
Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan 
jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność 
przez pokolenia. (Ps 100);                                        

Hasła: 1. Jakub i Jan to synowie …   2. Szymon …                

3. Syn Alfeusza   4. Brat Piotra;    5. Zdradził Jezusa                
6. … zwany Piotrem,.  7. Filip i …   8. Autor jednej                     
z Ewangelii; 

 Papież Franciszek: … Nikt z nas nie może żyć bez 

miłości. Jednym z najstraszliwszych zniewoleń, w jakie 
możemy popaść jest przekonanie, że na miłość 
trzeba sobie zasłużyć. … Wiele osób stara się 
dzisiaj być widzialnymi jedynie dlatego, aby wypełnić 
pustkę wewnętrzną: tak, jakbyśmy byli osobami 

wiecznie potrzebującymi aprobaty…  
- Pierwszym krokiem, jaki Bóg czyni ku nam jest miłość 
uprzedzająca i bezwarunkowa. Bóg nas kocha jako 
pierwszy. Bóg nas kocha, ponieważ On sam jest 
miłością, a miłość ze swej natury skłonna jest do 
rozprzestrzeniania się, do dawania siebie …  Ze względu 
na miłość do nas Bóg dokonał wyjścia z samego siebie, 
aby nas nawiedzić na tej ziemi …  miłował nawet 
wówczas, gdy byliśmy pogrążeni w błędzie…                 
- Co trzeba, aby przemienić serce człowieka 
nieszczęśliwego? Jakie jest lekarstwo aby przemienić 
serce człowieka nieszczęśliwego? Trzeba przede 
wszystkim wziąć go w ramiona. Sprawić, by poczuł, że 
jest potrzebny, ważny, a przestanie być smutny. Miłość 
przywołuje miłość, silniej niż nienawiść przywołuje 
śmierć. Jezus nie umarł i zmartwychwstał dla siebie 
samego, ale dla nas, aby nasze grzechy zostały 
odpuszczone. Jest to więc czas zmartwychwstania dla 
wszystkich: czas, aby podnieść ubogich z przygnębienia, 
zwłaszcza tych, którzy leżą w grobie znacznie dłużej niż 
trzy dni. Niech tu zawieje, na naszych obliczach wiatr 
wyzwolenia. Niech rozkwitnie tutaj dar nadziei. A 
nadzieją jest Bóg Ojciec, który kocha nas takimi, jakimi 
jesteśmy. Kocha nas zawsze, wszystkich, dobrych i 
złych. Dziękuję!  [z: Watykanu, audiencja ogólna, 14 VI 2017]; 

św. Jan Paweł II … Czuwam - To znaczy, 

że staram się być człowiekiem sumienia. Że 
tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. 
Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. 
Wypracowuję  w sobie dobro, a ze zła staram się 
poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo 
podstawowa sprawa, której nigdy nie można 
pomniejszyć, zepchnąć na dalszy plan ... [do ZHP, Castel 

Gandolfo, 27 IX1981].       Kardynał Stefan Wyszyński -… 

- Wyruszając na wędrówkę wakacyjną 
pamiętajcie i o tym, że dary natury ludzkiej są 
darami Boga, a więc po Bożemu trzeba się nimi 
posługiwać, by nie zniekształcać w sobie obrazu 
dziecięcia Bożego. [Odezwa duszpasterska, 29 VI 1951].         
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, -                

Do kogo Pan Jezus powiedział te słowa? Do swoich 
apostołów, to znaczy do rybaków, rolników i jednego 
byłego urzędnika komory celnej.  – Czy to znaczy,                      
że rybacy mieli szukać kaplic pogrzebowych i wyciągać z 
nich umarłych? – Czy to znaczy, że celnik miał wyrzucać 
diabła ze swego szefa w komorze celnej? – Pan Jezus 
nie wysyłał w świat niedyplomowanych znachorów ani 
sztukmistrzów, czarowników czy zaklinaczy. - Wysyłał 
apostołów i wszystkich chrześcijan, którzy poprzez 
tajemnicę chrztu świętego są w świecie apostołami. 
Każdy chrześcijanin musi leczyć duchowe choroby, czyli 
przywracać sens Bożego życia.- Na pogrzebach ma 
mówić o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności duszy. 
Oblepionym zmartwieniami, kłopotami ma przypominać, 
że są dziećmi Boga... * Darmo otrzymaliście, darmo 
dawajcie!   - Najczęściej nie umiemy ani dawać, ani 
przyjmować. Jeśli dajemy – dajemy tak, żeby coś za to 
otrzymać. Jeśli przyjmujemy – od razu chcemy się 
rewanżować albo wymawiamy się honorem. Szalona 
Ewangelia, która radzi dawać  i przyjmować bez żadnych 
obliczeń. – Mamy dawać i nie chcieć za to pieniędzy, ani 
serca. Dając ludziom, mamy dawać Panu Bogu. – 
Przyjmować od ludzi mamy tak, jakbyśmy przyjmowali od 
samego Pana Boga, z Jego niewidzialnych rąk, które 
chcą nas obdarzyć   [x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, 

s. 55-56];       MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się aby 

otwierać drzwi mojego serca Chrystusowi i tym, których 
Bóg stawia na mojej drodze … 
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            Spowiedź-pół godziny 

                przed i po Mszy Św. 
                                 oraz na prośbę 
 
 

1  x  Z   B   D   U    A  x  

2  G   R    W  Y  x  x  x  x  x  

3  x  x  J    U  B  x  x  x  x  x  

4  x  x  x  x  A  N   R    J  x  

5  x  x  J    A   Z  x  x  x  x  

6  x  x  x  x  x  S   Y    N  x  

7  x  x  B    T   O   I   J  

8  x  M   T   U   Z  x  x  x  x  



Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się              
i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1,15)                                                   

Mt 9,36-10,8                                  
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich 
uczniów i udzielił im władzy nad duchami 
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie 
choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 
apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat 
jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat 
jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik 
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon 
Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im 
następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie 
wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! 
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu 
Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie 
złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!   
Zarówno wybranie Izraela spośród innych narodów,                      
jak i powołanie dwunastu Apostołów – to przykłady 
Bożych darów, na które człowiek sam nigdy nie jest                       
w stanie sobie zasłużyć. To darmowe działanie Boga, 
wypływające z Jego nieskończonej miłości do człowieka, 
w pełni ukazuje Paweł Apostoł, mówiąc, że “Chrystus 
umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.                  
[o. J. Gonciarz OP, „Oremus” VI 02, s. 63].                       

Św. 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. – Każdy wychowawca 
powinien mieć obrazek Św. Jana Chrzciciela. Ci,  którzy 
wybierają się na emeryturę, także. - [x Jan Twardowski].    

       MODLITWA  WIERNYCH : -                         
1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby czerpiąc                       

z miłości Boga ukazywali nam drogę do domu Ojca –                   
2. Módlmy się o miłość i pokój dla  wszystkich ludzi 

całego świata - CIEBIE PROSIMY …                     

3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników, aby cieszyli się 
Miłością Boga - CIEBIE …                                                    

4. Módlmy się za nas samych abyśmy z wiarą i nadzieją 

powierzyli się Bogu  - CIEBIE PROSIMY…                               

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?" - Miłość bliźniego … rozumie się przede 

wszystkim jako pomoc drugiemu człowiekowi udzieloną 
odgórnie. Bogaty pomaga ubogiemu, wykształcony 
miernemu, silny słabemu …. Tak też wielu rozumie 
pomoc łaski Bożej. Bóg mieszkający w górze pochyla się 
nad człowiekiem, by jako Wszechmocny Mocarz 
podnieść go ku górze. Takie ustawienie … można 
pogodzić ze Starym Testamentem, ale nie ma ono wiele 
wspólnego z Ewangelią. Ten, kto kocha miłością 
ewangeliczną, nie pomaga odgórnie. On schodzi do 
poziomu potrzebującego pomocy i pomaga mu w 
zdobywaniu szczytu oddolnie … wspiera go pozwalając 
mu uwierzyć, że stać go na zdobycie szczytu, a gdyby 
popełnił błąd i odpadł, może liczyć na jego asekurację. 
Różnica jest zasadnicza. …W Ewangelii Syn Boga … 
swoją bliską obecnością, swymi ramionami wspiera 
człowieka, by dotarł do Domu Ojca, czyli zdobył szczyt,               
z którego spadł przez grzech… Dostrzegał to św. Brat 
Albert. Niestety ma on wielu wielbicieli, ale niewielu 
naśladowców. Zejść do poziomu nędzarzy materialnych                             
i moralnych, by im pomóc wspinać się w górę, oto 
pragnienie jego serca. Naśladować Syna Bożego                             
z miednicą w ręku. … - A jaka jest nasza postawa wobec 
bliźnich? Czy pomagamy im odgórnie panując nad nimi, 
czy też potrafimy pomagać od dołu umożliwiając im 
zdobycie szczytów i uczestnicząc w tryumfie ich 
zdobycia, krocząc tuż tuż za nimi. Szczęśliwy, kto odkrył 
radość ewangelicznej miłości bliźniego. Jest to jeden                         
z największych skarbów dostępnych dla człowieka …                        

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: Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam 

nas stworzył. (Ps 100);  IV–Contemplatio: Trwaj 

przed Bogiem ...To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia    w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach 

dnia: My ludem Pana i jego owcami (Ps 100)                       

-  [z: ks. E. Staniek]       Kalendarium:                                           
21 VI – śr. – Wsp. św. Alojzego Ganzagi, zakonnika - 

(1568-1591) - nawrócił się – jak sam wyznał – w wieku 
lat siedmiu. Stopniowo narastało w nim pragnienie życia 
dla Boga: przedłużał osobistą modlitwę, pokutował, 
oddawał się pobożnym lekturom. Zafascynowany 
„Ćwiczeniami duchowymi” św. Ignacego Loyoli, wstąpił 
do jezuitów, rezygnując z prawa do dziedziczenia. 
Podczas straszliwej epidemii, jaka nawiedziła Rzym w 
1590, zgłosił się do opieki nad chorymi, sam niebawem 
ulegając zarazie. … głosi, jak wielki jest Bóg, dla którego 
ani bogactwo, ani wiek nie są przeszkodą, by posiąść 
serce człowieka. [W. Skóra MIC, „Oremus” VI 07, s. 90-91];  
22 VI – czw. -  wspomnienie św. Tomasza More'a –     

ur. się w Londynie 7 lI 1478 r. Był biegłym i wziętym 
adwokatem. Wszystkich traktował życzliwie... Na 
modlitwę poświęcał dziennie po kilka godzin … Nawet 
jako kanclerz państwa chętnie usługiwał do Mszy świętej 
i śpiewał w chórze kościelnym… Kiedy Henryk VIII  
ogłosił się najwyższym zwierzchnikiem Kościoła 
katolickiego w Anglii (1531),Tomasz na znak protestu 
zrzekł się urzędu kanclerza. Nie wziął udziału ani                                    
w ślubie, ani w koronacji kochanki króla, Anny Boleyn… 
Skazany na śmierć - zanim położył głowę pod topór kata, 
powiedział…: "Módlcie się, abym umarł wierny wierze 
katolickiej, aby także król wierny tej wierze umarł". 31 X 
2000 papież św. Jan Paweł II ogłosił go patronem 
polityków i mężów stanu [Int Lit. Godzin].                            
23 VI – pt. -  Urocz. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
- Serce – dla każdego zrozumiały znak miłości, która jest 

istotą Boga. Jezus … wierny aż do śmierci, objawia 
prawdę o Bogu, przełamuje nasz lęk   i opór przed Nim. 
Nieraz wolimy poczekać ze zbliżeniem się do Jezusa, aż 
pozałatwiamy swoje trudne sprawy. Tymczasem właśnie 
naśladowanie pokornego Zbawiciela może okazać się 
wyzwoleniem ze smutku  i zamknięcia ...[x J. Januszewski]. 
24 VI – sb. -  Uroczystość Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela - 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”… Oddał Jezusowi 
swoich uczniów jednym wyznaniem: „Nie jestem godny 
rozwiązać Mu sandałów na nogach”. [Wojciech Skóra MIC, 
„Oremus” czerwiec 2007, s. 107]; 


