Refleksja
„Wy dajcie im jeść!”.
Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi ukierunkowanych jest na
konsumpcję wierząc, że to właśnie w niej znajdzie prawdziwe szczęście.
Z drugiej zaś strony, słyszymy: dziel i rządź, owo hasło, które za czasów
jedynie słusznych, było jedynie słusznym i wdrażającym nasz postęp, gdzie
oczekiwaliśmy tylko słów promujących nas do pracy, rekordów, orderów
i gratyfikacji. Jakże pamiętne były czasy gdzie prześcigaliśmy się w promocji
samych siebie, przed mistrzem, brygadzistą, prezesem, dyrektorem, czy dzisiaj
chociaż trochę jest inaczej?
No dobrze, z odrobiną zastanowienia się, pomyślmy w jakim kierunku,
w czyim towarzystwie, z jakiej okazji, pada słowo „dziel”, może w nas
wzbudzać dwojakie skojarzenia, te negatywne – tych niestety jest więcej – i te
pozytywne. Bo po dzisiejszej Ewangelii, wyraźnie nachodzi refleksja, że
chodzi tutaj o dzielenie się nie tylko chlebem, ale i sobą, swoim jestestwem
miłością, dobrocią, umiejętnościami, czyli tym wszystkim, czym obdarował
nas Bóg w swej miłości, dając nam talenty, zdolności, dobroć. Przecież: dawać
jest dwukrotnie łatwiej, niż brać. Więc dlaczego jesteśmy tak w sobie
zaskorupieni, zadufani, że brać potrafimy całymi garściami, a dawać nie
potrafimy? Zastanówmy się, co ze swej strony możemy dać innym, czym
dysponujemy, byśmy to mogli zaofiarować innym?
Nie zawsze trzeba oczekiwać pomocy od innych, ale trzeba być gotowym
dzielić się z innymi. Dzielić się tym, co posiadamy, choćby nawet
w niewielkiej ilości. Szczere dzielenie się z innymi może wydać plon
wielokrotny, nawet tysiąckrotny. Dlatego według własnych możliwości
powinniśmy przyczyniać się, aby bliźnim żyło się lepiej, a Bóg zatroszczy się
o to, aby ta pomoc była skuteczna i rozszerzała się. Dzieląc się z naszymi
braćmi – tymi obok nas dzielimy się z Chrystusem. „Któż nas może odłączyć
od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy
nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (Rz 8,35).
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Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana
Chrzciciela, oddalił się stamtąd
łodzią na pustkowie, osobno. Lecz
tłumy zwiedziały się o tym i z miast
poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad
nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy
nastał wieczór, przystąpili do Niego
uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest
pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi
i zakupią sobie żywności". Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują
odchodzić; wy dajcie im jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu nic prócz
pięciu chlebów i dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj". Kazał
tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby,
spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je
uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało,
zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. (Mt 14, 13-21)
Tłumy nakarmione dzięki cudownemu rozmnożeniu chleba i ryb znów będą
łaknąć. Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód odczuwany przez
ciało nie jest najgorszym z głodów. Również choroby i cierpienie fizyczne nie
są największym nieszczęściem. Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie
duszy zranionej grzechem, która nie pamięta o Bogu i jest odłączona od źródła
życia, strącona w otchłań samotności. Tego właśnie głodu i cierpienia naszych
dusz Bóg dotyka w Eucharystii. "Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest
chlebem? (...) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie". "Ja jestem
chlebem życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął".

LITURGIA TYGODNIA

945 Za † syna Andrzeja Koteluk w 2. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu
cierpiące.

Poniedziałek – 3.08
00

7

1115 Za †† Gertrudę i Alojzego Majer, †† Łucję i Walentego Smykała,
†† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące – od Marii Bujan.

Za † Huberta Sowada.

1800 Za † Józefa Poskart w 4. rocznicę śmierci.

1630 Nieszpory niedzielne.

Wtorek – 4.08; wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.

1700 Za † Zofię i Bronisława Szpitalak, Mirosławę i Józefa Skowron,
rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

700 Za †† rodziców Adelajdę i Pawła Krumpiec oraz †† z rodzin Krumpiec i
Bieniek.
1800 W intencji Róż Różańcowych.

OGŁOSZENIA

Środa – 5.08
700 Za † Huberta Sowada.
00

17

Za † Krystynę Lipińską–Mroczek w 12. rocznicę śmierci oraz
†† z rodziny Mroczek i Lipiński.



Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.



We wtorek o godz. 1800 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż
Różańcowych.

Czwartek – 6.08; święto Przemienienia Pańskiego.


700 O nowe powołania do Służby Bożej.
1800 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Ewy i Rolanda Cipper z okazji 30.
rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie.
Piątek – 7.08

Msza św. w intencji powołań i całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zakończenie adoracji o godz. 1745.



1800 W intencji zbiorowej.
Za † Huberta Sowada.

00

Ślub rzymski: Sebastian Siama i Małgorzata Rodak.

13
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potrzeby

Seminarium

potrzeby parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

1530 Ślub rzymski: Damian Orlef i Sonia Stroka.
1800 Za †† rodziców Elfrydę i Jana Gabor, Katarzynę i Piotra Sowa, męża
Jana Sowa, siostrę Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące.
Niedziela – 9.08 – XIX Zwykła.
700 Za †† Walerię, Stanisława, Jana, Kieryła,
†† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Kolekta

Duchownego i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na

Sobota – 8.08; wspomnienie św. Dominika, prezbitera.
7

W piątek o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca
Pana Jezusa, a o godz. 1800 Msza św. zbiorowa.

700 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

00

W czwartek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. O godz. 700

Martę

Polewka,

815 Za † Helmuta Kania, †† rodziców Kania, Placzek, †† brata i szwagra.

