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Refleksja na Niedzielę
Psalm mówi o Bogu: „Chlebem karmi
głodnych, wypuszcza na wolność
uwięzionych” (Ps 146,7). Dzisiejsze czytania
ukazują, jak to się dokonuje - przez cud
rozmnożenia chleba. W dziejach ludzkości
nie brak było takich, którzy podejmowali
wysiłki w celu dokonania cudownych pomnożeń. Zazwyczaj chodziło o
złoto lub pieniądze, a celem była własna kieszeń. Drogi Boga nie są jednak drogami
ludzkimi - Bóg jest Tym, który obdarowuje.
Bóg daje inaczej, niż daje człowiek. Tym, co uderza w dzisiejszych
czytaniach, jest obfitość chleba. Nie ma żadnej przesady w refrenie psalmu
responsoryjnego: „Otwierasz rękę, karmisz nas do syta”. Ludzie często ofiarowują
rzeczy nieprzydatne. Czasami jest to coś, co im samym się nie przyda, jakiś ładny
gadżet, z którym nie wiadomo, co zrobić. Bóg daje to, co konieczne do życia. Ludzie
często dają dary, aby w oczach innych zobaczyć wdzięczność i uznanie dla siebie.
Chrystus po nakarmieniu tłumu usuwa się na górę, aby nie obwołano Go królem.
Dary Boga są przede wszystkim zaproszeniem do relacji, do wyruszenia z
Nim w drogę. Chleb, który rozmnaża Bóg, jest zawsze chlebem Paschy, chlebem
przejścia. Parafrazując słowa Psalmu 146, moglibyśmy powiedzieć: chlebem karmi
głodnych, aby wypuścić na wolność uwięzionych. Jezus karmiąc tłumy w
bezpośredniej bliskości święta Paschy, pragnie przypomnieć Izraelitom czas, kiedy
wędrowali ku wolności przez pustynię, karmieni i chronieni przez Boga. Chce
otworzyć i przygotować ich serca na prawdziwe wyzwolenie, które dokona się przez
Jego śmierć i zmartwychwstanie.
Chleb będący darem z nieba jest pokarmem na drogę - także Chleb
eucharystyczny, którym karmimy się w czasie Mszy świętej. Aby go dobrze przyjąć,
trzeba najpierw dobrze rozpoznać i nazwać swój głód, a następnie przyjść do
Chrystusa, wiedząc, że tylko On może nas nasycić.

Intencje mszalne od 26.07-15.08.2021
PONIEDZIAŁEK 26.07.2021 Św. Anny i Św. Joachima
7.30 - Za ++ Annę, Jana, Henryka i Józefa Chrobasik ++ z rodziny Gaca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 27.07.2021
7.30 - Za + Dariusza Gabiś o radość nieba od rodziny Wieczorek.
18.00 - Msza św i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Jerzego Dronia z ok. ur. od Caritasu.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o dalszą opiekę i
Boże błogosławieństwo w int. Sabiny i Mirosława w 10 rocz. ślubu oraz w int. dzieci Szymona i
Alicji i całej rodziny.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę dla Anny z okazji urodzin.
5. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę dla Elfrydy Błażejewskiej z ok. 91 rocznicy urodzin.
6. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę dla Bernarda z ok. urodzin i o zdrowie i opiekę dla całej rodziny Gacka.
7. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o dalszą opiekę i
Boże błogosławieństwo dla Urszuli Scharpel z ok. 60 rocz. ur. i zdrowie i opiekę dla całej rodziny.
8. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o dalszą opiekę i
Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla chrześnicy Nicole z ok. 30 rocz. urodzin oraz o
błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
9. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o dalszą opiekę i
Boże błogosławieństwo dla Lidii i Krystiana z okazji urodzin oraz o opiekę dla całej rodziny.
10. Za + ks. Prob. Józefa Stryczek z ok. urodzin.
11. Za + chrześniaka Marka Karafiol oraz za ++ z rodziny.
12. Za + Andrzeja Citak.
13. Za + Marcina Bieleckiego w I rocz. śmierci.
14. Za + Klausa Kosiol o radość nieba.
15. Za + Teodozję Stoewer w 3 rocz. śmierci o radość nieba i za ++ z rodzin Stoewer i Gacka.
16. Za + Jana Szymaczek od kolegi Józefa o radość nieba.
17. Za śp. Helenę Latkowską od sąsiadów Czesława i Piotra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 28.07.2021 św. Szarbela
7.30 - Msza św. i Nowenna do św. Józefa
Za + koleżankę Annę Warzecha z ok. imienin za ++ jej rodziców.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 29.07.2021 św. Marty
18.00 - Za + mamę Małgorzatę Dronia + bratową Janinę ++ dziadków ++ babcie ++ z rodziny
Dronia, Alder i dusze w czyśćcu cierpiące.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 30.07.2021
7.30 - Za + Jana Cymbalski (p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 31.07.2021 św. Ignacego z Loyoli
7.30 - Za + Janinę Misiak od rodziny Kutiaków.
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
18.00 - Za + Irenę Walczyk w i rocz. śmierci. ++ z pokr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 01.08.2021
7.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o dalszą opiekę i
Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Józefa z ok. 35 rocznicy ślubu.
10.00 - Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Plucik ++ rodzeństwo ++ rodziców z obu stron z rodzin
Niemiec i Plucik.
11.30 - Za + ojca Zbigniewa Kisieniowskiego.
15.15 - Nieszpory Niedzielne
16.00 - Za ++ rodziców Dominika i Klarę Majnusz ++ z pokr. Majnusz i Hoffmann.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 02.08.2021
7.30 - I Za + Gerarda Moszko w rocz. śmierci ++ Elżbietę i Jerzego.
II Za + Irenę Brikner (p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 03.08.2021
7.30 - Za + Eugeniusza Ociepski ++ Antoniego i Marię Walus w rocz. śmierci oraz za ++ z pokr.
Walus i Ociepski.
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego otoczenie
w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Elfrydy Błażejewskiej, Małgorzaty Kubickiej, Romana Konowalskiego, Haliny Olejnik,
Stefanii Król, Janiny Kołomyjskiej z ok. urodzin od Caritasu.
3. Przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie dla wnuczki w p. int.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Małgorzaty i Grzegorza z okazji urodzin i o zdrowie dla całej rodziny.
5. Za + męża Włodzimierza ++ z rodziny Tałan i Główka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 04.08.2021 św. Jana Marię Vianneygo
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I W int. chorych naszej parafii, emerytów, samotnych i bezrobotnych.
II Za + Józefa Kowalczyk w 30 dzień po śmierci o radość nieba.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I CZWARTEK MIESIĄCA 05.08.2021
17.00 - GODZINA ŚWIĘTA - modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za
powołanych z naszej parafii.
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Krzywickiego ++ teściów i + szwagra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------I PIĄTEK MIESIĄCA 06.08.2021 Święto Przemienia Pańskiego
7.30 - W int. ++ i żyjących czcicieli NSPJ
18.00 - Za + Zbigniewa Gunia (p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------I SOBOTA MIESIĄCA 07.08.2021
7.00 - Różaniec wynagradzający za nasze grzechy.
7.30 - W int. Róż Różańcowych naszej parafii i za ++ członków.
13.00 - ślub konkordatowy: Karolina Mazurkiewicz i Kacper Glapiak
17.00-18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Piotra Warzecha w 10 rocz. Śmierci o życie wieczne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 08.08.2021
7.30 - Za+rodz. Gertrudę i Alfreda Głomb+Helenę Solarską+braci Hermana i Alfreda+z pokr. Głomb

10.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o dalszą
opiekę i Boże błogosławieństwo w int. Marcina Stańko z ok. 40 rocz. urodzin.
11.30 - Za ++ Jadwigę i Pawła Kamuzela + Urszulę w 20 rocz. śmierci ++ Anielę, Ludwika
Tadeusza Witos + Marka Tukiendorf ++ Annę i Jana Kulawik ++ z dziadków z obu stron.
15.15 - Nieszpory Niedzielne
16.00 - Za ++ rodziców Brygidę i Pawła Głomb + Ryszarda Flajszer ++ z rodziców Głomb, Flajszer,
Wieczorek, Konieczko i Skowronek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 09.08.2021 św. Teresy Benedykty od Krzyża
7.30 - Za ++ Proboszczów naszej parafii ks. Jerzego Kopton i ks. Józefa Stryczek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 10.08.2021 św. Wawrzyńca
7.30 - Za + Dariusza Gabiś (p)
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Edeltraudy Warzecha z ok. urodzin od Caritasu.
3. Przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie dla wnuczki w p. int.
4. Za + męża Włodzimierza Tałan ++ z rodziny Tałan i Główka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 11.08.2021 św. Klary
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Za ++ rodziców Elżbietę i Pawła Pieda ++ braci + siostrę Urszulę.
II W int. Parafian.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 12.08.2021
18.00 - I Za + syna, ojca Karola Szala.
II Za śp. Irenę Brikner w 30 dzień po śmierci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 13.08.2021 DZIEŃ FATIMSKI
7.30 - Za + Zbigniewa Łukasiewicz
18.00 - Msza św. i Naborzeństwo Fatimskie.
Za + ojca Jerzego Anusz+dziadków z obu stron Anusz i Dłubacz i dusze w czyśćcu cierpiące.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 14.08.2021 św. Maksymiliana Marii Kolbego
7.30 - Za + Janinę Misiak od rodziny Pleśniawskich.
13.00 - Msza św. Chrzcielna w int. Laury Magiera jej rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny.
17.00-18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Za śp. Walerię i Władysława Lewandowskich + Damiana Strózik + Mariannę Strześniewską
+ Stanisławę Przechadzką ++ z rodziny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEDZIELA WNIEBOWZIĘCIE NMP 15.08.2021
kolekta specjalna na utrzymane naszej świątyni

7.30 - Za + męża Jana + brata Józefa + matkę Małgorzatę ++ z rodzin Termin, Lucyga i Feliks.
10.00 - I Za ++ rodziców Marię i Bolesława Stańko ++ Annę i Konstantego Chaciło o radość nieba.
II Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o dalszą opiekę i
Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Zuzanny Ociepskiej z ok. 25 rocz. urodzin.
11.30 - Za ++ Elżbietę i Pawła Gromotka ++ teściów ++ z pokr. z obu stron.
15.15 - Nieszpory Maryjne
16.00 - Za śp. Żonę, mamę i babcię Mariannę Bracha o radość nieba i za dusze w czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

