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i wskrzeszenie w nich bardziej œwiadomej wiary. 
W dzisiejszym œwiecie czêsto brakuje nam odwagi do 
tego, aby opowiedzieæ siê g³oœno po stronie wartoœci, 
jakie mamy w sercu. Symbolem akcji jest breloczek 
z napisem "Nie wstydzê siê Jezusa!" Dziêki 
œwiadectwom, takim jak Roberta Lewandowskiego 
czy Kuby B³aszczykowskiego, coraz wiêcej osób 
ma odwagê przyznawaæ siê do swojej wiary w ¿yciu 
publicznym.

Zobacz wiêcej: http://wiara.wm.pl

Napastnik Reprezentacji Polski Robert Lewandowski otwarcie przyznaje 
siê, ¿e jest katolikiem, a wiara bardzo pomaga mu w ¿yciu.

- We wspó³czesnym ¿yciu ale i w œwiecie wszystko idzie bardzo szybko, 
nieraz zapominamy o naszych wartoœciach, o tym, co tak naprawdê jest dla 
nas najwa¿niejsze. Dlatego te¿ ta wiara pomaga mi na boisku, ale te¿ 
i poza nim, aby byæ po prostu dobrym cz³owiekiem i pope³niaæ jak najmniej 
b³êdów - mówi Robert Lewandowski. W podobnym tonie wypowiada siê 
jego kolega z dru¿yny, kapitan naszej Reprezentacji, Jakub 
B³aszczykowski - Namawiam do w³¹czenia siê w akcjê "Nie wstydzê siê 
Jezusa". Wczeœniej do akcji przy³¹czy³a siê Agnieszka Radwañska.

Akcja "Nie wstydzê siê Jezusa" ma na celu przebudzenie katolików 

"Nie wstydzê siê Jezusa”
Dwaj najlepsi polscy pi³karze: Robert 

Lewandowski i Jakub B³aszczykowski, 
otwarcie przyznaj¹ siê do Jezusa i swojej 
wiary. Zachêcaj¹ innych, aby w codziennym 
¿yciu nie wstydzili siê tego, ¿e s¹ katolikami 
i otwarcie przyznawali siê do Jezusa.

Akcja „Nie wstydzê siê Jezusa”
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Budujmy Bo¿e Królestwo!

Dla Boga nie ma nic niemo¿liwego. On jest w stanie 
uczyniæ wszystko. Przekonuje nas o tym ju¿ prorok 
Ezechiel w pierwszym czytaniu: „Ja, Pan, rzek³em i to 
uczyniê”. Ufa Mu te¿ bezgranicznie psalmista, gdy wo³a 
w Psalmie 92, który s³yszeliœmy, ¿e „Pan jest 
sprawiedliwy, On Opok¹ moj¹ i nie ma w Nim 
nieprawoœci”. Œw. Pawe³ Aposto³ zaœ w Drugim Liœcie 
do Koryntian zapowiada, ¿e po prze¿yciu czasu, jaki 

Ewangelia wg Œw. Marka (4,26-34) 
Jezus powiedzia³ do t³umów:
„Z królestwem Bo¿ym dzieje siê tak, jak gdyby ktoœ nasienie wrzuci³ w ziemiê. Czy 

œpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kie³kuje i roœnie, on sam nie wie jak. Ziemia 
sama z siebie wydaje plon, najpierw ŸdŸb³o, potem k³os, a potem pe³ne ziarno w k³osie. 
A gdy stan zbo¿a na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora ju¿ na ¿niwo”.

Mówi³ jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Bo¿e lub w jakiej przypowieœci je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy siê je wsiewa w ziemiê, jest 
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje siê wiêksze od 
innych jarzyn; wypuszcza wielkie ga³êzie, tak ¿e ptaki powietrzne gnie¿d¿¹ siê w jego 
cieniu”.

W wielu takich przypowieœciach g³osi³ im naukê, o ile mogli j¹ zrozumieæ. A bez 
przypowieœci nie przemawia³ do nich. Osobno zaœ objaœnia³ wszystko swoim uczniom.

zosta³ nam dany przez Pana Boga, „musimy stan¹æ przed trybuna³em Chrystusa, 
aby ka¿dy otrzyma³ zap³atê za uczynki dokonane w ciele, z³e lub dobre”. 

             Ks. Jacek Molka

*   *   *   *   *
Nie ma wiêkszej si³y ni¿ prawdziwa mi³oœæ. (Seneka)

Aby mieæ nadziejê na wieczn¹ zap³atê niebiañskiej chwa³y przy boku Chrystusa Pana, 
trzeba nam w³¹czyæ siê w budowanie Bo¿ego królestwa, o którego dynamice s³yszymy 
w dzisiejszej Ewangelii wed³ug œw. Marka. Czytamy w niej o nasieniu i ziarnku gorczycy. 
Ow¹ dynamikê królestwa Bo¿ego Pan Jezus ukaza³ równie¿ w innych przypowieœciach 
(m.in.... o zaczynie chlebowym – £k 13, 18-21). Ich wymowa wskazuje na nadprzyrodzon¹ 
energiê tkwi¹c¹ w królestwie Bo¿ym. Co prawda, na pierwszy rzut oka wydaje siê, 
¿e rozwój owego królestwa, które jest niczym innym tylko panowaniem Boga, jest powolny 
i ma³o dostrzegalny. Niemniej jednak rozrasta siê ono i na sta³e zakorzenia 
w rzeczywistoœci.

B³. Jan Pawe³ II w encyklice „Redemptoris missio” tak pisa³ o Bo¿ym królestwie: 
„Królestwo ma na celu przekszta³cenie stosunków miêdzy ludŸmi i urzeczywistnia siê 
stopniowo, w miarê jak ludzie ucz¹ siê kochaæ, przebaczaæ i s³u¿yæ sobie wzajemnie. 
Jezus podejmuje ca³e Prawo, ogniskuj¹c je na przykazaniu mi³oœci (por. Mt 22, 34-40; 
£k 10, 25-28). Przed opuszczeniem swoich daje im «nowe przykazanie»: «Abyœcie siê 
wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em» (por. J 13, 34; 15, 12). Mi³oœæ, jak¹ Jezus 
umi³owa³ œwiat, znajduje swój najwy¿szy wyraz w ofierze Jego ¿ycia za ludzi (por. J 15, 13), 
ukazuj¹cej mi³oœæ Ojca wzglêdem œwiata (por. J 3, 16). Dlatego natur¹ królestwa jest 
komunia wszystkich ludzi pomiêdzy sob¹ i z Bogiem”.

Te papieskie s³owa nie wymagaj¹ komentarza. My po prostu budujmy Bo¿e królestwo. 
Ono ju¿ jest wœród nas i w nas.
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Trzeba mê¿czyzny
Trzeba mê¿czyzny, aby byæ ojcem: 
¿eby dyscyplinowaæ dziecko raczej moc¹ ducha 
ni¿ brutaln¹ si³¹ rêki;
¿eby s³uchaæ,  poœwiêcaæ czas i si³y, 
nawet gdy jest siê zmêczonym lub zajêtym w³asnymi sprawami; 
¿eby byæ wra¿liwym na potrzeby dziecka i jego cierpienie, 
a nie troszczyæ siê tylko o siebie i w³asny wizerunek;
¿eby umieæ przyznaæ siê do b³êdu lub pora¿ki 
i prosiæ o zrozumienie i wybaczenie;
¿eby byæ cierpliwym, szczerym, otwartym, 
przyznaj¹c siê do w³asnego zniecierpliwienia, 
uprzedzeñ, zawodów, a tak¿e z³oœci i bólu zwi¹zanych 
z uœwiadomieniem sobie, ¿e jest siê nie takim, 
jakim siê chcia³o byæ; 
¿eby przytuliæ dziecko z mi³oœci¹, 
a gdy trzeba - przywróciæ zerwan¹ wiêŸ;
¿eby kochaæ spontanicznoœæ dziecka, 
przyjmowaæ je takim jakie jest, 
a nie wymagaæ okreœlonych z góry, 
schematycznych reakcji;
¿eby wraz z dzieckiem dostrzegaæ ducha Bo¿ego 
w piêknie wschodu s³oñca, ³agodnej bryzie pieszcz¹cej twarze, 
w radoœci z biegu, dotyku rêki, blasku wzajemnej mi³oœci;
¿eby dojrzeæ w dziecku kobietê lub mê¿czyznê, 
którym siê stanie, i byæ wdziêcznym za mo¿liwoœæ 
uczestniczenia w jego dorastaniu.
Trzeba mê¿czyzny, ¿eby by³ sob¹: 
¿eby móg³ byæ ojcem dla swojego dziecka, 
a jego dziecko - dzieckiem dla niego.

         Anonim 

*   *   *   *   *
Tato, nie kochasz mnie?

Pewien ojciec nie mia³ czasu dla dziecka. By³ tak zapracowany, ¿e nie móg³ znaleŸæ 
czasu, by pomyœleæ o rodzinie, o bliskich. Cel pracy go poch³ania³ tak, i¿ zaœlepia³ go 
na bliskich... 

Gdy wreszcie znalaz³ siê w domu, dziecko z radoœci¹ podesz³o do taty. Chcia³o siê z nim 
bawiæ. On jednak raz kolejny zrani³ dziecko mówi¹c, ¿e musi za³atwiæ papierkow¹ robotê 
w domu... ¿e musi pracowaæ na chleb... 

... ale spojrza³ na minê syna, która poruszy³a go w œrodku. Wzi¹³ z pó³ki mapê œwiata, 
podar³ j¹ na kawa³ki i poprosi³, by dziecko u³o¿y³o z puzzli ca³oœæ. Chcia³ je zaj¹æ 
przynajmniej na 1-2 godziny, aby dokoñczyæ to, co zacz¹³. 

Dziecko jednak przysz³o po 10 minutach. 
Tata by³ w szoku. Rozkojarzony wszystkim tata, spyta³ siê syna, jak to mo¿liwe, by tak 

szybko u³o¿yæ mapê? 
Dziecko odpowiedzia³o: 
- Na drugiej stronie mapy znajdowa³ siê pan, który mówi³: jeœli mê¿czyzna jest 

pouk³adany, œwiat uk³ada siê samemu... 
Autor nieznany



  Str.4 Pos³aniec œw. Brunona  Nr 69

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
*   *   *   *   *

1. Umiejêtnoœæ czekania razem z Panem a¿ do czasu ¿niwa to, jak 
us³yszeliœmy dzisiaj, wyraz chrzeœcijañskiej cierpliwoœci. Jest to 
postawa trudna, ale taka jest natura królestwa Bo¿ego, które wzrasta 
niewidocznie i dojrzewa powoli. Zaufajmy Bogu, bo On wie, co czyni.
2. Trwa czerwiec – miesi¹c, w którym czcimy Najœwiêtsze Serce 
Jezusowe. Nabo¿eñstwa czerwcowe o godzinie 18 . Uczestnicz¹c w nich, 
modl¹c siê wspólnie s³owami litanii do Serca Pana Jezusa, 
powiêkszajmy chwa³ê Bo¿¹.
3. W przysz³¹ niedzielê, 24 czerwca, obchodziæ bêdziemy uroczystoœæ 
narodzenia œwiêtego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym œwiêtym oprócz 
Matki Bo¿ej, którego narodzenie wspomina siê w liturgii Koœcio³a. 
Wynika to z jego ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza. 

        Wasz proboszcz

00

*   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJE  NAM:

• w czwartek, 21 czerwca – œwiêty Alojzy Gonzaga, jezuita, oddany ca³ym 
sercem pos³udze chorym. Polecajmy mu w modlitwie ludzi chorych 
i cierpi¹cych.
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