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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 6,24-35)
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego
uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go
odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się
nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn
Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynid, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga,
abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.
Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli 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 da 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 tego chleba”.
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie
łaknął;
a
kto
we
Mnie
wierzy,
nigdy
pragnąd
nie
będzie”.

CZEGO SZUKASZ, KOGO PRAGNIESZ?
„Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście
znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba
do syta” (J 6, 26) – wyrzut Jezusa
skierowany do ludzi, którzy dopiero co byli
świadkami cudownego rozmnożenia chleba,
warto potraktowad poważnie, kiedy
doświadcza się pokusy instrumentalnego
traktowania spraw Bożych. Można szukad
Jezusa nie dla Niego samego, ale dla
osiągnięcia doczesnych korzyści. Można też
garnąd się do Kościoła, nie pragnąc spotkad
w nim Boga. Jest to częsta pokusa.

Tymczasem Chrystus, objawiając moc i
udzielając obficie swoich łask, pragnie, by
naszą odpowiedzią na nie była wiara.
Dlatego prosząc Go o zdrowie ciała, pomyśl
o zdrowiu swej duszy, modląc się o
pomyślnośd w interesach, zatroszcz się, by
dobra materialne nie przysłoniły ci
duchowych skarbów.
Dobry Jezu, oczyśd moje serce z
nieuporządkowanych pragnieo. Oby Duch
Święty sprawił, bym kierował się w swoim
postępowaniu miłością i wiarą.

I N T E N C J E 6 -12.0 8. 2018
PONIEDZIAŁEK– 06.08.2018 – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAOSKIEGO
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
12.00 - Ślub: Żaneta Budzanowska – Mateusz Piątek
18.00 - Za † syna Mirosława w k. r. śm., †† z rodziny Potocki
WTOREK– 07.08.2018
7.00 - Z prośbą o łaskę zdrowia dla Ali Gromadzkiej
18.00 - Za † Ritę Swierzy, †† braci, †† z rodziny Król, Janczura, Swoboda
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marii i Pawła z ok. ur. oraz o bł. B. dla dzieci
i wnuków
ŚRODA – 08.08.2018 – ŚW. DOMINIKA
7.00 - wolna intencja
13.00 - Ślub: Magdalena Szybiak – Adam Kopec
18.00 - Za † syna Edwarda w k. r. śm., † męża Piotra, †† z rodzin Maślanka, Oleszczuk,
Tarka
- Za † córkę Justynę, † męża, ojca i dziadka Augustyna, †† rodziców, teściów,
dziadków, †† z pokr.
CZWARTEK– 09.08.2018 – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA – patronki Europy
7.00 - Za † Krystynę Bartosik (int. od. Marii i Gustawa Jurczak)
18.00 - Za †† rodziców Adama i Helenę Konieczny, †† dziadków z obu str., d. w c.
- Za † Stanisława Szulc, † Leokadię Jasioską, jej męża Jana, †† dziadków Gręś
Kudlewskich, Szulc
PIĄTEK – 10.08.2018 – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYOCA
7.00 - Za † Edwarda Sajka w 8 r. śm.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża Kazimierza Lendzioszek w 1 r. śm
- Za †† rodziców Gertrudę i Augustyna Burczek, †† z rodziny, d. w c.
SOBOTA – 11.08.2018 – św. Klary
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † ojca Stanisława Szumskiego w k. r. śm., †† z rodziny
- Za † matkę Mariannę Rogala w k. r. śm., ojca Franciszka, †† z pokr., d. w c.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2018
7.00 - wolna intencja
8.30 - Za † ojca Stefana w k. r. ur., †† z pokr., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Jadwigi Mania z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. i zdr.
dla dzieci z rodzinami
10.00 - Roczek: Kamil Jarmołowicz
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Waldemara z ok. 85 r. ur. oraz o bł. B. dla całej
rodziny
11.15 - Za † ojca Edwarda Gwóźdź w 5 r. śm., †† z rodziny i pokr.
- Za † Krzysztofa Opala (od wujka Adama z rodziną)
15.00 - Za † męża Mariana Hendzel, † ojca Mariana Berger, †† z rodziny
- Za † męża i ojca Krzysztofa Choroś z ok. ur., †† z rodziny Choroś, Jóźwik
16.00 - Nieszpory niedzielne

O G Ł O S Z E N I A 5-12.08.2018
1. Rozpoczął się miesiąc sierpieo, czas licznych pielgrzymek na Jasną Górę
a także miesiąc modlitwy o trzeźwośd narodu i zachęta do zachowania
abstynencji. 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, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek 6 sierpnia obchodzimy Święto Przemienienia Paoskiego. Na
Górze Tabor Pan Jezus ukazał apostołom i nam, że dla człowieka sprawy tego
świata są ważne, ale nie mogą byd celem ludzkich dążeo i pragnieo. Celem
naszego życia jest niebo, żyjemy po to by je osiągnąd, by je zdobyd.
3. W środę św. Dominika, kapłana, założyciela zakonu kaznodziejskiego.
4. W czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
5. W piątek święto św. Wawrzyoca, diakona i męczennika.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
6. W sobotę wspomnienie św. Klary z Asyżu, współzałożycielki klasztoru klarysek,
patronki radia i telewizji.
7. W przyszłą niedzielę ogodz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci
i rodziców.
8. W sobotę i niedzielę 11-12 sierpnia br. w Kamieniu Śląskim uroczystości
odpustowe ku czci św. Jacka, patrona Metropolii Górnośląskiej. W niedzielę
o godz. 11.00 uroczysta suma odpustowa na placu przed sanktuarium.
9. W niedzielę 12 sierpnia uroczystośd odpustowa w parafii św. Wawrzyoca
w Strzelcach Opolskich. Suma odpustowa o godz. 11.00.
10. Tegoroczna Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy z Opola
w poniedziałek 13 sierpnia. Zakooczenie pielgrzymki w sobotę 18 sierpnia Mszą
św. na Jasnogórskim Szczycie.
11. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za
ofiary duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobrod serca.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieostwa Bożego i obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu a przebywającym na wakacjach i urlopach dobrego
wypoczynku.

ŚWIĘTO
PRZEMIENIENIA PAOSKIEGO
Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem,
Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus
przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego twarz
zajaśniała jak słooce, a szaty stały się olśniewająco białe.
Apostołowie byli zachwyceni, chod poznali jedynie
niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po
swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. To wydarzenie
pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów dowiedzieli się o nim dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa.
Termin Przemienienie Paoskie nie jest adekwatny do greckiego słowa
metemorfothe, które ma o wiele głębsze znaczenie. Termin grecki oznacza dokładnie
„zmienid formę zewnętrzną (morfe), kształt; przejśd z jednej formy zewnętrznej do
drugiej”. Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie - Synem Bożym.
Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumied, jak mizerne i niepełne są ich
wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach
próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz
rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa
wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju
ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwid w pamięci świadków, skoro po
wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów.
Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienid nasz los.
Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan
odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni
uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości
i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim
nieprzemijająca chwała.
Chrystus obiecuje, że będziemy królowad razem z Nim tam, gdzie - za Piotrem będziemy powtarzad: „Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy”. Warunkiem jest to,
abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i abyśmy każdego dnia
karmili się Jego Słowem i Ciałem.
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