Refleksja
Widzimy wokół nas ludzi, którzy nie szanują tego, co mają. I tak wyrzucają do kosza
duże ilości jedzenia, dobre rzeczy. Ale są również takie rodziny, których nie stać na to,
aby miały w domu co jeść i w co się ubrać, by wysłać dzieci na wakacje. Jako
chrześcijanie jesteśmy wezwani nie tylko do tego, aby pokonywać głód u samych jego
korzenie, ale również by dzielić się z potrzebującymi. I nie narzekać, że nic się z tym
nie da zrobić. Jezus mówi do nas: „wy dajcie im jeść”, bo wiedział, że dzięki temu
zobaczymy więcej, niż tylko czubek własnego nosa. Dla naszego dobra mamy otwierać
swoje serca, kieszenie i lodówki - żeby nie zamknąć się w swoim egoizmie. „Wy dajcie
im jeść” oznacza: sami nie jesteście w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb tego świata,
potrzebujecie Mojej pomocy. Ale nie zrzucajcie tego problemu tylko na Boga, to przez
wasze zaangażowanie budowanie Królestwa Bożego na ziemi macie sprawić, żeby nie
było wśród was głodnych i spragnionych.
Jezus wzywa nas do wrażliwego patrzenia, do szlachetnego serca i „otwartych oczu”.
Oduczyliśmy się tego. Czekamy, aż ktoś poprosi o pomoc, aż się upomni, aż usiądzie
na ulicy i postawi przed sobą pudełko – a i wtedy uwierzymy mu dopiero wtedy, gdy
będzie dostatecznie brudny i zmęczony. A Jezus patrzył sercem - wiedział, że są
głodni, więc nie pytał, czy może by coś zjedli. Czy mamy się więc domyślać potrzeb
innych? Czy mamy ryzykować pomoc tym, którzy pomocy nie potrzebują? Mając
przed sobą konieczność jakiegoś ryzyka, lepiej zaryzykować zbędną pomoc, niż
zaniechanie pomocy koniecznej. Kiedy zaczynamy stopniować ryzykujemy, że wzrok
serca zmieni się nam we wzrok kieszeni – oślepniemy na Boga i człowieka. W
chrześcijaństwie chodzi nie tylko o to, żeby kupić bułkę. Ale również o to, by podać ją
tak, jak zrobiłby to Jezus. Mamy zobaczyć głodnych i pochylić się nad nimi, by
umożliwić im spojrzenie poza ciało, spojrzenie w głąb ducha. W tym właśnie celu
Jezus karmił głodnych na pustyni.
ks. Leszek Smoliński
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Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim
wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł
na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do
Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na
próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów
nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać". Jeden z Jego
uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który
ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zaś
rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby
i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami,
rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe
ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych,
pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie
spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma
przyjść na świat". Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go
obwołać królem, sam usunął się znów na górę... (J 6, 1-15)

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 30.07
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Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo NMP jako podziękowanie
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla rodziny Stryja i córki Renaty.

1800 Za †† rodziców Gabrielę i Józefa Jadeszko, siostrę, szwagra, męża
Józefa, †† z rodzin Zawadowicz i Bartnik, braci Stanisława i Witolda
Jadeszko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – 31.07; wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.

815 Za †† rodziców Jana i Elfrydę Gabor, Katarzynę i Piotra Sowa, siostrę
Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Za † Helenę Michalak w 6. rocznicę śmierci.
1115 Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Anny Marii Kaśków
i o Boże błogosławieństwo w rodzinach Szewczyk i Kaśków.
(po Mszy św. Chrzest św. Neli Pinkawa)

OGŁOSZENIA



Środa – 1.08; wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.



Czwartek – 2.08




700 O nowe powołania do Służby Bożej.
1800 Za † męża Józefa Poskart w 2. rocznicę śmierci.
Piątek – 3.08
700 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.




1800 W intencji zbiorowej.
Sobota – 4.08; wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.



700 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
1800 Za † męża Ryszarda Halemba.
Niedziela – 5.08 – XVIII Zwykła.
700 Za †† rodziców Aleksandra i Marię Rigol, †† dziadków i szwagra
Gerharda.

Za †† rodziców Marię i Józefa Szmul, Jana Tomeczek, zięcia Piotra
i †† z pokrewieństwa.
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1800 1) Za † męża Waldemara Piątkowskiego, †† z rodzin Piątkowski
i Skowronek.
2) Za † Adelajdę Ostrowicką w 30. dzień po śmierci.

1700 W intencji Róż Różańcowych i ich rodzin.

Nieszpory niedzielne.
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700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marka Szymula z okazji
30. rocznicy urodzin.

700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Mueller, Leppich
i Gawron.
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Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
W środę o godz. 1700 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków
Róż Różańcowych
W czwartek o godz. 700 Msza św. w intencji powołań i całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji o godz. 1745.
W piątek o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca
Pana Jezusa, a o godz. 1800 Msza św. zbiorowa.
W sobotę o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca
NMP, a w Mszy św. wieczornej uczestniczyć będą polska młodzież
i dzieci z Wołynia, którzy także po Mszy św. wystąpią z koncertem.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 945 w salce spotkanie
Parafialnej Rady Duszpasterskiej dotyczące organizacji festynu.
Dzisiaj, w czwartek (2 sierpnia) albo w przyszłą niedzielę można uzyskać
odpust zupełny zwany Porcjunkulą we wszystkich kościołach
parafialnych.
Odwiedziny chorych, których odwiedza ks. Proboszcz odbędą w sobotę
4 sierpnia od godz. 800, natomiast pozostałych chorych odwiedzimy
przed odpustem w sobotę 11 sierpnia.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą
niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych.
Wszystkich, którzy pragną wesprzeć finansowo pieczenie kołacza na
festyn, prosimy o składanie ofiar do skarbonki w kiosku. Za złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

