
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam 
jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Je-
zus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On te-
raz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?”. Jezus im odpowiedział: «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 nauczył się, przyj-
dzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedy-
nie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest 
chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 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, 41-51
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Hostia, którą przyjmujemy w Komunii Świętej wypiekana jest 
z niekwaszonego [przaśnego] chleba. Po konsekracji w ciało Chrystu- 
sa, nie zmienia swoich fizycznych właściwości.

Żydzi nie mogli zrozumieć, w jaki sposób Jezus jest chlebem zstę-
pującym z nieba, a Jego spożywanie ma im zapewnić życie wieczne. 
Jak może dać im na pożywienie swoje ciało?

Po przeistoczeniu kapłan stwierdza: „Oto wielka tajemnica wiary!”. 
„To nie człowiek sprawia, że dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, 
ale Chrystus, który został za nas ukrzyżowany”.

Przyjmowanie Komunii Świętej daje życie wieczne
Są ludzie, którzy z różnych powodów nie mogą przyjmować Ciała 
Chrystusa, ale są i tacy, którzy tego nie robią z duchowego leni-
stwa. Jeżeli ktoś nie mógł dzisiaj przyjąć Komunii, to codziennie 
przed Mszą Świętą kapłan czeka na niego w konfesjonale.

ks. Eugeniusz Burzyk

19. Niedziela Zwykła –  ROK B



A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?
W dniach 17-26 lipca trwała kolonia parafialnej Oazy Dzieci Bożych pod przewodnictwem ks. Pawła 
Wawaka, wikariusza naszej parafii. Grupa dzieci wraz z opiekunami i animatorami wyruszyła autokarem 
do ośrodka wypoczynkowego w Zwierzyniu. Dni upływały im na zabawach, wycieczkach i spotkaniach 
w grupach. W okolicy miejsca pobytu dzieci miały okazję nabrać wody ze Źródełka w Zwierzyniu, przeje-
chać się drezynami rowerowymi, zwiedzić mini ZOO w ośrodku Caritasu w Myczkowcach. W dalszych wy-
cieczkach towarzyszył im przewodnik, który poprowadził ich na szlak najwyższego szczytu w Bieszczadach 
– Tarnicy oraz Połoniny Caryńskiej i Orlego Kamienia. Ponadto grupa skorzystała z przejażdżki kolejką 
wąskotorową w Cisnej, zwiedziła klasztor Sióstr Norbertanek w Komańczy, w którym przetrzymywany 
był kardynał Stefan Wyszyński oraz przespacerowała się tropem Drogi Krzyżowej wykonanej przez biesz-
czadzkich artystów do ruin klasztoru w Zagórzu. W kolejne dni dzieci miały okazję popłynąć statkiem 
po Solinie i przejść po Zaporze, zwiedzić Muzeum Etnograficzne w Sanoku i ruiny bunkra sowieckiego 
z czasów II wojny światowej. W wolnych chwilach wszyscy oddawali się zajęciom sportowym, takim jak 
gra w piłkę nożną i pływanie w basenie. Dziękujemy Księdzu Pawłowi za przygotowanie tego wyjazdu 
oraz opiekunom i animatorom za troskę o jego bezpieczny i radosny przebieg. Podziękowania należą się 
również hojnym sponsorom za pomoc w organizacji kolonii. 

Małgorzata Kuderska



Zmarli:
† Edward Nowak, lat 83
† Kazimierz Karnas, lat 82
† Mirosław Dziech, lat 59
† Katarzyna Czarniecka, lat 56
† Zofia Danek, lat 82
† Władysław Kubator, lat 70
† Maria Jarguz, lat 84
† Krystyna Białas, lat 93

Statystyka – lipiec 2021Statystyka – lipiec 2021
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 8 sierpnia
  7.00 † Marian Jankowski w 4 r. śmierci
  8.30 † Stanisław Kaczkoś w r. śmierci
10.00 † Helena Bryś
11.30 † Maria Jarguz
18.00 † Jan Chrapek
PONIEDZIAŁEK – 9 sierpnia
  6.30 † Jan Chrapek
18.00 † Franciszek Porwisz
WTOREK – 10 sierpnia
  6.30 † Jan Chrapek
18.00  † Władysława i Dominik z rodziną
ŚRODA – 11 sierpnia
  6.30 † Jan Chrapek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Czesław 
Lepianka; † Edward Nowak; † Adam 
Szlachta; † Jerzy Drewniak; † Jan Ro-
dak; † Władysława Gawęda; † Jan Rad- 
wan; † Grzegorz Spadek; † Maria Re-
petowska; † Władysław Kubator; † He- 
lena i Julian Małeccy

CZWARTEK – 12 sierpnia
  6.30 † Jan Chrapek
18.00 † Teresa Kuśnierz
PIĄTEK – 13 sierpnia
  6.30 † Jan Chrapek

18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło- 
gosławieństwo Boże i zdrowie dla I Ró- 
ży Kobiet pw. św. Brygidy; † Maria Jar- 
guz (od I Róży Kobiet); † Jolanta Sta- 
nek; † Helena Płonka; † Mieczysław 
Pudełko; † Maria Czardyban; † Wale- 
ria Piwowarczyk; † Katarzyna Czarniec- 
ka; † Mirosław Dziech; † Czesław Mat- 
lak; † Jacek Stopa; † Czesław Wiktoro-
wicz; † Dorota Kanik; † Jarosław Apry-
as; † Dorota Matusz; † Wiktor Wyrwa; 
† Stanisława Saternus; † Jan Baniak; 
† Zofia Danek

SOBOTA – 14 sierpnia
  6.30 † Jan Chrapek
18.00 † Damian Grządziel
NIEDZIELA – 15 sierpnia
  7.00 † Maria i Władysław Koczy z wnukiem 

Grzegorzem
  8.30 † Jan Chrapek
10.00  Dziękczynna z okazji 30 rocznicy 

ślubu z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i opiekę MB na dalsze lata życia

11.30  Dziękczynna w intencji ks. Pawła - z po- 
dziękowaniem za pracę duszpasterską 
w naszej parafii

 † Maria i Ferdynand Targosz
18.00 † Irena Surzyn w 13 r. śmierci

 1. W piątek – 13 sierpnia o 17.30 zapraszamy na 
nabożeństwo fatimskie z tradycyjną procesją 
wokół kościoła, które poprowadzi ks. Kamil Ku- 
chejda – moderator Diakonii Ewangelizacji 
Ruchu Światło-Życie Diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej. O zaangażowanie w prowadzenie różań-
ca prosimy I Różę Kobiet pw. św. Brygidy. Na 
Mszę Świętą i Różaniec można jeszcze zama- 
wiać intencje modlitewne za żywych i zmar- 
łych. Składka podczas Mszy Świętej przezna-
czona będzie na cele duszpasterskie i ewan-
gelizacyjne. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa 
uczestnicy procesji muszą mieć maski zasłania- 
jące nie tylko usta, ale i nos.

 2. Przy stolikach z prasą można nabyć poświęco- 
ne breloki do przypięcia w swoim samocho-
dzie, na którym z jednej strony jest postać św. 
Krzysztofa, a z drugiej zdjęcie naszego kościo-

ła. Dostępne są również poświęcone różańce 
z krzyżem św. Benedykta, który oddala ducho-
we i fizyczne niebezpieczeństwa, szczególnie 
te związane z czarami, otruciem i kuszeniem 
przez szatana.

 3. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koście-
le odpowiedzialni są mieszkańcy ulic: Białej, 
Hubala, Podlesie, Spółdzielczej, Łęckiej, Kalino- 
wej. Dziękujemy mieszkańcom ulic: Hallera, 
Krętej oraz domów jednorodzinnych Alei Dwor- 
skiej za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 4. W przyszłą niedzielę – 15 sierpnia składka 
specjalna przeznaczona na wymianę kolejnych 
okien w naszym kościele.

 5. Również w przyszłą niedzielę – jak w każdą 
trzecią niedzielę miesiąca – do puszek będzie- 
my składać ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzi-
nie, którą objęliśmy opieką.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


