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Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Rozmnożenie chleba

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadz-

kiego. 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.

ROZMNOŻENIE CHLEBA
Cud rozmnożenia chleba poka-

zał uczniom, że dla Jezusa nie
ma sytuacji bez wyjścia, On ma
władzę i moc czynienia cudów.
Jezus rozmnożył chleb aby posilić
wygłodniałe
tłumy.
U Ewangelisty Jana padają
słowa: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki. Chlebem, który Ja
dam, jest moje ciało za życie
świata” . Cud dokonany pośród
tłumów jest zapowiedzią Eucharystii. Pan Jezus jest chlebem życia, który nasyci wszystkich głodnych sensu i miłości.
SŁOWO KS. PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie.
Kiedy człowiek wyrusza w podróż
musi wiedzieć dokąd jedzie. My
chrześcijanie jesteśmy w drodze na
spotkanie z Bogiem naszym Stwórcą
i Odkupicielem. Jest to prawda
oczywista, ale jednocześnie w codziennym życiu bardzo często człowiek traci z oczu, serca, rozumu
i woli ten właśnie cel życia – życie
wieczne. To, co doczesne zajmuje
większość naszej aktywności i sił
życiowych. Niedzielna Eucharystia
jest doskonałą okazją, aby odzyskać
równowagę między tym, co ziemskie a tym, co niebiańskie, między

tym, co przemijalne a tym, co
wieczne. W pogoni za dobrami doczesnymi, za przyjemnościami zmysłowymi próbujemy, próbujemy,
próbujemy i biegniemy przez życie,
miotając się, uciekając przed Bogiem i od siebie samego, przerażeni
ciszą, bezruchem, własnymi myślami. Jesteśmy jak włóczędzy zagubieni i bez celu życia, a chcący tylko
zaspokoić najbardziej prymitywne
potrzeby natychmiast, bez wysiłku
i cierpliwości. Lekarstwem na to jest
zwrócenie się do Boga w sposób
zorganizowany i zaplanowany. Drodzy Bracia i Siostry: codzienna modlitwa, niedziela i świąteczna Msza
św., regularna i szczera spowiedź
św., słuchanie Ewangelii i wprowadzanie jej w czyn. To nasze chrześcijańskie zadanie, nasza powinności względem bliźniego, ale przede
wszystkim to łaska wiary i miłość
do Boga. Jezus Chrystus jest Synem
Bożym i największym wyrazem miłości Boga Stwórcy do człowieka swojego stworzenia. To w Nim
otrzymaliśmy odpuszczenie win
i dostęp do życia wiecznego. Drogi
Bracie. Droga Siostro, stwórz wokół
siebie strefę ciszy i liturgii – kontemplacji Oblicza Boga i Jego stworzonych dzieł. Usłysz głos Boży,
zanurz się w sakramentach Kościoła, wejdź w głębie modlitwy, adoruj
Najświętszy Sakrament i bądź
szczęśliwy tu i teraz, mino cierpienia, chorób i przeciwności życiowych, które spotykają nas każdego
dnia. Wasz Proboszcz.

TRZY SŁOWA …
W 1887 roku ks.
Markiewicz napisał
wydany pod pseudonimem literackim esej „Trzy
słowa do starszych w narodzie
w stulecie rozbioru Ojczyzny”.
Książeczka szybko zniknęła
z półek księgarskich i wywołała
skandal. Autora uznano za wywrotowca, a cały nakład nakazano wycofać i zniszczyć. Najbardziej zabolało stwierdzenie, że
zabory są karą za grzechy Polaków. „Bóg nam odjął byt polityczny za grzechy nasze. Tym
grzechem jest ucisk, wyzyskiwanie i zaniedbanie ludu”. Na owe
czasy były to poglądy niewygodne i bardzo rewolucyjne.
PRYMAS TYSIĄCLECIA (15)

27 października 1955 – 28 października 1956 kard. Stefan Wyszyński był więziony w Komańczy.
Były to lata ofiary, cierpienia
i odosobnienia. Był to także czas,
kiedy z modlitwy i medytacji powstały dzieła wyjątkowe np.: „List
do moich kapłanów”, a przede
wszystkim „Śluby Narodu” i program „Wielkiej Nowenny” przed
Tysiącleciem Chrztu Polski.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

26 LIPCA
święci Joachim i Anna,
rodzice
Najświętszej Maryi Panny

27 LIPCA
św. Innocenty I, papież

28 LIPCA
św. Wiktor I, papież

29 LIPCA
św. Marta

30 LIPCA
św. Piotr Chryzolog,
biskup i doktor Kościoła

31 LIPCA
św. Ignacy z Loyoli,
prezbiter

ZE STARYCH
KALENDARZY
Od świętej Anki
zimne noce i poranki.
(26.07)

W świętej Marty,
ze żniwami już nie żarty.
(29.07)

INTENCJA ZA MIASTO
STALOWA WOLA:
lipiec:
Za dzieci i młodzież

ODBUDUJ MÓJ KOŚCIÓŁ

– Odbuduj mój Kościół – słowa
Boga, które usłyszał młody człowiek. Chłopak, który lubił modnie
się ubierać i dobrze bawić razem
z dziewczętami i chłopcami ze
swojego miasta. Chłopak, który był
ulubieńcem całego miasta i całej
miejskiej młodzieży. Powołanie
Franciszka dokonało się najpierw
w atmosferze klęski, a później
skandalu, sensacji i afery. Klęska –
Franciszek wyruszył na wojnę, dostał się do niewoli i zachorował.
Skandal – na oczach mieszkańców
miasta Franciszek zerwał z dostatnim życiem szanowanego człowieka, które zapewniał mu ojciec, bogaty kupiec i właściciel składu
najmodniejszych i najlepszych materiałów na ubrania. Dla łaski Boga
nie ma znaczenia młody wiek, klęska, skandal, sensacja, czy afera.
Franciszek poszedł całkowicie za
słowami Boga – Odbuduj mój Kościół. Autentyczność i prostota
świętego Franciszka pomogły
w odbudowaniu Kościoła i Europy,
targanej wieloma kryzysami i konfliktami. Dla łaski Boga nie ma
znaczenia twoje bogactwo, czy
bieda, klęska czy skandal, sensacja
czy afera, ilość lat czy osobista popularność i miejsce w społeczeństwie. Odbuduj mój Kościół – mówi dzisiaj Bóg.
BK

ŻYCZENIA
I MODLITWA
25 lipca imieniny obchodzi
Ordynariusz
naszej
diecezji
ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz,
a w naszej wspólnocie zakonnej
ks. Krzysztof Konopka.
Niech Bóg darzy Solenizantów
swoimi łaskami, a Maryja i św.
Krzysztof umacniają w biskupiej
i kapłańskiej posłudze.

ODDAJMY MŁODZIEŻ MARYI
Od 6 do 14 sierpnia
2021 r. - przed świętem Wniebowzięcia
N. M. Panny podejmiemy kolejną już
„całodobową” nowennę w intencji
o powrót młodzieży do Kościoła.
Oddajmy naszą parafialną, także
całą polską młodzież najlepszej
Matce – Maryi. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Każdy może do nas dołączyć. Zainteresowani mogą się wpisać się na
listę dostępną na stoliku Bractwa
Adoracji, z tyłu kościoła.
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;

