XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02 SIERPIEŃ 2015

Refren Psalmu:
Bóg daje cudowny pokarm
„Święci Kościoła”

Rozważania Niedzielne

Szczęście na ziemi?
Wielu szło za Jezusem tylko dlatego, że mogło
najeść się do syta. Ale nie taka ma być nasza wiara.
Ona ukierunkowuje nasze życie na cel ostateczny,
jakim jest zbawienie i życie wieczne. Aby go
osiągnąć, musimy przejść przez różne sytuacje,
czasem trudne i skomplikowane. Ale nie
zniechęcajmy się. Jezus tym, którzy pójdą za Nim,
obiecuje, że nigdy nie będą głodni i nie będą
odczuwali pragnienia. Możemy spotkać, także w
naszym otoczeniu, ludzi ubogich materialnie albo
żyjących bardzo skromnie, ale szczęśliwych.
Możemy też spotkać osoby zamożne, ale żyjące w
ciągłym napięciu i stresie. Bo nie od ilości pieniędzy
na koncie zależy nasze szczęście na ziemi i
zbawienie
wieczne.
Panie, modlę się za tych wszystkich, którzy w
swoim życiu cierpią. Bez względu na to, czy są oni
bogaci, czy ubodzy. Dotknij, Panie, ich serc łaską
Twojej miłości.

św. Jana Marii Vianneya, Kapłana
4 sierpnia
Jan Vianney urodził się w Dardilly koło Lyonu w roku 1786.
Musiał pokonać wiele trudności, zanim doszedł do kapłaństwa.
Wkrótce został proboszczem w Ars w diecezji Belley.
Zobojętniałą parafię odrodził przez swoją miłość do parafian,
modlitwę i umartwione życie. Tłumy ludzi ściągały do Ars, by się
u iego wyspowiadać lub zasięgnąć rady. Wyczerpany
nadludzką pracą i umartwieniami zmarł w Ars 4 sierpnia 1859
roku.

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
06 sierpnia
Doświadczenie Boga
Apostołowie

byli

na

Górze

Przemienienia

świadkami

szczególnego działania Boga. Stali się odtąd już innymi ludźmi.
Człowiek, który w swoim życiu choć raz doświadczy wyraźnego
działania Boga, nigdy już nie jest taki sam. Pozostaje wciąż
grzeszny z natury, ale jednocześnie świadomość ogromu Bożej
miłości daje mu siłę do podnoszenia się z upadków i porażek.
Po zejściu z góry wspólnota apostołów doświadczy jeszcze

Your gift to God and our Parish

Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Ale łaska, jakiej
doświadczyli na Górze Przemienienia, pozostanie dla nich
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wielu sytuacji – radosnych i trudnych. Uczniowie będą
świadkami cudów, jakich dokonywać będzie Jezus, ale także

$ 1, 185

umocnieniem

na

życiowych

wirażach.

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.

Panie, dziękuję Ci za wszystkie momenty, gdy byłeś przy mnie i
umacniałeś mnie swoją obecnością. Niech te doświadczenia

God bless! Bóg zapłać!

dodadzą mi sił w sytuacjach trudnych i wymagających ode mnie
ofiary.

XVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 02, 2015

Psalm Refrain:
The Lord gave them the bread of heaven

Reflection .....
This Sunday we continue to read from the sixth
chapter of John’s Gospel, but not continuously. Our
Lectionary omits John’s report of Jesus’ walking on
water. This event is reported much less
dramatically in John’s Gospel than in the Synoptic
Gospels. After the feeding of the multitudes, the
disciples leave in a boat and Jesus follows them.
The disciples are said to be terrified by what they
see. Jesus reassures them and rejoins them. In
today’s Gospel, we learn that the crowd has noticed
the departure of Jesus and his disciples and so
seeks them out in Capernaum. In the dialogue that
follows between Jesus and the crowds, Jesus
unfolds for us the gift of himself that that he gives in
the Eucharist.
In today’s Gospel, there are four exchanges
between Jesus and the crowd. In the first, the
crowd, having followed Jesus to Capernaum, asks
a very matter of fact question: “Rabbi, when did you
get here?” Jesus replies by naming their motivation
in pursuing him. They have been fed. Jesus
acknowledges this, yet challenges them to see
beyond the fulfillment of their material needs. The
crowds have followed Jesus because they have
been fed. They ought to be seeking out Jesus
because he can give them eternal life.
As the second dialogue begins, it seems that the
crowd might be on their way to accepting Jesus
and his mission. They ask: “What can we do to
accomplish the works of God?” Jesus replies that
they must have faith in the one sent from God. But
in the third dialogue, the crowd reveals their
inability to see Jesus’ true identity. They ask Jesus
for a sign so that they might know that Jesus is
from God. How strange this sounds since Jesus
has just fed more than 5000 people. What more is
expected?
But the crowd cannot see beyond the surface of the
sign. They show this in their interpretation of the
sign that came from Moses. In their description,
they identify Jesus with Moses, as if to say, as
Moses gave the people manna in the desert, give
us a sign so that we will know that you are from
God. They are looking to identify a prophet without
realizing that God is standing before them. Jesus
corrects their misinterpretation, saying that the
manna received by their ancestors came from God.

As God fulfilled their ancestors’ needs in the desert,
so God has provided them with food for eternal life.
In the bread that they have received from Jesus,
they have received physical nourishment and also
spiritual nourishment. Jesus wants the crowd to see
beyond the surface to the One who provides true
nourishment.
The conclusion of the dialogue reveals the crowd’s
blindness. They ask for what Jesus has just told
them they have found: “Sir, give us this bread
always.” Jesus answers plainly that he himself is
the Bread of Life they seek. Jesus himself is the
Bread of Life who will satisfy every hunger and
thirst. This is the first of several such statements
found in John’s Gospel. We understand these
better when we remember that God revealed his
name to the people of Israel as “I am,” as Yahweh.
Jesus is now claiming this name for himself. In the
weeks ahead, we will see the offense that this gives
to the people.
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Sunday, August 2, 2015
9:00 am
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Beniamina w 5-tą Rocznicę Urodzin – Od Dziadków
11:00 am
Za † Adama Krzemień – Od Córki Alicji
Wednesday, August 5, 2015
7:00 pm
Za † z Rodziny Kluzów
First Friday, August 7 2015
7:00 pm
W intencji Wiesławy i Antoniego w kolejną rocznicę
zawarcia Związku Małżeńskiego
Saturday, August 8, 2015
9:00 am - Wolna
Sunday, August 9, 2015
9:00 am
Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Charles Alexander Halek – Od Dziadków
11:00 am
Za † Jana i Barbarę Matelińską oraz Żonę
Władysławę Urbańską – Od Wiktorii i Henryka

