
Uzupełnij: 1. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech weźmie … swój”. 2. Gdy Jezus modlił się 
na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z …  3. Za … uważają Mnie 
tłumy?   4. Oni odpowiedzieli: Za Jana …  5. Kto straci swe życie z mego powodu, ten je 
…  6. Syn Człowieczy będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i … w Piśmie               
7. Oni odpowiedzieli: inni za …; 8. Syn Człowieczy musi wiele … 9.  Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech Mnie ... 10. Czy ze względu na Niego wierzę, że wszyscy jesteśmy …?                   
11. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się … samego siebie”. 12. „A wy za kogo Mnie …”?  
13. Jezus surowo im przykazał i … ich, żeby nikomu o tym nie mówili.   14. „Mówią,                     
że któryś z … proroków zmartwychwstał”. 15. Czy moja więź z Jezusem jest na tyle 

mocna, że potrafię zatęsknić za Nim całym …? 

Co to znaczy: „co dnia”? – To 
znaczy: WEŹ SWÓJ KRZYŻ 
NA KAŻDY DZIEŃ. Mamy 
nieść nie krzyż z zeszłego 
tygodnia, wczorajszy, nie ten, 
który przypadnie nieść jutro, 
ale mamy nieść ten krzyż, 
który spada na mnie właśnie 
dzisiaj. – mam znajomego, 
który dźwiga krzyż sprzed              
10-u lat, kiedy to ktoś go 
skaleczył, upokorzył. Do dziś 
dźwiga stary krzyż. 
Tymczasem Pan Bóg daje mu 
nowy krzyż, świeżutki, 
marcowy, zmarznięty, a on 
dźwiga krzyż z dawnej jesieni 
i chlapie się jak kaczka                   
w błocie.  – Zeszłoroczne 

krzyże przemijają, spadają jak kartki z kalendarza. – Są też tacy, którzy dźwigają krzyże 
przyszłości. Martwią się, że zachorują, pójdą na emeryturę, zostaną zupełnie sami. 
Zamęczają się krzyżem, który jeszcze na nich nie spadł. Krzyż „na każdy dzień” jest 
nowym krzyżem, nową nadzieją, nowym egzaminem, nową próbą naszego ducha., 
[ks. J. Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 226]. 
 
Świętego Jana Chrzciciela nazywają rozmaicie:  heroldem, ascetą, głosem 
wołającego na puszczy, poprzednikiem Mesjasza. Można nazwać go jeszcze inaczej: 
patronem dobrych wychowawców, profesorów, którzy wiedzą kiedy odejść – i cieszą się, 
że młodzi będą od nich lepsi. … Święty Jan Chrzciciel odszedł z radością w cień. Widząc 
Jezusa nie bał się o siebie … Nie rozpaczał, że chociaż wskazał Jezusa, nie przekonał 
wszystkich w tłumie. Wiedział, że służy Bożej sprawie, którą prowadzą Boże ręce,                  
nie ludzkie. – Chyba każdy wychowawca powinien mieć obrazek Świętego Jana 
Chrzciciela. Panie i Panowie, którzy wybierają się na emeryturę, także. - [x Jan Twardowski]. 
  
MOJE POSTANOWIENIE:  Pomodlę się za wszystkie dzieła i osoby, którym patronuje święty 
Jan Chrzciciel … 
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Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój       
i niech Mnie naśladuje. (Łk 9,23)                            
Łk 9,18-24                                         

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich                             
z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni 
za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał 
ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy 
surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów                        
i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do 
wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je,                    
a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.                  
Pytając: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, Jezus nie oczekuje dziś od nas formułek, ale 
refleksji, na ile rzeczywiście On jest dla nas ważny. Czy moja więź z Nim jest na tyle 
mocna, że potrafię nad Nim zapłakać jak nad własnym dzieckiem, zatęsknić za Nim całym 
sobą? Czy ze względu na Niego potrafię pozbyć się uprzedzeń wobec drugiego 
człowieka, wierząc, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami? Eucharystia, którą 
rozpoczynamy, daje nam kolejną szansę przejścia od teorii do doświadczenia, do wiary, 
do gotowości zaparcia się siebie. [Mira Majdan, „Oremus” czerwiec 2004, s. 85]

 

Ojciec św. Franciszek  -   „Ojcze nasz” stanowi kamień węgielny modlitwy 

chrześcijanina – …Ten Ojciec daje nam właśnie tożsamość dzieci. I kiedy mówię: 
«Ojcze», dochodzę do samych korzeni swojej tożsamości: moją tożsamością 
chrześcijańską jest być dzieckiem, a to jest łaską Ducha. Nikt nie może powiedzieć 
«Ojcze» bez łaski Ducha Świętego. – «Ojcze» to słowo, którego Jezus używał                              
w najważniejszych momentach. Gdy był pełen radości, wzruszenia [mówił]: «Dziękuję                    
Ci Ojcze, że objawiłeś te rzeczy dzieciom»; czy płacząc przy grobie swego przyjaciela 
Łazarza: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał», a także w ostatnich chwilach swego 
życia”. …Jeśli nie czujemy się dziećmi, nasza modlitwa staje się pogańska, pełna pustych 
słów. … Odmawiając „Ojcze nasz” mamy świadomość tego, że patrzy na nas Bóg … 
Słowo «Ojciec» … jest wezwaniem do Tego, który nadał mi tożsamość dziecka – To jest 
właśnie przestrzeń chrześcijańskiej modlitwy – «Ojcze» – a potem módlmy się                                                                                         
za przyczyną aniołów, świętych, chodźmy w procesjach i pielgrzymkach. Wszystko 
pięknie, jednak zawsze zaczynając od «Ojca» i ze świadomością, że jesteśmy dziećmi i 
mamy Ojca, który nas kocha i zna wszystkie nasze potrzeby. To jest przestrzeń modlitwy”.   
[z porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty, 16 VI 2016, „Ojcze nasz” kamieniem węgielnym 

modlitwy].  Św. Jan Paweł II  - Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza 

modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja 
będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.   (Częstochowa, 18 VI 
1983).   
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 Stefan Kardynał Wyszyński –   … Jakie dziwne są drogi Boże! Jak człowiek 

odpowiedzialny jest za to, aby nadstawić ucho ku Bogu, który szuka i który 
przemawia… - Składamy u Twoich stóp, Służebnico Pańska, nasze życie, serca, 

umysły  i wole, wszystko co mamy i co kochamy, prosząc: naucz nas służyć w miłości                    
i pokorze jedni drugim… (Warszawa, Archikatedra św. Jana, 24.VI. 66). 

 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                            
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla 
ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:  Co Bóg mówi 
do mnie ? I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby 
dyktował Ją dla ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:                
Co Bóg mówi do mnie ? – … Aby osiągnąć cel swego zbawczego działania, stał się 

człowiekiem. Odtąd odniesienie do człowieka, Syna Maryi z Nazaretu, stało się 
równocześnie odniesieniem do samego Boga. Cześć i szacunek wobec Niego jest 
szacunkiem wobec Boga. Przeszedł całą drogę ludzkiego życia chcąc ukazać wszystkie 
relacje, jakie mogą zaistnieć między ludźmi. Był maleńkim płodem ukrytym pod sercem 
kobiety, przeżył narodziny, szukał pokarmu w piersi Matki, czekał na podanie ręki, gdy 
uczył się stawiać pierwsze kroki. Uczęszczał do szkoły, pomagał rodzicom, nauczał, 
cierpiał, został odrzucony, popadł w konflikt z władzą religijną i państwową, znalazł się w 
rękach zdrajcy i plutonu egzekucyjnego. Czekał na dobrych ludzi, którzy przygotują Jego 
ciało do pogrzebu. Przeszedł drogę człowieka od poczęcia po grób, wszędzie przeżywając 
napięcie, jakie istnieje między miłością i szacunkiem, jakim Go darzyli jedni, a nienawiścią 
i poniżeniem, jakie Go spotkało od drugich.                            

Każdy gest wobec Jezusa był gestem nie tylko wobec człowieka, lecz i Boga. Odtąd                         
w chrześcijaństwie religia jest ściśle złączona z moralnością, odniesienie do Boga                            
z odniesieniem do człowieka. Nie można otoczyć szacunkiem człowieka – nie obejmując 
nim równocześnie Boga, i nie można skrzywdzić człowieka, nie krzywdząc Boga.
 Niewielu jednak dostrzega ten podstawowy warunek spotkania z Bogiem, jakim 
jest spotkanie z człowiekiem na płaszczyźnie szacunku i przyjaźni. Im pełniej ktoś dorasta 
do spotkania z drugim człowiekiem na płaszczyźnie przyjaźni, tym łatwiej mu spotkać się                
z Bogiem. Wielu sięga po modlitwę, czytanie Pisma Świętego, nawet sakramenty, a ich 
życie religijne marnie się rozwija – ponieważ zabrakło właściwego odniesienia do drugiego 
człowieka. Jeśli potrafią je uwzględnić i udoskonalić, Ewangelia staje się dla nich 
rewelacyjną Księgą objawiającą tajemnice Boga i tajemnice człowieka. W Jezusie 
Chrystusie odkryją prawdę dotyczącą właściwego odniesienia zarówno do Stwórcy,                        
jak i do ludzi.\- Może ja też zbyt często … szukam objawienia Boga w cudownych 
znakach, zapominając, że objawia się On przede wszystkim w człowieku. Zamiast pogoni 
za nadzwyczajnymi znakami, trzeba po prostu z większym szacunkiem podejść do 
drugiego człowieka, by przez niego zbliżyć się do Boga. III - Actio/oratio:- Teraz ty 

pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym pomóc modlitwa: … w cieniu Twych 
skrzydeł wołam radośnie: do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. 
(Ps 63)    IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza (Ps 63).  

   [z: x E. Staniek, Bóg objawia siebie w człowieku]. KALENDARIUM cd.:                   
20 VI - pn. – Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku (każdy kolejny dzień będzie 

nieco krótszy, a kolejne noce dłuższe - aż do przesilenia zimowego). 
24 VI - pt. – Zakończenie roku szkolnego – Wszystkim dzieciom naszej Parafii 
składamy serdeczne życzenia miłych, radosnych i bezpiecznych wakacji i polecamy 
je Bożej Opatrzności!                

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                        

.         XII Niedziela zwykła                                             

.         19 CZERWCA 2016 r.    

1. Dziś przed kościołem, zgodnie z zapowiedzią, Zespół „Caritas” kwestuje                     
na cele dobroczynności naszej Parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie 
wsparcie! 
2. W czwartek przypada Dzień Ojca.                                                           
Wszystkim tatom już składamy serdeczne życzenia obfitości Bożych Łask, miłości                        
i szacunku od swoich pociech, a dla zmarłych ojców prosimy o łaskę nieba. 
3. W piątek Kościół   obchodzi    uroczystość   Narodzenia  Św.   Jana 
Chrzciciela.   Oprócz  Narodzenia   Pańskiego  i   NMP,   jest  to   jedynie  
trzecia   pamiątka narodzenia.  Kościół  w  ten  sposób  pragnie  zaakcentować,  
jak ważną  postacią był św. Jan Chrzciciel,  Prorok  przełomu  dziejów  Starego                      
i  Nowego  Przymierza. Z racji uroczystości nie obowiązują nas przepisy postne. 
4. W  tym  tygodniu dzieci i młodzież kończą rok szkolny.  Swoje dziękczynienie 
będą składać: w poniedziałek o godz. 12.00 Gimn. Nr 46,   w  czwartek  o godz. 
10.00  Szk. Podst.  Nr 132  i  o  16.00 gimnazjaliści III klas KZE,   w piątek o 8.00 
młodzież  z „Kasprzaka”,   o godz.  11.00 młodzież  LO im.  Kopernika                                  
i Gimnazjum nr  50. Natomiast  o g. 10.00  i  16.00 uczniowie  Katolickiego  
Zespołu  Edukacyjnego  przy naszej Parafii. 
Zwracamy się z apelem do Rodziców:  dołóżcie  starań, aby Wasze pociechy 
rozpoczynające rok szkolny z Bogiem,  zakończyły  go również  dziękując  Bogu  
za cały rok nauki, jak również prosząc o Błog. Boże i opiekę na okres letniego 
wypoczynku! 
5. Codziennie o godz. 17.15 odbywa się w naszym kościele nabożeństwo 
czerwcowe. 
KALENDARIUM: 24 VI - pt. – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela –                         

Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości rodziców i darem 
Boga. Z każdym dzieckiem są związane plany i marzenia, że wyrośnie na 
wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie przychodzi 
na świat, aby zrealizować rodzinne ambicje. On przychodzi, aby 
przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z 
Nazaretu jest Zbawicielem świata. [J. Kruczek OP, „Oremus” VI 2008, s. 100-101] 

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem 
przygotować Mu drogę  (Łk 1,76)                                               

Przy narodzeniu Jana pytano: „Kimże będzie to dziecię?”. Rzeczywistość 
przerosła najśmielsze przypuszczenia. Jego słowo wstrząsnęło całą ziemią 
Izraela. Świadectwo życia fascynowało nawet króla Heroda, który „chętnie                      
go słuchał”. Blask jego misji zabłysnął jak lampa. Byli tacy, którzy pomimo jego 
kategorycznych wyjaśnień chcieli w nim widzieć Mesjasza. A Jan? Oddał 
Jezusowi swoich uczniów jednym wyznaniem: „Nie jestem godny rozwiązać             
Mu sandałów na nogach”. Wobec majestatu Chrystusa sobie przypisał status 
niewolnika, wyrzekając się autorytetu proroka, a w końcu oddając życie                         
dla prawdy. Każde narodziny dziecka mogą być początkiem przerastającej wszelkie 
oczekiwania historii człowieka; mogą, jeśli dostanie szansę tego początku.                              
[ks. W. Skóra MIC, „Oremus” czerwiec 2007, s. 107].  


