./: 

    za + Jana, Mariana i Andrzeja Miniaków; 
         +  Lecha Głobińskiego w 1 roczn. śm., teściów Głobińskich i rodz. Sowików; 
         + Władysława Jóźwika w 8 roczn. śm., rodz. Matyjaszczyków i dziadk. 
             Krzysztofików; 
         +  Piotra Kryczkę  (int. od uczestników pogrzebu). 

                                                        CZWARTEK,  13. 08. 2015 r. 
Święto Przemienienia Pańskiego 

  7:30 – za + Zbigniewa Musika  ( int. od pracowników PKS). 
                                                                        PIĄTEK,  14. 08. 2015 r. 

wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 

18.00 – za + Wiesława Pawlaka  (int. od siostry Stanisławy z rodz.). 
                                                          SOBOTA, 15. 08. 2015 r. 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
  9:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Zofii i Józefa Frątczak z ok.  
                      50 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa (int. od dzieci i wnuków). 
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bartłomieja Rochali. 
                       z ok. 18 roczn. urodzin. 
16:00 – ślub: Ewelina Szymańska i Marcin Marcjanik. 
17:00 – ślub:  Agata Broniarek i Marcin Stępowski.  
18:00 – za + Zofię Kobyłecką w 10 roczn. śm., zm. c.r. Kobyłeckich i Gradowskich. 
          NIEDZIELA,  16. 08. 2015 r. 

9:00 – za + Genowefę i Edwarda Majerowicz, Tadeusza i Kazimierza Pietrzaków; 
                + Longina w 5 roczn. śm., Jana, Anielę i Władysława Szczepańskich oraz  
                   dziadk. Szczepańskich;   
                + Stanisława w 1 roczn. śm., Mariannę i Stanisława Sawickich, Janinę  
                    i Antoniego Skorupińskich;                                                                               
                + Juliana Gwiazdowicza (int. od sąsiadów Filipczaków i Grzegorczyków); 
                + Władysława, Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak;                          
                + Mariolę, Mariannę, Jadwigę, Bolesława Kobyłeckich ora Jana Sochę; 
                + Kazimierę Gromek (int. od wnuczki Ilony z rodz.);                               
                + Adama Trzcińskiego w 1 roczn. śm. i Zofię Trzcińską w 5 roczn. śm.; 
                + Konstantego, Juliannę i Czesława Goleń oraz Wacława Błazińskiego; 
                + Józefa Gieracha (int. od koleżanek i kolegów);   
                +  Krystynę Adamską (int. od siostrzenicy Janiny z rodz.);                                 
                +  Piotra Haraśnego (int. od brata Andrzeja i Adama oraz sióstr Zofii i Teresy); 
                + Władysława Woźniaka (int. od chrześn. Sławomira Piaskowskiego);            
                + Stanisławę Rosłaniec (int. od  syna Czesława z żoną). 
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Stanisława z ok.  
                     80 roczn. urodzin. 
18:00 – o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Zofii z ok. 75 roczn.  urodzin. 
 


