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Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

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: Szukacie 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 daje 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».

PRAWDZIWY CHLEB
Z NIEBA

Dzisiejsza

Ewangelia
mówi
o pokarmie – nie o mannie Mojżesza, ale o prawdziwym chlebie
z nieba, który daje Bóg.
W tym znaku zawarta jest cała
prawda o dziełach Bożych.
W jednym zdaniu: „Kto do Mnie
przychodzi, nie będzie łaknął.
A kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”, zawarta jest cała
prawda o Bogu i życiu człowieka.
Jezus wydał siebie za nasze grzechy, został ukrzyżowany, umarł
i zmartwychwstał. Z tej ofiary czerpiemy każdego dnia.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA
Drodzy Bracia i Siostry.
W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy szalony postęp technologiczny (telefony, smartfony, internet,
komputery, media społecznościowe,
komunikacja, samochody, urządzenia wspomagające prace rąk ludzkich). Jednocześnie musimy stwierdzić, że postęp technologiczny to nie
to samo co postęp moralny.
W rzeczywistości postęp technologiczny może być przeciwieństwem
postępu moralnego i wzrostu duszy.
Nauka i technologia – nowa technologia w tym bioetyka, stawia przed
nami wielkie wyzwania etyczne
i moralne. Z perspektywy naszych
sumień, wiedzy i wartości powoli,
a w wielu przypadkach bardzo

szybko, znika wykładnia moralności
oparta na przykazaniach Bożych –
DEKALOG i przykazanie MIŁOŚCI. Sakramenty św. i codzienna
modlitwa zawsze były i nadal są siłą
dla każdego chrześcijanina – zwłaszcza dla nas wierzących - na drodze
moralnego porządku i prawdziwej
miłości
Boga,
bliźniego
i siebie samego. Coraz wyraźniej słyszymy o EUGENICE – pseudonauce
mającą poprawić rasę ludzką przez
kontrolowany rozród, która to pozawala
na
aborcję,
eutanazję
i manipulacje na ludzkich zarodkach.
Przy tym usprawiedliwia społeczeństwo technologiczne i twierdzi, że ma
prawo do realizowania każdych zachcianek i przyjemności. Bogiem
staje się konsumpcja. Jezus Chrystus
może być najwyżej baśniowym
wspomnieniem w grudniowe noce
jak Mikołaj na saniach zaprzęgnięty
w renifery. Trzeba nam się wyzwolić
z mody i panującego pragnienia samej przyjemności – szczęśliwości
bez Boga i stanąć na skale uświęconego porządku, jaki nam został objawiony w naszej świętej tradycji:
Ewangelia, modlitwa, sakramenty,
dekalog, przykazanie miłości – jednym słowem Jezus rzeczywiście
obecny w Najświętszym Sakramencie i pozostałych darach łaski chrztu,
pokuty, bierzmowania, małżeństwa,
kapłaństwa i namaszczenia chorych.
Stańmy po stronie Boga Ojca, Jego
Syna i Ducha Świętego a nie po stronie maszyn i technologii i konsumpcji.

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
W piątek 6 sierpnia Kościół obchodzi
Święto Przemienienia Pańskiego.
Liturgia tego dnia wspomina opisane
w ewangeliach wydarzenie, przez
które Chrystus objawił swoje bóstwo. "Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził
ich na górę wysoką, osobno. Tam
przemienił się wobec nich" (Mt
17,1). Twarz Jezusa zajaśniała jak
słońce, szata była biała jak światło,
ukazali się też Mojżesz i Eliasz
a z obłoku dobiegł głos Boga. Przemienienie Jezusa miało umocnić
wiarę Apostołów oraz przygotować
ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że
do chwały objawionej przez Jezusa
dochodzi się przez cierpienie
i śmierć.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

2 sierpnia
ŚW.

EUZEBIUSZ Z VERCELLI,
biskup

ŚW.

PIOTR JULIAN EYMARD,
prezbiter
3 sierpnia
ŚW.

4 sierpnia
ŚW.

JAN MARIA VIANNEY,

prezbiter
5 sierpnia
ŚW. OSWALD, król

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
ŚNIEŻNA
6 sierpnia

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
ŚW. OKTAWIAN, biskup
7 sierpnia
ŚW.

„OKRUSZKI”
SŁÓW KS. MARKIEWICZA
Nie każdy wejdzie w siebie i zapyta, czy prawdziwie kocha Boga.
Ale niech nie wierzy ślepo odpowiedzi serca, bo ona go łatwo
może oszukać,
ale niech patrzy, czy ją czyny potwierdzają.
+ + +
Będę się badać, jaki związek najmniejszy mój czyn ma
z końcem i początkiem moim, celem moim – Bogiem.

LIDIA

SYKSTUS II,

papież i męczennik
ŚW. KAJETAN, prezbiter
BŁ.

EDMUND BOJANOWSKI

ZE STARYCH
KALENDARZY
Jak pada na Prokopa,
zmoknie mendel,
zmoknie kopa. (4.08)
W Przemienienie Pańskie
burze mogą być szatańskie. (6.08)

„ZAWIERZ JEZUSOWI !”
Rekolekcje pogłębienia wiary
21–22 sierpnia,
prowadzi
parafia Trójcy Przenajświętszej
Stalowa Wola

21 SIERPNIA (SOBOTA)
„Zawierzyć Jezusowi przez
Maryję według św. Ludwika
Marii Grignion de Monfort”
9:00 Różaniec I, Konferencja
10:30 – 11:00 przerwa
11:00 Różaniec II, Konferencja
12:30 – 15:30 przerwa
15:30 Różaniec III, Konferencja
18:00 Eucharystia z homilią
19:00 – 20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą

22 SIERPNIA (NIEDZIELA)
„Jezus Panem historii
Twojego życia”
9:00 Konferencja
9:45 – 11:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą
12:00 Eucharystia z homilią i z aktem oddania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
Zakończenie części wspólnych
rekolekcji
13:00 – 14:30 przerwa
14:30 – możliwość indywidualnego
spotkania z ojcem Michałem (rozmowa, spowiedź, modlitwa).

PRYMAS TYSIĄCLECIA (16)
28 października 1956 Prymas Wyszyński wrócił do Warszawy, wśród
wielkiej radości całego Kościoła polskiego.
„Pragnąłem od razu jechać z Komańczy do Warszawy przez Jasną Górę,
ale odpowiednie czynniki nagliły do
pośpiechu, aby wcześniej stanąć
w stolicy. I tak się przedziwnie złożyło, że właśnie w dniu Uroczystości
Chrystusa Króla stanąłem w mym
prymasowskim domu na Miodowej.”

ODDAJMY MŁODZIEŻ MARYI
Od 6 do 14 sierpnia 2021 r. - przed
świętem Wniebowzięcia N. M.
Panny podejmiemy „całodobową”
nowennę w intencji o powrót młodzieży do Kościoła. Każdy może do
nas dołączyć i wpisać się na listę dostępną na stoliku, z tyłu kościoła.

INTENCJA PAPIESKA
sierpień: Za Kościół, aby otrzymał
od Ducha Świętego łaskę i siłę
do reformowania się w świetle
Ewangelii

INTENCJA
ZA MIASTO STALOWA WOLA
sierpień: Za wypoczywających i za
pracujących podczas wakacji

