X V I I NI E D ZI E L A ZW Y K Ł A , * B * J 6 , 1 - 1 5 * 2 5 . 0 7 . 2 0 2 1
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.
W dzisiejszej Ewangelii unosi się zapach chleba. Na myśl przychodzi cud, którego Jezus nie
chciał dokonać wówczas, gdy szatan zachęcał Go, aby kamienie leżące na pustyni przemienił
w chleb. Dlaczego? Dlatego że oznaczałby to iż chleb można zdobyć bez wysiłku. Zdobywanie
chleba jest związanie z pracą, nie z cudami. „W pocie czoła będziesz musiał zdobywać
pożywienie” (Rz 3,19). Chleb nabiera wartości przez to, że nosi na sobie ślad ludzkiego wysiłku.
Podobnie jest z chlebem dzielonym z innymi. Chleb dzielony z innymi będzie nosił w sobie nie
tylko ślad wysiłku, lecz również stanie się wyrazem braterstwa, miłości. Jeśli tak nie jest, to
nawet gdy mój stół jest bogaty, nadal pozostaję głodny. „Brakuje mi tego chleba, który zjadam
sam, i tych wszystkich dóbr, którymi nie dzielę się z innymi” (G. Thibon). Zawsze, gdy
odmawiam dzielenia się chlebem, ukrywam działalność Ojca na ziemi. Kiedy natomiast uczę
się „praktyki otwartych rąk” (czyli rąk otwartych w geście daru), uobecniam Boga wśród ludzi.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: W jaki sposób pracuję na codzienny chleb? Czy powierzone mi prace
wykonuję, w miarę moich możliwości, jak najlepiej?
Do wykonania: Będę często przypominał słowa św. Pawła: „Przeto czy jecie, czy pijecie,
czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31).

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

25.07 (niedziela) Wspomnienie św. Krzysztofa
Patron kierowców i podróżujących. Krzysztof (gr. Christofor) jest jednym z tych
świętych, o których niewiele wiemy, większość informacji czerpiemy z podań i legend.
Z pewnością był on jednak postacią historyczną. Wiadomo, że pochodził z Azji
Mniejszej, prawdopodobnie z prowincji rzymskiej Licji (obecnie Turcja), gdzie poniósł
śmierć męczeńską za panowania cesarza Trajana Decjusza, około 250 roku.
26.07 (poniedziałek) Wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców NMP
Według tradycji pochodzącej z II wieku rodzice Najświętszej Maryi Panny nosili imiona:
Anna i Joachim. Ich kult rozwinął się pod wpływem kultu Maryi. Świętą Annę czczono
od VI wieku na Wschodzie, od wieku X kult jej rozszerzył się na Zachód.
28.07 (środa) Wspomnienie św. Szarbela Makhlufa, prezbitera
Sharbel (Charbel) Makhlūf urodził się w miejscowości Biga Kafra w Libanie w roku 1828.
Na chrzcie otrzymał imię Jusuf. W wieku 23 lat wstąpił do maronickiego klasztoru św.
Marona, gdzie otrzymał zakonne imię Charbel (Szarbel). Wyświęcony na prezbitera,
pragnąc żyć w ścisłej samotności i osiągnąć wyższą doskonałość, z klasztoru w Annaja
odszedł na pustynię, gdzie służył Bogu przez niezwykle surowe życie, nieustanne posty
i modlitwy. Zmarł 24 grudnia 1898 roku.
29.07 (czwartek) Wspomnienie św. Marty
Marta była siostrą Marii i Łazarza; w Betanii gościnnie przyjmowała Chrystusa i chętnie
Mu usługiwała (Łk 10,38-42), a swoimi modlitwami wyjednała wskrzeszenie
z martwych swojego brata (J 11,1-44).
30.07 (piątek) Wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
Piotr Chryzolog (Złotousty) urodził się około roku 380 w Imoli we Włoszech i tam
przyłączył się do grona kleryków. W roku 424 został wybrany biskupem Rawenny. Jako
gorliwy pasterz uczył swoich wiernych słowem i przykładem. Zmarł około roku 450.
31.07 (sobota) Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
Ignacy urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii. Prowadził swobodne życie
rycerskie na dworze królewskim; kiedy się nawrócił do Boga, skończył studia
teologiczne w Paryżu. Tam też zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi później założył
w Rzymie Towarzystwo Jezusowe (SI, TJ). Działalność tego zakonu przyczyniła się do
odnowy Kościoła. Jego dewizą była łacińska sentencja Ad maiorem Dei gloriam (Ku
większej chwale Boga). Ignacy zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 roku.
WARTO WIEDZIEĆ:

Zniesienie Covid’owych ograniczeń – od poniedziałku, 19 Lipca
osoby przychodzące do kościoła zwolnione są od:
1. zakładania maseczek wchodząc do kościoła.
2. konieczności zachowania dystansu społecznego.
3. przestrzegania zasady “one way” system.
4. zakazu śpiewu podczas Liturgii.
5. przyjmowania Komunii św. tylko na rękę.
Prośmy opatrzność BoŜą o utrzymanie tego stanu jak najdłuŜej

