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przyk³ad mojego Ojca by³ jakimœ pierwszym domowym 
seminarium."

To ostatni numer naszej gazetki przed wakacjami, 
na wakacje zawieszamy wydawanie naszego pisemka. 
¯yczymy mi³ych wakacji i do spotkania na ³amach 
naszego pisemka po wakacjach!

           ks. Dariusz

*   *   *   *

Jan Pawe³ II o swoim ojcu mówi³ tak:
"Po œmierci matki, a nastêpnie po œmierci mojego starszego Brata, 

zostaliœmy we dwójkê z Ojcem. Mog³em na co dzieñ obserwowaæ jego 
¿ycie, które by³o ¿yciem surowym. Z zawodu by³ wojskowym, a kiedy 
owdowia³, sta³o siê ono jeszcze bardziej ¿yciem ci¹g³ej modlitwy. Nieraz 
zdarza³o mi siê budziæ w nocy i wtedy zastawa³em mojego Ojca na 
kolanach, tak jak na kolanach widywa³em go zawsze w koœciele 
parafialnym. Nigdy nie mówiliœmy z sob¹ o powo³aniu kap³añskim, ale ten 

Tato!
Dziêkujê, ¿e znosi³eœ to,

czego nie sposób by³o znieœæ,
¿e robi³eœ coœ z niczego,

¿e dawa³eœ, maj¹c puste kieszenie,
¿e wybacza³eœ, 

choæ nie przeprasza³am,
¿e kocha³eœ, gdy kochaæ siê nie da³o,

¿e mnie wychowa³eœ
i ¿e to wszystko Ci siê uda³o...

                (autor nieznany)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 10,26-33) 

Jezus powiedzia³ do swoich aposto³ów: Nie bójcie siê ludzi. Nie ma bowiem 
nic zakrytego, co by nie mia³o byæ wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by siê 
nie miano dowiedzieæ. Co mówiê wam w ciemnoœci, powtarzajcie na œwietle, 
a co s³yszycie na ucho, rozg³aszajcie na dachach! Nie bójcie siê tych, którzy 
zabijaj¹ cia³o, lecz duszy zabiæ nie mog¹. Bójcie siê raczej Tego, który duszê i cia³o 
mo¿e zatraciæ w piekle. Czy¿ nie sprzedaj¹ dwóch wróbli za asa? A przecie¿ ¿aden 
z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemiê. U was zaœ nawet w³osy 
na g³owie wszystkie s¹ policzone. Dlatego nie bójcie siê: jesteœcie wa¿niejsi 
ni¿ wiele wróbli. Do ka¿dego wiêc, który siê przyzna do Mnie przed ludŸmi, 
przyznam siê i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto siê Mnie zaprze 
przed ludŸmi, tego zaprê siê i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZAUFAJ BOGU!

Strach przed ludŸmi jest brakiem zaufania Bogu. 
Ci, którzy mu ulegaj¹, nie uwa¿aj¹ Boga 
za wystarczaj¹co dobrego i silnego. A je¿eli Bóg 
nie jest dla cz³owieka kimœ wszechmocnym 
i dobrym w stopniu najwy¿szym, to tak naprawdê 
nie ma Go w jego ¿yciu. Jezus chce podnieœæ dziœ 
na duchu wszystkich zalêknionych i dodaæ im 

odwagi s³owami: Nie bójcie siê! Ludzie nie s¹ w stanie nas unicestwiæ. Mog¹, co prawda, 
zabiæ nasze cia³o, ale ono i tak kiedyœ musi zwiêdn¹æ i obumrzeæ. Natomiast bez naszej 
zgody ludzie nie zdo³aj¹ uczyniæ nic z³ego naszej duszy. Ona jest w rêkach Boga. 
Jeœli podejm¹ cokolwiek przeciwko nam, to tylko tyle, na ile pozwoli im Bóg i tylko wtedy, 
gdy bêdzie tego wymaga³o dobro Jego Królestwa.

Je¿eli zostaniemy wydani ludziom, Bóg najlepiej wie, ile cierpienia uniesiemy i jakiej 
pomocy bêdziemy wówczas od Niego potrzebowali. On nigdy nie zostawi nas samych. 
Tymczasem strach przed ludŸmi jest grzechem, który uœmierca nasze dusze. Tylko bojaŸñ 
Bo¿a jest pocz¹tkiem m¹droœci, która zapewnia nam ¿ycie wieczne. 

Bóg kiedyœ wskrzesi nasze cia³o i na zawsze po³¹czy je z dusz¹, tote¿ strata ¿ycia 
doczesnego z powodu Królestwa Bo¿ego w œwietle wiary jest tylko zyskiem. Proœmy Pana, 
abyœmy wówczas, gdy zagrozi nam strach i przeœladowanie, mogli mê¿nie i zdecydowanie 
daæ Mu œwiadectwo, którego od nas oczekuje.

                 Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ podczas Mszy Bo¿ego Cia³a na Lateranie

Œwiat kusi nas swym pokarmem i zniewala. Tylko Chrystus i Jego mi³oœæ mo¿e nas nasyciæ – mówi³ Papie¿ podczas wieczornej 
Eucharystii, któr¹ sprawowa³ przed Bazylik¹ œw. Jana na Lateranie. Papie¿ nawi¹za³ do s³ów z Ksiêgi Powtórzonego Prawa, które 
przypominaj¹ Ludowi Wybranemu, jak niegdyœ Pan Bóg karmi³ go mann¹ na pustyni, by³ dla niego jedynym Ÿród³em ¿ycia. Trzeba 
to by³o przypomnieæ, bo kiedy Izrael ustabilizowa³ siê w Ziemi Obiecanej, zaczyna zapominaæ o tym, co istotne.

Franciszek zauwa¿y³, ¿e manna na pustyni jest te¿ obrazem innego pokarmu, który zaspokaja nasze najg³êbsze pragnienia. 
Tym pokarmem jest sam Jezus, który daje siê w Eucharystii. ¯yæ doœwiadczeniem wiary oznacza daæ siê karmiæ Panu Bogu 
i budowaæ w³asne ¿ycie nie na dobrach materialnych, lecz na rzeczywistoœci, która nie przemija: darach Boga, Jego S³owie i Jego 
Ciele – powiedzia³ Papie¿.

„Jeœli rozejrzymy siê dooko³a, przekonamy siê, ¿e proponuje siê nam tak wiele pokarmów, które nie pochodz¹ od Pana Boga, 
a które pozornie lepiej nas syc¹ ni¿ On – mówi³ Franciszek. – Niektórzy karmi¹ siê pieniêdzmi, inni sukcesami i pró¿noœci¹, inni 
posiadan¹ w³adz¹ i pych¹. Jednak¿e pokarmem, który syci nas i naprawdê zaspokaja jest tylko ten, który daje nam Pan Bóg. 
Ró¿ni siê on od innych pokarmów. Byæ mo¿e nie wydaje siê tak smaczny, jak niektóre pokarmy, które oferuje œwiat. I dlatego 
marzymy o innych specja³ach, tak jak ¯ydzi na pustyni, którzy z ¿alem wspominali miêso i cebule spo¿ywane w Egipcie. 
Zapominali jednak, ¿e pokarmy te jedli ze sto³u niewolników. W chwilach pokusy maj¹ pamiêæ, ale jest to pamiêæ chora, 
selektywna. Ka¿dy z nas mo¿e siê zapytaæ: a ja, gdzie chcê jeœæ? Przy jakim stole? Przy stole Pañskim? A mo¿e marzê o jedzeniu 
smacznych potraw, ale ze sto³u niewolników. Co mam w pamiêci: Pana, który zbawia, czy mo¿e czosnek i cebulê z niewoli? Jakimi 
wspomnieniami nasycam duszê?”

Odzyskajmy pamiêæ – apelowa³ na zakoñczenie homilii Papie¿ – i nauczmy siê rozpoznawaæ fa³szywy chleb, który nas ³udzi 
i niszczy, bo jest owocem egoizmu, samozadowolenia i grzechu.
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S³owo ¯ycia (czerwiec 2014)

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
a¿ do skoñczenia œwiata.” (Mt 28,20)

Ewangelista Mateusz na pocz¹tku swej Ewangelii przypomina, ¿e ten Jezus, 
którego historiê zaczyna opowiadaæ, jest „Bogiem-z-nami”, Emanuelem, 
a w zakoñczeniu cytuje s³owa, w których Jezus obiecuje  pozostaæ z nami na zawsze, 
tak¿e po swoim powrocie do nieba. A¿ do koñca œwiata bêdzie On „Bogiem-z-nami".

Jezus kieruje te s³owa do uczniów po tym, jak powierzy³ im ju¿ zadanie, by szli 
na ca³y œwiat nios¹c Jego przes³anie. By³ zupe³nie œwiadomy, ¿e posy³a ich jak owce 
miêdzy wilki i ¿e spotkaj¹ siê ze sprzeciwem i przeœladowaniem . Nie chcia³ wiêc w tej 
misji zostawiæ ich samych. Dlatego w³aœnie w chwili odejœcia zapewnia, ¿e pozostanie 
z nimi! Nie bêd¹ Go ju¿ widzieæ swymi oczami, nie us³ysz¹ ju¿ Jego g³osu, nie bêd¹ 
mogli Go dotkn¹æ, lecz On pozostanie miêdzy nimi jak dawniej, a nawet jeszcze 
bardziej ni¿ dawniej. Je¿eli bowiem a¿ dot¹d Jego obecnoœæ by³a zwi¹zana 
z konkretnym miejscem: w Kafarnaum czy nad jeziorem, na górze czy w Jerozolimie, 
odt¹d i na zawsze bêdzie On wszêdzie tam, gdzie s¹ Jego uczniowie.

Jezus mia³ na myœli tak¿e nas wszystkich, którzy w przysz³oœci bêdziemy 
doœwiadczaæ z³o¿onoœci codziennych spraw. Jezus – Mi³oœæ Wcielona – byæ mo¿e 
pomyœla³: chcia³bym byæ zawsze z ludŸmi, chcia³bym podzielaæ ich troski, chcia³bym 
s³u¿yæ im rad¹, chcia³bym towarzyszyæ im w drodze, wstêpowaæ do ich domów, swoj¹ 
obecnoœci¹ chcia³bym o¿ywiaæ ich radoœæ.

Dlatego chcia³ pozostaæ z nami, byœmy mogli odczuwaæ Jego bliskoœæ, Jego si³ê, 
Jego mi³oœæ.

Ewangelia œw. £ukasza opowiada, ¿e uczniowie, ujrzawszy Jezusa wstêpuj¹cego 
do Nieba, „z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy”. Jak to mo¿liwe? 
Oni doœwiadczyli, ¿e Jego s³owa by³y prawdziwe. 

Tak¿e my bêdziemy pe³ni radoœci, jeœli prawdziwie uwierzymy w obietnicê Jezusa:

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata

Te S³owa, ostatnie s³owa jakie Jezus wypowiedzia³ do uczniów, oznaczaj¹ koniec 
Jego ziemskiego ¿ycia i równoczeœnie pocz¹tek ¿ycia Koœcio³a, w którym On jest 
obecny na wiele sposobów: w Eucharystii, w swoim S³owie, w swych 
przedstawicielach (biskupach, kap³anach), w biednych, ma³ych, wykluczonych... 
we wszystkich bliŸnich.

Dla nas niezwykle bliskie jest podkreœlenie tej szczególnej obecnoœci Jezusa, któr¹ 
On sam – równie¿ w Ewangelii œw. Mateusza – nam wskaza³: „Gdzie s¹ dwaj albo 
trzej zebrani w imiê moje, tam jestem poœród nich” . On pragnie, by przez tê obecnoœæ 
móg³ znaleŸæ siê w ka¿dym miejscu. 

Jeœli ¿yjemy tak jak On poleca, a szczególnie Jego Nowym Przykazaniem, mo¿emy 
doœwiadczaæ tej Jego obecnoœci tak¿e poza koœcio³ami, poœród ludzi, w miejscach 
gdzie ¿yj¹, wszêdzie.

To co jest potrzebne, to w³aœnie mi³oœæ wzajemna, s³u¿ebna, rozumiej¹ca, 
uczestnicz¹ca w cierpieniach, niepokojach i radoœciach naszych braci: ta mi³oœæ, 
która wszystko okrywa, wszystko wybacza, typowa dla chrzeœcijañstwa.

¯yjmy w taki sposób, aby wszyscy mieli mo¿liwoœæ spotkania siê z Nim ju¿ tu, 
na ziemi.

                 Chiara Lubich (www.focolari.pl)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Obchodzimy dziœ 12. niedzielê w ci¹gu roku, która jest zarazem ostatni¹ niedziel¹ roku szkolnego. 
W najbli¿szy pi¹tek, 27 czerwca, bêdziemy dziêkowaæ razem z dzieæmi, m³odzie¿¹, nauczycielami 
i wychowawcami oraz katechetami z naszej parafii za wszystkie dobrodziejstwa, których Bóg udzieli³ im 
w tym roku szkolnym.
Msza Œw. na zakoñczenie roku szkolnego o godz. 10 .

2. Przed nami ostatni tydzieñ czerwca, miesi¹ca, który tradycyjnie poœwiêcony jest nabo¿eñstwu 
do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Dlatego te¿ tym bardziej zapraszamy do udzia³u w tych 
nabo¿eñstwach, podczas których jest œpiewana Litania do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. S¹ one 
w naszym koœciele codziennie o godz. 18 .

3. Jutro obchodzimy Dzieñ Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty 
parafialnej, aby godnie i z mi³oœci¹ wype³niali swoje obowi¹zki w codziennych staraniach o w³asne rodziny.

4. We wtorek, 24 czerwca, przypada uroczystoœæ Narodzenia œwiêtego Jana Chrzciciela, który przygotowa³ 
drogê Panu Jezusowi. W Litanii do wszystkich œwiêtych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz 
po Maryi. To wielki nauczyciel i œwiadek Bo¿ej Prawdy, który za ni¹ by³ gotów oddaæ ¿ycie. Ciesz¹c siê 
narodzinami œwiêtego Jana Chrzciciela, warto zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem, nad zgodnoœci¹ naszych 
czynów, s³ów i postaw z wyznawan¹ przez nas wiar¹ i pobo¿noœci¹. 

5. W Czwartek zakoñczenie Oktawy Bo¿ego Cia³a – o godz. 18  Msza Œw. z Nieszporami, poœwiêceniem 
kwiatów i zió³ oraz B³ogos³awieñstwem ma³ych dzieci.

6. W nadchodz¹cy pi¹tek przypada uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, jednoczeœnie 
obchodzona w Koœciele jako Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Uœwiêcenie Kap³anów. W sobotê, 28 czerwca, 
w liturgii bêdziemy czcili Niepokalane Serce Najœwiêtszej Maryi Panny. Gor¹co zachêcamy do licznego 
udzia³u w liturgii tych najbli¿szych uroczystych dni.

7. Natomiast w przysz³¹ niedzielê, 29 czerwca, bêdziemy prze¿ywali uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów 
Piotra i Paw³a, którzy s¹ uznawani za filary Koœcio³a. Jest to zarazem dzieñ modlitw za Ojca Œwiêtego, 
nastêpcê œw. Piotra, biskupa Rzymu i ca³ego Koœcio³a.                                          Wasz Proboszcz
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