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18. Niedziela Zwykła –  Rok A - 3 sierpnia 2014 r. - Refleksja  
Jezus zna ludzkie głody. Spogląda na tłumy z tą przenikliwością miłości, która rozbudza w 
Nim poryw Bożego współczucia: „Dam wam chleba i dam wam o wiele więcej, Ja sam je-
stem chlebem na wasz wielki głód”. 
Ewangelista dyskretnie nawiązuje do Eucharystii: „Wziął chleby, spojrzał w niebo, odmówił 
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je”. Dziś w naszym rozważaniu zadamy sobie 
pytanie: czy przystępujemy do komunii, ponieważ czujemy głód, który jeden tylko Jezus 
może zaspokoić? (…). 
Aby być nakarmionym przez Jezusa, konieczne jest żywe przebudzenie wiary, dlatego 
Mszę świętą rozpoczynamy przygotowaniem pokutnym, po którym otrzymujemy pokarm 
wiary. Człowiek wierzący pochwycony jest przez dwie rzeczywistości: rzeczywistość życia, 
praca, czas wolny, troski, miłości i trudy; oraz rzeczywistość Bożą. Nie są to dwie rzeczywi-
stości równoległe ani przeciwstawne. Bez Boga rzeczywistość życia jest uboga, ograniczo-
na i przygniatająca. Ale gdy nasze życie przepełnione zostaje rzeczywistością Bożą, wtedy 
rozkwita ono  bezkresne, radosne, przeistoczone. 
Wszystko to wiemy, ale szybko zapominamy i Chleb życia nie ma za bardzo czego karmić. 
Jeśli w tym momencie czujemy brak apetytu, spróbujmy wskrzesić swoją wiarę, a wówczas 
odnajdziemy prawdziwy głód rzeczywistości Boga i będziemy wiedzieli, dlaczego idziemy 
na Mszę świętą. 

Andre Seve 
 

Rodzinny święty – św. Matylda 
Matylda von Ringelheim urodziła się w 895 r. w Westfalii. Matylda kształciła się i młode lata 
spędziła w klasztorze benedyktynek w Herford. Lata tu spędzone będzie zawsze zaliczać 
do najpiękniejszych w życiu. Tu także zasmakowała w modlitwie i w służbie Bożej. 
W 909 r., poślubiła Henryka Ptasznika, który w trzy lata potem został księciem Saksonii, a 
w roku 919 królem Niemiec. Znany jest w historii pod imieniem Henryka I (919-936). Mąż 
dał jej zupełnie wolną rękę w czynieniu dobra. Dla Bożej chwały i dla dobra ubogich nie ża-
łowała pieniędzy. Św. Matylda dała Henrykowi I pięcioro dzieci: Jadwigę; następcę tronu 
Ottona, późniejszego cesarza Niemiec; Gerbergę; Henryka I, późniejszego księcia Bawarii 
oraz św. Brunona I, od roku 953 arcybiskupa Kolonii. 
Z mężem swoim Matylda przeżyła jako wzorowa małżonka 25 lat. Po śmierci męża (2 lipca 
936 r.) musiała patrzeć na wojnę domową, jaka wybuchła o tron królewski pomiędzy jej sy-
nami: Ottonem i Henrykiem. Zwycięzcą został Otton, a Henryk jako rekompensatę otrzymał 
księstwo bawarskie. Nowy władca wiele przykrości wyrządził matce, oskarżając ją o to, że 



jest zbyt rozrzutna na cele religijne. Sam jednak szafował państwowym majątkiem bez mia-
ry, gdyż prowadził stale wojny: najpierw ze swoim bratem, Henrykiem, potem z papieżem, 
z królem Czech i ze Słowianami na Wschodzie. Matylda cierpiała nad tym wszystkim. 
W 955 r. królowa Matylda przeżyła śmierć najstarszego syna, Henryka, a dziesięć lat póź-
niej - najmłodszego, św. Brunona, arcybiskupa. Pod koniec życia dotknęło ją jeszcze jedno 
bolesne przeżycie - śmierć wnuka, biskupa Wilhelma z Moguncji, którą sama przewidziała. 
W ostatnich latach życia Matylda oddała się wyłącznie modlitwie i uczynkom miłosierdzia. 
Codziennie przy swoim stole gościła ubogich, widząc w nich samego Pana Jezusa. Prze-
szła do wieczności 14 marca 968 roku w wieku 73 lat. Pochowano ją obok męża w Kwe-
dlinburgu w kaplicy zamkowej. 
Wspomnienie liturgiczne świętej żony i matki przypada 14 marca. 
 

Opowiadanie - Motywacja 

On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie i szorstkim sposobie bycie. Zaś ona - ko-
bieta łagodną i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, a ona zajmo-
wała się domem i dziećmi. Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny i odeszły. Hi-
storia, jakich wiele. 
Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech, sta-
wała się coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść i w krótkim czasie przestała pod-
nosić się z łóżka. 
Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu. 
Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie 
udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. 
Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł: 
- Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu... pańska żona nie chce już dłużej żyć... 
Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rącz-
ka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym 
donośnym głosem: 
- Ty nie umrzesz! 
- Dlaczego? - zapytała kobieta lekko wzdychając. 
- Ponieważ ja cię potrzebuję! 
- Dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? 
Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale. 
A lekarze i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i cóż za 
wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie.     
 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 
„Niektórzy pytają, czy warto żyć, czy też nie byłoby lepiej w ogóle się nie narodzić; wątpią, 
czy godzi się powoływać innych do życia, skoro być może będą oni złorzeczyć, że wypadło 
im istnieć w okrutnym świecie, którego grozy nie można nawet przewidzieć” (FC 30). 
Jeśli kocham, to chcę dla drugiej osoby tego, co najlepsze. Widząc, że w tym świecie jest 
tak, a nie inaczej, możemy nieśmiało pytać, czy będziemy umieli ochronić naszych bliskich 
przed bólem. Nie zapominajmy, że o szczęściu nie decyduje życie bez problemów, ale na-
sza miłość wpleciona w codzienność. 
 



♦ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

♦ W czwartek o godz. 1730 odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

♦ Trwa miesiąc sierpień, który w Naszym Kościele jest miesiącem trzeźwości. Pa-

miętajmy w modlitwach o dotkniętych nałogiem alkoholizmu. Włączmy się w mo-

dlitwę całego Kościoła o trzeźwość. Swoje postanowienia trzeźwościowe można 

wpisać do Księgi w Zakrystii. 

♦ Trwają wakacje i urlopy. Poświęćmy ten czas odzyskaniu nie tylko sił fizycz-

nych, ale również duchowych, poprzez uczestnictwo we Mszy św. czy cichej Ado-

racji.  

♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św. W sobotę o 

godz.1730. 

♦ W Kancelarii Parafialnej oraz u Pani Krystyny Zima przyjmowane są zapisy na 

autokarową pielgrzymkę kobiet i panien do Piekar Śląskich. Opłata 25 zł. Proszę 

o dostarczenie numeru Pesel. Wyjazd w niedzielę 17 sierpnia o godz. 1800 sprzed 

kościoła. 

♦ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

W irackim mieście Mosul po raz pierwszy od prawie dwóch tysięcy lat nie odpra-

wia się Mszy św.  W 2003 roku w mieście było 1000 tysięcy. Dziś nie pozostał 

nikt. Zostali zabici lub zmuszeni do ucieczki. 

Ponadto w Gościu: 

− o trzech młodych kobietach, które od pierwszego dnia powstania warszaw-

skiego nieustannie adorowały Najświętszy Sakrament; 

− Strefa Gazy, o której codziennie mówią media, to jeden z najbardziej zalud-

nionych obszarów kuli ziemskiej. Ponad 1,5 miliona ludzi mieszka na obsza-

rze niewiele większym od Krakowa. 

♦ Za każdą ofiarę złożoną dzisiaj na pokrycie kosztów remontu wieży kaplicy 

bocznej kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny Uni-

wersytetu Śląskiego. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 4 sierpnia 10 sierpnia 2014 r. 

4 VIII 
Poniedziałek 

Wsp. Św. Jana Marii 
Vianney`a, prezb. 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 
 
 

5 VIII 
Wtorek 

Wsp. Rocz. Poświę-
cenia Rzymskiej  
Bazyliki N.M.P. 

g. 1800 - Za ++ Karolinę i Pawła Lot, Marię i Ernesta Kopiec, 
Elżbietę i Wiktora Knebel, Jadwigę i Pawła Piecha 
 
 

6 VIII 
Środa 
ŚWIĘTO  

PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO 

g. 700 

 
- Za + Madzię Hnidiuk 

7 VIII 
Czwartek 

Wsp. św. św. męcz.  
Pap. Sykstusa II  

i Towarzyszy, 
 św. Kajetana prezb. 

oraz bł. Edmunda 
Bojanowskiego 

g. 1730 

g. 1800 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Jerzego Niedurny w dniu urodzin 

8 VIII 
Piątek 

Wspomnienie  
św. Dominika, 

prezb. 

g. 1800 - Za ++ rodziców Henryka i Marię Ćwieczkowskich 
 
 

 

9 VIII 
Sobota 
ŚWIĘTO  

ŚW. TERESY 
 BENEDYKTY 
(Edyty Stein),  

dziewicy i męcz., 
Patronki Europy 

g. 1800 - Za + Jana Copik w 15. rocznicę śmierci 

10 VIII 
 

NIEDZIELA 

19 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Huberta Sparwasser w 2. rocznicę śmierci 
- Za parafian 

Nieszpory 

- Za + Franciszka Plucińskiego od Tomka Stefańczy-
ka 


