
Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość, 
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. (Ps 69);                                        

Hasła: 1. Nie ma nic … o czym by się nie miano dowiedzieć. 2. Nie ma nic zakrytego,                
co by nie miało być…   3. „… o mnie da Duch Prawdy”. 4. „Czyż nie sprzedają dwóch … 
za asa”?    5. „Co … wam w ciemności, powtarzajcie na świetle”.  6. „Nie bójcie się tych, 
którzy … ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. 7. „Co … na ucho, rozgłaszajcie na dachach!”   
8. „Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może … w piekle”.   9. „I wy także świadczyć 
…”. 10.  „U was zaś nawet włosy na głowie … są policzone”.  11. „Jesteście … niż wiele 
wróbli”. 12.  „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego … się i Ja przed moim Ojcem, który 

jest w niebie”. 
Co to znaczy, że będzie 
odkryte to, co jest zasłonięte?  
Ukazane będzie dobro. Zło 
pokazuje się samo, choćby 
przez krzykliwą trąbę 
telewizora, która grzmi                       
o zbrodniach, wojnach, 
aferach, zdradach. Dobra 
trzeba szukać.  – Dlaczego 
Ojciec Święty jeździ po 
świecie, beatyfikuje                           
i kanonizuje ludzi? Objawia 
dobro – tak, jakby wchodził na 
dach i głosił dobro. Głosi, że 
byli i są tacy, którzy żyją 
Ewangelią, wiarą, nadzieją                 

i miłością, nawet w najgorszych czasach; wierzą, choć trudno im wierzyć, cierpią, choć 
trudno im cierpieć w poddaniu się woli Bożej. – Ile jest dobra na świecie! Może nawet 
dobra jest więcej niż zła. W roku są przynajmniej dwa dni, które odsłaniają dobro ukryte:                
1 listopada, kiedy mówimy o świętych, którzy nie pamiętali o sobie, i 2 listopada, kiedy 
mówimy o zmarłych. Czasami trzeba śmierci, żeby mówić dobrze o kimś, na kim do tej 
pory wieszaliśmy psy.(…) 

My tymczasem stale niepokoimy się o nasze ciało. Troszczymy się o jedzenie, 
żeby ciało nie schudło, nie tyło, nie zachorowało, nie zaziębiło się, nie umarło. 
Troszczymy się o to, żeby nas ktoś nie trzepnął, żebyśmy uratowali się od 
wszystkich trudności. Troszczymy się o to, żebyśmy się nie zatruli grzybami, 
żeby nas nie przejechał samochód na pasach. Boimy się o ciało naszej 
wrażliwości, o ciało naszego myślenia o sobie, żeby nas nie zraniono, nie 
zlekceważono. W najgorszym wypadku mogą nas obgadać od stóp do głów, 
mogą nas aresztować, zabić, ale nie potrafią uczynić nic więcej. Ojcu Kolbemu 
nikt  nie przeszkodził w drodze do świętości. Wydaje mi się, że my sami sobie 
możemy zaszkodzić wtedy, kiedy budzi się w nas nienawiść. Nienawiść jest do 
walki z szatanem, nie z ludźmi.[ks. J. Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze 2005, s.57].                                            
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o odwagę, abym umiał (ła) się przyznać                      

do Chrystusa przed ludźmi i abym umiał(a) wyznać, że jest On Panem mojego życia                          
bo przecież "policzył nawet włosy na mojej głowie".  
e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     
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 Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie                         
(J 15,26b.27a)                 Mt 10,26-33                                   

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic 
zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie 
miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co 
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może 
zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden                              
z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na 
głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż 
wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed 
ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.                           
Wiara wyzwala z lęku. Prorok Jeremiasz przypomina nam dzisiaj: „Pan jest przy 
mnie jako potężny mocarz”, a Pan Jezus wzywa: „Nie bójcie się ludzi”. Jesteśmy 
prowadzeni przez Ducha Świętego i umacniani Jego łaską, dlatego możemy 
dawać świadectwo o Bogu nawet w niesprzyjających okolicznościach życia.                            
„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie.” [Jakub Kruczek OP, „Oremus” VI 2008, s. 89];

Papież Franciszek: … Bóg nas wybrał, abyśmy byli jego szczególną własnością pośród 

wszystkich narodów, ponieważ nas umiłował … w sercu Jezusa Bóg obdarza nas łaską 
świętowania z radością wielkich tajemnic naszego zbawienia, Jego miłości wobec 
nas … To nie my wybraliśmy Boga, ale to On stał się „naszym więźniem”, związał 
się z naszym życiem w sposób nierozerwalny i jest w tej postawie wierny. To On 
nas wybrał, powołał nas. Jeśli w to nie uwierzymy, to nie zrozumiemy, czym jest orędzie 
Chrystusa, nie zrozumiemy Ewangelii; … Bóg Rozmiłował się w naszej małości i dlatego 
nas wybrał. A on wybiera maluczkich, nie wielkich … i objawia się maluczkim: «Zakryłeś te 
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom» - Jeśli chcesz zrozumieć 
coś z tajemnicy Jezusa, uniż się: stań się maluczkim. Uznaj, że jesteś niczym. Nie tylko 
wybiera i objawia się maluczkim, ale powołuje maluczkich: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) … Serce Jezusa 
otwarte jest na wszystkich, także wielkich, chociaż nie potrafią oni rozpoznać głosu Pana, 
bo pełni są samych siebie … „Problem wiary jest istotą naszego życia: możemy być 
bardzo uczciwi, ale bez wiary lub z niewielką wiarą: musimy zacząć od tego, od tajemnicy 
Jezusa Chrystusa, który mas zbawił poprzez swoją wierność” … Oby Pan udzielił nam 
łaski świętowania w sercu Jezusa Chrystusa, wielkich czynów, wielkich dzieła zbawienia, 
wielkich dzieł odkupienia. [z kaplicy Domu Świętej Marty., 23.06.2017]; 
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św. Jan Paweł II - … Chrystus – Syn daje najszczególniejsze świadectwo 

tajemnicy swojego Ojca: tajemnicy Opatrzności i troski ojcowskiej, która ogarnia 
każde stworzenie, choćby najmniej znaczące, jak trawa polna czy wróble. O ileż bardziej 
człowieka! Chrystus to nade wszystko pragnie uwydatnić: jeśli Opatrzność Boża okazuje 
się tak szczodra wobec stworzeń nieporównanie niższych od człowieka, o ileż bardziej 
odnosi się ona do niego. Została w tę ewangeliczną przypowieść o Opatrzności głęboko 
wpisana ta sama prawda o hierarchii wartości, jaka obecna jest od początku w Księdze 
Rodzaju, w opisie stworzenia: człowiek posiada prymat nad rzeczami. Prymat swej natury 
i swojego ducha, prymat w trosce i opiece Opatrzności, i w sercu Boga. - Równocześnie z 
całym naciskiem Jezus głosi: człowiek, tak uprzywilejowany przez Stwórcę, ma 
obowiązek współdziałać z Opatrznością na miarę Bożego obdarowania …  
 [http://www.apostol.pl/janpawelii/]                                                     
Kardynał Stefan Wyszyński - Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął 

upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary,                               
że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez 
dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą. [orędzie na Boże 
Narodzenie 1980 roku].                                   
  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                               
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                      
go dla ciebie Duch Święty;     – II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie 

tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – "Co Bóg mówi do mnie?":                             
Gdy Jezus rozsyłał Apostołów, aby głosili Dobrą Nowinę, dał im nie tylko praktyczne rady, 
jak mają to robić, ale także lojalnie ich uprzedził o trudnościach, które ich czekają. Taki 
jest właśnie koszt ewangelizacji i wiary – prześladowanie ze strony świata. - Czy zdobyłeś 
(-łaś) się kiedyś na odwagę przyznania się do Chrystusa? – Jeśli tak,  doświadczyłeś 
zapewne na własnej skórze drwiących uśmieszków czy jawnej wrogości… Ale nie dajmy 
się zwieść tym negatywnym pozorom: często jest to tylko zakamuflowany objaw szukania 
Boga, ze strony tych, co nas prześladują … - Taka próba ze strony świata - Jezus wtedy 
każe nam zachować spokój i cierpliwość. I przede wszystkim wierność prawdzie. 
Albowiem prawda zawsze – prędzej czy później, zwycięży i wyjdzie na jaw.                                    
- Czy nie wstydzę się prawdy? – czy się jej nie boję? -  Czy szukam sposobów, aby ją 
głosić.- Czy odważnie przyznaję się do tej prawdy – słowem i życiem – w osobistym 
kontakcie z drugim człowiekiem? … – Czy mam taką odwagę? – i czy się o  nią modlę?                      
- Czy wiem i rozumiem to, że wiara nie jest tylko moją prywatną sprawą? -  jak to 
próbowano wmawiać przez kilkadziesiąt lat. … - Czy zaufałem (-am) Chrystusowi na tyle, 
by mieć odwagę przyznać się do Niego w każdej sytuacji?                            
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                              

o przeżyciach,  które rodzi w tobie słowo Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
 Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga. (Ps 69) 
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia    w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: W dobroci Twojej wysłuchaj 
mnie, Panie (Ps 69). -  [z: ks. M. Pohl]    Kalendarium:                                                      
28 VI – śr. – Wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika -  (zm. 202) dojrzewał duchowo 

pod okiem męczenników: św. Polikarpa, biskupa Smyrny, a potem św. Potyna, biskupa 
Lyonu, którego stał się następcą … Napisane przez niego traktaty teologiczne tchną aż do 
dziś świeżością i głębią treści, a zarazem precyzją w ukazaniu podstawowych prawd 
wiary. … Św. Ireneusz budował „na skale” prawowierności, dlatego jego nauczanie                             
i świadectwo życia aż po śmierć męczeńską pozostają chlubą całego Kościoła Wschodu                     
i Zachodu . [W. Skóra MIC, „Oremus” VI 07, s. 122];      

             OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE                            
.          25 CZERWCA 2017                                 

                   XII Niedziela zwykła                                          

1. Dzisiejsza   niedziela   jest   pierwszą   niedzielą   wakacyjną  naszych najmłodszych 

parafian. Apelujemy zatem do nich, a nade wszystko do  Rodziców: zadbajcie,  Kochani,  
aby  dać  dobry  przykład dzieciom.   Podczas  wspólnych  wakacji,   czy  wyjazdów,   nie  
zaniedbujcie  obowiązku   uczestnictwa  w  niedzielnej  Mszy św.  Nawiedzajcie  świątynie  
napotykane  na wypoczynkowych szlakach, pamiętając o odpowiednich strojach.   
Niech  nie  będzie  wakacji od Pana Boga!                                  
2. We wtorek Kościół czci NMP Matkę Nieustającej Pomocy. Msze św. jak każdego dnia 

powszedniego.                                   
3. W czwartek, 29 czerwca, uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. W związku z tym 

mogą  zyskać odpust zupełny wszyscy ci, którzy posługują się dewocjonaliami 
poświęconymi przez Ojca Św. lub Biskupa pod warunkiem odmówienia Wyznania wiary. 
Taca zbierana podczas  Mszy św. przeznaczona jest na Daninę Św. Piotra dla Stolicy 
Apostolskiej, tzw. „święto-pietrze”. Msze św. jak w dzień powszedni.                                 
4. Jeszcze tylko do piątku o godz. 17.15  ostatnie nabożeństwa czerwcowe.                          

Zachęcamy do udziału!                                  
5. W   tym   tygodniu przypada I sobota m-ca. -  cześć oddawać będziemy Niepokalanemu 

Sercu Maryi na Mszy św. o  .730.                                    
W lipcu i sierpniu różaniec fatimski odmawiamy indywidualnie. Nie będzie nabożeństw                              
w kościele.                                              
6. Od   następnej    niedzieli,    jak   co   roku   w    wakacje,    w    m-cu lipcu  i  sierpniu,    

nie będzie   Mszy  św.  o g. 12.30 . W dni powszednie Msze św. bez zmian. Chrzty  św.                       
w  II i IV niedzielę m-ca będą na Mszy św. o 11.00. W   dniu   dzisiejszym   jest  również    
ostatnie przed  wakacjami wydanie   naszej    „Gazetki Parafialnej”,  która zostanie 
wznowiona po wakacjach. W lipcu i sierpniu nie będzie również pierwszo czwartkowych 
adoracji N. Sakr.                                   
7. Przypominamy, że mimo wakacji kancelaria parafialna będzie pracowała normalnie. 

Interesantów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 10.00                             
i od 16.00 do 17.30 Jednocześnie informujemy, że z sakramentu pokuty i pojednania 
będzie można korzystać na początku każdej Mszy św.                                    
8. W czasie wakacji nie odwiedzamy chorych z comiesięczną posługą sakramentalną.                    

Do chorych kapłani udadzą się we wrześniu. W nagłych wypadkach wezwania                            
do chorego, po uzgodnieniu terminu z kancelarią parafialną, w zakrystii kościoła                         
lub z kapłanem dyżurnym.                                        
9. Wszystkim  udającym  się na letni  wypoczynek  życzymy  udanych   wakacji, dobrej 

pogody, dużo słońca i okazji do nabrania nowych sił.      
  Niech nas wszystkich Pan błogosławi i strzeże                            
Kalendarium:                                                                                             
29 VI – czw. -  Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – Apostołowie Piotr i Paweł 

są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest „Opoką” i pierwszym wśród 
uczniów. Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu, to jednak został wybrany przez 
Pana, aby zanieść Ewangelię poganom. Piotr – mimo ludzkiej słabości – przez całe życie, 
aż do męczeńskiej śmierci, potwierdzał wyznanie złożone pod Cezareą Filipową:                           
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Paweł, świadom łaski, jakiej doświadczył                         
od zmartwychwstałego Pana, pragnął, aby przez niego „dopełniło się głoszenie Ewangelii             
i żeby wszystkie narody je posłyszały”... [J.  Kruczek OP, „Oremus” VI  2008, s. 124].       


