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

1 Krl 19, 4–8
 Eliasz poszedł na pustynię na odległość 

jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł 
pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, 
rzekł: Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi 
życie, bo nie jestem lepszy od moich 
przodków. Po czym położył się tam i zasnął. 
A oto anioł, trącając go, powiedział mu: 
Wstań, jedz! Eliasz spojrzał, a oto przy jego 
głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł 
więc i wypił, i znów się położył. Powtórnie 
anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: 
Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. 
Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie 
mocą tego pożywienia szedł czterdzieści 
dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry 
Horeb.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 34, 2–9  

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
jego chwała będzie zawsze na moich 
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 6, 51

Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki...

EWANGELIA  
J 6, 41–51
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Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Spójrzcie na Niego, 
a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

K O M E N T A R Z

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, 
który znajduje w Nim ucieczkę.

   Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, 
którym zostaliście opieczętowani na dzień 
odkupienia. Niech zniknie spośród was 
wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskli-
wość, znieważenie – wraz z wszelką złością. 
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miło-
sierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg 
nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc 
naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 
i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus 
was umiłował i samego siebie wydał za nas 
w ofierze i dani na wdzięczną wonność 
Bogu.

   Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego 
że powiedział: Jam jest chleb, 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 nauczył 
się, 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. Jam jest chleb 
życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni 
i pomarli. To jest chleb, który z nieba 
zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 
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 życie świata.

  Polemizującym z Jezusem, w przyjęciu 
głoszonej przez Niego prawdy najwyraźniej 
przeszkadzało Jego człowieczeństwo. Według 
nich było rzeczą niemożliwą, aby Ten, którego 
dobrze znali, wiedzieli czyim jest synem i skąd 
pochodzi, mógł zstąpić z nieba. Co więcej głosił 
On, że pochodzi od Boga. Prawdę mówiąc nie 
możemy im się dziwić. Przyjęcie  głoszonej przez 
Jezusa nauki jest bowiem możliwe jedynie 
w świetle wiary. Podobnie, jeżeli zabraknie wiary, 
trudno nam będzie uwierzyć w naukę o chlebie 
życia. Bez wiary nie osiągniemy życia wiecz-
nego, które jest nam ofiarowane w Eucharystii. 
Stwierdzenie Jezusa: „To jest chleb, który 
z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze” 
ewidentnie wskazuje na związek między 
Eucharystią a zbawieniem.

  W Eucharystii przyjmujemy prawdziwe Ciało 
i Krew Chrystusa – pokarm duchowy, który jest 
zadatkiem życia wiecznego.

 Bracia: 

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 4, 30–5, 2

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, 
a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
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XIX Niedziela Zwykła – 9 sierpnia 2015 r.

1.

2.

Nabożeństwo różańcowe w intencji 
pielgrzymów zostanie odprawione o godz. 
17.00. Po nabożeństwie modlić się 
będziemy w intencji zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. 

3. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
– w poniedziałek, 10 sierpnia, Wspomnienie 

św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;
– we wtorek, 11 sierpnia, Wspomnienie 

św. Klary, dziewicy;
– w piątek, 14 sierpnia, Wspomnienie 

św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
kapłana i męczennika;

Za nauczycieli i wychowawców, 
aby wspierali młodzież 

w poszukiwaniu trwałych wartości 
i podejmowaniu dobrych 

wyborów życiowych.

od 9.08 do 13.09.2015 r.

–

4.

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

–

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

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
Marcin Rękawek, kawaler z parafii tutejszej 
i
Kinga Dominika Szymańska, panna 
z parafii tutejszej
– zapowiedź II;
Marek Jabłoński, kawaler z parafii 
pw. M.B. Miłosierdzia w Warszawie 
i
Dorota Edyta Mazurek, panna z parafii 
tutejszej
– zapowiedź II;
Andrzej Tołoczko, kawaler z parafii tutejszej 
i
Anna Kołakowska, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź II;

–

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

– w sobotę, 15 sierpnia, Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP. Msze św. z uro-
czystości zostaną odprawione o godz.: 
7.00, 12.00 i 18.00. Na każdej Mszy św. 
po komunii świętej poświęcimy kwiaty 
i owoce z naszych pól, działek i ogro-
dów.

– Aleksander Piotr Major, kawaler z parafii
tutejszej
i
Adriana Ewa Ścisłowska, panna z parafii
pw. św. Edwarda w Gąsawach Rządowych
– zapowiedź I;
Stanisław Kastory, kawaler z parafii pw. 
św. Zygmunta 
i
Izabella Radziwiłł, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź I.

–

WYSTAWA „POLSKA WALCZĄCA” Wystawa prezentuje fenomen powstania i działania Polskiego Państwa
Podziemnego w latach 1939-1944. Na ekspozycji można również znaleźć
informacje na temat „Żołnierzy Wyklętych”, którzy kontynuowali walkę 
o niepodległą Polskę po 1944 roku. Prezentowane są na niej także
zdjęcia z prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN w kwaterze „Ł” 
Cmentarza Powązkowskiego, gdzie w ostatnich latach odnajdywane 
i identyfikowane są szczątki bohaterów Polski Walczącej, rozstrzelanych 
w komunistycznych więzieniach. Instytut Pamięci Narodowej oraz 
Fundacja Skarby Narodu zapraszają na wystawę do dolnego kościoła 
Bazyliki św. Krzyża na Trakcie Królewskim. Wystawa będzie czynna we 
wszystkie niedziele sierpnia w godzinach 8.00–20.30.
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