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XVIII Niedziela w ciągu roku
Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął
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 czynić, 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 pragnąć nie będzie".
Ewangelia * J 6, 24-35


Przez kilka niedziel tematem Słowa Bożego będzie chleb. Od chleba powszedniego, dającego
siły naszemu ciału, Jezus przejdzie do innego chleba, prawdziwego, danego przez Boga samego,
chleba dającego życie wieczne.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy jak na pustyni lud izraelski zaczyna szemrać, gdyż
nie ma co jeść. Wszyscy marzą o garnkach mięsa, o suto zastawionych stołach w niewoli egipskiej,
nie jest dla nich ważne, że to było w niewoli, najważniejsze jest aby mieli mieć coś do jedzenia. Bóg
nie prowadzi swego ludu na zatracenie, ale ku pełnej wolności nie zapominając o potrzebach doczesnych. Już o zmierzchu lud będzie jadł mięso, a rankiem nasyci się chlebem: „Manhu?”, „co to jest?”,
„To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm” – wyjaśnia Mojżesz.
Chleb jest każdemu człowiekowi niezbędny do życia. Bez niego nie będzie mógł egzystować,
pracować, cieszyć się. Człowiek zobowiązany jest, aby go szukać, pracować na niego, zapewnić go
swojej rodzinie. W modlitwie Ojcze nasz prosimy Boga o niego: „chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”. Tak wielu ludziom trudno jest dziś związać koniec z końcem, dlatego tyle wyjazdów za
granicę w poszukiwaniu chleba. Tyle poświęcenia i wyrzeczeń, aby coś zarobić, aby wybudować dom
i mieć coś jeszcze na jutro. I za kim i gdzie by się nie poszło, żeby tylko „mieć”, „zarobić na życie”
(czasem nawet kosztem swej wolności, godności)!
W dzisiejszej ewangelii widzimy tłumy idące za Jezusem, nie z racji Jego nauki, ale jak to mówi
sam Jezus: „dlatego, że jedliście chleb do sytości”. Pomimo, że upłynęło 2000 lat, jesteśmy tak jak
ten tłum idący za Jezusem, spragnieni cudownie ofiarowanego nam chleba, motywowani troską,
żeby „mieć”, „posiadać”, „otrzymać”, aby móc żyć na jakimś przyzwoitym poziomie.

Widząc te tłumy, Jezus zaczyna katechezę o innym chlebie, tym najważniejszym dla człowieka,
bo dającym życie wieczne, mówi o chlebie, który nie ginie, ale trwa na wieki. „Troszczcie się nie o
ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”. I dalej: „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” – czyli sam Jezus Chrystus, który wkrótce powie, zasiadając przy stole ze swymi uczniami:
„bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje…”.(…)
Jezus nie odbiera ważności pokarmowi doczesnemu, nie neguje jego potrzeby czy nawet
obowiązku troski o ten ziemski chleb. Jest on nam niezbędny, konieczny do życia na ziemi. Pokarm
ten jednak nie zapewnia życia wiecznego, w które już weszliśmy rodząc się i przyjmując chrzest
święty. Jezus jakby chciał nam powiedzieć: nie zadawalajcie się kawałkiem nawet wygodnego życia
na tej planecie, ale zechciejcie zatroszczyć się i zapragnąć życia wiecznego w Królestwie Boga
żywego na wieki. A chlebem, który karmi to życie, który je podtrzymuje i rozwija w nas jest sam
Jezus Chrystus, Jego Ciało i Krew, Jego słowo, On sam. Dlatego w Ewangelii mamy tę łączność
chleba dającego życie z ufną wiarą: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli
w Tego, którego On posłał”.
Jezus przechodzi od „Manhu?”, to znaczy „co to jest?", od manny którą Bóg zsyła z nieba do
„Tego”, którego On posłał: od przeszłości, od tej manny na pustyni do „prawdziwego chleba” z nieba,
który Ojciec daje dzisiaj, teraz (czasownik użyty jest czasie teraźniejszym), w osobie swego Syna,
który zaprasza do uwierzenia, że jest On i Synem Bożym i „Chlebem życia” wiecznego. Tak jak Bóg
nie opuścił swojego ludu na pustyni, nie zapomniał o jego potrzebach materialnych tak i Jezus nie
opuszcza, nie odprawia zgłodniałych ludzi, którzy przyszli do Niego aby go posłuchać, ale daje im
chleb, cudownie rozmnażając to co oni sami przynieśli. A następnie mówi o innym chlebie, o wiele
ważniejszym, o chlebie, którego świat nie może dać człowiekowi ani żadna, nawet najlepsza piekarnia nie zdoła upiec. „Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”… „Jam jest
chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie
będzie”. Jezus nie jest jakimś dobrodziejem, nie jest kandydatem na króla, prezydenta, który zapewniłby dobrobyt materialny ludowi, ale jest Tym, który z zstępuje nieba jako prawdziwy chleb dany
przez Boga swemu ludowi, aby ten miał życie wieczne.
Dlatego też i samo chrześcijaństwo nie może być jakimś darmowym sklepem z potrzebnymi do
życia ziemskiego produktami, ani jakąś agencją charytatywną otwartą dla wszystkich chętnych.
„Chleb” bez wiary traci swój specyficzny smak Królestwa Bożego. Tak samo i wiara bez „chleba” nie
ma żadnego smaku wieczności.
Jako chrześcijanie powinniśmy zabiegać o łączność tych dwóch: chleba i wiary, wiary i chleba.
Wtedy nie będzie na świecie ani głodu, ani niesprawiedliwości, ani zamykania się w ciasnych ramach życia doczesnego wypełnionego myślą o sobie, o zaspokajaniu swych żądz i zachcianek,
jednym słowem mentalności „starego człowieka”. Staniemy się „nowymi ludźmi”, ludźmi przyszłości,
nowych horyzontów dobra, prawdy, miłości. Nasze serce będzie usposobione do hojnego dawania
nawet tego małego kawałeczka ziemskiego chleba tym co go potrzebują (jak ten chłopiec z ewangelii z poprzedniej niedzieli, który ofiaruje swe pięć chlebów i dwie rybki, które potem Jezus rozmnoży i
nakarmi zgromadzone rzesze) i będzie także pragnąć „prawdziwego chleba” zaspokajającego największy i prawdziwy głód każdego człowieka – szczęście wieczne. A dla tych, którzy uwierzą w Syna
i będą karmić się tym niebieskim „chlebem” życia wszystko jest możliwe i życie wieczne obiecane.
Wsłuchani w usłyszane Słowo Boże i świadomi jego doniosłości, tak jak tłum czy jak Samarytanka przy studni, tak samo i my, w głębi naszych serc poprośmy: „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 pragnąć nie będzie”.
o. Zdzisław F. Stanula CSsR – Sekretarz Konferencji Redemptorystów Europy – Rzym (Włochy)






Ogłoszenia duszpasterskie
1. Witam i pozdrawiam wszystkich gości wczasowiczów wypoczywających pośród nas. Zapraszamy
do uczestnictwa w nabożeństwach codziennych
o godzinie: 800 i 1800
niedzielne i świąteczne Msze święte:
w Wielu: 800, 1000, 1130 i 1900
we Wdzydzach Tucholskich: nad jeziorem 1300
oraz w Ośrodkach Wczasowych: Largo: 1600, Czarnowodzianka: 1700.
Nasza świątynia jest otwarta codziennie od porannej aż do wieczornej liturgii;
w nawie bocznej wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do udziału.

Msze święte w intencji:
800
niedziela
5.08.

Wdzydze 1300

+ Teresy, Zbigniewa i Kazimierza Lipińskich oraz rodziców i rodzeństwa
z obu stron;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
+ Ireny i Jana Czapiewskich oraz ich przyjaciół: Stefana i Jana - intencja
Janiny Sączewskiej z Sosnowca;
+ Stanisława i Jacka Wardynów;
+ Alfonsa i Katarzyny Narlochów;

1000
1130
1900

2. Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia.
On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak
najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu.

poniedz.
6.08.

800
1800

+ rodziców z obu stron Jażdżewskich oraz Mirosława, Reginy i Henryka;
+ Agaty Orlikowskiej – w 11 rocznicę śmierci;

3. Jutro będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego, a w czwartek święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża, patronki Europy.

wtorek
7.08.

800
1800

+ Heleny Zabrockiej – w 7 rocznicę śmierci;
+ Franciszka Ossowskiego – w 10 rocznicę śmierci;

800
1800

+ Anny i Stanisława Jażdżewskich;
Róży p. Anny Urszuli Jażdżewskiej z Kliczkowych o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin oraz zmarłych;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

800
1500

+ Rafała Jażdżewski ego– intencja z pogrzebu;
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św.;
+ Idziego Zgody – intencja z pogrzebu;
Okazja do spowiedzi świętej;
+ Janiny i Józefa Pawlików oraz rodziców;

4. W sierpniu wielu z naszych parafian bierze udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do
innych sanktuariów. W codziennej modlitwie będziemy duchowo łączyć się z pielgrzymami, którzy
zaniosą także nasze intencje do domu naszej wspólnej Matki Maryi.

środa
8.08.

5. O posprzątanie kościoła w piątek po wieczornej Mszy świętej prosimy parafian z Wdzydz I. Bóg
zapłać parafianom z Kliczkowych.
6. Przypominamy: parafia nasza organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach: 11 – 18 lutego
2019 r. Koszt: 3690 zł. Ze względu na konieczną rezerwację samolotu prosimy o szybkie zgłaszanie
się. Nie ma żadnych ukrytych ani dodatkowych opłat. Paszport musi być ważny co najmniej
6 miesięcy po powrocie do domu.
7. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Pocieszenia po rodzinach naszej parafii. W tym
tygodniu w Dąbrowie. Bóg zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie
czyszczące do naszej świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego
Sakramentu do polowych celebr odpustowych na naszej kalwarii.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafian: śp. Józefę Jankowską
z Będomina, śp. Jadwigę Schiefelbein z Przytarni wybudowania., śp. Teresę Ciemińską – kiedyś
zamieszkałą w Hucie oraz śp. Dariusza Drążka z Wdzydz Tucholskich. Wieczny odpoczynek...
9. Opiece Matki Bożej polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.


W tym tygodniu patronują nam:
w środę, 8 sierpnia, św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu
Kaznodziejskiego – dominikanów;

czwartek
9.08.

1700 – 1800
1800

piątek
10.08.

800
1800

+ Jadwigi, Józefa, Franciszka i Stefana Narlochów;
+ Heleny Groty – w 1 rocznicę śmierci;

sobota
11.08.

800
1500
1800

+ Edwina i Jadwigi Lizakowskich;
Msza święta ślubna Magdaleny Peplińskiej i Wiesława Gliwy;
+ Władysława Noska;

800
1000
niedziela
1130/a
12.08.
1130/b
1900
Wdzydze 1300

+ Józefa Breszki, Tadeusza, Andrzeja oraz z rodziny Lasków i Breszków;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia
+ Michała Sikorskiego – w 10 rocznicę śmierci;
Magdaleny Marii – msza dziękczynna w 18 rocznicę urodzin;
+ Agnieszki, Bolesława i Marii Priebów;
+ Heleny, Józefa, Teodora, Leokadii Lorków;
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc

w czwartek, 9 sierpnia, św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), nawrócona
filozof żydowska, karmelitanka, zamordowana w Auschwitz, patronka Europy;
w piątek, 10 sierpnia, św. Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich, męczennik;
w sobotę, 11 sierpnia, św. Klara (1193-1253), Włoszka, naśladowczyni św. Franciszka z Asyżu,
założycielka zakonu klarysek.
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