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Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego
uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś
odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu
przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego,
że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale
o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to
bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż
mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł
do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On
posłał». Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli
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 daje 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 ten chleb!» Odpowiedział im
Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
Jednym z kluczowych słów w pismach św. Jana jest czasownik „szukać” . Bóg Ojciec szuka
„czcicieli w Duchu i prawdzie”, a Jezus chwały Ojca. Uczniowie szukają Jezusa, aby z Nim być,
a Żydzi, aby Go zabić. Tłum ludzi z Ewangelii szuka Pana ze względów praktycznych,
egoistycznych, utylitarnych; Jezus zaspokoił ich oczekiwania materialne, rozmnożył chleb.
Tłum jest żądny sensacji, spektakularnych czynów, chce być świadkiem dalszych cudów.
Fundamentalne pytanie: „Kogo szukasz?” dotyczy autentyczności drogi z Jezusem i musi
stawiać je sobie każdy chrześcijanin. Kogo (czego) szukam? Dlaczego szukam Jezusa? Jakie
nadzieje z Nim wiążę? Czego od Niego oczekuję? Jakiego pouczenia pragnę? Jakie chore
miejsca mojego życia wymagają Jego spojrzenia i miłości?
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jakie są moje tęsknoty i marzenia? Jaki jest ich charakter – duchowy,
religijny, a może tylko czysto ziemski.
Do wykonania: Postaram się, jeśli będzie to możliwe, odwiedzić Chrystusa, Który
pozostał w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach.

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

02.08 (poniedziałek) Wspomnienie bł. Augusta Czartoryskiego, prezbitera
August Czartoryski (1858-1893), salezjanin, arystokrata polsko-hiszpańsko-francuski.
Jako najstarszy syn miał odziedziczyć tytuł księcia i ogromny majątek. Jednak Bóg
wybrał go dla siebie. Wielki wpływ na młodego księcia wywarł jego wychowawca Józef
Kalinowski – św. Rafał. Kiedy miał 25 lat, spotkał się z księdzem Janem Bosko i od tej
chwili zaczęła dojrzewać w nim decyzja o wstąpieniu do salezjanów. Musiał pokonać
opory własnego ojca i salezjanów, którzy obawiali się przyjąć księcia. Jednak trwał przy
swoim powołaniu. W 1888 roku złożył śluby zakonne. Odznaczał się gorliwością
w wypełnianiu zobowiązań wynikających ze ślubów. Beatyfikował go Jan Paweł II
w Rzymie w dniu 25.04.2004 roku.
04.08 (środa) Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
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 niego wyspowiadać lub
zasięgnąć rady. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami, zmarł w Ars 4 sierpnia
1859 roku.
05.08 (czwartek) Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP
Po Soborze Efeskim (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie
Najświętszej Maryi Panny, papież Sykstus III (432-440) poświęcił Jej bazylikę wzniesioną
w Rzymie na Wzgórzu Eskwilińskim. Później bazylika ta otrzymała nazwę Matki Bożej
Większej (Sancta Maria Maior). Jest to na Zachodzie najstarsza bazylika poświęcona
czci Najświętszej Maryi Panny.
06.08 (piątek) Święto Przemienia Pańskiego
Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować ich na
przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały objawionej
przez Jezusa dochodzi się przez cierpienie i śmierć. Tak jak każda teofania (czyli
objawienie bóstwa) Przemienienie Pańskie budzi fascynację i zachwyt ale zarazem lęk,
dlatego św. Piotr powiedział najpierw: "dobrze, że tu jesteśmy" a w chwilę później
uczniowie "upadli na twarz i bardzo się zlękli"…
07.08 (sobota) Wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego
Urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu w archidiecezji poznańskiej. Szlachcic,
patriota, głęboko religijny – wybrał życie w celibacie, aby być bardziej wolnym
i dyspozycyjnym dla królestwa Bożego. Rzeczywistość ziemską odczytał w duchu
ewangelicznym, angażując się szczególnie w służbie zaniedbanego ludu wiejskiego,
z całkowitym zapomnieniem o sobie. W 1850 założył zakonne Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zrealizował powszechne powołanie do świętości i
nakreślając swoim życiem model i wzór apostolstwa świeckich, stał się prekursorem
Soboru Watykańskiego II. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej. Jest pionierem
apostolatu świeckich ściśle współpracujących z hierarchią kościelną.

