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XVIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Jana (6,24-35) 
 

A kiedy ludzie z tłumu zauwaŜyli, Ŝe nie ma tam Jezusa, a takŜe 
Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli 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, 
Ŝeście widzieli znaki, ale dlatego, Ŝeście jedli chleb do sytości. 
Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na 
wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś 
rzekli do Niego: CóŜ mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła BoŜe? Jezus odpowiadając rzekł do nich: 
Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do 
Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? CóŜ 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 MojŜesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdzi-
wy chleb z nieba. Albowiem chlebem BoŜym jest Ten, który z nieba zstępuje i Ŝycie daje światu. Rzekli 
więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb Ŝycia. Kto 
do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 
 

Po cudownym rozmnoŜeniu chleba, kiedy słu-
chacze najedli się go do syta, chcieli obwołać Jezu-
sa królem. Wierzyli, Ŝe zapewni im dostatek. Dla-
tego szukali Go, ale juŜ nie po to, aby słuchać 
prawdy o BoŜym królestwie, lecz po to, aby przy 
pomocy Jezusa budować ziemskie królestwo do-
brobytu. Kiedy Jezus mówi im o swoim posłannic-
twie, Ŝądają znaku. W odpowiedzi słyszą, Ŝe zna-
kiem jest sam Jezus - chleb Ŝycia. 

Jako nowy lud BoŜy my równieŜ szukamy Je-
zusa w codziennym Ŝyciu. Dlatego gromadzimy się 
w kaŜdą niedzielę na Eucharystii, gdyŜ wówczas 
Pan jest obecny pośród nas. Musimy jednak pytać 
samych siebie o motywy szukania Jezusa. KaŜde-

mu bowiem grozi, Ŝe będzie szukał Go, podobnie 
jak Izraelici z dzisiejszej Ewangelii, by zapewnić 
sobie Jego błogosławieństwo i pomoc w codzien-
nym Ŝyciu. Innym motywem moŜe być lęk przed 
karą za nieposłuszeństwo BoŜym przykazaniom. 

Dlaczego przychodzę na niedzielną liturgię? 
Jedyną godną odpowiedzią ma być miłość - bo 
kocham Jezusa, który pierwszy mnie umiłował, tak 
Ŝe zapragnął być pokarmem ludzi. Przystępując do 
Komunii św. przyjmujemy Jezusa do swojego ser-
ca, do swojego Ŝycia. Czy wierzę w to głęboko? 
Jeśli tak, to z miłością będę prosił: Panie, karm nas 
zawsze tym chlebem. 

ks. Alfred Dyr - pallotyn 
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Poniedziałek – 6 sierpnia 2012 – Przemienienie Pańskie    Mk 9,2-10 
   630     Za † matkę Zofię Hajdas w 10. rocznicę śmierci oraz za † ojca Józefa 
 1800      Za †† rodziców Zofię i Augustyna Karch 
Wtorek – 7 sierpnia 2012        Mt 14,22-36 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Gertrudy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 

75. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo BoŜe na dalsze lata Ŝycia 
 1800      Za †† męŜa Jana Szczerbę, syna Janusza, †† pokrewieństwo z obu stron 
Środa – 8 sierpnia 2012 – św. Dominika, kapłana     Mt 15,21-28 
   630     Za †† ojca Józefa i matkę Anielę 
 1800      Za † Heinza Kotzur w rocznicę śmierci 
Czwartek – 9 sierpnia 2012 – św. Teresy Benedykty od KrzyŜa, dz. i męcz.  Mt 25,1-13 
   630     Za †† Henryka w 10. rocznicę śmierci, braci, siostry, rodziców z obu stron i za dusze w czyść-

cu cierpiące 
 1800      Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla Marty i Henryka z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o BoŜe błogosławień-
stwo dla całej rodziny 

Piątek – 10 sierpnia 2012 – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika   J 12,24-26 
   630     W intencji zięcia Marka w dniu urodzin, o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1800      Dziękczynna w intencji Zuzanny i Mieczysława z okazji rocznicy ślubu o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie w rodzinie 
Sobota – 11 sierpnia 2012 – św. Klary, dziewicy     Mt 17,14-20 
   630     Za †† Annę Hruby, brata Józefa, rodziców Katarzynę i Augustyna, dziadków z obu stron 
 1400      Ślub: Dominika Szpila – Marek Staniszewski 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za †† rodziców Jana i Bronisławę Kubów 
XIX Niedziela zwykła – 12 sierpnia 2012      1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51 
   700    Za † syna Ireneusza w I rocznicę śmierci, †† wnuczkę Barbarę Szabłowskich, rodziców Micha-

linę i Aleksandra, brata Józefa Piaseckich 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† z rodziny Śliwka, rodziców Ludwika i Alojzę, ElŜbietę, Antoninę, braci Eugeniusza i 

Tadeusza oraz męŜa Wilhelma Głombika 
 1030    W intencji Teresy z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1200   Za † męŜa Antoniego Krawczyka w 2. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo z 

obu stron 
 1330   Ślub: Iwona Bacia – Dawid Broz 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † Jana Kasowskiego w rocznicę urodzin 
Poniedziałek – 13 sierpnia 2012        Mt 17,22-27 
   630     Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Czesława z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1800      Za †† Adelajdę i Antoniego Moskwa, trzech braci i †† z rodziny 
Wtorek – 14 sierpnia 2012 – św. Maksymiliana Kolbego, kapł. i męcz.     Mt 18,1-5.10.12-14 
   630      Za † syna Marka w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i †† siostry Malwinę i Zofię 
 1800      Za † Paraskewię Humeniuk w 3. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron  
Środa – 15 sierpnia 2012 – Wniebowzięcie NMP /  Ap 11,19; 12,1.3-6.10; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 
   700     Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę ślubu Jana i Marii Kloc, z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   900      Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja 
Blany z okazji 60. rocznicy urodzin 
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  1030      Dziękczynna, w intencji Heleny Porydzaj z okazji 85. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe bło-

gosławieństwo dla całej rodziny oraz za † męŜa Piotra i †† pokrewieństwo 
 1200      Za ††rodziców Hildegradę i Jerzego Trompeta 
 1800     Msza święta zbiorowa za zmarłych: Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Marię Owerczuk w 3. 

rocznicę śmierci oraz †† teściową Marię Kwiatkowską i babcię Marię Sawicką, do Miłosier-
dzia BoŜego za †† matkę Zofię w 5. rocznicę śmierci, brata Franciszka w 5. rocznicę śmierci, 
ojca Władysława, braci Kazimierza i Benedykta, za † męŜa Roberta, za † Ŝonę Bronisławę Li-
bowską w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, za † Edwarda Barabasza (od sąsia-
dów z ulicy Kossaka 41-47), za † Reginę Jóźwiak (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za †† 
Bertę i Ryszarda WyleŜych, Marię i Antoniego Bula, trzech braci, dwóch szwagrów i szwa-
gierkę i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Krzysztofa Finstera (w 30. dzień), za † Jana Kasow-
skiego (w 30. dzień, od sąsiada z ulicy Słowackiego 50), za † Henryka Peszke (w 30. dzień, od 
sąsiadów z ulicy Chełmońskiego 26), za † Huberta Kurtza  (w 30. dzień), † matkę Jadwigę w 
34. rocznicę śmierci, za †† rodziców Marię i Tadeusza Gruszka 

Czwartek – 16 sierpnia 2012        Mt 18,21-19,1 
   630      Do BoŜej Opatrzności w intencji Karola z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia oraz do Mi-
łosierdzia BoŜego za † Ŝonę Marię 

 1800      W intencji Sylwii z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 

Piątek – 17 sierpnia 2012 – św. Jacka, kapł., gł. patrona metropolii górnośl.  Mk 1,14-20 
   630     Za †† rodziców Jacka i Rozalię, teściów Michała i Marię i †† z rodziny 
 1800      W intencji Anny i Rafała z okazji 10. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna 
Dawida 

Sobota – 18 sierpnia 2012        Mt 19,13-15 
   630     Z okazji rocznicy ślubu Leonardy i Kazimierza o błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki Naj-

świętszej 
 1100   Ślub: Iwona Pazurek – Grzegorz DomŜalski 
 1200   Ślub: Magdalena Mazurek – Mateusz Klimek 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za †† męŜa Henryka Baumerta w 3. rocznicę śmierci, syna Mirosława, 

wnuka Tomasza, rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
XX Niedziela zwykła – 19 sierpnia 2012    Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58 
   700    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie dla rodziny Piechula 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Z okazji 20. rocznicy urodzin Patrycji z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo i światło Ducha Świętego 
 1030    Za † Joachima Dudę w I rocznicę śmierci 
 1200   Za † męŜa Henryka Rubisia, †† z pokrewieństwa Rubiś, Krzeszewski, †† teściów Stanisława i 

Kazimierę Rubiś 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za †† męŜa Franciszka, ojca Teodora, brata Bernarda, †† teściów i wszystkich †† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rolników o błogosławieństwo w pracy i obfite plony 
W przyszłym tygodniu modlimy się: za podejmujących sierpniową abstynencję od alkoholu, by w niej 
wytrwali  
 

• Na mocy dekretu ks. Biskupa od dnia dzisiejszego rozpoczyna swoją posługę wikariusza ks. neo-
prezbiter Piotr Herok, znany nam juŜ z czasu praktyki diakonatu. śyczymy ks. Piotrowi obfite-
go błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej. 

• Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, zachęcamy na ten czas do podjęcia dobrowolnej abstynencji od 
alkoholu. Niech ona będzie dobrym przykładem dla innych oraz duchową ofiarą złoŜoną Bogu w in-
tencji uzaleŜnionych od alkoholu. 
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• Dzisiaj i w kolejną niedzielę zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, 
oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek Przemienienie Pańskie, w czwartek świętej Teresy Be-
nedykty od KrzyŜa, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, w piątek świętego Wawrzyńca, diakona i 
męczennika. 

• Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny uroczystość Wniebowzięcia NMP z obchodami kalwaryj-
skimi. 

• 15 sierpnia (środa) przypada Wniebowzięcie NMP. Jest to święto nakazane, a zatem jesteśmy zobo-
wiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Porządek Mszy św. niedzielny. Po kaŜdej Mszy św. po-
święcenie ziół i kwiatów. 

• 17 sierpnia (piątek) czcimy św. Jacka, kapłana, patrona górnośląskiej metropolii kościelnej. W Kamie-
niu Śląskim (miejscu urodzenia św. Jacka) suma odpustowa w niedzielę 19 sierpnia o 1100. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii; z przyszłej nie-
dzieli na bieŜące potrzeby parafii; z uroczystości Wniebowzięcia NMP na Wydział Teologiczny w 
Opolu. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

Z nauczania Ojca Świętego  
Ewangelie kolejnych trzech niedziel sierpnia to fragmenty tzw. mowy eu-
charystycznej Jezusa. Ich słuchanie i rozwaŜanie niech nam pomogą na 
nowo doświadczyć wielkości i piękna Eucharystii, w której Syn BoŜy jest 
obecny i przychodzi do nas. 
 

„Sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia jest 
darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, 
objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec 
kaŜdego człowieka. W tym przedziwnym sakra-
mencie objawia się miłość największa, ta, która 
przynagla, by «Ŝycie swoje oddać za przyjaciół 
swoich» (J 15, 13). Istotnie, Jezus «do końca ich 
umiłował» (J 13, 1). Tymi słowami zapowiada 
Ewangelista Jego gest nieskończonej pokory: za-
nim umarł na krzyŜu za nas, przepasawszy się 
prześcieradłem, umył uczniom nogi. Tak teŜ, w 
sakramencie Eucharystii Jezus nadal miłuje nas «aŜ 
do końca», aŜ po dar ze swego ciała i swojej krwi. 
JakieŜ zdziwienie musiało napełnić serca Aposto-
łów wobec czynów i słów Pana podczas tej Wie-
czerzy! JakiŜ zachwyt winna wzbudzić w naszym 
sercu tajemnica Eucharystii!” 

(Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 1) 
 

„Pan Jezus, stawszy się dla nas chlebem prawdy i 
miłości, mówiąc o darze swego Ŝycia zapewnia 
nas: «kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki» 
(J 6, 51). To zaś «Ŝycie wieczne» rozpoczyna się w 
nas juŜ teraz poprzez zmianę, jaką dar euchary-

styczny w nas rodzi: 
«ten, kto Mnie 
spoŜywa, będzie Ŝył 
przeze Mnie» (J 6, 57). Te słowa Jezusa sprawiają, 
iŜ moŜemy pojąć, jak tajemnica, «w którą wierzy-
my» i «którą celebrujemy», staje się, przez we-
wnętrzną dynamikę, zasadą nowego Ŝycia w nas 
oraz formą chrześcijańskiej egzystencji. Przyjmu-
jąc Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, stajemy się 
uczestnikami Ŝycia BoŜego na sposób coraz bar-
dziej dojrzały i świadomy. Ma znaczenie w tym 
miejscu to, co św. Augustyn mówi w swych Wy-
znaniach o wieczystym Logosie, pokarmie duszy, 
gdy ukazując Jego paradoksalny charakter, wy-
obraŜa sobie, Ŝe w dialogu z Nim słyszy słowa: 
«Jam pokarm dorosłych, dorośnij, a będziesz mnie 
poŜywał i nie wchłoniesz mnie w siebie, jak się 
wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we mnie 
przemienisz». W rzeczywistości to nie pokarm 
eucharystyczny przemienia się w nas, ale my w 
sposób tajemniczy jesteśmy w niego przemienieni. 
Chrystus karmi nas jednocząc ze sobą: «On nas 
przyjmuje i przyciąga do siebie»”. 

(Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 70)
 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 – 800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 1800; 
środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


