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Refleksja 

„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”. 

Żądanie od Jezusa innego znaku niż rozmnożenie chleba dla potwierdzenia, iż On sam 

jest Mesjaszem i przychodzi od Boga, należy rozumieć jako wyraz małej wiary lub jej 

brak. Czyż chcieć widzieć „coś” takiego, co mnie wreszcie przekona i doprowadzi do 

wiary nie jest sprzeczne samo w sobie? Wiara jako wolny akt jest wyborem, a nie 

przymusem, „gorącym porywem serca, a nie chłodnym wnioskiem niepodważalnego 

stwierdzenia”. Bóg tak kocha naszą wolność i wybór, dlatego istnieje – jak się wydaje 

– „taka sama ilość śladów dla wiary i niewiary” abyśmy wybrali rozumem i sercem, 

uwierzyli z całego serca i wszystkich sił i zostali nasyceni przez komunię miłości. 

Jezus cierpliwie koryguje i prowadzi słuchaczy do odkrycia, że zarówno to, co się 

dokonało przez cud manny na pustyni za czasów Mojżesza, jak i to, co się stało na 

drugim brzegu jeziora przez rozmnożenie chleba, wskazuje na obfitość daru Bożego. 

To nie Mojżesz „dał”, ale Ojciec „daje”. Bóg jest hojny w teraźniejszości, zawsze  

w tym dniu, dzisiaj. Bóg w swej Opatrzności podtrzymuje nasze życie, dzięki darom 

Bożym, czasami dzięki niewyjaśnionym od razu dla nas interwencjom Bożym. Ojciec 

troszczy się również, a może przede wszystkim o pokarm dla naszego spragnionego 

ducha, o zbawienie. Pokarmem, który może nasycić naszą duszę, jest Osoba 

Zbawiciela, Jego Słowa, posłuszeństwo Jego Słowom, a wreszcie obecność  

w Eucharystii. Utożsamia więc Jezus chleb z sobą i mówi; „Ja Jestem chlebem życia”. 

To pragnienie jest w każdym z nas: „abyśmy go (znak od Boga) widzieli i Tobie 

uwierzyli” (J 6,30). Widzę Hostię, Krzyż, słyszę i dotykam Słów Ewangelii… Kto się 

nie nasycił, jeśli z wiarą spojrzał i z miłością spożył Pana? Jaki chleb codzienny – 

oprócz siebie samego tak bliskiego – Pan może nam dać na drogę ku sobie w życiu 

wiecznym? Ojciec nieustannie wskazuje na Chleb, Chleb wskazuje na Syna 

Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego – Żyjącego, a Syn zawsze bliski mówi: „Kto do 

Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”                                       o. Andrzej Prugar 
 

W lipcu: 

 Sakrament Chrztu św. przyjęli: Oliwia Siama i Oliwier Szymański-Czechór. 

 Sakrament małżeństwa zawarli: Emmanuella Pohla i Robert Wojtczak, Hanna 

Fałek i Rafał Wiśniewski, Kamila Góratowska i Bogdan Gwiazdowski. 

 Do wieczności zostali odwołani:. Jerzy Tomala l.60; Weronika Mutz l.73; Jadwiga 

Maciejowska l.73 i Danuta Winiarska l.80. 

 

 

 

 

 

 

 
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".(J 6, 24-35) 

„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? 

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00 

– 17
30

. 
 

Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

www. parafiaotmet.pl 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 6.08; święto Przemienienia Pańskiego. 

7
00

 Za † Jana Hajduk w 1. rocznicę śmierci. 

18
00

 Za †† Jadwigę Berka, Małgorzatę i Antoniego Chudala oraz Helmuta Kania.  

Wtorek – 7.08 

7
00

 Za †† rodziców Adelajdę i Pawła Krumpiec, †† z rodzin Binek i Krumpiec.   

18
00 

Za † Feliksa Harchut w kolejną rocznicę śmierci. 

Środa – 8.08; wspomnienie św. Dominika, prezbitera. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji S. Nicoletty Krótki i całej rodziny. 

17
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † męża Zbigniewa Majewskiego, †† siostry 

Leokadię i Feliksę, †† braci Jana i Stanisława, † siostrzenicę Dorotę,  

†† z rodziny Ryń, Dowgałło oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 9.08; święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy. 

7
00

 Za † męża i ojca Leszka Wdowik oraz rodziców z obu stron i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 Za †† Elfriedę Krawietz oraz †† z rodzin Krawietz, Skop i Jakubowski. 

Piątek – 10.08; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. 

7
00

 Za † męża Konrada Fait w kolejną rocznicę śmierci, jego †† rodziców,  

†† Marię i Teofila Smolarek, †† rodzeństwo i pokrewieństwo i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 Za †† żonę Zofię Szpitalak, Mirosławę i Józefa Skoron, rodziców Eleonorę i 

Józefa Szpitalak, Władysławę i Mieczysława Stolarczyk, †† z rodziny z obu 

stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 11.08; wspomnienie św. Klary, dziewicy. 

7
00

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

Hulin, Helenę i Piotra Kudl, dziadków Danutę i Henryka,  

†† z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.  

13
00 

Ślub rzymski: Karolina Zachwieja i Paweł Niklewicz. 

16
00 

Ślub rzymski: Bożena Motyka i Dariusz Nowotny. 

18
00

 Za †† rodziców Janinę i Stanisława Matyjak, † brata Kazimierza i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

Niedziela – 12.08 – XIX Zwykła. 

7
00

 Za †† Walerię i Stanisława, Jana Kiryła, Martę Polewka, siostry Różę  

i Krystynę oraz braci Waldemara, Zygmunta i Horsta i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

8
15 

Za †† księży dziekana Huberta Demczaka, prałata Franciszka Duszę, 

proboszcza Jana Jochymczyka i †† księży oraz siostry zakonne, którzy  

w naszej parafii pracowali lub z niej pochodzą – od Mniejszości Niemieckiej. 

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 

Za †† rodziców Jana i Małgorzatę Janecko oraz †† dziadków Janecko  

i Michalik. 

11
15

 Za †† Mariana Pyzara, †† Zuzannę i Michała Bużowicz. 

(Po Mszy św. Chrzest dziecka: Natalia Danuta Grasza) 

16
30 

Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † koleżankę Renatę Leżuch w 1. rocznicę śmierci. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9
45

 w salce spotkanie Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej dotyczące organizacji festynu, a o godz. 16
30

 zapraszamy na 

Nieszpory niedzielne.  

 Jutro obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. o godz. 7
00

 i 18
00

. 

 W sobotę od godz. 8
00

 odwiedziny chorych.  

 W sobotę, w niedzielę i w poniedziałek odbędą się uroczystości odpustowe ku 

czci św. Jacka, prezbitera, patrona Metropolii Górnośląskiej w Kamieniu Śl. 

Szczegóły na plakacie w gablocie.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego  

i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na Wydział Teologiczny  

w Opolu. Wszystkich, którzy pragną wesprzeć finansowo pieczenie kołacza na 

festyn, prosimy o składanie ofiar do skarbonki w kiosku. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Górę św. Anny i na Obchody 

Kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów w dniach od 31 sierpnia do 2 września 

(piątek-niedziela).  


