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sercem, a doœwiadczymy Jego obecnoœci 
i wewnêtrznej przemiany. W ten sposób Pokarm 
z nieba nas nasyci, umocni i uzdrowi. 

Ka¿dy pragnie dziœ Tobie wyœpiewaæ 
s³owa wdziêcznoœci, których nie s³ysza³ nikt.
Bo nikt jeszcze na tej ziemi
nie da³ nam takiej mi³oœci, jak Ty!

Gen Verde

Od pocz¹tku stworzenia Bóg z têsknot¹ czeka byœmy przyszli do Niego 
i pozwolili Mu siê nakarmiæ. Podczas Ostatniej Wieczerzy to Bo¿e 
pragnienie sta³o siê wreszcie rzeczywistoœci¹. Odt¹d w ka¿dej Mszy 
œwiêtej Jezus uobecnia siê dla nas w sakramencie Eucharystii, abyœmy 
spo¿ywaj¹c Jego Cia³o i Krew, mogli przemieniaæ siê na Jego 
podobieñstwo.

Przyjmujmy wiêc nasz duchowy Pokarm z nieba z g³êbokim szacunkiem. 
Do³ó¿my starañ, aby w pe³ni otworzyæ siê na wszystko, co Jezus pragnie 
czyniæ w naszym wnêtrzu. PrzychodŸmy do Niego z czystym i pokornym 

„W pokornym znaku chleba i wina 

przemienionym w Jego Cia³o i Krew, 

Chrystus wêdruje razem z nami, jako 

nasza moc i nasz wiatyk, czyni nas 

œwiadkami nadziei dla wszystkich. Je¿eli 

wobec tej tajemnicy rozum doœwiadcza 

w³asnych ograniczeñ, to serce oœwiecone 

³aska Ducha Œwiêtego dobrze wie, jak¹ 

przyj¹æ postawê, zatapiaj¹c siê w adoracji 

i mi³oœci bez granic.”
Jan Pawe³ II

*   *   *   *   *
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Pos¹dzony o satanizm

Twórcze dzia³anie w spo³eczeñstwie jest w du¿ej mierze 
oparte na autorytecie, na zaufaniu, jakim spo³eczeñstwo darzy 
danego cz³owieka. Taka dzia³alnoœæ z regu³y budzi zazdroœæ. 
Inni bowiem pozostaj¹c w cieniu wybitnych autorytetów, 
nie mog¹c im dorównaæ, zazdroœnie zmierzaj¹ do ich 
skompromitowania, a przez to do podciêcia zaufania 
spo³ecznego. W tym dzia³aniu nie przebieraj¹ w œrodkach, 
a najskuteczniejszym z nich jest oszczerstwo. 

Mo¿na to obserwowaæ na kartach Ewangelii. Jezus cieszy siê 
wielk¹ popularnoœci¹. Marek notuje, ¿e by³ tak oblê¿ony przez 
t³umy, i¿ brakowa³o czasu na zjedzenie posi³ku. Rozmiarami 

Ewangelia wg Œw. Marka (3,20-35) 
Potem przyszed³ do domu, a t³um znów siê zbiera³, tak, ¿e nawet posiliæ siê nie mogli. 

Gdy to pos³yszeli Jego bliscy, wybrali siê, ¿eby Go powstrzymaæ. Mówiono bowiem: 
Odszed³ od zmys³ów. Natomiast uczeni w Piœmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: 
Ma Belzebuba i przez w³adcê z³ych duchów wyrzuca z³e duchy. Wtedy przywo³a³ ich 
do siebie i mówi³ im w przypowieœciach: Jak mo¿e szatan wyrzucaæ szatana? Jeœli 
jakieœ królestwo wewnêtrznie jest sk³ócone, takie królestwo nie mo¿e siê ostaæ. I jeœli 
dom wewnêtrznie jest sk³ócony, to taki dom nie bêdzie móg³ siê ostaæ. Jeœli wiêc szatan 
powsta³ przeciw sobie i wewnêtrznie jest sk³ócony, to nie mo¿e siê ostaæ lecz koniec 
z nim. Nie, nikt nie mo¿e wejœæ do domu mocarza i sprzêt mu zagrabiæ, jeœli mocarza 
wpierw nie zwi¹¿e, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdê, powiadam wam: wszystkie 
grzechy i bluŸnierstwa, których by siê ludzie dopuœcili, bêd¹ im odpuszczone. Kto by 
jednak zbluŸni³ przeciw Duchowi Œwiêtemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 
winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem 
nadesz³a Jego Matka i bracia i stoj¹c na dworze, pos³ali po Niego, aby Go przywo³aæ. 
W³aœnie t³um ludzi siedzia³ wokó³ Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia 
na dworze pytaj¹ siê o Ciebie. Odpowiedzia³ im: Któ¿ jest moj¹ matk¹ i /którzy/ s¹ 
braæmi? I spogl¹daj¹c na siedz¹cych doko³a Niego rzek³: Oto moja matka i moi bracia. 
Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bratem, siostr¹ i matk¹.

popularnoœci i zaanga¿owania Jezusa zaniepokoili siê Jego krewni. Nie chodzi³o tu jednak 
o Jego zdrowie i si³y. Oni wiedzieli, ¿e razem z wysok¹ fal¹ entuzjazmu dla Niego roœnie 
inna, o wiele groŸniejsza, fala zawiœci. Marek w kronikarski sposób zaznacza, i¿ uczeni 
w Piœmie, którzy przybyli z Jerozolimy, rozpowiadali: „Ma Belzebuba i przez w³adcê z³ych 
duchów wyrzuca z³e duchy”.

Zarzut by³ bardzo ciê¿ki. Chciano uczyniæ z Jezusa satanistê, który dysponuje moc¹ 
w³adcy z³ych duchów. Chodzi³o o zalanie wod¹ ognia ¿arliwoœci religijnej, który Jezus 
z nieba przyniós³ na ziemiê.

Oto do czego mo¿e siê posun¹æ zazdroœæ. Jej nie chodzi o prawdê, lecz o wp³yw na 
t³umy, o podciêcie zaufania. K³amstwo nie schodzi z ust ludzi zawistnych. Tam gdzie 
nie zyskuj¹ nic pochlebstwem, siêgaj¹ po oczernienie. Niekiedy milkn¹, gdy osi¹gn¹ cel, 
czêœciej jednak jeszcze usilniej pracuj¹, by ich k³amstwo nie zosta³o ujawnione.

Zdumiewa postawa Jezusa. On przyjmuje docieraj¹ce do Niego oszczerstwa i logicznie 
demaskuje zawarte w nich k³amstwo. Nie rzuca jednak gromów pod adresem 
oczerniaj¹cych. Ods³ania jedynie wielkoœæ ich grzechu. W swej zatwardzia³oœci s¹ 
niezdolni do nawrócenia.

Niszczenie dzie³a Bo¿ego powoduje dwa skutki. Jeden widzialny, jak widzialne by³o 
oczernienie Jezusa, drugi niewidzialny — to hermetyczne zamkniêcie serca
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oczerniaj¹cego na dzia³anie ³aski. Wówczas taki cz³owiek staje nad przepaœci¹ piek³a. 
S³owa Jezusa: „Wszystkie grzechy i bluŸnierstwa, których by siê ludzie dopuœcili, bêd¹ im 
odpuszczone. Kto by jednak zbluŸni³ przeciw Duchowi Œwiêtemu, nigdy nie otrzyma 
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” — nale¿y rozumieæ jako ca³kowite 
zamkniêcie siê na dzia³anie ³aski nawrócenia. Przypisywanie dzia³ania Bo¿ego szatanowi 
jest takim w³aœnie grzechem. Ten, kto tak uwa¿a, w godzinie ³aski te¿ bêdzie traktowa³ jej 
dzia³anie jako dzia³anie z³a, a nie Boga, a wtedy sam j¹ odrzuci.

Ile¿ trzeba m¹droœci i pokory, by zawsze i wszêdzie dostrzec dzia³anie Boga i umieæ 
cieszyæ siê sukcesami ludzi prawych. Ich dzia³anie stanowi zaproszenie do wspó³pracy 
w wielkich dzie³ach. Jak¿e inaczej potoczy³yby siê losy Ewangelii, gdyby przynajmniej 
po³owa uczonych w Piœmie stanê³a po stronie Jezusa. Nie pozwala³a im na to ich pycha, 
która ods³ania sw¹ najstraszniejsz¹ twarz w zazdroœci.

Z³o objawia siê tam, gdzie chce kogoœ zniszczyæ. Ma ono swoich „aposto³ów”. 
Nie przebiera w œrodkach.

Dobro zawsze jest twórcze i chce pomóc innym we wzrastaniu, w ubogacaniu serca 
i umys³u. Jezus staje wobec oszczerców, wyjaœnia i przestrzega, ale ich nie uderza. Bêd¹ 
mieli jeszcze wiele okazji, by podejœæ do Niego, by porozmawiaæ. Jeœli staæ ich na pokorê 
i szukanie prawdy, otworz¹ swe serca na dzia³anie ³aski nawrócenia i pope³niony grzech 
zostanie im odpuszczony. Jeœli pozostan¹ w swym uporze, siêgn¹ po jeszcze ostrzejsze 
narzêdzia, ³¹cznie z krzy¿em, by zniszczyæ Jezusa. Biedni, dopiero na s¹dzie przekonaj¹ 
siê, ¿e to nie Chrystus, lecz oni byli wykonawcami poleceñ Belzebuba, w³adcy z³ych 
duchów.

Zanotowana przez œw. Marka scena wzywa do g³êbszej refleksji nad tajemnic¹ 
przewrotnoœci ludzkiego serca, które potrafi zarzuciæ samemu Synowi Boga dzia³anie 
szatañskie. Pozwala te¿ odkryæ, jak winna wygl¹daæ ewangeliczna reakcja 
na oszczerstwo. Spokojne wyjaœnienie i troska o oszczercê, bo to on znajduje siê 
w znacznie trudniejszej sytuacji ni¿ oczerniony.

         Ks. Edward Staniek

*   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 11 czerwca – œwiêty Barnaba Aposto³, bliski wspó³pracownik œwiêtego 
Paw³a.
• w œrodê, 13 czerwca – œwiêty Antoni z Padwy, franciszkanin, znakomity nauczyciel 
Ewangelii. ¯y³ na pocz¹tku XIII wieku. Jest patronem dzieci, górników, ma³¿eñstw, 
narzeczonych, po³o¿nic, ubogich, podró¿nych, poszukuj¹cych ludzi i rzeczy zaginionych.
• w czwartek, 14 czerwca – b³ogos³awiony Micha³ Kozal, mêczennik obozu w Dachau.

• w pi¹tek, 15 czerwca – b³ogos³awiona Jolanta, zakonnica. Do zakonu wst¹pi³a 
po œmierci mê¿a, ksiêcia kaliskiego Boles³awa Pobo¿nego i wychowaniu dzieci. Wraz 
ze swoim mê¿em fundowa³a klasztory franciszkañskie oraz opiekowa³a siê biednymi.

*   *   *   *   *
"Mi³uj¹ce  Serca”

   Serce Jezusa
   mi³oœci¹ i mi³osierdziem
   nape³nione...
      Serce Jego Matki Maryi
      p³aszczem opieki
      nas otulaj¹ce...

   Dwa Serca
   mocno i zawsze
   nas kochaj¹ce!
      Zwróæ siê do Serca Pana
      w uwielbieniu i podziêce.
      Oka¿ Bogu, Pannie Maryi i BliŸnim
      swe mi³uj¹ce Serce!

Marianna Jankowska 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00
o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00
niedzielê po mszy œw. 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 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. 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   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00 00

*   *   *   *   *

1. Pamiêtajmy z dzisiejszej Ewangelii, ¿e w ka¿dym grzechu, zw³aszcza 
w grzechu nienawiœci, obok ludzkiej z³oœci dzia³a tak¿e szatan, ojciec 
wszelkiego k³amstwa i gniewu. A zatem czuwajmy, byœmy nie ulegli jego 
pokusom.
2. Trwa tak zwana Oktawa Bo¿ego Cia³a. Zapraszamy codziennie – 
do czwartku w³¹cznie – po nabo¿eñstwie czerwcowym na procesje 
Eucharystyczne wokó³ koœcio³a. 
3. W czwartek zakoñczenie Oktawy Bo¿ego Cia³a – o godz. 18  Msza œw. 
po³¹czona z procesj¹ wokó³ koœcio³a, poœwiêcenie zió³ i kwiatów oraz 
b³ogos³awieñstwo dzieci – zapraszamy.
4. W pi¹tek przypada uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. 
Jest to Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Uœwiêcenie Kap³anów. Pamiêtajmy 
o modlitwie za swoich duszpasterzy. Msze Œwiête o godzinie 7  i 18  
Z racji uroczystoœci w tym dniu nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ 
od potraw miêsnych.
5. W sobotê, 16 czerwca, przypada wspomnienie Niepokalanego Serca 
Najœwiêtszej Maryi Panny. 

        Wasz proboszcz
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