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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 14,13–21)
„Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił
się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz
tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.
Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i
uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do
Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już
spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i
zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie
potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”. Odpowiedzieli
Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.
On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął
te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i
połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości
i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy
jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci”.
Pięciu chlebów i dwóch ryb nie
starczyłoby nawet, aby nasycić Dwunastu,
a tu jest pięć tysięcy mężczyzn! Jezus
przyjmuje ten mały dar, który przynieśli
Mu uczniowie. Nie chce nic czynić sam.
Potrzebuje ich zaangażowania, aby mógł
stać się cud! Uczniowie otrzymują z rąk
Jezusa tyle samo chleba, co Mu ofiarowali.
Z tą różnicą, że teraz jest on
pobłogosławiony i przełamany przez
Mistrza. Byli ubodzy i są nadal! Dopiero
gdy zaczynają go dzielić pomiędzy
siedzących – staje się cud. Czasami

sytuacje, wobec których stawia nas życie,
przerastają nas jak pięć tysięcy głodnych
mężczyzn przerastało możliwości uczniów
posiadających jedynie pięć chlebów…
JEZU, ABY PRZEMIENIAĆ ŚWIAT I
LUDZKIE SERCA, TOBIE WYSTARCZY,
ABYM Z UFNOŚCIĄ OFIAROWAŁ CI
WŁASNE UBÓSTWO I MAŁOŚĆ WOBEC
SYTUACJI PRZERASTAJĄCYCH MOJE
MOŻLIWOŚCI. TY WIERZYSZ WE MNIE. A
CZY JA POTRAFIĘ TAK ZAUFAĆ TOBIE.
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PONIEDZIAŁEK – 04.08.2014 – wsp. św. Jana Marii Vianneya
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 5 rocz. ur. Filipka.
- Za ++ Janinę i Jana Wiewióra, ++ z rodziny Tarapata oraz d. w c.
WTOREK – 05.08.2014
7.00 - Za + brata Henryka, ++ z rodziny i pokrew.
18.00 - Za + Krystynę Jonek w 2 rocz. śm. oraz ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo i d. w c.
- Za + Jolantę Sojka i ++ z rodziny.
ŚRODA – 06.08.2014 – Święto Przemienienia Pańskiego
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int Grażyny z ok. 65 rocz. ur. o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
- Za + syna Mirosława w kol. rocz. śm., + jego ojca Edwarda i ++ z rodziny Potocki.
I CZWARTEK miesiąca – 07.08.2014
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za + Piotra Dypka (od sąsiadów z ul. Osiedle)
18.00 - Za ++ dziadków Stanisława i Elżbietę Rajski, ++ Stanisława i Marię Bocian, + teścia
Jerzego i ++ z pokrew.
- Za + zięcia Jana, siostrzeńca Joachima, ciocię Marię i d. w c.
PIĄTEK – 08.08.2014 – wsp. św. Dominika
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Przemysława i Moniki z ok. 5 rocz. ślubu.
18.00 - Za + syna Edwarda z ok. 15 rocz. śm., + męża Piotra, siostrę Marię, brata Józefa, ++ z
rodziny i d. w c.
- Za + Edwarda w 5 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew.
SOBOTA – 09.08.2014 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
7.00 - Za + Henryka Eliasz w 30 dzień po śm. oraz za ++ rodziców Marię i Franciszka Grysko, +
Marię Eliasz, + brata Antoniego Grysko.
18.00 - Za + Mariana Kandziora oraz za ++ z rodziny i d. w c.
- Za + ojca Stefana z ok. kol. rocz. ur., ++ z pokrew. i d. w c.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.08.2014
7.00 - Za + Zbigniewa Baranowskiego (od Róż Różańcowych).
8.30 - Za + Matyldę Czabańka w 1 rocz. śm. oraz za + ojca Józefa z ok. ur.
- Za ++ rodziców Jana i Stefanię Domereckich, ++ Józefa i Elżbietę Bryś, ++ braci
Krzysztofa i Henryka, + szwagierkę Elżbietę, ++ z rodziny i pokrew. z obu stron.
10.00 - Roczki: Tymon Czogała, Mateusz Rączkowski.
- Za + Mariannę Rogala, + męża Franciszka, ++ z pokrew. z obu stron.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 55 rocz. ur. Jerzego oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
15.00 - Za + córkę Justynę, + męża, ojca i dziadka Augustyna, ++ rodziców, teściów, dziadków i
++ z pokrew.
- Za + mamę Stanisławę, ojca Stefana Kubiak, + teścia Jana Rogalę, ++ z rodz. obu stron.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ Dzisiaj XVIII Zwykła. Rozpoczął się miesiąc sierpień, czas licznych pielgrzymek na

Jasną Górę a także miesiąc modlitwy o trzeźwość narodu i zachęta do zachowania
abstynencji. Papież, Św. Jan Paweł II mówił „Zawsze się módlcie, nie ustawajcie w
modlitwie… módlcie się i kształtujcie swoje życie i poprzez modlitwę umacniajcie wasze
rodziny.…”. O godz. 16.00 nieszpory.
♦ W poniedziałek wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana.

Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi

Panny.
♦ W środę obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Na Górze Tabor Pan Jezus

pokazał apostołom i nam, że dla człowieka sprawy tego świata są ważne, ale nie mogą
być celem ludzkich dążeń i pragnień. Celem naszego życia jest niebo, żyjemy po to by je
osiągnąć, by je zdobyć.
♦ I Czwartek miesiąca sierpnia. Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i

Kapłaństwa. Po Mszy św. rano i wieczorem modlitwy za kapłanów i o nowe powołania
do służby Bożej.
♦ W czwartek wspomnienie błog. Edmunda Bojanowskiego.
♦ W piątek wspomnienie św. Dominika, kapłana.
♦ W sobotę święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, zakonnicy i męczennicy,

patronki Europy.
♦ W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
♦ W przyszłą niedzielę odpust w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.

Uroczysta Suma odpustowa o godz. 11.00.
♦ W dniach 16 – 17 sierpnia w Kamieniu Śląskim odbędą się doroczne uroczystości

odpustowe ku czci św. Jacka. Suma odpustowa w niedzielę 17 sierpnia o godz. 11.00.
♦ Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 17 do 23

sierpnia. Wszystkich wytrwałych pielgrzymów zapraszamy na pielgrzymi szlak.
♦ Duszpasterstwo trzeźwości diecezji opolskiej zaprasza na „Zlot Radości” środowisk

trzeźwościowych diecezji opolskiej i wszystkich, którym zależy na godnym życiu bez
alkoholu. Odbędzie się on w dniach 8-10 sierpnia w Januszkowicach.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Kurii Diecezjalnej i Seminarium

Duchownego w Opolu.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary

duchowe i materialne.
♦ Życzymy pięknej, dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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MOTYWACJA
On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie i
szorstkim sposobie bycie. Zaś ona - kobieta łagodną i
delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie
brakowało, a ona zajmowała się domem i dziećmi.
Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i
odeszły. Historia, jakich wiele.
Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta
straciła swój zwykły uśmiech, stawała się coraz bardziej wątła i
blada. Nie
mogła już jeść i w krótkim czasie przestała podnosić się z łóżka. Zmartwiony mąż
umieścił ją w szpitalu. Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i
specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali
tylko głowami. Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł:
- Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu... pańska żona nie chce już dłużej żyć...
Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna
rączka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie
swym donośnym głosem:
- Ty nie umrzesz!
- Dlaczego? - zapytała kobieta lekko wzdychając.
- Ponieważ ja cię potrzebuję!
- Dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś?
Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się
doskonale. A lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją
dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie.
ŚW. JAN PAWEŁ II O RODZINIE:
„Niektórzy pytają, czy warto żyć, czy też nie byłoby lepiej w ogóle się nie narodzić;
wątpią, czy godzi się powoływać innych do życia, skoro być może będą oni złorzeczyć, że
wypadło im istnieć w okrutnym świecie, którego grozy nie można nawet przewidzieć”
(FC 30).
Jeśli kocham, to chcę dla drugiej osoby tego, co najlepsze. Widząc, że w tym świecie
jest tak, a nie inaczej, możemy nieśmiało pytać, czy będziemy umieli ochronić naszych
bliskich przed bólem. Nie zapominajmy, że o szczęściu nie decyduje życie bez problemów,
ale nasza miłość wpleciona w codzienność.
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