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26. 07. 2015                 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA      

 

Jezus połamał chleby, odmówiwszy dziękczynienie. Rozerwany chleb jest 

obrazem złamanego życia. Czy można dziękować za połamane życie? 

Dziękując, przeistaczamy wszystko co bolesne w cudowne. 

 

KTO ROZDAJE, TEN DOSTAJE 

 

W świecie, w którym produkuje się tyle pożywienia, że trzeba je wyrzucać, jest jednocześnie tak wiele 

krajów cierpiących głód, że ludzie umierają tam milionami. W takim świecie Jezus widzi tłumy ludzi, w 

których dostrzega głód o wiele poważniejszy niż ten, który ściska żołądek. O jaki głód tu naprawdę chodzi? 

Nie wiemy, jak żyć. Błąkamy się i swoje pragnienia zaspokajamy czymkolwiek i bezmyślnie. Jezus chce 

przypomnieć nam, co jest na dnie naszego serca, o co w ogóle nam chodzi, czego najgłębiej pragniemy i po 

co żyjemy. 
 

Człowiek nie znosi pustki. Dla jej wypełnienia sięga po butelkę, pornografię, narkotyki lub przyjemności 

mniej niemoralne. Okazuje się jednak, że po zapełnieniu się nimi czuje się jeszcze bardziej spustoszony. 

Pomyśl przez chwilę, czego tak naprawdę w życiu potrzebujesz? Wszyscy możemy śmiało powiedzieć, że 

przede wszystkim pragniemy miłości. Cud rozmnożenia chleba właśnie o tym miał przekonać. Jezus, 

rozdając chleb, pokazał, że miłość otrzymujemy, ofiarując ją innym. Nasza cywilizacja proponuje zupełnie 

inną koncepcję miłości: brać, używać, nadużywać, mieć coś z tego życia, wykorzystać. Jezus staje  

przeciwko tym tendencjom. 
 

Gest rozdawania jest obecny w Eucharystii. Podczas niej klękamy, by miłość Jezusa przyjąć w największym 

uszanowaniu i ponieść ten gest dalej w życie. Eucharystia kończy się rozdawaniem Ciała ukrytego w 

chlebie, rozdawaniem miłości, która jest pokarmem par excellence! Jezus patrząc z miłością na bogatego 

młodzieńca mówi: „Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim” (Łk 18,22). Pierwsi chrześcijanie tak 

bardzo żyli miłością, iż każdemu rozdawano według potrzeby z ofiar, które składano u stóp apostołów po 

sprzedaniu majątków (Dz 4,35). Dlaczego Jezusowi i apostołom nie zabrakło ani chleba, ani ryb? Ponieważ 

rozdawali tyle, ile kto chciał. Nikomu nie żałowali, dlatego nic im nie zabrakło. Cudem jest to, że gdy 

zaczynamy już to ryzyko rozdawania miłości Bożej, płynie ona coraz szerszym nurtem, niepowstrzymanym 

i ciągle rosnącym. Boimy się, że w końcu zabraknie dla nas miłości. Nie rozumiemy, że zatrzymanie 

rozdawania miłości Boga jest właśnie ostatecznym utraceniem jej. Na tym polu rozmnożenia nikomu nic nie 

zabrakło, bo nie było tam nikogo, kto by chciał zatrzymać chleb czy rybę tylko dla siebie. Nawet 



najmniejsze uczynki, najmniejsze dary odbijają się szerokim echem w niebie. Zarówno gościnność, 

jałmużna, jak i szczodrość są przejawami miłości. Są to cechy cudowne, niezwykle umiłowane przez Boga, 

bo wiemy, że nawet kubek wody podany komuś dlatego, że jest uczniem, jest odnotowany w księgach 

naszych uczynków. Można zapytać, skoro Bóg kocha tak ubogich, dlaczego o nich mało dba? Dzieje się tak 

dlatego, abyśmy my, pomagając ubogim, mogli być uwolnieni od kar za grzechy. Gdy bowiem ktoś 

obdarowuje ubogiego, jeszcze więcej od niego otrzymuje. 

 

                    

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.  Uroczystości i wspomnienia liturgiczne: 
 

 Środa- 29.07- św. Marty, wspomnienie 

 Czwartek- 30.07- św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie 

 Piątek- 31.07- św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, wspomnienie 

 Sobota- 01.08- św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła,  wspomnienie 

 Wtorek- 04.08- św. Jana M. Vianneya, prezbitera, wspomnienie 

 Środa- 05.08- Rocznica poświęcenia Bazyliki N. M. Panny 

 Czwartek- 06.08.- PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, święto 

 Piątek- 07.08.- bł. Edmunda Bojanowskiego 

 Sobota- 08.08.- św. Dominika, prezbitera, wspomnienie  
 

2. W każdy wtorek zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.30. Po Mszy Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy.  
 

3. Zapowiedzi przedślubne: Sakrament małżeństwa mają zamiar zawrzeć:  Laszczak Michał Łukasz i 

Dereń Marta Małgorzata. Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych, a kto znałby przeszkody 

uniemożliwiające im zawarcie sakramentu małżeństwa powinien o tym powiadomić administratora parafii. 
 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

 

 

NIEDZIELA 

26.07.15 
 

 

 

 

 

13.00. 

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Magdalenę, Juliusza Sitarek, Klementynę, 

Mirosławę i Mirosławę, Jenny Faulkner  

(int. p. M. S. Mechelewskich) 

 

 

WTOREK 

28.07.15 

 

18.30. 

 

Int. wolna 

NIEDZIELA 

02.08.15 

 

 

13.00. 

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Za śp. Bernarda, Martę Langowskich, Lica, ks. Franciszka 

Herra i ks. Edwarda Grudzińskiego  

(int. p. G. Czerwińskiej) 

 

 

WTOREK 

04.08.15 

 

18.30. 
 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Natalii z okazji 30 

r. urodzin  

(int. męża z dziećmi) 

 



4. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy i wakacje życzymy udanego wypoczynku. Witamy bardzo 

serdecznie gości w naszej wspólnocie a wszystkim niech dobry Bóg błogosławi. 
 

 

W I Z Y T A 

 

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy drzwiach kościoła i po kilku minutach 

odchodził. Nosił kraciastą koszulę i podarte dżinsy, tak jak wszyscy chłopcy w jego wieku. Miał w ręku 

papierową torebkę z bułkami na obiad. Proboszcz, trochę nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi. 

Wiadomo, że w obecnych czasach istnieją ludzie, którzy okradają również kościoły. 

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak. Pomodlić się... 

- Jak możesz modlić się tak szybko? - Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe i mówię 

tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha. 
 

W kilka dni później, w wyniku wypadku przy pracy, chłopak został przewieziony do szpitala z bardzo 

bolesnymi złamaniami. Umieszczono go w pokoju razem z innymi chorymi. Jego przybycie zmieniło 

oddział. Po kilku dniach, jego pokój stał się miejscem spotkań pacjentów z tego samego korytarza. Młodzi i 

starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go 

również proboszcz i w towarzystwie pielęgniarki stanął przy łóżku chłopaka. Powiedziano mi, że jesteś cały 

pokiereszowany, ale że pomimo to wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?. To dzięki Komuś, Kto 

przychodzi odwiedzić mnie w południe. Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe... O, 

tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi: "Jim, to Ja, Jezus"- i odchodzi. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana  

i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. 

Tam przemienił się wobec nich.” 

(Mk 9, 2) 

 


