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Ewangelia na niedzielę (J 6,1-15)
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.

Rozważanie:

W naszym zamożnym świecie bardzo trudno jest zrozumieć, co to głód, a jeszcze trudniej jest pojąć,
co to znaczy zostać nasyconym w cudowny sposób. I to w obfitości. W tym zarozumiałym świecie jesteśmy
przekonani, że rozwój techniczny jest lekiem na każdy problem i dlatego bardzo trudno nam nawet
zauważyć, a potem docenić darmowe i bezinteresowne gesty. W tym ponoć bogatym świecie, mimo
wielkiego postępu, zdecydowana większość ludzkości bardzo cierpi, żyjąc poniżej progu ubóstwa.
Czy mając przed oczyma zmagania moich braci ze skrajną nędzą, głodem i poniżeniem, gdy ja sam żyję
w świecie, który dusi się z powodu braku wartości i szacunku do ludzkiego życia, mam w sobie dość siły,
by postawić na szali moje „pięć chlebów i dwie ryby"? Czy mam w sobie odwagę, aby je stracić, poświęcając
Bogu, tak aby dzięki nim wielu mogło żyć? Taki czyn jest niemożliwy, jak długo jestem przekonany, że mam
prawo, by zachować tylko dla siebie to, co posiadam. Dopiero wtedy podzielę się tym, co do mnie należy,
kiedy zmienię swoją mentalność. Ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwie posiada się tylko to, co się daje
innym. Cud «rozmnożenia chlebów» może być więc kontynuowany, jeśli tylko pozwolę... (Lectio divina na
każdy dzień roku t. 14)

                             
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła; we wtorek –
św. Ignacego z Loyoli, prezbitera; w środę – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła;
w czwartek – bł. Augusta Czartoryskiego, prezbitera oraz św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa
i św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera; w sobotę – wspomnienie św. Jana Vianney’a, prezbitera.
Intencje modlitewne - sierpień:
Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Diecezjalna intencja różańcowa: Za zniewolonych przez nałóg pijaństwa, o dar wolności i uzdrowienia.

                             

Liturgia słowa:
Niedziela (29.07): 2Krl 4,42-44 Ps 145 Ef 4,1-6 J 6,1-15; poniedziałek (30.07): Jr 13,1-11 Pwt 32
Mt 13,31-35; wtorek (31.07): Jr 14,17-22 Ps 79 Mt 13,36-43; środa (01.08): Jr 15,10.16-21 Ps 59
Mt 13,44-46; czwartek (02.08): Jr 18,1-6 Ps 146 Mt 13,47-53; piątek (03.08): Jr 26,1-9 Ps 69
Mt 13,54-58; sobota (04.08): Jr 26,11-16.24 Ps 69 Mt 14,1-12.

                             

100 dni trzeźwości na 100-lecie niepodległości

100 dni trzeźwości na 100-lecie niepodległości zaproponowali na Jasnej Górze uczestnicy Pielgrzymki
Apostolstwa Trzeźwości. Spotkanie to wpisało się w wielkie wołanie do Boga o uwolnienie Polski
z pijaństwa. Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika,
że w naszym kraju uzależnionych od alkoholu jest ponad osiemset tysięcy osób. W sposób szkodliwy pije
około trzech milionów osób. Na leczenie uzależnionych wydaje się rocznie co najmniej pól miliarda
złotych. Polacy wciąż piją zbyt dużo i zbyt intensywnie, a dramat alkoholizmu dotyczy wielu rodzin.
„Od pierwszej soboty sierpnia do 11 listopada mija dokładnie sto dni. Proponujemy rodakom
sto dni całkowitej abstynencji na stulecie niepodległości. To jest taki test dla każdej, każdego z nas,
czy jesteśmy naprawdę w stanie ponieść jakąś ofiarę, aby zatroszczyć się o prawdziwą, wewnętrzną
wolność” – zachęca bp. Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.
Działalność trzeźwościową podejmowana przez Kościół w Polsce była i wciąż jest jednym z priorytetów
duszpasterskich i ważnym orężem walki, przed stu laty o niepodległość, teraz o wolność wewnętrzną
człowieka. Pijaństwo we wszystkich warstwach społecznych było polską bolączką od stuleci. Ten problem
już w XVII w. dostrzegał założyciel pierwszego polskiego męskiego zgromadzenia zakonnego
św. Stanisław Papczyński. Stuleciem intensywnej działalności proabstynenckiej Kościoła był wiek XIX.
Powoływane były wtedy specjalne stowarzyszenia, wydawano prasę, publikowano liczne artykuły.
W zaborze rosyjskim działał o. Honorat Koźmiński i ojcowie kapucyni, w Galicji ks. Bronisław Markiewicz,
który przez Zgromadzenie Księży Michalitów, opiekujące się zaniedbaną młodzieżą, szerzył też idee
powściągliwości i powstrzymania się od picia alkoholu. Wiele artykułów michalickiego czasopisma
„Powściągliwość i Praca” poświęconych było temu zagadnieniu. Na Śląsku działali charyzmatyczni
duszpasterze ks. Jan Ficek i ks. Jan Kapica. Po wojnie do tej tradycji nawiązywał Prymas Tysiąclecia
kard. Stefan Wyszyński, inicjator Tygodnia Modlitw o Trzeźwość. Twierdził on, że „Polska albo będzie
trzeźwa, albo jej nie będzie”. Propagatorem trzeźwości był także ks. Franciszek Blachnicki, który
w 1957 r., ogłosił powstanie Krucjaty Trzeźwości. Inicjatywa ks. Blachnickiego wiązała się z obchodami
Millenium Chrztu Polski. Bezpośrednią inspiracją do założenia Krucjaty Trzeźwości, przemianowanej
potem na Krucjatę Wstrzemięźliwości, było złożenie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. W 1957 r.
ks. Blachnicki modlił się na Jasnej Górze, błagając Maryję, aby uratowała naród przed „potopem alkoholu”.
Krucjata spotkała się z dużym oddźwiękiem wśród wiernych. W 1960 włączyło się w nią 100 tys. dorosłych
członków, w tym 700 kapłanów. W swej walce o trzeźwość Kościół stosuje wypróbowaną metodę –
do indywidualnego wysiłku dążącego do nawrócenia alkoholika, niezbędna jest łaska i duchowe wsparcie
innych, stąd wielka rola modlitwy, organizowanych rekolekcji oraz pielgrzymek. Wśród inicjatyw na rzecz
wychowania w trzeźwości, trzeźwego stylu życia i ratowania osób uzależnionych znajduje się też „Sierpień
– miesiąc abstynencji”. W coraz większej liczbie środowisk organizowane są rekolekcje, nabożeństwa
Drogi Krzyżowej, spotkania, marsze trzeźwościowe. Przybywa inicjatyw mających na celu wyłączenie
alkoholu z programu uroczystości rodzinnych i towarzyskich. Bezalkoholowe wesela czy grillowanie
bez piwa dowodzą, że można pójść pod prąd niedobrej tradycji. (D.E.)

                             

Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego

4 sierpnia Kościół przypomina nam postać św. Jana Marii Vianneya - wielkiego kapłana, pomagającego
tysiącom ludzi spotkać się z Bogiem. Potrafił przekształcać serca i życie wielu wiernych, gdyż ukazywał im
miłosierną miłość Pana. Kapłan stanowi doskonały wzór do naśladowania dla dzisiejszych duchownych.
Święty dar sakramentu kapłaństwa. Św. Jan Maria Vianney miał świadomość wielkiej
odpowiedzialności za swoich parafian i wszystkich, którzy korzystali z jego kapłańskiej posługi. Zdawał
sobie sprawę z tego, jak wielkim darem dla ludzkości jest sakrament kapłaństwa, poprzez który Jezus
nieustannie uobecnia światu zbawienie. Dlatego starał się uświadamiać wiernym, że posługa kapłańska
jest dla wszystkich ludzi. Tak mówił w jednym ze swoich kazań: „Kapłan jest człowiekiem, który otrzymał
od Boga Jego władzę”, „«Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20, 21) – rzekł Pan do pierwszych
kapłanów”. Nie raz zwracał się za potwierdzeniem tego stwierdzenia do Pisma Świętego: „Idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15), „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami
gardzi, Mną gardzi” (Łk 10, 16). Kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia nie mówi: „Bóg ci przebacza”, lecz
„Ja odpuszczam tobie grzechy”. Podczas konsekracji nie mówi: „Oto Ciało Pana”, lecz mówi „Oto Ciało
Moje”. „Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy wśród nas Pana Boga. Kto bowiem włożył
Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do społeczności Kościoła, kiedyście się narodzili?
Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. Kto przygotowuje je,
aby mogły stanąć przed Bogiem wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Zawsze kapłan. A kiedy

dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia?
Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan” –
wyjaśniał ks. Vianney. „Spróbujcie wyspowiadać się przed Matką Boską albo przed którymś z aniołów.
Rozgrzeszą was? Nie. Czy mogą dać wam Ciało i Krew Pańską? Nie. Najświętsza Maryja Panna nie ma
władzy sprowadzenia swego Syna do hostii. Choćby stanęło przed wami dwustu aniołów nie odpuszczą
oni waszych grzechów. Jedynie kapłan może powiedzieć: «Idź w pokoju, przebaczam ci». Kapłaństwo
naprawdę jest czymś bardzo wielkim. Dlatego sprawą najwyższej wagi jest, aby wierni codziennie modlili
się za kapłanów o ich wytrwanie w powołaniu i o świętość ich życia” – zachęcał słynny kapłan. (D.E.)

                             

Misyjny list Agaty – cz. 1

Minęło już ponad półtora miesiąca, odkąd wróciłam z mojej misji z Hondurasu. Cieszę się Polską,
naszymi krajobrazami, spotkaniami z najbliższymi. Oczywiście często wracam myślami do Tegucigalpy,
do honduraskich przyjaciół, do tego radosnego, latynoskiego świata, dzięki czemu pamiętam także o Was
- drodzy darczyńcy. Dzięki Wam ta misja była możliwa i tym ostatnim listem chciałabym Wam serdecznie
podziękować.
Parę słów o moim pożegnaniu w Hondurasie. Intensywny czas, mnóstwo spotkań, miłych słów, ogrom
uścisków i łzy wzruszenia. Mieszanka uczuć, z jednej strony cieszyłam się, że wracam do Polski, chciałam
Was wszystkich już zobaczyć, z drugiej, jak trudno było zostawić tych, których zdążyłam pokochać, tych,
którzy wypełnili swoją obecnością moje 14 miesięcy misji. Na zakończenie misji każdy wolontariusz
organizuje tzw. Despedidę czyli taką imprezkę pożegnalną, na którą zaprasza wszystkich poznanych
podczas swojego pobytu przyjaciół. Już miesiąc wcześniej zaczyna się przygotowania, by zdążyć
wszystkich zaprosić i nikogo nie przeoczyć. Nie tworzy się bowiem listy mailingowej czy wydarzenia
na facebooku, wręcza się zaproszenia osobiście, chodząc codziennie od domu do domu. To piękny czas,
wyczerpujący, ale piękny. To właśnie wtedy można sobie uświadomić jak intensywną w przyjaźń była
twoja misja. Ten czas ukazał mi jak wiele dobrego mnie spotkało i jak niesamowita jest otwartość naszych
przyjaciół. Zawsze Wam o niej opowiadałam, ale tym razem uświadomiłam sobie coś jeszcze. To nie tylko
zwykła, prosta życzliwość, to coś więcej, Ci ludzie otwierają swoje serca, wpuszczając cię do historii
swojego życia. Dzielą z tobą radości, ale i to co najtrudniejsze, nie chowają się, nie udają. I robią to z całą
świadomością, że to kolejny wolontariusz, który przyjechał na chwilę. Minie rok, czy dwa i już go nie
będzie, najprawdopodobniej nigdy nie wróci. Pożegnanie jest trudne, mówią nam o tym, ale pomimo to,
wchodzą w relację, dając nam kawałek siebie. Tak sobie myślę, ile razy my rezygnujemy z bliskości,
bo może zaboleć, zranić, bo ktoś dotknie jakiś niewygodnych przestrzeni. Sporo mnie w tej kwestii nauczyli
moi hondurascy przyjaciele. Wspomniana Despedida to czas, kiedy mnóstwo przyjaciół przewija się przez
Dom Serca, by zamienić ostatnie słowa, przytulić, życzyć wszystkiego dobrego, ofiarować jakiś mały
drobiazg na pamiątkę i zapytać - co dalej? Jest więc też czas na refleksję, która spotęgowana wraca,
gdy siedzisz już w samolocie i pytasz - no to co dalej? Przepełniona ogromem dobra i miłości, odpowiedzieć
mogę jedynie, ufnie patrząc w przyszłość - no zobaczymy :) Myśląc o mojej Despedidzie przypominam sobie
o wzruszeniu, które łapie za serce, gdy widzi się tych wszystkich ludzi, którzy przyszli właśnie dla Ciebie.
Pojechałam do Hondurasu by coś dać, a otrzymałam tak wiele. W tej biednej dzielnicy, gdzie
tyle problemów i braków, znalazłam miłość, to tu mnie pokochali. To taki już paradoks tej miłości,
jak mówią - mnoży się, gdy ją dzielimy. (A.M.)
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We środę rozpoczyna się sierpień – miesiąc dobrowolnej abstynencji od napojów alkoholowych
i miesiąc trzeźwości. W przedsionku kościoła wyłożone są deklaracje wyrzeczenia się alkoholu.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
Nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i Msza św.
W piątek wyjazd do chorych o godz. 8.00.
W sobotę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya,
patrona kapłanów. Polecamy naszych kapłanów modlitwom parafian.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II. Zmiany tajemnic
różańcowych na nabożeństwie o godz. 15.30.
Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Rybackiej i Zasanie.
Jutro XIV Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu w Sanktuarium św. Michała Archanioła
i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Z naszej parafii wyjazd
o godz. 13.00 z parkingu przy kościele.
Nasze Misjonarki Magdalena Trudzik i Agata Michalska serdecznie zapraszają
na pomisyjne spotkanie na którym opowiedzą o 14 miesięcznym doświadczeniu misyjnym
z Peru i Hondurasu. Spotkanie odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
W terminie 12-15 sierpnia organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej.
Zapisy na noclegi w zakrystiach kościołów. Cena za wszystkie trzy noclegi łącznie – 45 zł.

INTENCJE MSZY ŚW. 29/07/2018 - 05/08/2018
29/07/2018 XVII Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + ADAMA Walickiego –
(róża Marii Kuchta); 11:30 - O zdrowie i Boże błog. dla ANNY, HANNY
i KRZYSZTOFA; 16:00 - W int. Panu Bogu wiadomej.
30/0/2018 Poniedziałek: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – (r. Luft);
18:00 - Za + MARIĘ Luft – (syn Piotr).
31/07/2018 Wtorek: 06:30 - Dziękczynna za 14 lat małżeństwa BEATY i JERZEGO
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny; 18:00 - Za + EMILIĘ z 1 r. śmierci.
01/08/2018 Środa: 06:30 - GREGORIANKA za ++ MARIĘ i MICHAŁA Januszko;
18:00 – 1. GREGORIANKA za + JANINĘ Szczechowicz; 2. Za + BRONISŁAWĘ Niebylską
w 25 r. śmierci i za ++ z RODZINY.
02/08/2018 Czwartek: 06:30 - GREGORIANKA za ++ MARIĘ i MICHAŁA Januszko;
18:00 – 1. Dziękczynna za przeżyte 85 lat dla JANA z prośbą o Boże błog. i opiekę MB;
2. GREGORIANKA za + JANINĘ Szczechowicz.
03/08/2018 Piątek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za ++ MARIĘ i MICHAŁA Januszko;
2. Za + ADAMA Walickiego – (r. Zborowskich); 3. Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego –
(r. Kosińskich); 18:00 – 1. GREGORIANKA za + JANINĘ Szczechowicz; 2. Za + ADAMA Muszaka.
04/08/2018 Sobota: 06:30 - GREGORIANKA za ++ MARIĘ i MICHAŁA Januszko;
18:00 – 1. GREGORIANKA za + JANINĘ Szczechowicz; 2. Za + ADAMA Muszaka w 3 r. +.
05/08/2018 XVIII Niedziela Zwykła: 08:00 - GREGORIANKA za + JANINĘ Szczechowicz; 10:00
- GREGORIANKA za ++ MARIĘ i MICHAŁA Januszko; 11:30 - Za rejon I i II; 16:00 - Za + ADAMA
Walickiego – (r. Zborowskich).

                             
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

