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XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 6,51-58)
Jezus powiedział do tłumów: „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 życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą
Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dad swoje ciało na pożywienie?” Rzekł
do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywad ciała Syna Człowieczego i nie będziecie 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”.

CUD EUCHARYSTII
Uczestnicząc we Mszy św., mamy do
czynienia
z
żywym
Chrystusem.
W świętych postaciach białego opłatka i
wina jest obecny prawdziwy Bóg. Jeśli
będziemy o tym pamiętali, rozwijając w
sobie świadomośd tajemnicy tego, czym
jest Eucharystia, to łatwiej nam będzie
przezwyciężyd pojawiającą się rutynę i
przyzwyczajenie. Podczas Mszy św.
dokonuje się na naszych oczach
największy cud, jaki tylko można sobie

wyobrazid – cud obecności Boga. „To
jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba”
(J 6, 58) – mówi Jezus, a podczas każdej
Mszy św. daje nam możliwośd karmienia
się Nim.
Chryste, Ty powiedziałeś: „Kto spożywa
moje ciało i pije moją krew, ma życie
wieczne” (J 6, 54). Dozwól mi jak
najczęściej uczestniczyć
w Uczcie Eucharystycznej,
którą dla mnie przygotowałeś.
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PONIEDZIAŁEK– 20.08.2018 – ŚW. BERNARDA
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † mamę Joannę Jungnitch, ojca Jerzego Jungnitch, †† z rodziny
- Za † ojca Stanisława w k. r. śm., †mamę Mariannę, †† Antoniego i Stefanię Polny, †† z
rodziny z obu str.
WTOREK– 21.08.2018 – św. Piusa X
7.00 - wolna intencja
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Czesława Lach z ok. 71 r. ur.
- W pewnej intencji
ŚRODA – 22.08.2018 – NMP KRÓLOWEJ
7.00 - wolna intencja
18.00- Za † ojca w k. r. śm., d. w c.
- Za † ojca Stefana Pawlitzkiego w k. r. śm., mamę Adelajdę, brata Joachima, d. w c.
CZWARTEK– 23.08.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Agaty z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
18.00- Za † Irenę Górniak w 30 dz. po śm.
- Za † Kazimierę Noga w 30 dz. po śm.
PIĄTEK – 24.08.2018 – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Haliny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża Eugeniusza w r. śm., †† rodz z obu str., †† rodzeostwo, †† z rodzin Krok, Tomanek
- Za † męża Jana w r. śm., † siostrę Annę, †† rodziców Annę i Reinholda, szwagrów Emila i
Henryka, d. w c.
SOBOTA – 25.08.2018
7.00 - Za † mamę Apolonię w 6 r. śm., † ojca Pawła, brata Jana, ciocię Franciszkę, szwagra Adolfa, †† z pokr.
18.00 - Za † mamę Helenę Antoniak w k. r. śm., ojca Franciszka, szwagra Janusza, †† z rodziny
- Za † męża Stefana Szefer, córki Stefanię i Marię, †† rodziców Ignacego i Annę, teściów
Wiktora i Martę, braci Waldemara i Gerharda, †† z pokr.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚD NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ – 26.08.2018
7.00 - Za † męża Antoniego oraz o bł. B. i zdrowie dla Edyty
- Do Miłosierdzia B. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Anny i Joachima z ok. k. r. ślubu
oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny i Filipa z ok. k. r. ślubu oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † ojca Mieczysława, †† teściów Hildegardę i Pawła Giemza, †† z obu str.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MBNP w int. Marcina Plaza z ok. ur. oraz za jego † babcię Reginę, Marię i
Bernarda Titz
- Za † ojca Andrzeja Paluszczak w 3 r. śm., † mamę Anielę, †† dziadków, †† z pokr.
11.15 - Za †† rodziców, teściów i dziadków Marię i Józefa, † syna Ireneusza, braci Adolfa i Edwarda,
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Jolanty i Edwarda z ok. 30 r. ślubu oraz o bł. B. dla całej rodziny
15.00 - Za † siostrzenicę Magdalenę Pawlik w k. r. śm.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ryszarda z ok. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla żony, dzieci i
wnuków
16.00- Nieszpory maryjne

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 19-26.08.2018
1. NIEDZIELA XX ZWYKŁA. Kościół łączy się w wielkiej modlitwie do Boga powierzając
Miłosierdziu Bożemu wszystkich ludzi dotkniętych jakimkolwiek nieszczęściem. Niech
każdy gest dobroci i dar modlitwy z naszej strony będzie znakiem chrześcijaoskiej miłości
i braterskiej solidarności.
Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory, serdecznie zapraszamy
2. W poniedziałek wspomnienie św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła.
Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek wspomnienie św. Piusa X, Papieża.
4. W środę 22 sierpnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej.
Zapraszamy wszystkich wiernych a szczególnie czcicieli Matki Bożej do uczestnictwa w
akcie poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie miało miejsce na Mszy
św. rano i wieczorem. Poświęcenie to jest wypełnieniem prośby Papieża Piusa XII, który
wezwał cały Kościół, aby w dzieo Maryi Królowej ponawiał poświęcenie się
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Po Mszy św. wieczornej ok. 18.45 spotkanie dla wyjeżdżających na pielgrzymkę do Kalisza.
5. W piątek święto Świętego Bartłomieja, Apostoła
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki i
śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
6. W sobotę od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi
7. W niedzielę obchodzimy uroczystośd Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Podczas pobytu na Jasnej Górze Ojciec św. Jan Paweł II powiedział: „…Jasna Góra to
Polska Kana do której zdążają synowie i córki całego narodu. Począwszy od 1382 roku, ze
wzgórza Jasnogórskiego, Maryja wobec całych pokoleo Polaków powtarza słowa z Kany
Galilejskiej: Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie”.
8. Doroczny odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Św. obchodzid będziemy
w niedzielę 16 września. Suma odpustowa o godz. 11.15.
9. Msza św. dożynkowa w intencji działkowiczów i ich rodzin odbędzie się w naszej parafii
w niedzielę 2 września o godz. 11.15.
10. Doroczna pielgrzymka parafialna na Jasną Górę odbędzie się 27 września.
11. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary
duchowej materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc. Życzymy parafianom i gościom
dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

ŚWIĘTY PIUS X, PAPIEŻ
Giuseppe (Józef) Sarto urodził się 2 czerwca 1835 r.
w rodzinie wiejskiego listonosza, w Riese koło Wenecji.
W 1846 r. został przyjęty do gimnazjum w Castelfranco Veneto.
Codziennie musiał więc przebiegad 14 km.
Za pieniądze kardynała Jakuba Monico Józef podjął studia w
seminarium w Padwie.
W tym czasie zmarł jego ojciec i była obawa, że Józef będzie musiał przerwad studia, aby
pomagad matce. Matka jednak zdecydowała się dorabiad krawiectwem, aby synowi nie
przerywad studiów. Święcenia kapłaoskie otrzymał 18 września 1858 r.
Pierwszą placówką była kapelania w Tombolo. Wyróżniał się tam jako doskonały
kaznodzieja. Budował wiernych pobożnością i gorliwością kapłaoską. Opiekował się ubogimi.
Po 9 latach biskup przeznaczył go na proboszcza do Salvano. Tu zajął się szczególnie
katechizacją dzieci, uczeniem chóru śpiewu liturgicznego i biednymi. Po 8 latach został
zwolniony z parafii i mianowany kanonikiem w Treviso. Niebawem biskup mianował ks.
Józefa Sarto swoim kanclerzem.
W 1884 r. papież Leon XIII mianował ks. Sarto biskupem Mantui i sam udzielił mu sakry
biskupiej.W 1903 r. zmarł wielki papież Leon XIII. 62 kardynałów po siódmym głosowaniu w
dniu 4 sierpnia wybrało na jego następcę kardynała Józefa Sarto. Wybór przyjął zalany łzami.
Uroczysta koronacja odbyła się 9 sierpnia. Nowy papież przyjął imię Piusa X.
Z całą energią zwalczał współczesne błędy. Dla podniesienia wagi nauk biblijnych i dla
przeciwstawienia się szerzonym błędom racjonalistycznym Pius X ustanowił Papieski Instytut
Biblijny, istniejącą do dziś najwyższą szkołę biblijną.
Pius X bywa nazywany papieżem dzieci. Kochał je i pragnął, by jak najwcześniej spotkały się
z Panem Jezusem, zanim szatan zajmie jego miejsce. Po wydaniu dekretu o wczesnej
Komunii świętej otrzymał moc listów od dzieci. Pan Bóg obdarzył go także darem łask
niezwykłych, m.in. uzdrawiania chorych.
21 sierpnia 1914 r. o godzinie 1 w nocy papież Pius X przeniósł się do wieczności.
Następnego dnia odbył się jego pogrzeb i złożenie ciała do podziemi watykaoskich pod
bazyliką św. Piotra. 3 czerwca 1951 r. Pius XII dokonał uroczystej beatyfikacji sługi Bożego, a
w trzy lata później, 29 maja 1954 r., ten sam papież dokonał jego uroczystej kanonizacji.
Ciało św. Piusa X znajduje się w bazylice św. Piotra na Watykanie w kaplicy Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny.
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