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XX Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. 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 dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać 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”.
Nie ma w ludzkim życiu dnia bez
chleba. Wyjątek stanowią ci, którzy są
zmuszeni z racji zdrowotnych do
specjalnej diety, i osoby, które tego
chleba nie mają. W codziennym życiu
każdy człowiek sięga po chleb i to nie
raz dziennie. Informacje na temat
podwyżek cen chleba stanowią bardzo
istotny
wykładnik
codziennych
wydatków, bo chleb jest podstawowym
pokarmem.
Jezus mówił do swoich uczniów o
zupełnie innym chlebie. Zapowiadany
przez Niego chleb to On sam – chleb

żywy, z nieba, z obietnicą wieczności.
Wielu nie mogło tego pojąć. Chrystus
zapowiadał swoje ofiarowanie w
tajemnicy Eucharystii, w niej stał się
Chlebem życia dla naszego zbawienia.
Dziękujemy Ci, Boże nasz i Panie, za
chleb codzienny na stole, który posila
nasze ciało, i chleb Eucharystyczny,
który karmi nasze dusze.
Bądź uwielbiony w darach swojej łaski
za miłość do swojego ludu i miłosierdzie
wobec największych grzeszników.
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PONIEDZIAŁEK – 20.08.2012 – wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
7.00 - Za + Piotra Kałamajskiego w 6 rocz. śm., + żonę Ewelinę i d. w cz.
18.00- Za + mamę Joannę Jungnitz i + ojca Jerzego Jungnitz.
- Za ++ Marię, Bernarda i Józefa Tiz i ++ z rodziny.
WTOREK – 21.08.2012 – wsp. św. Piusa X, papieża
7.00 - Za + męża Wiesława w rocz. śm. i wszystkich ++ z rodziny Patajewicz,
Maksymiuk, Gradus.
18.00- Za + chrześnicę Bernadetę w dniu ur. (o radość życia wiecznego).
- Za + Kazimierza Krukiewicz w rocz. śm.
ŚRODA – 22.08.2012 – wsp. NMP Królowej
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Manfreda z ok. 70 rocz. ur.
18.00- Za + Józefa Tarasiuk.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Agaty oraz o błog. Boże dla rodziny.
CZWARTEK – 23.08.2012
7.00 - Za + męża i ojca Roberta Wojciechowskiego w rocz. śm., ++ rodziców z obu
stron, wszystkich ++ z rodziny i pokrew. i d. w cz.
18.00- Za + brata Mieczysława w rocz. śm., ++ rodziców Janinę i Stanisława, ++ teściów
Barbarę i Juliana, ++ braci, + szwagra i ++ dziadków z obu stron oraz o błog.
Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 1 rocz. ślubu Andrzeja i Anny oraz o błog. Boże dla
całej rodz.
PIĄTEK – 24.08.2012 – święto św. Bartłomieja, apostoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. rocz. ślubu Stanisława i Teresy oraz o dalsze błog.
Boże dla całej rodziny.
18.00- Za + ojca Eugeniusza w 5 r. śm., ++ rodz. z obu strorn, ++ z rodziny Krok i d. w c.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA – 25.08.2012
7.00 - Za + ojca Alojzego Tomaniak w 1 rocz. śm.
11.00- ślub: Szymon Rudnicki – Agata Moczulska
12.30- ślub: Filip Pogrzeba – Anna Mathea
18.00- Za + męża Stefana Szefer, córkę Stefanię Miroń oraz ++ z pokrew.
- Za + mamę Helenę Antoniak w rocz. śm., + ojca Franciszka i d. w cz.
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.08.2012 – uroczystość NMP Częstochowskiej
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Edyty.
8.30 - Za ++ rodz. Paulinę i Józefa Martuszewskich i + teściową Agnieszkę Majkowską
w rocz. śm.
- Za + Edwarda Szymków w 30 dn. po śm.
10.00- Za ++ rodziców Józefa i Martę Polańskich, ++ teściów Monikę i Leona Piękny, ++
z pokrew. Polański, Piękny, Lechowicz, Cichanowskich i ++ z rodziny.
11.15- Za + mamę Helenę w 8 rocz. śm., ++ Magdalenę, jej męża Henryka i d. w cz. oraz
o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
- Za ++ rodziców Marię i Aleksandra Korzyńskich i ++ z rodziny.
15.00- Za + Reginę Plaza, + Gintra Plaza i d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... dla rodziców Mieczysława i Lidii oraz całej rodziny.
16.00- Nabożeństwo.
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XX NIEDZIELA ZWYKŁA. Żyjemy w świecie, który nieustannie woła o
autentycznych świadków wiary i miłości. Do takiego świadectwa jesteśmy
wszyscy zobowiązani i powołani jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Kościół
nieustannie przypomina nam słowa Jezusa Chrystusa: „Kto mnie wyzna przed
ludźmi, tego i Ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie”.
O godz. 16.00 Nieszpory.
W poniedziałek, o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do św. Ojca Pio.
W środę, 22 sierpnia przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny Królowej.
Zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w akcie poświecenia się
Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie miało miejsce na porannej i wieczornej
Mszy św. Poświęcenie to jest wypełnieniem prośby Papieża Piusa XII, który
wezwał Kościół, aby w dzień Maryi Królowej ponawiał poświecenie się
Niepokalanemu Sercu Maryi.
W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Uroczystość Aniołów Stróżów
z obchodami kalwaryjskimi.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
Poniedziałek –
św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Wtorek
–
św. Piusa X, papieża
Czwartek
–
św. Róży z Limy
Piątek
–
św. Bartłomieja, Apostoła
W sobotę o godz. 18.30 modlitwa różańcowa.
W niedzielę obchodzimy uroczystość 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 w
Częstochowie, Maryja wobec całych pokoleń polaków powtarza słowa z Kany
Galilejskiej: - Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie …”. Na Jasnej
Górze trwa obecnie Wielka Nowenna przed niedzielną uroczystością.
W sobotę w kościele Ducha św. w Winowie k/Opola odbędzie się czuwanie
modlitewne o trzeźwość narodu i modlitwa za wszystkich cierpiących z powodu
uzależnień. Rozpoczęcie o godz. 18.00, zakończenie Eucharystią ok. 22.00.
Okazja do spowiedzi św. jest codziennie, pół godziny przed Mszą św.,
a w sobotę dodatkowo od godz. 17.00 do 18.00.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
okazywaną życzliwość i dobroć serca, za ofiarną pomoc i dar modlitwy.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu.
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WSPOMNIENIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ
22 sierpnia
Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone przez
papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej
niebios) wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w
czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy
i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Kongres Krajowy
Maryjny we Francji odbyty w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił.
Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte
we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił
się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie
Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku
posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości
Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi
wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca, a we wspomnienie dokonujemy
aktu ponowienia poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Tytuł ten podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykańskiego II,
szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium: „Niepokalana
Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy
biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i
wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do
Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci”
(KK 59).
Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale
w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę
uroczystości Wniebowzięcia NMP – 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie
ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca, a w sam
dzień wspomnienia ponawiamy akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
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