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MSZE ŚWIĘTE 
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 

12.30, 18.00 
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00 
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30 – 17.55 

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

 
Piątek w godz. 15.00 – 17.30 

NUMERY TELEFONÓW: 
ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333 | ks. Przemysław Demski – 512 774 377 
ks. Marek Kubecki – 695 482 363 | ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 369 244 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

XIX Niedziela Zwykła 
              1 Krl 19,4-8 Ef 4,30-5,2   J 6,41-51 

Biuletyn Parafialny          
 

08 sierpnia 2021 r. | Nr 408/2021 | 

[…] 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 naszego ziemskiego życia. Natomiast 
wspólnota, którą tworzymy z Jezusem, pozwala nam już tu na ziemi odczuwać 
przedsmak nieba. Skoro karmimy się chlebem z nieba, sami mamy otwierać oczy, by 
widzieć, gdzie i jak możemy być potrzebni. 
 
Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 
pątnikom uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy ludem pielgrzymującym, że tu 
na ziemi jesteśmy przechodniami. Tym, co stanowi wspólny mianownik Kościoła 
pielgrzymującego, jest niewątpliwie Eucharystia. Gdyby pielgrzymi nie uczestniczyli 
w codziennej Eucharystii, byliby tylko turystami. Gdyby chrześcijanie przestali 
spożywać „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 koncentrował 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 przerasta; iść jak najczęściej. Ojciec Leon Knabit zauważa: 
„Przystępując regularnie do Komunii, można popaść w rutynę. Ale czy nie jest 
prawdą, iż ten, kto się systematycznie odżywia, jest w lepszej kondycji od tego, kto 
sięga po pokarm sporadycznie?”. Oprócz tego, bardzo fizycznego, argumentu istnieje 
o wiele ważniejszy. Znajdujemy 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, kiedy 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 wesele? Na pewno nie 80 % zaproszonych. A tylu mniej więcej nie chodzi do 
Kościoła w dużych miastach. 



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś nasze ofiary składane na tacę przeznaczamy na fundusz 

remontowy. Rozpoczął się właśnie remont ubytków ściennych w naszej 
katedrze. Z Urzędu Pomorskiego Konserwatora Zabytków 
otrzymaliśmy ponad 15 tyś. zł. Brakuje nam jeszcze 30 tyś. zł. Za każdą 
złożoną ofiarę składamy serdeczne podziękowania. 

2. W piątek zapraszamy do naszej katedry o godz. 19.00 na kolejne 
nabożeństwo fatimskie. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. 

3. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius XII w 1950 r. przypieczętował 
dogmatem prawdę obecną w Kościele już od V w., że Maryja po ziemskim życiu 
z ciałem i duszą została wzięta do chwały nieba i wywyższona przez Boga jako 
Królowa. W polskiej tradycji z tą uroczystością jest związany obrzęd 
błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, zbóż, dlatego przynosimy je przed 
ołtarz. Chcemy w ten sposób uwielbić Boga i podziękować Mu za to, że troszczy 
się o nas. Obrzęd błogosławieństwa odbędzie się na zakończenie każdej Mszy 
Świętej.  

4. 15 sierpnia przypadnie 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., 
zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny. Skutki 
tego triumfu Wojska Polskiego wpłynęły także na historię Europy, bowiem 
zatrzymano nawałnicę bolszewicką, która zagrażała nie tylko naszemu 
narodowi. 

5. Także za tydzień w niedzielę ofiary składane do puszek przeznaczymy na rzecz 
pomocy wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku tegorocznych powodzi.  

6. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań do Matki Bożej 

7. Od 1 lipca kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym jest czynna 
tylko w piątki w godz. 15.00-17.30. 
 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Ryszard Łukasik, l. 63; 
† Tadeusz Obrębski, l. 73; 
† Janina Czeszejko- Sochacka, l. 90; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 

09.08. – Poniedziałek - św. Teresy Benedykty od Krzyża, święto 
7.00 W intencji parafian 
18.00 † Elżbieta Rudnicka – Kazaniecka 1 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(9) 

10.08. – Wtorek  - św. Wawrzyńca, święto 

7.00  O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krzysztofa z 
okazji urodzin 

18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(10) 

18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy i pozostałe ofiary 
katastrofy pod Smoleńskiem 

11.08. – Środa – św. Klary, wspomnienie 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(11) 
18.00 † Władysława(f) Parus - Modrzewska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

12.08. – Czwartek 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(12) 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla siostry 

Tomaszy 
18.00 † Agata Wiśniewska  

13.08. – Piątek  
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(13) 
18.00 † Zbigniew Majewski, rodzice z obojga stron i rodzeństwo 
19.00 Nabożeństwo fatimskie 

14.08. – Sobota – św. Maksymiliana M. Kolbego, wspomnienie 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(14) 
15.00 Msza św. ślubna 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi i 
Czesława Mroczkowskich z okazji 60-tej rocznicy ślubu 

18.00 † Tadeusz Okrasa, rodzice z obojga stron 
15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

7.30 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(15) 

9.30 
† Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Aleksander 
Arest 

11.00 † Kazimiera Żyła 1 rocznica śmierci, Aleksander Żyła 4 rocznica śmierci 
12.30 † Ryszard Zakierski 2 rocznica śmierci 
18.00 Rezaerwacja  


