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XX Niedziela w ciągu roku
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja
jest prawdziwym napojem
Jezus powiedział do Żydów: "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".
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: "Jak On może nam dać swoje Ciało
na pożywienie?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten,
który jedli wasi przodkowie, a pomarli.
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". Chleb żywy, który zstąpił z nieba

a także tę która przemawia do nas tak jasno i zrozumiale: "Chodźcie, nasyćcie się moim
chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi!" (Prz 9,5-6). Parafrazując ten cytat, możemy powiedzieć: Chodźcie i spożywajcie Ciało
i krew Pana, bo właśnie to jest nasza mądrość i rozwaga, to nasz bilet do życia, życia
wiecznego u boku Pana.
W liście do Efezjan Paweł nam daje rady, które są dla nas ważne: „Nie bądźcie przeto
nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.” (Ef 5,17). To Miłość do Boga,
jedność z Jezusem Chrystusem, przeżywanie wraz z Nim drogi i poświęcenia się dla nas,
dla naszego Zbawienia i życia wiecznego. Dlatego też „Dziękujcie zawsze za wszystko
Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!” (Ef 5,20).
Takim dopełnieniem powyższych, są słowa Jezusa Chrystusa, które Święty Jan
w swojej Ewangelii cytuje nam, wprawdzie skierowane jako nauka Żydom, ale i zarazem
nam wszystkim, którzy czerpiemy z Słowa Życia – Słowa Bożego, jaką są Ewangelie. „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki." (J 6,53.58). Czy
nasza mądrość jest na tyle wystarczająca, by przyjąć i zrozumieć? Właśnie te Słowa, Słowa
Chrystusa zawierają wszystko czego Nam trzeba, by pojąć co czynić, jak postępować, jak
mądrze wsłuchiwać się w Słowa Życia. Wystarczy być w łączności nie tylko duchowej, ale
i poprzez Chleb Eucharystyczny z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To tylko tyle i aż
tyle.
Panie, pozwól nam przyjmować Ciebie w uczcie Eucharystycznej, abyśmy byli ciągle
w łączności z Tobą i Twoim Słowem.
Piotr Blachowski


Ewangelia * J 6, 51-58


Mądrość w wierze
Zdobywana, czy nabyta, wrodzona, zawsze jest ważna w każdym momencie. Mądrość,
przezorność, odpowiedzialność. Wszystko to oznacza nasz stosunek do życia, wiary, postępowania. Bowiem, jak będziemy postępować, jak będziemy używać naszej mądrości
i odpowiedzialności, tak będziemy widzieć i postrzegać naszą wiarę, nasze życie doczesne
i wieczne.
Bez wiary nie potrafilibyśmy znaleźć swojego miejsca na ziemi. Tak samo w życiu codziennym, jak w nim funkcjonować, nie mając wiary? Wiary w dokonania nasze, czy innych,
wiary w nasze możliwości, wreszcie wiary w Boga, w Jezusa Chrystusa, który nam ofiarował
samego siebie. To właśnie uczestnictwo w Eucharystii, obcowanie z Jezusem Chrystusem,
ładuje nasze akumulatory, daje nam siłę i motywację do dalszych działań. Mamy to wielkie
szczęście uczestniczyć w momencie uobecnienia się podczas Mszy Chrystusa pod postacią
chleba i wina. Czy zdajemy sobie sprawę z tej niesamowitej Łaski?
Aby to zrozumieć, uruchomić powinniśmy naszą mądrość, tę która zakorzeniona jest
w nas, i tę która pozwala nam zrozumieć to, o czym nauczają nas dzisiejsze czytania,

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Witam i pozdrawiam wszystkich gości wczasowiczów wypoczywających pośród nas.
Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach codziennych
o godzinie: 800 i 1800
Nasza świątynia jest otwarta codziennie od porannej aż do wieczornej liturgii;
w nawie bocznej wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do udziału.
2. W czwartek, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, będziemy modlić się
za miliony ofiar, także spośród naszych krewnych i rodaków, totalitarnych i zbrodniczych
systemów politycznych XX wieku.
3. O przewodniczenie czwartkowej adoracji proszę grupę I. O godzinie 1500 Msza święta
z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
4. 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
naszej kalwarii.

5. W przyszłą niedzielę – 26 sierpnia br. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej będziemy przeżywać uroczystość odpustową ku czci naszej Matki
Pocieszenia, której będzie przewodniczyć Kanclerz Diecezjalnej Kurii Pelplińskiej
ks. kanonik dr Adam Kałduński. Do godnego przeżycia przygotowujemy się poprzez
sakramentalną spowiedź świętą z udziałem kapłanów naszego dekanatu w sobotę od
godziny 1300 – 1500. O godzinie 1500 z kościoła wyruszymy na Drogę Krzyżową na kalwarię.
Po powrocie – o godzinie 1730 wieczorna Msza święta. Gorąco proszę o posprzątanie
kalwarii według zaproponowanego porządku od godziny 900 w czwartek – 23.08. br.
W niedzielę będą tylko dwie Msze święte: o godzinie 800 w kościele i o 1100 na kalwarii.
O godzinie 1030 wyruszymy procesjonalnie z Najświętszym Sakramentem na kalwarię.
Proszę młodzież z KSM-u o niesienie sztandaru i feretronu z Matką Bożą Pocieszenia
i św. Mikołajem oraz panów niosących zwykle feretron do powitania i pożegnania. Miejsce
celebry jest zlokalizowane przy Kaplicy Grobu Pańskiego.



Msze święte w intencji:
800
1000
niedziela
1130
26.08.
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;

poniedz.
20.08.

800
1800

+ Jana Kroplewskiego, rodziców i teściów;
+ rodziców: Jana i Elżbiety oraz krewnych z rodzin Lipskich i Zabrockich;

wtorek
21.08.

800
1800

+ Ewy Narloch – intencja z pogrzebu;
+ Antoniego, Heleny, Zenona, i Tadeusza Miszewskich;

800
1800

+ Heleny i Anzelma Lorków;
Róży p.Antoniego Ciemińskiego z Huty o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla członków Róży i ich rodzin oraz zmarłych;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O posprzątanie kościoła w piątek po wieczornej Mszy świętej prosimy parafian ze strefy
kolędowej Wdzydze II. Bóg zapłać parafianom z Podrąbionej, Zabród, Czystego, Lipy,
Krzywego, Wybudowań Przytarni i Jonin. Proszę o posprzątanie swoich obejść oraz
o udekorowanie okien i domów. Wywieśmy flagi.

środa
22.08.

6. Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tucholi oraz Biuro Fides Tour zapraszają do udziału
w pielgrzymce SANKTUARIA MARYJNE WARMII I MAZUR ORAZ PODLASIA z wizytą
w Wilnie w dniach: 10.09.2018 - 14.09.2018. Koszt całkowity 995 zł.

czwartek
23.08.

7. Niech Chrystus żyjący na wieki obficie błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.


piątek
24.08.

W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek, 20 sierpnia, św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca
chwały Maryi. Bernard urodził się we Francji. Otrzymał staranne wychowanie chrześcijańskie. W roku 1111 wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux i wkrótce został opatem.
Słowem i pismami przyczyniał się do pogłębienia życia wewnętrznego i utwierdzenia
wiary. Wywarł olbrzymi wpływ na Europę. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku.
we wtorek, 21 sierpnia, św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić
wszystko w Chrystusie. Józef Sarto (Giuseppe Melchiorre Sarto) urodził się w Riese
w roku 1835. W roku 1884 został biskupem Mantui, a później patriarchą Wenecji
i kardynałem. W roku 1903 został wybrany papieżem i wybrał imię Pius X. Ożywił
w Kościele życie eucharystyczne i rozpoczął reformę liturgii.

800
1500
1700 – 1800
1800
800
1800
800

sobota
25.08.

niedziela
26.08.

1300 – 1500
1500
1730
Wdzydze 1800
800
1030
1100/a
1100/b
1100/c

+ Tomasza i Konrada Warsińskich oraz rodziców z obu stron;
Koronka i Msza św. zbiorowa do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej;
+ Bolesławy Cieśnik – w 1 rocznicę śmierci;
+ Edmunda, Andrzeja, Edwarda oraz rodziców z obu stron;
+ Benedykta Gołuńskiego, Kacpra Milocha oraz dziadków z obu stron
Stefana, w 72 rocznicę urodzin msza dziękczynna i Emilii,
w 29 rocznicę urodzin;
Spowiedź święta
wyjście Drogi Krzyżowej na kalwarię
+ Agnieszki Kiżewskiej – w 1 rocznicę śmierci;
+ Anny, Leona, Hilarego Słomińskich
+ Zenona Wesołowskiego – w 20 rocznicę śmierci oraz Waldemara;
procesja z Najświętszym Sakramentem do miejsca celebry
pielgrzymów, dobrodziejów oraz parafian i gości
+ Grzegorza Szalewskiego – w 1 rocznicę śmierci;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc

w środę, 22 sierpnia, Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
w piątek, 24 sierpnia, św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach
i Armenii, męczennik. Apostoł Bartłomiej, nazywany także Natanaelem, urodził się
w Kanie. Apostoł Filip przyprowadził go do Jezusa, który zaliczył Bartłomieja do grona
Apostołów. Według tradycji głosił on Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską.
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