
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Wj 16, 2–4.12–15
 I zaczęło szemrać na pustyni całe zgro-

madzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi 
i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: 
Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi 
egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami 
mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowa-
dziliście nas na tę pustynię, aby głodem 
umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział 
wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam 
chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie 
wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał 
według potrzeby dziennej. Chcę ich także 
doświadczyć, czy pójdą za moimi rozka-
zami czy też nie. Słyszałem szemranie 
Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu 
będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się 
chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, 
jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście 
wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły 
obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała 
dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła 
ku górze, wówczas na pustyni leżało coś 
drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. 
Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: 
Co to jest? – gdyż nie wiedzieli, co to było. 
Wtedy powiedział do nich Mojżesz: To jest 
chleb, który daje wam Pan na pokarm.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 78, 3–4.23–25.54  

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali,
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu,
chwałę Pana i Jego potęgę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 4, 4b

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA  
J 6, 24–35
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   Analizując całe zdarzenie, śledząc kolejne etapy 
rozmowy, z całą pewnością możemy powie-
dzieć, że nie takich słów oczekiwały podążające 
za Jezusem rzesze. Ludzie ci pragnęli jedynie 
najeść się do syta, tak jak poprzedniego dnia, 
kiedy byli świadkami rozmnożenia chleba. Jezus 
natomiast kieruje ich uwagę na inną rzeczywi-
stość, tę, w której pragnienia ludzkie będą 
zaspokojone w pełni. Jest to możliwe, ponieważ 
pokarmem jest sam Bóg – źródło życia.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom
i bramy nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,
podarował im chleb niebieski.

K O M E N T A R Z

Spożywał człowiek chleb aniołów
zesłał im jadła do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej,
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście 
pouczeni w Nim – zgodnie z prawdą, jaka 
jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzed-
niego sposobu życia – trzeba porzucić 
dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na 
skutek zwodniczych żądz, odnawiać się 
duchem w waszym myśleniu i przyoblec 
człowieka nowego, stworzonego według 
Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 
świętości.

   A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie 
ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, 
wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam 
szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na 
przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: 
Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi 
rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, 
żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli 
chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten 
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na 
wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego 
to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg 
Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy 
czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? 
Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym 
polega dzieło (zamierzone przez) Boga, 
abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. 
Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz 
znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? 
Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na 
pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia 
chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie 
Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero 
Ojciec mój da wam prawdziwy chleb 
z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, 
który z nieba zstępuje i życie daje światu. 
Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam 
zawsze tego chleba! Odpowiedział im 
Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie 
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

  Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna nauczanie 
Jezusa o „chlebie życia”. Przez kolejne cztery 
niedziele, prowadzeni przez Jezusa, będziemy 
zgłębiali prawdę o Eucharystii. Kluczowym 
stwierdzeniem dla naszych rozważań są słowa: 
„Jam jest chleb życia”.

  Eucharystia jest prawdziwym pokarmem ducho-
wym w naszym pielgrzymowaniu ku wieczności.

 Bracia: 
    To zatem mówię i zaklinam was w Panu, 
abyście już nie postępowali tak, jak postę-
pują poganie, z ich próżnym myśleniem, Wy 
zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. 
śłusze

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 4, 17.20–24
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4.
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2.

Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabo-
żeństwo adoracyjne zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy w intencji zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.  

W poniedziałek, 3 sierpnia o godz. 18.00 
zostanie odprawiona Msza św. wotywna 
o Duchu Świętym. – śp. Henryka Lewandowskiego,

– śp. Jana i Irenę Barczak, 
– śp. Zbigniewa Płaczkowskiego, 
– śp. Gabryelę Nowosielską.

3. W czwartek, 6 sierpnia, w Święto Przemie-
nienia Pańskiego, o godz. 19.00, zostanie 
odprawiona na cmentarzu Msza św. za 
zmarłych z naszych rodzin. Miłosierdziu 
Bożemu, w sposób szczególny, polecać 
będziemy tych, którzy opuścili nas 
w ostatnim czasie. Zmarłych polecanych 
naszym modlitwom prosimy zgłaszać 
w zakrystii lub bezpośrednio przed 
nabożeństwem. Procesja na cmentarz 
wyruszy z naszego kościoła po Mszy św. 
o godz. 18.00.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
– we wtorek, 4 sierpnia, Wspomnienie 

św. Jana Marii Vianneya;

– w czwartek, 6 sierpnia, Święto Przemie-
nienia Pańskiego;

– w sobotę, 8 sierpnia, Wspomnienie 
św. Dominika, Kapłana.

W tym tygodniu przypada I czwartek 
i I piątek miesiąca. W czwartek, ze wzglę-
du na Święto Przemienienia Pańskiego 
nie można odprawiać Mszy św. wotywnej 
uo Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie. W piątek, 7 sierpnia Msza św. 
wotywna o Najśw. Sercu Pana Jezusa 
zostanie odprawiona o godz. 12.00. 
Z sakramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać: rano i od godz. 16.00, 
w czasie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

Módlmy się w intencji 
podróżujących w okresie 
wakacyjnym w powietrzu, 

na lądzie i wodzie, aby dotarli 
bezpiecznie do celu podróży.

od 12.07 do 9.08.2015 r.

6.

8. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych 
w ostatnim miesiącu naszych parafian: 

Początek sierpnia to czas pielgrzymek. 
W dniu 5 sierpnia wyrusza Warszawska 
Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Naszą duchową łączność z pielgrzymami 
wyrazimy odmawiając różaniec przez cały 
czas trwania pielgrzymki. Modlitwę różań-
cową odmawiać będziemy codziennie po 
Mszy św. o godz. 17.00, chodząc wokół 
kościoła.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Marcin Rękawek, kawaler z parafii tutejszej
i
Kinga Dominika Szymańska, panna 
z parafii tutejszej
– zapowiedź I;

–

7.

W naszym kościele trwa

w każdy piątek 
od godz. 13.00 do 17.00 

oraz od godz. 18.30 do 20.00

CISZA, w której 
PRZEMAWIA BÓG

Marek Jabłoński, kawaler z parafii 
pw. M. B. Miłosierdzia w Warszawie
i
Dorota Edyta Mazurek, panna z parafii 
tutejszej
– zapowiedź I;

–

Andrzej Tołoczko, kawaler z parafii tutejszej
i
Anna Kołakowska, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź I.

–

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy 
modlitwie parafian.
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