
I czytanie: Wj 16, 2-4. 12-15; Ps 78 

II czytanie: Ef 4, 1-6; Ewangelia: Wj 16, 2-4. 12-15; Ps 78; Ef 4, 17. 20-24 

LITURGIA SŁOWA

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1.08.2021 R. 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani 
Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli 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: Szu-
kacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do 
syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na 
życie wieczne, 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 
Boga?» 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście 
wierzyli w Tego, którego On posłał». 

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli 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 daje wam prawdziwy chleb 
z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie da-



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO... 

...I NIE TYLKO 

Szukanie Jezusa jest zachowaniem godnym pochwały, ale moz e się oka-

zac , z e intencje poszukiwania są bardzo przyziemne. Tłumy pragnące spo-

tkania z Chrystusem zbierały się wszędzie tam, gdzie On się pojawił, ale nie 

powodowało to rados ci Mistrza, ale zasmucenie: Szukacie Mnie nie dlatego, 

że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Można spotykać się 

z Jezusem i z tego spotkania nic nie wynika; odchodzimy tacy sami, jak przy-

szlis my. Bo do spotkania doszło tylko na płaszczyz nie ziemskiej egzystencji, 

ziemskich potrzeb i oczekiwan , a nasze serca zostały zamknięte. Prawdziwe 

spotkanie z Chrystusem, Synem Boz ym, zmienia nas i powoduje, z e zostają 

zaspokojone nie tyle nasze materialne zapotrzebowania, ale gło d duszy, kto -

ra tęskni za Bogiem. Wspo łczes ni Jezusowi, pomimo tego, z e spotykali się 

z Nim często, widzieli cuda, słuchali Dobrej Nowiny, nie skorzystali z tej bli-

skos ci i zaspokojenia najgłębszych ludzkich pragnien . My ro wniez  moz emy 

spotkac  Chrystusa, przede wszystkim w kaz dej Eucharystii, gdzie karmi nas 

swoim Ciałem i poucza swoim Słowem. Ale moz e się okazac , z e z tego spo-

tkania wychodzimy głodni, bo kierowalis my się tradycją, przyzwyczajeniem, 

czasem emocjami, a nie szukalis my Tego, kto ry chce nam dac  się cały, aby 

przemienic  nasze z ycie, moz e zupełnie. Ja jestem chlebem z ycia. Kto do Mnie 

przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 

Bo czyz  moz na pragnąc , jez eli to, czego pragniemy juz  się otrzymało? Ale jak-

z e mała jest nasza wiara.  

Panie, przymno z  nam wiary! 

Decyzja na życie wieczne 

Codzienny pokarm ma na uwadze nasze doczesne z ycie. To jest pokarm 

dla ciała. Ten, kto chce miec  udział w z yciu wiecznym, objawionym nam 

w ciele zmartwychwstałego Jezusa, musi dowartos ciowac  pokarm, kto ry 

gwarantuje przejs cie do tej formy z ycia. To jest pokarm dla ducha. Z Obja-

wienia wiemy, z e jest nim słowo Boga. Trzeba to słowo usłyszec , umiłowac  

i wykonac . Trzeba to słowo postawic  wyz ej niz  wszystkie inne pokarmy tego 

je światu». 
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» 
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, 

nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 



s wiata. 

Z yjemy w s wiecie braku zainteresowania wieczną formą z ycia, co objawia 

się w braku zainteresowania pokarmem nieodzownie potrzebnym do jego 

zyskania. Tym nalez y tłumaczyc  spadającą liczbę katoliko w, kto rzy w nie-

dzielę spieszą do ołtarza, na kto rym spoczywa pokarm nies miertelnos ci. 

Liczba uczestniczących w Eucharystii nieustannie maleje. Znak to czytelny 

niedoceniania z ycia ofiarowanego przez Jezusa tym, kto rzy w Niego i Jemu 

uwierzą. 

Nic się nie da uczynic , by - siłą czy podstępem - przyprowadzic  ludzi do 

stołu słowa Boz ego i stołu Komunii S więtej. To podejs cie musi byc  całkowi-

cie dobrowolne. Rodzice nie mogą zmuszac  dziecka, aby chodziło do kos cio-

ła, lecz winni je przekonac  swoją postawą, jak waz ne jest dla nich uczestni-

czenie w niedzielnej Eucharystii. Mąz  nie przyprowadzi z ony, a z ona męz a. 

Małz onek moz e jedynie pokazac  drogę do ołtarza, idąc w niedzielę do kos cio-

ła. 

Wszelkie naciski wydają owoce odwrotne. Co rka zapytana w dniu osiem-

nastych urodzin przez matkę, z czego się najbardziej cieszy, odpowiedziała: 

„Z e wreszcie nie będę musiała chodzic  do kos cioła”. W jednym zdaniu oceni-

ła całą koncepcję wychowania opartą na przymusie, a nie na miłos ci do wiel-

kich wartos ci. Mama uznała ten dzien  za klęskę swego z ycia. I słusznie. Ale 

na tę klęskę pracowała przez osiemnas cie lat. 

Natomiast co rka w innej rodzinie sama zamo wiła Mszę S więtą z okazji 

osiemnastki i zaprosiła na nią wszystkich bliskich. Przybyło 40 oso b. Po Eu-

charystii miało miejsce radosne spotkanie przy stole. Koledzy i kolez anki 

wracali do domu, mo wiąc: „Co za piękne spotkanie. Tak samo urządzę swoją 

osiemnastkę”. 

Dwie postawy wspo łczesnych młodych dziewczyn tak wiele mo wiące. 

Wszystko zas  zalez y od tego, jaka perspektywa interesuje młodego człowie-

ka na progu dojrzałos ci – doczesna czy wieczna. 

Zapowiedz  ustanowienia Eucharystii spotkała się z brakiem zrozumienia 

sło w Jezusa ze strony słuchaczy. Oni, słysząc o moz liwos ci spoz ywania po-

karmu dającego z ycie wieczne, szemrali i ostatecznie odwro cili się tak od 

pokarmu, jak i Chrystusa. Tak wiele sytuacji ujawnia ten sam błędny krok 

wspo łczesnych chrzes cijan. To wymaga zastanowienia i mobilizacji sił, by nie 

popłynąc  z tym odpływem, bo powro t do ołtarza jest bardzo trudny. 
ks. Edward Staniek 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Został numerem obozowym 28086 obozu koncentracyjnego w Dachau. 

Aleksy urodził się 17 lipca 1895 r. w Przygodzicach Wielkich w dekanacie 

Ostrowa Wielkopolskiego na ziemi kaliskiej, o wczes nie w zaborze niemiec-

kim. Po pewnym czasie rodzina przeprowadziła się do Ostrowa; tam w czasie 

I wojny s wiatowej zmarła matka Aleksego. 

W 1914 r. Aleksy zdał maturę w gimnazjum w Ostrowie, znanym w cza-

sach zaboro w jako kuz nia polskich kadr i os rodek walki z germanizacją. 

Wstąpił do seminarium; był zdolnym studentem i władze kos cielne sprawiły, 

O co proszę?  

O głębokie doświadczenie obecności i mocy Jezusa w Eucharystii 

O ile to moz liwe, postaram się przez yc  tę medytację przed Najs więtszym 

Sakramentem. 

Ludzie, kto rzy zostali cudownie nakarmieni, są pod wraz eniem mocy Je-

zusa. Poszukują Go. Będę przysłuchiwał się rozmowie Jezusa z tłumem. 

Ujawnia ich rzeczywiste pragnienia i motywacje: „Szukacie Mnie (...) dlatego, 

z e jedlis cie chleb do sytos ci” (ww. 24-26). 

Jezus us wiadamia ludziom, z e nie szukają Go, poniewaz  są przywiązani do 

swoich potrzeb. Poproszę Jezusa, aby odsłonił we mnie moje przywiązania 

i troski, w kto rych bardziej szukam siebie niz  Jego samego. 

O jedno warto się troszczyc  naprawdę – o pokarm, kto ry trwa na wieki 

(w. 27). Jest nim Jezus. Spojrzę na moje codzienne wybory i wartos ci, kto ry-

mi z yję. Czym najbardziej z yję na co dzien ? Czy patrzę na z ycie z perspekty-

wy wiecznos ci? 

Jezus jest pieczęcią Ojca – Jego najcenniejszym darem. Pragnieniem Ojca 

jest, abym uwierzył, z e posłał Syna, kto ry moz e zaspokoic  wszelkie moje pra-

gnienia (ww. 28-32). Zapytam siebie szczerze w obecnos ci Boga Ojca: Czy 

wierzę, z e On moz e zaspokoic  wszystkie moje pragnienia? 

Jezus zstąpił na s wiat dla mnie. Chce byc  moim codziennym chlebem, 

abym z ył wiecznie (w. 35). Us wiadomię sobie, z e w Eucharystycznym Chle-

bie ukrywa się Jezus, kto ry pragnie mojej wiecznos ci. Chce, bym przychodził 

do Niego. Co mogę powiedziec  o mojej więzi z Jezusem Eucharystycznym? 

Poproszę Jezusa o dar silnej tęsknoty za Eucharystią oraz o głęboką wiarę 

w prawdę, z e stał się chlebem, abym mo gł się nim karmic . Zastanowię się, 

w jaki sposo b mo głbym oz ywic  mo j kontakt z Najs więtszym Sakramentem. 

Powiem o tym Jezusowi. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



z e wiedzę teologiczną pogłębiał takz e na uczelniach niemieckich w Mu nster 

i we Fryzyndze. S więcenia kapłan skie przyjął w 1919 r. Pracował jako wika-

riusz w Wągrowcu (lata 1919-1920), w Słupach (od 1920 r.), Trzemesznie 

i Gniez nie. Nie zaprzestawał douczania się - studiował filozofię i pedagogikę 

na Uniwersytecie Poznan skim. Przez pewien czas pracował jako prefekt se-

minarium w Gniez nie. Był ro wniez  prefektem gimnazjum w Szamotułach 

i Rogoz nie, gdzie zyskał opinię wybitnego nauczyciela i opiekuna młodziez y. 

Tę umiejętnos c  pracy z dziec mi i młodziez ą wykorzystywał dalej, szczego lnie 

od roku 1931, gdy został powołany na probostwo w Siedleminie pod Jaroci-

nem.  

Wybuch II wojny s wiatowej spowodował, z e na kro tko opus cił swoją pa-

rafię. Po dwo ch tygodniach wro cił i podczas Mszy 

s w., ze łzami w oczach, prosił parafian o przebacze-

nie i zapewniał, z e ich juz  nigdy nie opus ci. Słowa 

dotrzymał. Miał moz liwos c  wyjazdu do swojego bra-

ta mieszkającego w Niemczech, ale nie skorzystał z 

tej szansy. Gestapo przyszło po niego 6 paz dziernika 

1941 r., podczas gdy sprawował Mszę s w. pogrzebo-

wą. Aleksy nie przerwał Mszy s w. Niemcy poczekali 

i zatrzymali go po zakon czeniu pogrzebu, nie po-

zwalając mu juz  wejs c  na plebanię. Z grupą księz y, 

aresztowanych w innych parafiach, został umiesz-

czony w osławionym Forcie VII - obozie koncentracyjnym Posen (w Pozna-

niu). Zabrano mu tam ciepłe okrycie. 30 paz dziernika 1941 r. całą grupę 

przewieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. 

Zachowały się jego listy obozowe wyraz ające ufnos c  w wolę Boz ą i s wia-

domos c  cierpienia z Chrystusem oraz koniecznos c  cierpliwego znoszenia 

cierpien  dla Niego. Katorz nicze z ycie obozowe, praca ponad siły i gło d szyb-

ko wyniszczały. Aleksy przetrwał 9 miesięcy. 25 lipca 1942 r. przeniesiono 

go do rewiru dla chorych. Dostał krwawej biegunki i 1 sierpnia 1942 r. od-

szedł do Pana. 

Beatyfikował go s w. Jan Paweł II w dniu 13 czerwca 1999 r. podczas Mszy 

sprawowanej w Warszawie w gronie 108 polskich męczenniko w II wojny 

s wiatowej.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  W dniu dzisiejszym  składką do puszek będziemy wspierali poszkodowa-
nych w wyniku nawałnic kto re miały miejsce w naszej Ojczyz nie oraz w in-

nych krajach Europy. 
  W poniedziałek moz na uzyskac  odpust zupełny Porcjunkuli, spełniając 

zwykłe warunki.  
  W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: 

środa - wspomnienie s w. Jana Marii Vianneya, prezbitera 
piątek - s więto Przemienienia Pan skiego. 
  W tym dniu o godz. 8.00 w bazylice Matki Boz ej Bolesnej w Hałcnowie zo-

stanie celebrowana Eucharystia na rozpoczęcie pieszej diecezjalnej piel-
grzymki na Jasną Go rę 

  Modlitwa różańcowa za dzieci, młodzież i rodziny rozpocznie się s rodę 
o godz. 17.00 w kos ciele. 
  W tym tygodniu przypadają: 

pierwszy czwartek - będziemy modlic  się za wszystkich powołanych do 
słuz by w Chrystusowym Kos ciele oraz o dar nowych powołan  kapłan skich, 

zakonnych i misyjnych 
pierwszy piątek - dzien  szczego lnej czci Najs więtszego Serce Pana Jezusa. 
Msza s w. w intencji senioro w o godz. 9.00; po niej naboz en stwo przebłagal-
no-wynagradzające. 
pierwsza sobota - dzien  szczego lnej czci Niepokalanego Serca Najs więtszej 

Maryi Panny. Czuwanie Fatimskie rozpocznie się w naszym kos ciele o godz. 

17.00. Zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 
  Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naszej diecezji; za ty-
dzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 
Dziękujemy takz e za wszystkie ofiary przekazywane na konto parafialne. 

  Urząd Statystyczny w Katowicach przypomina o trwającym Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludnos ci i Mieszkan . Prosimy nie odkładac  spisu na 

po z niejszy czas, ale spisac  się jak najszybciej. Szczego ły w gablotach. 

  Informujemy, że od 26 czerwca 2021 obowiązują nowe limity wiernych 
w kościele – 75% wszystkich miejsc; do limitu nie wliczają się osoby za-
szczepione. Przypominamy o obowiązku noszenia w kościele maseczek 
zakrywających usta i nos.  
  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy bezpiecznego 
podro z owania, dobrego wypoczynku oraz umocnienia więzi z Bogiem i bli-

skimi. Witamy zarazem w naszej wspo lnocie wszystkich gos ci i zapraszamy 

do wspo lnej modlitwy  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 02.08       

6.00  za zm. Marcina Marcinkowskiego 

18.00 1. za zm. Wiktorię i Kazimierza Załuskich 

    2. (poza parafią) za zm. Stefanię Herzyk 

WTOREK - 03.08     

6.00  za zm. Norberta Siwczyka w 10 r. s m. 

18.00 1. za zm. Wandę Kowalczyk w 22 r. s m. 

    2. (poza parafią) za zm. Jakuba Czartoryskiego 

    3. (poza parafią) za zm. Jo zefa Golca 

ŚRODA - 04.08 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA 

6.00  za zm. Władysława Cholewin skiego 

18.00 1. za zm. męz a Tadeusza w 1 r. s m. oraz syna Pawła Jakubca 

    2. (poza parafią) za zm. Franciszkę Osmędę 

    3. (poza parafią) za zm. Annę Maszczyk 

CZWARTEK - 05.08      

6.00  za zm. Mateusza Z yrka 

18.00 1. za zm. Helenę S piewak w 15 r. s m. 

    2. (poza parafią) za zm. Zdzisława Rychlika 

    3. (poza parafią) za zm. Stanisława Liszkę 

PIĄTEK - 06.08 - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

6.00  Msza s w. wynagradzająca Sercu Jezusowemu za wszelkie bluz nierstwa      

    i zniewagi wobec Najs więtszego Sakramentu 

9.00  w intencji starszych i chorych parafian 

18.00 1. za zm. Zofię Giertler w 16 r. s m. 

    2. (poza parafią) za zm. Stefanię Prochownik 

    3. (poza parafią) za zm. Emilię Jakubiec 

SOBOTA - 07.08          

6.00  za zm. Ryszarda Siwika 

18.00 1. za zm. Bronisławę i Szymona Zontko w oraz Jana Wadonia 

    2. (poza parafią) za zm. Jo zefa Z ołnierskiego 

    3. (poza parafią) za zm. Annę Mieszczak 

NIEDZIELA - 08.08 - 19 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  za zm. Romana Grzesiaka 

9.00  za zm. Marię i Leona Szczerko w z rodzicami 

10.30 1. za zm. Jo zefa Stryczka w 30 r. s m. oraz z onę Halinę 

    2. za zm. Barbarę Gałuszkę 

12.00 1. za zm. Mariana Szlago ra w 1 r. s m. 

    2. (poza parafią) za zm. Halinę Mas niak 

18.00 za zm. Irenę Gansel 

19.30 za zm. Edwarda Czadernę w 2 r. s m.  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Lb 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21 

Wtorek: Lb 12, 1-13; Ps 51; Mt 14, 22-36 

Środa:  Lb 13, 1-2. 25 - 14, 1. 26-30. 34-35; Ps 106; Mt 15, 21-28 

Czwartek: Lb 20, 1-13; Ps 95; Mt 16, 13-23 

Piątek: 2 P 1, 16-19; Ps 97; Mk 9, 2-10 

Sobota: Pwt 6, 4-13; Ps 18; Mt 17, 14-20 

Niedziela:  1 Krl 19, 4-8; Ps 34; Ef 4, 30 - 5, 2 

         J 6, 41-51 

W obiektach kultu religijnego obowiązuje limit 75% wszystkich miejsc  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00  

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota, godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

Sprawy losowe można załatwić w kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

