Nr 336 / 16 sierpnia 2015 ISSN 2080-0010

XX Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Prz 9, 1–6

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt,
namieszała wina i stół zastawiła. Służące
wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc
miasta: «Prostaczek niech do mnie tu
przyjdzie». Do tego, komu brak mądrości,
mówiła: «Chodźcie, nasyćcie się moim
chlebem, pijcie wino, które zmieszałam.
Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą
rozwagi».
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34, 2–3. 10–11. 12–13. 14–15

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
jego chwała będzie zawsze na moich
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Zbliżcie się, synowie,
posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

S Ł O W A

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 6, 56

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.

EWANGELIA
J 6, 51–58

Jezus powiedział do tłumów: «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 spożywali 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 poumierali. Kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki».
Oto słowo Pańskie

KOMEN TARZ
Zachęta Jezusa, aby spożywać Jego
Ciało i pić Jego Krew, musiała spowodować
oburzenie Żydów. Nakłaniała bowiem do
czegoś, co było sprzeczne z ich religią
i wynikającymi z niej zasadami. Jak można
jeść ludzkie ciało i jak można pić krew,
która jest siedliskiem życia?
Gdybyśmy dziś usłyszeli podobne słowa
zapewne też bylibyśmy oburzeni. Jednak
kontekst, w którym te słowa zostały
wypowiedziane – nauczanie o chlebie –
powinien zmusić słuchaczy do zastanowienia się, co tak naprawdę chce
powiedzieć Jezus.
Apostołowie, którzy dobrze zapamiętali
nauczanie Jezusa nie byli zdziwieni, kiedy
w czasie Ostatniej Wieczerzy wziął chleb
i wino i powiedział: To jest moje Ciało
i moja Krew.
Komunia jest prawdziwym i rzeczywistym zjednoczeniem z Chrystusem tu na
ziemi i prowadzi do pełnego zjednoczenia
w wieczności.
ks. dr Waldemar R. Macko

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 5, 15–20

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie:
nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.
Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.
Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz
usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie
upijajcie się winem, bo to jest przyczyną
rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,
przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha,
śpiewając i wysławiając Pana w waszych
sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko
Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
Oto słowo Boże
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1. Nieszpory zostaną odprawione o godz.
17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
2. W tym tygodniu przypadają następujące
wspomnienia liturgiczne:
– w poniedziałek, 17 sierpnia,
wspomnienie św. Jacka, kapłana;
– w czwartek, 20 sierpnia, wspomnienie
św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła;
– w piątek, 21 sierpnia, wspomnienie
św. Piusa X, papieża;
– w sobotę, 22 sierpnia, wspomnienie
Najśw. Maryi Panny Królowej.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
3. W poprzednią niedzielę zebraliśmy
6659 PLN na potrzeby Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego. Wszystkim
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg
zapłać.
4. W najbliższym czasie sakramentalny
związek małżeński zawrą:
– Aleksander Piotr Major, kawaler z parafii
tutejszej
i
Adriana Ewa Ścisłowska, panna z parafii
pw. św. Edwarda w Gąsawach Rządowych
– zapowiedź II;
– Stanisław Kastory, kawaler z parafii pw.
św. Zygmunta
i
Izabella Radziwiłł, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź II.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
zachodzących między narzeczonymi,
zobowiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie parafian.

od 9.08 do 13.09.2015 r.
Za nauczycieli i wychowawców,
aby wspierali młodzież
w poszukiwaniu trwałych wartości
i podejmowaniu dobrych
wyborów życiowych.

ORĘDZIE O EUCHARYSTII ŚWIĘTEJ
Umiłowani Moi,
...Jestem Waszym Jezusem Chrystusem. Jestem
Eucharystią Świętą. Jestem nie tylko obecny
w Eucharystii Świętej. Jestem Eucharystią Świętą.
Msza św., którą odprawiacie jest Mną. Krew, którą
pijecie jest Mną. Ciało, które spożywacie jest Mną.
Jestem Bogiem Eucharystycznym. Jestem Eucharystyczną Miłością. Żadnej większej Miłości nikt nie
może posiadać i dać jak Miłość Eucharystyczna,
którą Ja Wam daję W Eucharystii Świętej. Ja
jestem Eucharystią Świętą. (...)
Eucharystia Święta jest Niebem pośród was. Ja
jestem waszym Niebem. Niebem wśród was.
Wszyscy chcecie iść do Nieba, ale Niebo przyszło
do was. Wszyscy chcecie Mnie zobaczyć, zobaczyć
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Boga. Ale Ja uczyniłem Się widocznym dla was
w Eucharystii Świętej. Ja jestem Niebem. Jestem
waszym Niebem. Niebem pośród was. Czy
spodziewacie się spotkać w Niebie jakąś osobę
bardziej chwalebną ode Mnie? Czy spodziewacie
się otrzymać w Niebie radość bardziej chwalebną
niż ta ode Mnie? (...)
Czas spędzony ze Mną, czas spędzony dla
Mnie..., wszystko dane Mi przez każdą osobę
w Eucharystii, jest największą ofiarą, jaką możecie
uczynić. (...)
W następnym numerze Klimatów zamieścimy obszerne
fragmenty z Orędzia Jezusa Chrystusa o Eucharystii
Świętej przekazane ks. Montfortowi Okaa - założycielowi klasztorów "Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi".

W naszym kościele trwa
CISZA, w której

PRZEMAWIA BÓG

w każdy piątek
od godz. 13.00 do 17.00
oraz od godz. 18.30 do 20.00
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