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 UWAGA! Niedzielne Msze Święte przywrócone z ograniczeniami (zobacz komunikat na 
polskiej stronie kościoła Immaculate Conception)  

 MARGARETKA – Modlimy się za kapłanόw:  Proboszcza - Ks. S. DeCarlo, Ks. St. Witczaka,    
Ks. Biskupa D. Miehm i Ks. W. Moloney. Pamiętajmy o naszych duszpasterzach    

 1 SIERPNIA - 11:30 – intencja: śp. Stefania Fudała – zamówiona przez rodzinę  

 Celebrans: Ks. Proboszcz Stephen DeCarlo 
 

 Mόdlmy się za chorych, cierpiących, za służbę zdrowia, za rządzących. Prośmy o 
Miłosierdzie Boże nad światem, o nawrόcenie grzesznikόw. Szczegόlnie gorąco mόdlmy 
się o zakończenie pandemii koronawirusa. 

 

(Z książki Święty Józef współcześnie 
AUTOR: KS. JAKUB ZIEMSKI) 
„O św. Józefie powiedziano wiele, choć sam nie 
powiedział nic”. (…) Ale czy rzeczywiście 
powiedziano wiele? Możliwe, że tak, choć 
współcześni, a zwłaszcza chrześcijanie wydawać 
by się mogło, że o nim zapominają. (…) Często 
szukamy świętych przebojowych i na każdą 
okazję, posiadających wręcz mega moce. Chodzi 

o to, aby spojrzeć na Józefa, męża Maryi, jako świętego na te czasy, jako tego, który jest równy innym 
świętym, a nawet przewyższa ich godnością. Pomocą w tym zadaniu stała się znana litania, której wezwania 
wytyczają szlak przybliżania jego sylwetki, jak i są miejscem zatrzymania nad tym, co dany tytuł oznacza i jak 
współcześnie można go rozumieć. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 1 VIII – święty Alfons Maria Liguori, patron spowiedników; 

• 5 VIII – Najświętsza Maryja Panna Śnieżna  



Nie samym chlebem żyje 

człowiek, lecz każdym słowem, 

które pochodzi z ust Bożych.  

Aklamacja wg Mateusza przed 

Ewangelią świadczy o czymś wiecej 

niż tylko prośba by Bóg dał nam 

„…Chleba naszego powszedniego”. 

Jesteśmy skorzy do niezadowolenia 

gdy tylko coś nie jest po naszej myśli 

tak jak tamci którzy szemrali 

przeciwko Mojżeszowi. Gdy byli w 

niewoli mieli jedzenia pod dostatkiem 

a kiedy Mojżesz wyprowadził ich ku wolności muszą nie dojadać. Mamy jako ludzie takie 

ciągoty od zarania dziejów więc to, jacy jesteśmy dziś, poprzez podobne stawianie 

sprawy, nie jest niczym nowym. Jezus bez ogródek wytyka ludziom prawdziwy powód 

dla którego idą za nim – nakarmił ich więc czemu nie mieliby skorzystać więcej z 

kolejnego darmowego posiłku.  

Przecież na co dzień myślimy o sprawach doczesnych i z trudem się od nich odrywamy. 

Jezus wie o tym i nie wyśmiewa tej małostkowości ale przynagla nas do tego aby nie 

zapominać o strawie duchowej gdyż to ten właśnie pokarm zaprowadzi nas do życia 

wiecznego.  

Przypomina nam o tym Św. Paweł w liście do Efezjan „…abyście już nie 

postępowali tak jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem (…) 

odnawiać się duchem (…) i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego 

na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” 

A zatem pamietajmy na co dzień:  

Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, 

nie będzie łaknął,  a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.  

(J 6,35) 

 

Komentarz z portalu Ja Katolik – kliknij link poniżej  

Groby indianskich dzieci przy kanadyjskich szkołach - co jest faktem a co dodaly media 

 
 

http://www.jakatolik.com/wiadomosci/Groby-indianskich-dzieci-przy-kanadyjskich-szkolach-co-jest-faktem-a-co-dodaly-media

