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SPOTKANIA ZE SŁOWEM
Miłość Boża jest wielkim darem, który jest dany dla człowieka. To
natura ludzka i wolna wola są elementami rozstrzygającymi o otwarciu się
na Boże łaski, bądź ich odrzucenie. Niech ten miesiąc szczególnej czci
Matki Bozej będzie czasem umocnienia więzi z Chrystusem i przemiany
siebie samego w lepszego człowieka.

EWANGELIA 01.08.2021
J 6, 24-35 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».

EWANGELIA 08.08.2021
J 6, 41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba
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».

EWANGELIA 15.08.2021
Łk 1, 39-56 Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, ponieważ On
wywyższył pokornych

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do
pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła
Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i
powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która
uwierzyła,

że

spełnią

się

słowa

powiedziane

Jej

Wtedy rzekła Maryja:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

od

Pana».

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do
domu.

EWANGELIA 22.08.2021
J 6, 55. 60-69 Słowa życia wiecznego
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest
prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta
mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł
do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego
tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa,
które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy,
którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go
wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może
przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu

wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do
Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty
masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty
jesteś Świętym Bożym».

EWANGELIA 29.08.2021
Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Prawo Boże a zwyczaje
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy
przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek
nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle
Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją,
rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją.
Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają,
jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie
nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach,
jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest
ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”.
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie,
wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co

mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to
zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Opr. Marlena Przybylska
W sobotę, 17 sierpnia, o godz. 17:00 zbiórka przy kościele i
wymarsz naszej parafialnej pielgrzymki na Jasną Górę. O godz.
18:30 wraz z innymi parafiami częstochowskimi będziemy
uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej na szczycie i modlitwach
Nowenny do Matki Bożej przed Jej uroczystością.

W niedzielę, 5 września, były proboszcz naszej parafii
Ks. Dr Franciszek Dylus będzie obchodził 60 rocznicą święceń
kapłańskich. Uroczysta Msza św. w jego intencji o godz. 12:00.
Zapraszamy parafian do udziału w tej modlitewnej uroczystości.

12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie
się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety
Róży Czackiej.

