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Wędrówki nasze codzienne 
 

 Tak sobie maszerujemy przez całe nasze życie, raz z górki, raz pod górę, ma-
jąc nadzieję, że „jakoś to będzie”. Uzbrojeni w ufność, że droga pozostała nam do 
przebycia, będzie do pokonania w sposób łagodny i bezpieczny. Podobnie jest z dro-
gą przez nasze życie chrześcijańskie, ale tutaj jest nam łatwiej, jeśli idziemy z wiarą, 
śladami Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
 Jednakże droga Pańska, wymaga nauki, wymaga samozaparcia i jedności. 
Nauka płynąca od Ojca, ale jedność i samozaparcie nasze, własne, jak mówi Chry-
stus „Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.” (J 6,45). Ale aby 
przyjść i nauczyć się tego, czego oczekuje od nas Ojciec Niebieski, wykazywać po-
winniśmy chęć wysłuchania tekstów, a w dzisiejszych czytaniach nie słyszymy słów 
mówiących bezpośrednio o nauce, lecz z poszczególnych tekstów można wywnio-
skować, o jaką naukę tu chodzi. W pierwszym czytaniu jest mowa o proroku Eliaszu, 
który ma zmierzać do Bożej góry Horeb. Jaka nauka stąd płynie? Nauka o cierpliwo-
ści, wytrwałości, o mocy Bożego chleba, dzięki któremu Eliasz przez 40 dni mógł 
wędrować bez potrzeby posilania się. 
 W Liście do Efezjan słyszymy pouczenie, jak postępować wobec drugich, by 
być rzeczywiście Dzieckiem Bożym, na którym to Duch Święty złożył swoją pieczęć, 
by nasze słowa, gesty i czyny były miłe Bogu: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i 
miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.” (Ef 
4,32).  Zaś w Ewangelii sam Jezus Chrystus poucza nas, jaką drogę mamy wybrać, 
jaką drogą kroczyć i jakim chlebem posilać się, by mieć siły na dotarcie do tej właści-
wej i ostatecznej drogi: „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.” (J 6,50-
51). 
 Słyszymy o różnych drogach, które jednakże prowadzić nas mają do jedynego, 
wspólnego celu, do świętości i wspólnoty z Bogiem, wspólnoty z Kościołem. Dbajmy 
o Kościół, o wspólnotę, w której Chleb Eucharystyczny jest naszym właściwym poży-
wieniem, wskazującym nam drogę życia. 
Panie, daj nam spożywać jak najczęściej Chleb Eucharystyczny, abyśmy dzięki Jego 
Mocy mogli podążać drogą, którą nam wskazujesz, i abyśmy mogli przyprowadzać 
do Ciebie innych. Przez Chrystusa, w Chrystusie, z Chrystusem. 

Piotr Blachowski 



Chleb żywy 

 Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Ja jestem chlebem żywym, który 
zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Obrazem Kościoła 
są pielgrzymi, których tylu w tych dniach zmierza do Pani Jasnogórskiej. Dzięki pąt-
nikom uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy ludem pielgrzymującym, że tu na 
ziemi jesteśmy przechodniami. Tym, co stanowi wspólny mianownik Kościoła piel-
grzymującego, jest niewątpliwie Eucharystia. Gdyby pielgrzymi nie uczestniczyli w 
codziennej Eucharystii, byliby tylko turystami. Gdyby chrześcijanie przestali spoży-
wać „chleb żywy”, to by zapomnieli, że są w drodze do nieba i staliby się turystami 
doczesności. 
 Istotą sakramentu Eucharystii jest zjednoczenie się z Bogiem i to Trójjedynym. 
Dobrze rozumiał to św. Jan Paweł II każdy dzień, pielgrzymkę czy uroczystości kon-
centrował i prowadził do Ofiary Eucharystycznej, która jest szczytem życia wiary. I 
nie ma w tym nic dziwnego, że chce się iść i brać z tego stołu Dar, który mnie prze-
rasta; iść jak najczęściej. Ojciec Leon Knabit zauważa: „Przystępując regularnie do 
Komunii, można popaść w rutynę. Ale czy nie jest prawdą, iż ten, kto się systema-
tycznie odżywia, jest w lepszej kondycji od tego, kto sięga po pokarm sporadycz-
nie?”. Oprócz tego, bardzo fizycznego, argumentu istnieje o wiele ważniejszy. Znaj-
dujemy go w ewangelii Jana: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”. 
Jak zatem winna być nasza postawa? Spróbujmy spojrzeć na jedno z świadectw z 
książki pt.: „Dlaczego chodzę..., Dlaczego nie chodzę... do Kościoła?”: „Podobno 
człowieka od małpy odróżnia poczucie odpowiedzialności. Dzisiaj już nie wiem, kie-
dy w ramach tej odpowiedzialności poczułem, że powinienem podziękować Komuś, 
chociaż jednogodzinnym uczestnictwem w niedzielnej Mszy świętej za otrzymaną 
cotygodniową porcję 168 godzin podarowanych mi przez Kogoś. (...) odpowiadając 
na tę ankietę, szukając powodów chodzenia do kościoła, czuję się, jakby mi kazano 
znaleźć powód do oddychania... Czy ktoś potrafiłby opisać, dlaczego oddycha? 
Jeśli zapraszają mnie na ślub, to idę. A tu, w kościele czeka na mnie coś więcej niż 
para młoda i zastawione stoły... czeka Ktoś. Ilu rezygnuje z pójścia na ślub lub wese-
le? Na pewno nie 80 % zaproszonych. A tylu mniej więcej nie chodzi do Kościoła w 
dużych miastach. 
 […] Zdarza się też ktoś taki, który „wierzy”, ale nie ma czasu iść do kościoła? A 
ma czas zjeść obiad? Ma! Coś podobnego odkryłem, gdy usprawiedliwiałem się z 
braku czasu na modlitwy poranne. Ustaliłem sam sobie, że mogę zjeść śniadanie 
dopiero po odmówieniu tych modlitw – i raptem okazało się, ze czas się znalazł. Nie 
sądzę, żeby się dało rozpowszechnić w Polsce „technikę” niejedzenia niedzielnego 
obiadu, jeśli nie było się przedtem na niedzielnej Mszy świętej...”. 
„Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem”, które umacnia nas na drogach na-
szego ziemskiego życia. Natomiast wspólnota, którą tworzymy z Jezusem, pozwala 
nam już tu na ziemi odczuwać przedsmak nieba. Skoro karmimy się chlebem z nie-
ba, sami mamy otwierać oczy, by widzieć, gdzie i jak możemy być potrzebni. 
 

ks. Leszek Smoliński 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 

♦ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 16.30.  

♦ W czwartek o godz. 17.30 odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.  

♦ W sobotę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny zwaną Świętem Matki Boskiej Zielnej. Msze Święte w tym 

dniu o 7.00, 10.00 i 19.00. Nieszporów w tym dniu nie będzie, natomiast 

po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się nabożeństwo do Matki Boskiej 

Fatimskiej z procesją wokół kościoła. Proszę o przyniesienie świec. Po 

każdej Mszy św. będzie miało miejsce święcenie ziół.  

♦ Trwają wakacje i urlopy - wykorzystajmy ten czas do gorliwej służby Bo-

gu.  

♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św. W sobotę o 

godz.17.30.  

♦ W przyszłą niedzielę 16 sierpnia odbędzie się pielgrzymka kobiet i pa-

nien do Piekar Śląskich - wyjazd o godz. 8.00 sprzed kościoła. Włączmy 

pątniczki do naszych modlitw. 

 

♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- przez cały czas odczuwałem przy sobie opiekę archanioła Michała – mó-

wi Marek Kamiński, polarnik i podróżnik, który ostatnio odbył pielgrzymkę 

z Kaliningradu do Santiago de Compostela;  

 

Ponadto w "Gościu": 

- największa w Ameryce organizacja aborcyjna handluje narządami zabi-

janych dzieci nienarodzonych. Czy ujawnienie strasznego procederu do-

prowadzi do moralnego przełomu?    

- kto sfinansował budowę Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie?  

 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.  

 

 



Intencje Mszy św. od 10 sierpnia 16 sierpnia 2015 r. 

10 VIII 
Poniedziałek 

Święto św. Waw-
rzyńca diakona  
i męczennika 

g. 1800
 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

11 VIII 
Wtorek 

Wsp. św. Klary, dz. 

g. 1800
 - Za ++ Ryszarda i Marię Wiertelorz 

12 VIII 
Środa 

Wsp. św. Joanny 
Franciszki  
de Chantal 

g. 700
 - Za + Henryka Skrzydło  w 5. rocznicę śmierci 

13 VIII 
Czwartek 

Wsp. św. męcz.  
Poncjana papieża 

g. 1730
 

g. 1800
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Weronikę Pryzwan w 2. rocznicę śmierci 

14 VIII 
Piątek  

Wsp. św. Maksymi-
liana Marii Kolbe-
go, prezbitera i mę-

czennika 

g. 1800
 - Za + Marcina Fojt w dniu urodzin 

15 VIII 
Sobota 

UROCZYSTOŚĆ 
WNOEBOWZIĘ-

CIA  
NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY 

g. 630 
g. 700 
 

g. 1000 
 
 
 
 
 
g. 1900

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
 - Za parafian                                                    
                                                             święcenie ziół 
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej 
Wniebowziętej z podziękowaniem za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Eu-
geniusza Kozub z okazji 70. rocznicy urodzin oraz  
o błogosławieństwo Boże dla rodziny       Te Deum                       

      święcenie ziół 
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fa-
timskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, na 
wynagrodzenie za grzechy, za Ojca św., duszpaste-
rzy, rodziny, chorych oraz w intencji czcicieli Matki 
Boskiej Fatimskiej od ofiarodawców 

                    procesja wokół kościoła i  święcenie ziół 
16 VIII 

NIEDZIELA 

20 ZWYKŁA 

W CIĄGU ROKU 

Pielgrzymka  
niewiast i panien 

do Piekar 
 Śląskich 

g. 700 
 

g. 1000
 

  
 

 

 

g. 1630
 

g. 1700
 

  

- Za + Rozalię Czaja oraz + Henryka Respondek w 
dniu urodzin 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bo-
skiej Wniebowziętej z podziękowaniem za odebrane 
łaski z okazji 60. rocznicy urodzin Franciszka Marek, 
z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla solenizanta i ca-
łej rodziny                                                Te Deum 

Nieszpory 

- Za + Jerzego Holeczko, rodziców, teściów oraz 
Mariannę Gwizdek 


