
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości!                         
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. (Ps 30)  

Uzupełnij: 1. „Wielki prorok … między nami”. 2. Bóg … lud swój.  3. Jezus udał się                  

do pewnego miasta, … Nain.  4. „Gdy … się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono 
umarłego”. 5. Pan użalił się nad wdową, potem przystąpił i … się mar. 6. „Młodzieńcze, 
tobie … wstań”. 7. Wielki prorok … wśród nas.  8. „A wszystkich … strach” 9.  Jezus …              
go (wskrzeszonego) jego matce. 10. „… usiadł i zaczął mówić”. 11. „I … się ta wieść o Nim 
po całej Judei i po całej okolicznej krainie”. 12. Aby wypełnić naszą prorocką misję                    

nie musimy … wielkich cudów – wystarczy, że będziemy świadczyć o Bogu i Jego 
obecności w naszym życiu. 

Dziękuję Ci po prostu za to, 
że jesteś,  
za to że nie mieścisz się                    
w naszej głowie,  
która jest za logiczna 
za to, że nie sposób Cię 
ogarnąć sercem,                    
które jest za nerwowe,  
za to, jesteś tak bliski                      
i daleki,  
że we wszystkim inny,  
za to, że jesteś już 
odnaleziony  
i nie odnaleziony jeszcze 
że uciekamy od Ciebie                      
do Ciebie  

za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie, za to, że to 
czego pojąc nie mogę - nie jest nigdy złudzeniem  
za to że milczysz. Tylko my --- oczytani analfabeci - chlapiemy językiem                            
[ks. J. Twardowski].  
 
Dzisiaj obchodzimy Święto Dziękczynienia pod hasłem „Chrzest Darem Miłosierdzia”. 

Dzień ten jest okazją do wyrażenia dziękczynienia Bogu za 1050. rocznicę Chrztu Polski, 
owoce Jubileuszu Miłosierdzia oraz za św. Maksymiliana Marię Kolbego – wielkiego 
świadka miłosierdzia. 
- godz. 8.00 - z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wyrusza procesja dziękczynna, 
która, wraz z relikwiami św. Maksymiliana, przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej. 
- godz. 11.00 - przed kościołem św. Antoniego Marii Zaccarii (ul. Jana III Sobieskiego 15)           
- wyrusza uroczysta procesja z udziałem Episkopatu Polski, kapituł i zaproszonych gości. 
- godz. 12.00 - przed Świątynią Opatrzności Bożej - uroczysta Msza święta dziękczynna              
z udziałem Episkopatu Polski.  

Zapraszamy wszystkich wiernych.  
 

MOJE POSTANOWIENIE:  Pomodlę się o to, aby zobaczyć gdzie jest mój „skarb”, który 
oddala mnie od Pana? … i jak odnaleźć drogę powrotu i Bożą radość … 
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Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój       

      Łk 7,11-17                                          
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie                
i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - 
jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.                    
Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, 
dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię 
wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął 
strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie 
nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej 
okolicznej krainie.                           

By być uznanym za proroka, potrzeba czegoś więcej niż pięknych i porywających słów. 
Eliasz przekonał o swym prorockim powołaniu wdowę z pogańskiej Sarepty, wskrzeszając 
jej syna; Jezusa nazwano „wielkim prorokiem” również po wskrzeszeniu – gdy przywrócił 
do życia młodzieńca z Nain. W momencie chrztu także my otrzymaliśmy udział                              
w prorockiej misji. Aby ją wypełnić, nie musimy dokonywać wielkich cudów – wystarczy,        
że będziemy świadczyć o Bogu i Jego obecności w naszym życiu. Tam, gdzie jest 
prawdziwy prorok, z pewnością zrodzi się w ludzkich sercach wiara w Boga żywego. 
[Wojciech Skóra MIC, „Oremus” czerwiec 2007, s. 45]. 

Ojciec św. Franciszek  -  Jezus mówi: – „gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce 

twoje” (Mt 6,21). …  Jezus ma tylko dwa skarby: Ojciec i my … Aby pomóc naszemu 
sercu …możemy wyćwiczyć je do wypełniania trzech działań:                              
1.- Poszukiwanie. Bóg sam poszukuje swoich owiec (34,11.16). „Idzie On w 

poszukiwaniu zaginionej” (Łk 15,4), nie dając się przestraszyć zagrożeniami; …                           
2. - Włączanie. Chrystus kocha i zna swoje owce, za nie daje swoje życie i żadna z nich 

nie jest Jemu obca (por. J 10,11-14). Jego owczarnia jest Jego rodziną i Jego życiem.                   
Nie jest przywódcą, którego owce się lękają, ale Pasterzem, który z nimi idzie i wzywa                
je po imieniu (por. J 10,3-4) … Podobnie też kapłan Chrystusa: jest namaszczony dla ludu 
… Jest zawsze po to, aby zbliżać. Nikim nie gardzi, ale dla każdego jest gotów pobrudzić 
sobie ręce … jako pierwszy wyciąga rękę, odrzucając plotkowanie, osądy i trucizny. 
Cierpliwie wysłuchuje, udzielając Bożego przebaczenia ze szczodrym współczuciem. …                          
Jest człowiekiem, który umie włączać.                                                                                 
3. - Cieszenie się. Bóg jest „pełen radości” (por. Łk 15,5). Jego radość rodzi się                              

z przebaczenia, z odradzającego się życia … Radość Jezusa Dobrego Pasterza nie jest 
radością dla siebie, ale jest radością dla innych i z innymi, prawdziwą radością miłości. 
Jest to również radość kapłana. Zostaje on przekształcany przez miłosierdzie, które darmo 
daje. … Dziękuję wam za wasze „tak” … tu tkwi czyste źródło naszej radości.                                   
[z Homili na zak. Jubileuszu Miłosierdzia kapłanów, 3 VI 2016]. 

 

1 x x P  W  T  Ł x x 

2 x N   I  D   Ł x 

3 Z  A  E  O x x x x 

4 x x Z  L  Ż  Ł x x 

5 x D   K   Ł x x x 

6 x M   I Ę x x x x x 

7 x x x x P  W  T  Ł 

8 x O   R   Ł x x x 

9 x x x x O  D  Ł x x 

10 x Z   R  Y x x x x 

11 x x x R O  E  Z  A 

12 x x D  K  N  W  Ć 
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  Św. Jan Paweł II  - Tajemnicę dziejów człowieka, każdego i wszystkich, tajemnicę 

dziejów ludzkości wyrażają i wyznaczają te słowa, jakie powiedział Chrystus                           
w momencie rozstania z apostołami — chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
- chrzest, czyli zanurzenie w żywym Bogu, w Tym „Który jest, i Który był, i Który 
przychodzi” (Ap.1,4). Chrzest, czyli początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do 
którego całe życie doczesne jest tylko wstępem i wprowadzeniem, a spełnienie i pełnia 
należy do wieczności. „Przemija postać świata” — więc musimy znaleźć się „w świecie 
Boga”, ażeby dosięgnąć celu, dojść do pełni życia i powołania człowieka. Chrystus ukazał 
tę drogę. … I polecił, ażeby oni i cały Kościół uczyli zachowywać wszystko, co im 
przykazał: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.  [Kraków, 

9 VI 1979].   ].                   Stefan Kardynał Wyszyński - W Kościele nigdy nie jesteśmy 

samotni. Chrystus zapewnił, że nie zostawi nas sierotami, i wierny jest swojej obietnicy. 
Żyje w swoim Kościele i jest jego Tajemnicą. Nawet gdy my nieraz o Nim zapominamy 

– On o nas pamięta; gdy My nie wierzymy Mu – On nam wierzy; gdy my przestajemy                     
Go miłować – On nadal nas miłuje. [Myśli 2 – czerwiec -13].                                                                               
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 ? – Pan Bóg wysoko ceni ludzi z przekonania zaangażowanych w jakieś dzieło. 

Są oni bowiem gotowi na poświęcenie… Wszystko, czym dysponują – siły, zdrowie, czas, 
pieniądze, nawet życie, wszystko jest przeznaczone dla dzieła ważniejszego od nich.                       
Ta zdolność do poświęcenia stanowi niezwykle cenny rys osobowości człowieka.                           
Co więcej, jeśli człowiek zaangażuje się w wielką sprawę i sięga po wartości 
ponadczasowe, to w zmaganiu o nie rośnie. Dopiero w pełnym zaangażowaniu … 
krystalizuje się osobowość dużego formatu. ... Może to być zaangażowanie w wychowanie 
własnych dzieci ... Zawsze bowiem w takim zmaganiu człowiek odkrywa swoją słabość                               
i szuka pomocy u Boga. Każde zaangażowanie w wielką sprawę zbliża do Boga,                                          
i ostatecznie decyduje o kształcie osobowości człowieka.  -  Co dziś najczęściej utrudnia 
pełne zaangażowanie w wielkie wartości? W grę wchodzą trzy słabości. Pierwszą z nich 
jest wygodnictwo. Ten, kto szuka łatwego życia, nigdy nie zaangażuje się w zdobywanie 
wysokich szczytów. Drugą przeszkodę stanowi brak odwagi. Każde wielkie 

zaangażowanie jest ryzykiem. W tym zmaganiu można stracić wszystko, łącznie z życiem. 
Trzecią przeszkodą jest niewystarczająca znajomość prawdy o wielkich wartościach, 
dla których można poświęcić życie. Im jaśniej człowiek zna wartość skarbu, dla którego 

żyje, tym łatwiej mu dla niego trudzić się i cierpieć …-  Czy jestem zaangażowany(a), czy 
staram się żyć zgodnie z ewangelicznymi wartościami, zawsze, bez względu na sytuację 
zewnętrzną? Czy angażuję się w obronę sprawiedliwości, prawdy, miłości?  …                              
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: Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną.   IV – Contemplatio: Trwaj 
przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Uwielbiaj 
Trójcę Świętą w różnych porach dnia: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś (Ps 30)   

[z: x E. Staniek, Potrzeba zaangażowania].     KALENDARIUM cd.:      
11 VI - sb. – Wsp. św. Barnaby Apostoła - i towarzysza wypraw misyjnych św. Pawła. 

Barnaba przypomina nam o nakazie misyjnym Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody”. Każdy człowiek ochrzczony zobowiązany jest do dawania świadectwa. ... Wiara 
rośnie w nas wtedy, gdy się nią dzielimy. … Pan nie pozostawił Apostołów samych, 
zapewnił ich: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On także 
dzisiaj jest z nami, dlatego nie bójmy się iść i głosić. [J. Kruczek OP, „Oremus” VI 08, s. 45]. 

                             OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

     . .  .                      X Niedziela zwykła     

                                      05 CZERWCA 2016 r.                                                 

1. Dziś obchodzony jest już po raz 9 Dzień Dziękczynienia. Przed kościołem 
zbierane są ofiary do puszki na budowę Świątyni Opatrzności Bożej                                 
w Warszawie. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie! 
2. Dzisiejsza niedziela to również niedziela adoracyjna. Po Sumie będzie 
wystawiony Pan Jezus w Najśw. Sakramencie do adoracji. O godz. 15.00 
Godzina Święta z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adorację zakończymy                          
o godz. 17.15 nabożeństwem czerwcowym. 
3. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
4. W środę, 8 czerwca, swój Jubileusz XXX lecia kapłaństwa świętują                              
Ks. Proboszcz Arkadiusz Wójtowicz i Ks. Dyrektor Sylwester Jeż. Msza św. 
dziękczynna, do uczestnictwa w której serdecznie zapraszają, będzie 
sprawowana o godz. 1800. 
5. W czwartek, 9 czerwca Mszą św. o g. 18.00 rozpocznie się spotkanie 
kandydatów przed bierzmowaniem. 
6. W następną niedzielę, 12 czerwca, o godz. 12.00  parafia nasza będzie 
świętować Jubileusz 50 lecia kapłaństwa naszego Ks. Prałata Janusza Godzisza. 
W związku z tym, jak już informowaliśmy, nie będzie Mszy św. o g. 12.30                      
tylko o 12.00. 
7. W tym miesiącu zbiórka Zespołu „Caritas” będzie prowadzona wyjątkowo                         
w III niedzielę, czyli 19 czerwca. 
KALENDARIUM:                                                                
07 CZERWCA - wt. - Wspomnienie św. Jadwigi, królowej – Poświęcenie św. królowej 

Jadwigi (1374-1399), rezygnującej z osobistego szczęścia dla dobra dwóch bliskich sobie 
narodów, jest dla nas natchnieniem po dziś dzień. Żadne dobro, nawet to najbardziej 
ukryte, nie ulega zmarnowaniu. Złączone z ofiarą Jezusa, staje się światłem oświecającym 
ludzi i świadectwem dobroci Ojca, który jest w niebie. [x M. Majdan, „Oremus” VI 2004, s. 33]. 
09 CZERWCA - czw. - Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa -  (ok. 1135-1204) -                         

był cystersem, od 1186 roku biskupem poznańskim, a później gnieźnieńskim. Kronikarz 
Wincenty Kadłubek napisał o nim, że jest to „mąż pełen cnót i wiedzy (…), wyróżniający 
się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu”. Miał dar jednania ludzi ze sobą, 
dlatego też powierzono mu delikatną misję doprowadzenia do zgody zwaśnionych książąt 
Kazimierza Sprawiedliwego i Mieszka Starego. I my za jego przykładem, pociągnięci 
słowami dzisiejszej Ewangelii wzywającymi do pojednania, nie ociągajmy się,                                
by przebaczyć z serca swoim bliźnim.  [J. Nowicka, „Oremus” VI 2004, s. 42].   
10 CZERWCA - pt. - Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora 
Kościoła - (XII/XIII w.) - św. Antoniemu przypisuje się wiele cudów, uzdrowień                                       

i nadzwyczajnych darów. Był sławnym kaznodzieją, profesorem, opiekunem ubogich. 
Niektórzy modlą się do niego, gdy bardzo chcą znaleźć coś, co im się zgubiło. … 
Słuchacze jego kazań, ubodzy podopieczni, studenci – wszyscy oni czuli się przez niego 
kochani i widzieli, że Antoni czerpał swoją miłość z miłości Boga, szczególnie                                 
z Eucharystii. Idźmy tą samą drogą. Zaczerpnijmy przy ołtarzu miłość Jezusa, którą potem 
będziemy dzielić się z braćmi. [ks. A. Rybicki, „Oremus” VI  2006, s. 65.]. 


