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„Przyjdźcie do mnie wszyscy...”
Ewangelia na XIX Niedzielę Zwykłą

 J 6, 41-51

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba
zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż
może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «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 przyjął naukę, 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. Ja jestem chlebem życia.
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je,
nie umrze. 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».

Ewangelia na XX Niedzielę Zwykłą

 J 6, 51-58

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».

NIEDZIELA – 12.08.2018 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
9:15 – Msza św.

Intencja rodziny Tomiczek.

Ogłoszenia Duszpasterskie
12.08 – 19.08.2018

ŚRODA – 15.08.2018 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
11:00 – Msza św.

SUMA ODPUSTOWA
1. W intencji parafian i gości.
2. Za + Antoniego Przytuła, + rodz. Aleksandrę i Andrzeja
Antoniak, + teściów Zygmunta i Józefę Przytuła.

PIĄTEK – 17.08.2018
17:00 – Msza św.

1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• W uroczystość Wniebowzięcia NMP kolekta na wydział teologiczny w Opolu

3.

We wtorek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.

4.

W środę Wniebowzięcie NMP – w kościele filialnym uroczystość odpustowa.
W tym dniu tradycyjne poświęcenie ziół oraz kwiatów.

5.

W czwartek wspomnienie św. Rocha

6.

W piątek uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA,
GŁÓWNEGO PATRONA METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ

Za + Stanisławę i Józefa Miś, + Wandę i Jana Owczarek oraz
za + z pokrewieństwa z obu stron.

Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

NIEDZIELA – 19.08.2018 XX NIEDZIELA ZWYKŁA
9:15 – Msza św.

Intencja rodziny Gowin. Za + Zofię Trame na 30 dzień po śmierci.

SOBOTA – 25.08.2018

16:00 – Msza św. (niedzielna)

19.08 – 26.08.2018
Intencja rodziny Hanuszewicz.

NIEDZIELA – 26.08.2018 UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
9:15 – Msza św.

Intencja rodziny Biegun.

1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.

3.

W poniedziałek wspominienie św. Bernarda, we wtorek św. Piusa X, papieża,
a w środę NMP, Królowej.

4.

W piątek święto św. Bartłomieja, Apostoła.

5.

W przyszłą niedzielę Uroczystość NMP Częstochowskiej.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

