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Refleksja 

Coraz częściej słyszy się to krótkie zdanie, tak zabójcze dla chrześcijańskiego życia: 

„Jestem wierzący, ale niepraktykujący”. A Jezus wciąż mówi: „Jeśli nie będziecie 

spożywali mojego Ciała i nie będziecie pili mojej Krwi, nie będziecie mieli życia”. 

Słowem kluczowym jest życie. Wierzący niepraktykujący ma wyobrażenie o tym, jak 

„żyć swoją wiarą”, które wyraża się w trosce o miłość bliźniego: „Wierzę w Chrystusa 

i w Jego Ewangelię. Chrystus nie każe chodzić na Mszę, każe kochać”. 

Chrystus chce od nas obydwu tych rzeczy! Jezus mówi: „Miłujcie się wzajemnie, jak 

Ja was umiłowałem” i ten sam Jezus ostrzega nas: „Jeśli nie będziecie przyjmować  

w komunii mojego Ciała i Krwi, nie będziecie mieli mojego życia, które was uczyni 

zdolnymi kochać tak jak Ja kocham”. 

Eucharystia tak bardzo jednoczy nas z życiem Chrystusa, że nie mielibyśmy śmiałości 

nawet o tym pomyśleć, gdyby On sam nie powiedział nam: „Kto spożywa moje Ciało  

i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. Św. Cyprian mawiał: „Niech Ten, który 

przebywa we wnętrzu naszych serc, będzie także obecny w naszym głosie”. Można 

dodać: niech będzie obecny w naszych czynach, w każdym przejawie naszej miłości. 

Wierzący, który chce kochać „bez Mszy”, nie dostrzega, że jego wiara jest mała, 

ponieważ nie wierzy on w pełne mocy słowa Jezusa: „Bez Chleba życia nie będziecie 

mieli życia w sobie”. Człowiek niewierzący i półwierzący mogą być nawet bardzo 

serdeczni, ale rzadko się zdarza, by kochali „tak jak Jezus”. W przypadku 

niewierzącego jest to naturalne. W przypadku wierzącego jest to jakieś zaburzenie: 

chcieć być uczniem Jezusa, naśladowcą Jezusa, nie żywiąc się Jego życiem. 

W naszych sercach może pojawić się smutne zastrzeżenie: czy człowiek wierzący, 

który praktykuje i nie opuszcza Mszy świętej, ma taką znowu wielką miłość? 

Przyjęcie Chleba życia wymaga wielkiej uwagi, wewnętrznego przylgnięcia, których 

nam często brakuje. Komunia święta stopniowo staje się pewnego rodzaju magią  

i rutyną, jak gdyby fakt podejścia do ołtarza i wyciągnięcia rąk wystarczył, byśmy 

przyjęli życie Chrystusa. Nie, potrzebna jest żywa wiara, która w tym momencie powie 

nam zawsze, dlaczego przyjmujemy komunię i jaki chleb spożywamy. „Chleb złamany 

dla nowego świata”, życie, które zostało skruszone, abyśmy mogli umrzeć dla naszego 

egoizmu i pychy. Bez tej śmierci, jak moglibyśmy kochać innych? 

Andre Seve 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział do Żydów: "Ja 

jestem chlebem żywym, który 

zstąpił z nieba. Jeśli ktoś 

spożywa ten chleb, będzie żył 

na wieki. Chlebem, który Ja 

dam, jest moje Ciało, wydane za 

życie świata". Sprzeczali się 

więc między sobą Żydzi, 

mówiąc: "Jak On może nam dać 

swoje ciało do jedzenia?". Rzekł 

do nich Jezus: "Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: 

Jeżeli nie będziecie jedli Ciała 

Syna Człowieczego ani pili 

Krwi Jego, nie będziecie mieli 

życia w sobie. Kto spożywa 

moje Ciało i pije moją Krew, 

ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym 

pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew 

moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez 

Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba 

zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto 

spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". (J 6, 51-58) 

Prawdziwa mądrość nie jest zależna od wykształcenia, ukończonych szkół, uzyskanych 

dyplomów. Prawdziwa mądrość jest darem, którego Bóg nie skąpi nikomu. Trzeba stać 

się naprawdę prostym człowiekiem, żeby ten Boży dar przyjąć. Takiej mądrości bliżej 

jest do życia niż do wiedzy. Do prawdziwego życia, które polega na tym, że znajduje 

się i miłuje Boga we wszystkim i ponad wszystko. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 20.08; wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. 

7
00

 Za † męża Henryka Harynek, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo  

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za † Huberta Tomeczek, † żonę i †† z pokrewieństwa. 

Wtorek – 21.08; wspomnienie św. Piusa X, papieża. 

7
00

 Za † męża Ryszarda Bekiesch, †† rodziców, pokrewieństwo i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

18
00 

Za †† Martę i Franciszka Nowak, syna Henryka, synowe Małgorzatę  

i Jadwigę Nowak i †† z pokrewieństwa. 

Środa – 22.08; wspomnienie NMP, Królowej. 

7
00

 …………………………………………………………………………………. 

17
00

 Do Miłosierdzia Bożego za †† ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Proboszcza 

Jana Jochymczyka, siostrę Zytę oraz wszystkich †† kapłanów i siostry zakonne 

pracujące w naszej parafii – od Róż Różańcowych. 

Czwartek – 23.08 

7
00

 Za † męża Piotra, jego rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Katarzyny Janecko z okazji urodzin. 

Piątek – 24.08; święto św. Bartłomieja, Apostoła. 

7
00

 Za † Tadeusza Szuba – od mieszkańców ul. Dębowej. 

18
00

 Za †† męża i ojca Jerzego Król w 16. rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę  

i Franciszka Szywalskich, Gerdę i Henryka Weiss, szwagra Joachima 

Myśliwiec, Małgorzatę Gabor, Annę i Leona Konieczny.  

Sobota – 25.08 

7
00

 Za † Weronikę Mutz – od Róży Różańcowej pw. św. Anny. 

18
00

 1) Za † Barbarę Kauf, †† z pokrewieństwa Kauf i Korba. 

2) Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Wniebowziętej (…) w intencji  

ks. Proboszcza z okazji 10. rocznicy posługi duszpasterskiej w naszej Parafii – 

od Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

Niedziela – 26.08 – Uroczystość NMP Częstochowskiej. 

7
00

 Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji † Krystyny w rocznicę śmierci.  

8
15 

Za †† rodziców Marię i Józefa, Anastazję i Pawła oraz †† Martę i Fryderyka. 

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Heleny i Bernarda Jońca oraz  

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Leona Martina Tafel oraz  

o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. 

16
30 

Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za† Kazimierę Mitek w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 

 W dniu dzisiejszym dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony. Wszystkim, 

którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości składamy serdeczne 

podziękowania. 

 Po Mszach św. rozprowadzany jest kołacz (krajanka śląska). Wszystkim 

ofiarodawcom składającym ofiary w sklepiku, naszym paniom „od 

rozprowadzenia” oraz wszystkim pomagającym – składamy serdeczne Bóg zapłać!   

 Od godz. 15
00

 zapraszamy na festyn dożynkowo – parafialny, który odbędzie się na 

placu przy plebanii. Serdecznie zapraszamy. (Dziś nie będzie Nieszporów). 

 W poniedziałek o godz. 9
00

 zapraszamy panów do rozbiórki namiotu.  

 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przygotowali  

i uczestniczyli w uroczystości odpustowej. 

 W środę w godzinach od 8
00

 do 13
00

 na placu przy plebani zostanie przeprowadzona 

zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegóły na plakacie i 

ulotkach. 

 W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej. 

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. 

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


