
Święty  Wawrzyniec – Diakon  i  Męczennik,  
główny  patron  Diecezji Pelplińskiej 
Wawrzyniec  był jednym z siedmiu diakonów Kościoła 
rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Wiadomości 

historyczne o nim posiadamy bardzo skromne. Według „Księgi 
Papieży” śmierć Wawrzyńca związana jest bezpośrednio z 

męczeństwem papieża św. Sykstusa II, który zginął dnia 6 

sierpnia 258 r. wraz ze swoimi czterema diakonami. Natomiast 
według powszechnej i najdawniejszej tradycji rzymskiej 

Wawrzyniec miał być wyłączony z grupy skazanej na śmierć, która stanowiła 
orszak papieża. Wawrzyniec był bowiem administratorem majątku Kościoła w 

Rzymie. Miał równocześnie zleconą opiekę nad ubogimi. Namiestnik rzymski liczył, 
że namową i kuszącymi obietnicami, a w razie potrzeby katuszami, wymusi na nim 

oddanie całego majątku kościelnego w jego ręce. Wawrzyniec miał wówczas 

poprosić o kilka dni, aby mógł zebrać "skarby Kościoła" i pokazać je 
namiestnikowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził wszystką 

biedotę Rzymu, którą wspierała gmina chrześcijańska. Miał przy tym wypowiedzieć 
słowa: "Oto są skarby Kościoła!" Zawiedziony tyran poddał go wyjątkowym 

katuszom. Walerian nakazał rozciągnąć go na żelaznych rusztach i wolno 

podgrzewać i piec żywcem w ogniu. Wawrzyniec miał się zdobyć jeszcze na słowa: 
"Widzisz, że ciało moje jest już dosyć przypieczone. Obróć je teraz na drugą 

stronę!" Św. Leon Wielki daje do tych słów piękny komentarz: "Jak silny musiał 
być ogień miłości Chrystusowej, skoro gasił on żar ognia naturalnego!".  

    Niezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci, poniesionej 10 sierpnia 258 r., 
rozbudziły w Kościele rzymskim niezwykły kult Wawrzyńca. Św. Augustyn pisze, że 

jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. 

Wawrzyńca. Największy zaś poeta starożytnego chrześcijaństwa, Prudencjusz (+ 
440), w natchnionych strofach podaje, że bohaterska śmierć Wawrzyńca zadała 

cios bałwochwalstwu, które od tego czasu zaczęło chylić się ku upadkowi aż do 
ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła.Ciało Męczennika pogrzebał św. 

Justyn, kapłan, w posesji św. Cyriaki. Co roku wierni tłumnie gromadzili się wokół 

jego grobu. Jego imię włączono do kanonu Mszy świętej i do Litanii do Wszystkich 
Świętych. Cesarz Konstantyn Wielki nad jego grobem w roku 330 wystawił 

bazylikę.  
    Z Rzymu kult Męczennika rozszerzył się na cały Kościół. Wawrzyniec był w 

starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych świętych. 
Doznawał on czci jako szczególny patron ubogich, piekarzy, kucharzy i 

bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w czasie pożarów i przeciw chorobom 

reumatycznym. Postać jego otoczono wieloma legendami. Jemu także 
przypisywano, że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną 

duszę. 
Święty Wawrzyniec jest głównym patronem Diecezji Pelplińskiej  
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu 

jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli 

do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali 

Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym 

brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu 

przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: 

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. 

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a 

który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec". Oni 

zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?" Jezus, 

odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, 

którego On posłał". Rzekli do Niego: "Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i 

Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał 

im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy 

chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje 

światu". Rzekli więc do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im 

Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we 

Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie". 

KOMENTARZ 

 „Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec 
mój da wam prawdziwy chleb z nieba. (...) Chlebem 
Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje 
światu”. Ten Chleb, jak dawna manna, jest chlebem 
życia, ale też zarazem chlebem próby. Czy mamy 

odwagę uwierzyć, że ten prosty opłatek ukrywa boską obecność samego 
Chrystusa? To jest pokarm, którego moc przekracza wszystko inne. Chleb, 
który daje życie i w którym ukryte jest bezkresne tchnienie Boga. To wiara 
pozwala nam przyjąć moc tego chleba. Czy mamy odwagę porzucić dawnego 
człowieka, aby szukać naszego Mistrza tam, gdzie On naprawdę przebywa? 

1111 
LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Wj 16, 2 – 15  

II czytanie: Ef 4, 17 – 24 

Ewangelia: J 6, 24 – 35 



 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

* W środę nowenna w intencji pielgrzymujących na Jasną Górę.  

  

* W piątek o godz. 18.30 – katecheza przedchrzcielna.  

 

* Podczas wakacji biuro parafialne będzie czynne od 16.00 do 16.45 

(od 16.45 do 17.00 – okazja do spowiedzi. 

 

* W dniach 28 VIII - 2 IX br. parafia organizuje pielgrzymkę na 

Ukrainę "Szlakiem Bohaterów Trylogii". W programie m.in. Zbaraż, 

Chocim, Kamieniec Podolski i Lwów (wieczorem udział w operze). 

Szczegóły i zapisy w zakrystii lub w kancelarii. Konieczny ważny 

paszport. Chętni niech kontaktują się z księdzem Andrzejem, tel. 506 

080 741. 

 

* W dniach 24 – 25 sierpnia parafia organizuje pielgrzymkę, w 

programie: Gietrzwałd (miejsce objawień Maryjnych), Stoczek (kard. 

Stefan Wyszyński), Różany Stok, Sokółka (cud eucharystyczny), 

Święta Woda, Supraśl. Szczegóły i zapisy w zakrystii lub w kancelarii. 

 

* Bóg zapłać za ofiary złożone przed tygodniem na samochody dla 

misjonarzy. Za tydzień kolekta inwestycyjna. 

 

  

 

SPOTKANIA FORMACYJNE 

 

* Spotkanie formacyjne dla dorosłych modlitewnej Wspólnoty 

Przyjaciół Oblubieńca, co tydzień po Mszy świętej wieczornej, o godz. 

18.50.  

 

* W sobotę, 11 sierpnia o godz. 11.00 – spotkanie integracyjne.  

 

* Zapraszamy na spotkania w ramach poszczególnych Róż 

Różańcowych.   

PONIEDZIAŁEK 06.08.2018 UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
 

godz. 7.15        1) + za Czesława Strojk (greg.) 2) o szczęśliwą operację, zdrowie dla Zenona 

godz. 17.00      1) + za Józefa Szlagowskiego (w 8 rocz. śm.)  

                          2) + za Zbigniewa Leman (z okazji urodzin) 

godz.18.00       1) + za Amalię Miłosz  (w rocz. ur.) 2) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie dla rodziny Grażyny i Mirosława z okazji 30 rocz. 

zawarcia sakramentu małżeństwa 

 

WTOREK 07.08.2018 
godz. 7.15        + za Monikę, Aleksandra i Łucję  

godz. 17.00      1) + za Czesława Strojk (greg.) 2) + za Janusza Wrońskiego (int. od sąsiadów)  

godz. 18.00      1) + za rodziców i rodzeństwo z obojga stron 2) z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie dla rodziny Doroty i Dariusza z okazji 25 

rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa 

 

ŚRODA 08.08.2018 ŚW. DOMINIKA 
godz. 7.15         1)+ za Czesława Strojk (greg.) 2) + za zmarłych z rodziny Leszkowskich i Sikorów, za 

Zygmunta, Wojciecha i Mirosława 

godz. 17.00       1) z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

zdrowie dla Ewy Domaros 2) z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, zdrowie z okazji 80-tych urodzin oraz o radość nieba dla Czesława Iwan  

godz. 18.00       1) + za rodziców, teściów i męża Konrada 2) + za Janusza Wrońskiego (int. od 

sąsiadów) 

CZWARTEK 09.08.2018 ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA 
godz. 7.15         z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

godz. 17.00       1) + za Franciszka Staroszczyk (w 17 rocz. śm.) 2) z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie dla rodziny Moniki i Pawła z okazji 4 

rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa 

godz. 18.00        + za Czesława Strojk (greg.) 

 

PIĄTEK 10.08.2018 ŚW. WAWRZYŃCA 
godz. 7.15          1) + za Małgorzatę Zielińską (w 2 rocz. śm.) 2) o Boże błogosławieństwo, dary DŚ, 

zdrowie dla Alicji z okazji 40-tych urodzin 

godz. 17.00        1) + za Czesława Strojk (greg.) 2) Jan Piotrowiaka (od zakł. pogrz.)  

godz. 18.00        1) + za Jana (w 4 rocz. śm.), rodziców z obojga stron oraz za Tomasza  

                            2) + za Władysława Zielińskiego oraz Martę Neumann  

 

SOBOTA 11.08.2018 
godz. 7.15           + za Czesława Strojk (greg.) 

godz. 16.00         Ślub 

godz. 17.00         1) + za Dariusza Zielińskiego (w 10 rocz. śm.), Janinę Rychert (w 3 rocz. śm.), 

Małgorzatę Zielińską (w 2 rocz. śm.) oraz za Zbigniewa Rychert 2) + za Krystynę Wreza 

godz. 18.00         1) + za Teresę i Jana Lubockich oraz zmarłych z rodziny  

                             2) + za Wandę, Władysława, Irenę, Stanisława i Romana 

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 12.08.2018 
godz. 7.30            1) + za Waleskę Malc oraz Helenę Miłosz (w 1 rocz. śm.)  

                              2) + za Józefa, Elżbietę Kaszuba, Krystynę Burkiewicz i Barbarę Formela 

godz. 9.30            1) + za Benedykta i Gertrudę 2) + za Franciszka Cirockiego  

godz. 11.00          1) + za syna Dariusza (w rocz. śm.), żonę Irenę oraz rodziców Wandę i Bolesława  

                              2) + za Czesława Strojk (greg.) 

godz. 12.15          + za Ewę Kobiela (w rocz. śm.) oraz dziadków Józefa i Anielę Kobiela  

godz. 18.00          1) z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

dary Ducha Świętego  2) rez. p. Lamk  
godz. 18.45 SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA 


