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Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem
chlebem, 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 przyjął naukę, 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.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja
jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało,
wydane za życie świata».

JA JESTEM CHLEBEM ŻYCIA
„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Ten chleb to łaski płynące
z Eucharystii, to moc wszechmocnego Boga. Eucharystia jest siłą życia
i mocą dla człowieka, jest pokarmem wielkiej nadziei. Jest pożywieniem
ważniejszym i cenniejszym niż wszystkie inne. Ustanowiona przez Jezusa
Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, pozwala nam żyć z Nim i w Nim.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie
Miesiąc sierpień jest szczególnym
czasem dla nas Polaków i tych, którzy świadomie swoim życiem tworzą wspólnotę Kościoła katolickiego.
Warto podziękować Bogu w Trójcy
Jedynemu za dar wiary, która w tych
tygodniach objawia się w pielgrzymowaniu na Jasną Górę przed tron
Matki Najświętszej. Wielu z nas zastanawia się nad przyszłością wiary
w naszej Ojczyźnie – czy aby nie
podzieli losu jaki spełnił się na Zachodzie Europy – odejście od Kościoła i Dekalogu na rzecz praw stanowionych tylko przez człowieka
z pominięciem osoby naszego
Stwóry – Boga Ojca, Odkupiciela –
Jezusa Chrystusa i Uświęciciela –
Ducha Świętego.
Bracia i Siostry radujmy się wiarą
maryjną w naszym narodzie i tą
drogą, tą Tradycją kroczmy do Jezusa Chrystusa przez moc sakramentów. Kochając Matkę Bożą,
modląc się różańcem, litanią, godzinkami, czy wyruszając w pątniczy szlak, koniecznie musimy się
wsłuchać w słowa Matki Bożej:
Uczyńcie wszystko co mówi Jezus.
Ważne i wymagające słowa! Trzeba
nam zatem bronić wszelkimi siłami
– przede wszystkim własnym przykładem - życia godności dziecka
Bożego, którą to godność otrzymaliśmy na chrzcie św. Istnieje

konieczność walki we współczesnym świecie o godność małżeństwa sakramentalnego, o jego nierozerwalność i wierność małżonków.
Ważnym zadaniem jest uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii i częste korzystanie z sakramentu pokuty.
Drodzy Bracia i Siostry – dziś świat
chce odrzeć nas z godności dziecka
Bożego i wyrwać za naszego serca
i z ducha narodu przynależność do
Kościoła Kalickiego. Miesiąc sierpień – miesiąc maryjny, miesiąc
trzeźwości, miesiąc zrywów narodowych jest okazją do ponowienia
Ślubów Jasnogórskich i wzmocnienia Kościoła przez osobiste i wspólnotowe wyznanie wiary przez korzystanie z darów łaski, jakimi są sakramenty.
Wasz Proboszcz.

„OKRUSZKI”
SŁÓW

KS. MARKIEWICZA
Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zasługuje na cześć najwyższą, najgłębszą, jest bowiem Panem
i Zbawcą naszym.
+ +

+

Maryjo, wyjednaj mi stateczność,
abym zawsze prosił Boga o wytrwanie w dobrym, aż do końca.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

PRYMAS TYSIĄCLECIA (17)

W TYM TYGODNIU

9

SIERPNIA

św. Teresa Benedykta
od Krzyża (Edyta Stein),
dziewica i męczennica,
patronka Europy

10

SIERPNIA

św. Wawrzyniec,
diakon i męczennik

11

SIERPNIA

św. Klara, dziewica

12

SIERPNIA

św. Joanna Franciszka
de Chantal,
zakonnica

bł. Innocenty XI, papież

13

SIERPNIA

Św. męczennicy Poncjan,
papież,
i Hipolit, prezbiter
św. Maksym, wyznawca

14

3-5 maja 1957 r. kard. Prymas
Stefan Wyszyński zainaugurował Wielką Nowennę – dziewięcioletni czas przygotowania Narodu Polskiego do obchodów Milenium Chrześcijaństwa. Był to
program odnowy Ojczyzny
w oparciu o Jasnogórskie Śluby
Narodu. Prymas niezmordowanie głosił słowo Boże. Z jego inicjatywy rozpoczęło się Nawiedzenie, czyli wędrówka Matki
Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego po wszystkich polskich
parafiach.
…Największe zadanie jest przed
nami. Jest ono zaledwie zaczęte.
Ma być spełnione. Śluby złożone
muszą być wykonane!

SIERPNIA

św. Maksymilian
Maria Kolbe,
prezbiter i męczennik

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

ZE STARYCH
KALENDARZY
Na święty Wawrzyniec
lata już wnet koniec.
(10.08)
Od świętej Klary
są już ładne dary.
(12.08)

UCIEKAMY SIĘ

Wyczerpanie – wszyscy jesteśmy
w długotrwałym stresie. Atak albo
ucieczka to naturalne reakcje
w ostatniej fazie stresu. Mimowolnie atakujemy najbliższych –
osoby które kochamy i które nas
kochają. Sprawcy długotrwałego
stresu są raczej trudno osiągalni,
stąd w naszych rodzinach, domach i środowiskach tak wiele
konfliktów i
nieporozumień.
Uciekamy w uzależnienia, ponieważ przewlekły stres staje się nie
do zniesienia. Mimowolne atakowanie najbliższych i uciekanie
w uzależnienia od nieznośnej codzienności tylko powiększa rozmiary dystopii – świata pozbawionego łaski Boga i przez to nie nadającego się do zwykłego życia.
Co zatem mamy zrobić, aby się
wzajemnie nie atakować i nie
uciekać w uzależnienia? Uciekać
się codziennie do Serca Maryi
i Serca Jezusa. Zawierzać codziennie siebie i najbliższych Jezusowi przez Maryję. Codziennie
odmawiać sercem najstarszą maryjną modlitwę zawierzenia – Pod
Twoją obronę uciekamy się
święta Boża Rodzicielko. Maryjo
Matko prowadź nas do Jezusa.
Jezu ufamy Tobie.
BK

NIEDZIELA INWESTYCYJNA
Za tydzień „niedziela inwestycyjna”. Celem inwestycyjnym jest
ułożenie kostki wokół kościoła
i wkład własny do programu termomodernizacji kościoła. .
Ofiarę można złożyć na tacę lub
„on-line” na parafialne konto:
NADSAŃSKI
BANK SPÓŁDZIELCZY
68 9430 0006 0040
9092 2000 0001
Wszystkim ofiarodawcom - za
życzliwe wsparcie serdeczne dziękujemy. „Bóg zapłać”.
ZAWIERZ JEZUSOWI

Zachęcamy do udziału w rekolekcjach pod hasłem „Zawierz Jezusowi”, które odbędą się w naszej
parafii w dniach
21-22 sierpnia br. Rekolekcje poprowadzi ojciec Michał – misjonarz montfortanin. Czas rekolekcji
jest czasem łaski i doskonałą okazją, aby wejść w bliższe spotkanie
z Jezusem i Maryją.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;

