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XIX Niedziela w ciągu roku
Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Jam jest chleb, który z
nieba zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy?
Jakżeż może On teraz 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, 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.
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".
Ewangelia * J 6, 41-51


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.(…)
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”.
„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.
ks. Leszek Smoliński

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Witam i pozdrawiam wszystkich gości wczasowiczów wypoczywających pośród nas.
Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach codziennych
o godzinie: 800 i 1800
niedzielne i świąteczne Msze święte:
w Wielu: 800, 1000, 1130 i 1900
we Wdzydzach Tucholskich: nad jeziorem 1300
oraz w Ośrodkach Wczasowych: Largo: 1600, Czarnowodzianka: 1700.
Nasza świątynia jest otwarta codziennie od porannej aż do wieczornej liturgii;
w nawie bocznej wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do udziału.
2. Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy
świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności
Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień,
bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
3. W dniu jutrzejszym – w 13 dzień sierpnia – o godzinie 2000 – w rocznicę Objawień
Fatimskich – Msza święta z procesją fatimską. Zapraszamy do udziału, przynieśmy ze sobą
świece.
4. W środę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Jest to święto nakazane i dlatego Msze św. będą sprawowane w porządku niedzielnym.
Tradycyjnie podczas każdej Mszy świętej pobłogosławimy wieńce z ziół i kwiatów,
symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi obdarzył Ją Bóg.
5. Także 15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu nad
Wisłą” – i modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta. O godzinie 1000 tego dnia
w naszej świątyni Msza święta za Ojczyznę.
6. O posprzątanie kościoła w piątek po wieczornej Mszy świętej prosimy parafian z Lipy,
Zabród, Czystego, Podrąbionej, Krzywego. Bóg zapłać parafianom z Wdzydz I.
7. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii.
W tym tygodniu w Dąbrowie i Kliczkowach. Bóg zapłać za składane ofiary, które
przeznaczamy na nowe urządzenie czyszczące do naszej świątyni oraz na nowe naczynia
liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do polowych celebr odpustowych na
kalwarii.
8. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie „kolektą specjalną” przeznaczoną na prace
remontowo-konserwatorskie w naszej świątyni. Polecamy ją naszemu wspólnemu
zatroskaniu. Ostatnia wyniosła 8145 zł. Bóg zapłać!
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Jana Klamana z Wiela.
Wieczny odpoczynek...
10. Maryi wniebowziętej polecamy jubilatów i solenizantów całego tygodnia.


W tym tygodniu patronują nam:
we wtorek, 14 sierpnia, św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), polski franciszkanin,
apostoł Niepokalanej, męczennik w Auschwitz.
w piątek, 17 sierpnia, św. Jacek (ok. 1200-1258), jeden z pierwszych polskich dominikanów, misjonarz na Rusi.

Porządek sprzątania kalwarii przed dorocznym odpustem
Matki Bożej Pocieszenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kaplica Ogrójca – Huta
Kaplica Serca Pana Jezusa - Broda
Kaplica Serca Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju – Dąbrowa, strona lewa
Kaplica nad Cedronem – Dąbrowa, strona prawa i centrum wsi
Dom Annasza - Borsk
Święte Schody – Wdzydze I
Dom Kajfasza - Kliczkowy
Kaplica Biczowania – Lipa, Rów i Podrąbiona, Wiele, ul. Derdowskiego
od pp. Szultków do pp. Wyszyńskich
9. Pałac Piłata – Jeżewo, Chojny. Robaczkowo
10. Stacja I Drogi Krzyżowej: „Jezus skazany na śmierć” – Wiele, ulica Górska,
ul. ks. kard. Wyszyńskiego i ul. św. Jana Pawła II
11. Stacja II Drogi Krzyżowej: „Jezus bierze krzyż na swoje ramiona” - Wiele, ulica
Dąbrowska, strona prawa
12. Stacja III Drogi Krzyżowej „I upadek Pana Jezusa” – Wiele, ulica Dąbrowska,
strona lewa
13. Stacja IV Drogi Krzyżowej: „Jezus spotyka Matkę Swoją” – Wiele, ul. Derdowskiego
– strona lewa
14. Stacja V Drogi Krzyżowej: „Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż: – Wiele,
ul. Derdowskiego, strona prawa
15. Kaplica Świętej Weroniki - Przytarnia
16. Kaplica II Upadku Pana Jezusa – Wiele, ulica Wicka Rogali
17. Kaplica Płaczących Niewiast – Wiele, ulica Pocztowa i Wdzydze II
18. Kaplica III Upadku Pana Jezusa - Górki
19. Stacja X Drogi Krzyżowej: „Pan Jezus z szat obnażony” – Wiele, ul. Polna,
wyb. pod Górki, Bekasewo
20. Stacja XI Drogi Krzyżowej: „Pan Jezus do krzyża przybity” – Wiele, ul. Kościerska,
ul. Widokowa
21. Kaplica Ukrzyżowania: Wiele, ul. ks. płk. Wryczy, str. lewa (od pp. Wróblewskich
do pp. Nowackich)
22. Stacja XIII i XIV Drogi Krzyżowej: „Kaplica Grobu Pana Jezusa” - Wiele, ulica
ks. płk. Wryczy, str. prawa (od pp. Szumigajów)
23. Ambona – Wiele, ulica Krótka i Mrówkowo, Rogalewo i Przydół
24. Droga u wejścia na Kalwarię - Biała Góra, Piątkowo
25. Droga przejścia procesji podczas Drogi Krzyżowej - Wiele, ulica Główna
Sprzątanie rozpoczynamy we wtorek, 23 sierpnia 2018 r. 



Msze święte w intencji:
800
1000
niedziela
1130/a
12.08.
1130/b
1900
Wdzydze 1300

+ Józefa Breszki, Tadeusza, Andrzeja oraz z rodziny Lasków i Breszków;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia
+ Michała Sikorskiego – w 10 rocznicę śmierci;
Magdaleny Marii – msza dziękczynna w 18 rocznicę urodzin;
+ Agnieszki, Bolesława i Marii Priebów;
+ Heleny, Józefa, Teodora, Leokadii Lorków;

800
2000

+ Idziego Zgody –od Firmy Pogrzebowej p. Synaka;
Anny, msza dziękczynna w 60 rocznicę urodzin, z prośbą o dalsze łaski;
Nabożeństwo z procesją fatimską

wtorek
14.08.

800
1800

+ rodziców: Michaliny, Bolesława, Weroniki i Bronisława;
+ Jana Laski – w 12 rocznicę śmierci;

środa
15.08.

800
1000
1130
1900
Wdzydze 1300

poniedz.
13.08.

czwartek
16.08.

800
1500
00
17 – 1800
1800

+ Leona Gierszewskiego – z okazji urodzin
w intencji Ojczyzny
+ Heleny, Władysława i Tadeusza Erdmana;
całej rodziny, z podziękowaniem za odebrane łaski – z prośbą o dalsze
+ Heleny Drążek – w rocznicę śmierci i Edmunda
+ Władysława Bławata’
Koronka i Msza św. zbiorowa do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej;
+ Jadwigi i rodziców Błaszkowskich;

piątek
17.08.

800
1800

+ Rafała Jażdżewskiego - intencja od Firmy Pogrzebowej p. Synaka
+ Benedykta Gołuńskiego, Kacpra Milocha oraz dziadków z obu stron

sobota
18.08.

800
1500
1800

+ Genowefy i Bronisława Kruszyńskich ;
Teresy i Zdzisława Miszke, Msza święta dziękczynna w 65 rocznicę
małżeństwa
+ Cyryla, Andrzeja oraz rodziców: Heleny i Teofila;

800
1000
niedziela
1130
19.08.
1900
Wdzydze 1300

+ Stefana Sobieckiego;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia
+ Ireny Narloch – w 2 rocznicę śmierci, Józefa oraz rodziców z obu stron;
+ Edwarda i Dariusza Kniplów oraz rodziców z obu stron;
+ Mieczysława Orłowskiego – w 3 rocznicę śmierci;

ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja
Sanktuarium Kalwaryjskie
83-441 Wiele ul. Derdowskiego 1
www.kalwariawielewska.pl
e-mail: parafiawiele@gmail.com
Formatowanie i druk, msk

