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Refleksja 

 

Psalm mówi o Bogu: „Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność 

uwięzionych” (Ps 146,7). Dzisiejsze czytania ukazują, jak to się dokonuje - 

przez cud rozmnożenia chleba. W dziejach ludzkości nie brak było takich, 

którzy podejmowali wysiłki w celu dokonania cudownych pomnożeń. 

Zazwyczaj chodziło o złoto lub pieniądze, a celem była własna kieszeń. Drogi 

Boga nie są jednak drogami ludzkimi - Bóg jest Tym, który obdarowuje. 

Bóg daje inaczej, niż daje człowiek. Tym, co uderza w dzisiejszych czytaniach, 

jest obfitość chleba. Nie ma żadnej przesady w refrenie psalmu 

responsoryjnego: „Otwierasz rękę, karmisz nas do syta”. Ludzie często 

ofiarowują rzeczy nieprzydatne. Czasami jest to coś, co im samym się nie 

przyda, jakiś ładny gadżet, z którym nie wiadomo, co zrobić. Bóg daje to, co 

konieczne do życia. Ludzie często dają dary, aby w oczach innych zobaczyć 

wdzięczność i uznanie dla siebie. Chrystus po nakarmieniu tłumu usuwa się na 

górę, aby nie obwołano Go królem. 

Dary Boga są przede wszystkim zaproszeniem do relacji, do wyruszenia z Nim 

w drogę. Chleb, który rozmnaża Bóg, jest zawsze chlebem Paschy, chlebem 

przejścia. Parafrazując słowa Psalmu 146, moglibyśmy powiedzieć: chlebem 

karmi głodnych, aby wypuścić na wolność uwięzionych. Jezus karmiąc tłumy 

w bezpośredniej bliskości święta Paschy, pragnie przypomnieć Izraelitom czas, 

kiedy wędrowali ku wolności przez pustynię, karmieni i chronieni przez Boga. 

Chce otworzyć i przygotować ich serca na prawdziwe wyzwolenie, które 

dokona się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie.  

Chleb będący darem z nieba jest pokarmem na drogę - także Chleb 

eucharystyczny, którym karmimy się w czasie Mszy świętej. Aby go dobrze 

przyjąć, trzeba najpierw dobrze rozpoznać i nazwać swój głód, a następnie 

przyjść do Chrystusa, wiedząc, że tylko On może nas nasycić 

ks. Michał Kozak MIC 

 

                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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) 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 26.07; Uroczystość św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. 

7
00

 Za † Janusza Jelonek – od rodziny Warsińskich i Karczmitowicz z Chełmka 

18
00

 Za † żonę Annę, †† rodziców, teściów, rodzeństwo.    

Wtorek – 27.07; wspomnienie św. Joachima, ojca NMP. 

7
00 Za †† Tomasza Zwierzchowskiego w 2. rocznicę śmierci, żonę Helenę, 

Tadeusza Górskiego, †† z rodzin Zwierzchowski, Barański, Sosadzin  

i Bryl – od córki Małgorzaty Sosadzin.  

18
00 Za † Janinę Błaszak w 1. rocznicę śmierci.   

Środa – 28.07 

7
00

 Za † córkę Krystynę Szyszko.  

17
00

 Za †† rodziców Pawła i Gertrudę Niczka, †† rodzeństwo oraz  

†† z rodzin Gońda, Jancik i Niczka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 29.07; święto św. Marty. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w pewnej intencji.  

11
30 Ślub rzymski: Jacek Wójtowicz i Sara Knop. 

18
00 Do Anioła Stróża w intencji Anny Kaśków z okazji 4. rocznicy urodzin 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.     

Piątek – 30.07 

7
00

 Za †† rodziców Jana i Gertrudę Gabor, męża Alfreda, teściów, szwagra 

Helmuta oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 Za † Stanisława Lisowskiego w 11. rocznicę śmierci, †† brata 

Bronisława i Helenę Lisowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 31.07; wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera. 

  7
00

 Za † mamę Gabrielę Szela w 5. rocznicę śmierci.  

18
00

 Za †† dziadków Ewę i Kacpra Łapot, Mariannę i Wojciecha Kopeć, 

brata Józefa i †† z pokrewieństwa.  

Niedziela – 1.08 – XVIII Zwykła. 

7
00

 Za †† rodziców Paulinę i Eryka Śledź, mamę Łucję, Konrada, Sabinę, 

†† z rodziny Śledź, Hulin i Kudla, †† kapłanów i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

8
15 Za †† Jadwigę Berka, Małgorzatę i Antoniego Chudala oraz Helmuta 

Kania.  

9
45

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Juliusza z okazji urodzin oraz 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla jego rodziców.   

11
15

 Za † bratanicę Renatę, †† rodziców oraz brata – od cioci i kuzynki  

z rodziną.  

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za †† rodziców Bolesławę i Władysława Tereszyńskich oraz  

†† z rodzin Skiba, Wronka i Tereszczyński.  
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Obchodzimy dzisiaj, z inicjatywy Papieża Franciszka, 1. Światowy 

Dzień Dziadków i Osób Starszych. 

 O godz. 16
30

 na placu przed plebanią odbędzie się błogosławieństwo 

kierowców i pojazdów. Przy tej okazji będzie można złożyć ofiary dla 

naszych misjonarzy na środki transportu (nie będzie nieszporów  

w kościele).  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne,  

a w przyszłą niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji 

diecezjalnych. Dziś zbiórka dla ofiar powodzi w Europie. Ofiary na ten 

cel można składać do skarbonek znajdujących się przy drzwiach.  

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 W kiosku do nabycia są figurki św. Józefa. 


