
Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. (Ps 139)                           
Uzupełnij:  1. Jan miał pójść przed … przygotować Mu drogę 2. Imię Ojca Jana 

Chrzciciela.  3. Gdy nadszedł dzień rozwiązania Elżbieta … syna.   4. Zachariasz po 
nadaniu synowi imienia ‘Jan’, … Boga.  5. Nie było nikogo w … Elżbiety, kto by nosił imię 
‘Jan’. 6. Wszyscy, którzy brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to …  7. Pan okazał 
Elżbiecie wielkie … 8. Obrzezanie Jana i … imienia dokonało się ósmego dnia od 
narodzin.  9. Jan był nazywany … Najwyższego. 10. Imię matki Jana.  11. Dziecięciu chcieli 
nadać imię … jego, Zachariasza. 12. W całej Judei … o tym, co się wydarzyło 13. Chłopiec 
żył na pustkowiu aż do dnia … się przed Izraelem. 14. Istotnie ręka … była z Janem. 

" 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].  
„Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go 
nie przemogą” (Mt 16,18).Czy Piotr był naprawdę takim niewzruszonym mężem jak skała? 

– Kiedyś bał się burzy, krzyczał wniebogłosy, że tonie, chociaż był blisko Pana Jezusa. 
Można by go posądzić o materializm, bo zapytał Jezusa, co otrzyma za to, że porzucił 
wszystko, by pójść za Nim. Usnął w Ogrodzie Oliwnym, przespał pierwszo-czwartkową 
adorację. Bojąc się o własną skórę, trzykrotnie zdradził Jezusa. W Wielki Piątek gdzieś się 
schował. Pod krzyżem wcale nie był. Na zdrowy rozum na Skałę bardziej pasowałby 
Święty Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa, który w Wielki Piątek stał z Matką Bożą pod 
krzyżem. – Jednak właśnie w tych słowach, skierowanych do Świętego Piotra, kryje się 
cała tajemnica Kościoła, który nie opiera się na ludziach, ale na samym Jezusie, na Jego 
łasce i na tym, że On sam przebywa w Kościele i pozostaje Mu wierny. – W tym widać 
tajemnicę skały, że w oczach wątpiących wydaje się mała, słaba, chwiejna. W oczach 
wiary jest potęgą, ponieważ Kościół oparty jest na samym Chrystusie i Jego Miłosierdziu.  
[x. Jan Twardowski]      MOJE POSTANOWIENIE:   

Pomodlę się za wszystkie dzieła i osoby, którym patronuje święty Jan Chrzciciel. 
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Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem 

przygotować Mu drogę. (Łk 1,76)      Łk 1,57-66.80                                  

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni 
usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, 
Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię 
Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc 
znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan 
będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, 
język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich 
sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się 
zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże 
będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł                     
i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed 
Izraelem.  -  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.                 
[Jakub Kruczek OP, "Oremus" czerwiec 2008, s. 100-101]; 89];

 Papież Franciszek – Czy Bóg narzuca mi różne sprawy, czy też się o mnie troszczy? 

Czy Jego przykazania są tylko prawem, czy też zawierają słowo, aby otoczyć mnie 
troską? Czy Bóg jest panem, czy Ojcem? - Bóg jest Ojcem: nigdy o tym nie 
zapominajcie. Nawet w strasznych sytuacjach pomyślcie, że mamy Ojca, który kocha 
nas wszystkich. Czy jesteśmy poddanymi czy też dziećmi? To zmaganie, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz nas występuje nieustannie: tysiąc razy musimy wybierać 
między mentalnością niewolnika a mentalnością synowską … Całe chrześcijaństwo jest 
przejściem od litery Prawa do Ducha, który daje życie (2 Kor 3, 5-17). Jezus jest Słowem 
Ojca …przyszedł, aby zbawić, a nie potępić - Widać to, gdy dany mężczyzna lub kobieta 
przeżyli to przejście … Przykazania są drogą do wolności, bo są słowem Ojca, który 
nas wyzwala na tej drodze.. Świat potrzebuje chrześcijan o synowskich sercach…- z: 

Katecheza 20.06.2018];  św. Jan Paweł II - Władza kluczy. Apostoł staje się 

klucznikiem największego skarbu: skarbu odkupienia. Ten skarb wykracza daleko 
poza wymiary doczesne. Jest to skarb życia Bożego, życia wiecznego. Został on 
powierzony ostatecznie Piotrowi  i apostołom po zmartwychwstaniu: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane» (J 20, 22-23). Klucznik ma władzę i obowiązek zamykania i otwierania. Jezus 
upoważnia Piotra i apostołów, by rozdzielali łaskę odpuszczenia grzechów i by ostatecznie 

otworzyli Królestwo Boże..  [Bazylika Watykańska, fragm. Homilii -29 VI 1998].                                                  

  1 x x x x P  N  M x x x x 
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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. 1966).                   
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                           
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy 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?"  - Elżbieta i Zachariasz … 
rzetelnie pełnili wolę Bożą i prosili o potomstwo, choć upływające lata coraz bardziej 
kwestionowały zasadność tej prośby. Bóg pozwolił jej być matką, a Zachariaszowi ojcem. - 
Czy ja rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniam wszystkie przykazania i przepisy pańskie, 
nawet wówczas, kiedy jest w moim życiu coś, co by kwestionowało Bożą dobroć wobec 
mnie? - Czy nie obrażam się na Pana Boga, nie próbuję … grozić odejściem od Niego?  -  
Czy dalej pokornie proszę o najlepsze rozwiązanie mojego problemu, jakie On widzi dla 
dobra mojego życia? - Jeżeli jestem rodzicem, to czy cieszę się tym, sumiennie wypełniam 
swoje obowiązki? - Czy modlę się za tych małżonków, którzy już długi czas nie mogą 
doczekać się potomstwa? ... Obecność Ducha Świętego w życiu gwarantuje stały 
przepływ mocy Bożej… gwarantuje jego skuteczność w pracy dla chwały Pana, choć nie 
zwalnia od trudów i doświadczeń… - Jakiej wielkości pragnę dla samego siebie? - Czy 
pomagam innym w przygotowaniu na spotkanie z Panem Bogiem?  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: Sławię Cię, żeś mnie tak 
cudownie stworzył (Ps 139)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach 
dnia: Godne podziwu są Twoje dzieła. (Ps 139)   [z opr.: ks. R. Stankiewicaz SDS 

(Centrum Form. Duch.)];        KALENDARIUM:                                                                                                           
25 VI – pn.  - Wsp. bł. Doroty z Mątowów, wdowy- (1347-1394) ur. się koło Malborka; - 

od najmłodszych lat podejmowała pokutę; - w 6. r.ż. otrzymała dar ukrytych stygmatów. … 
W 16. r.ż., rodzice wydali ją za mąż. Urodziła dziewięcioro dzieci. W czasach epidemii,                  
w 1373 i 1382 zaraza zabrała im dzieci (przeżyła tylko jedna córka - Gertruda, która 
wstąpiła do klasztoru mniszek benedyktynek w Chełmnie). Razem z mężem udali się                      
z pielgrzymką do sanktuariów europejskich. Po jego śmierci oddała się na wyłączną 
służbę Bożą. Zamurowana w celi, przy kościele katedralnym, przebywała tam14 mies. - 
Jest patronką Pomorza; kobiet, matek, odlewników.                                                                      
26 VI - wt. - Wsp. św. Josemaría Escrivá de Balaguera, prezbitera-  (1902- 1975); ur.     

w Barbastro (w Hiszpanii). Był drugim z sześciorga rodzeństwa. W 1925 r. Josemaría 
został wyświęcony na kapłana. Był założycielem Opus Dei (Dzieła Bożego), w którym 
świeccy mężczyźni i kobiety uczą się dążyć do świętości na drodze zwykłej codzienności.                  
27 VI – śr.–  Wsp. św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, patriarchy i doktora 
Kościoła- (380-444) ur się w Aleksandrii… W 412 r. został biskupem  -… wypowiedział 

nieubłaganą walkę Nestoriuszowi - patriarsze Konstantynopola, który w Chrystusie Panu 
widział dwie odrębne osoby, i nie uznawał  przywileju Boskiego Macierzyństwa Matki Bożej                
28 VI – czw. - Wsp. św. w. Ireneusza, biskupa i męczennika- (zm. 202) dojrzewał 

duchowo pod okiem św. Polikarpa, biskupa Smyrny, a potem św. Potyna, biskupa Lyonu, 
którego stał się następcą; - Przeciwstawiał się nie tylko władzy cywilnej, prześladującej 
Kościół, ale też ruchom gnostyckim i herezjom. W traktatach teologicznych podkreślał 
zwierzchnią rolę biskupa Rzymu, położył podwaliny pod naukę o Duchu Świętym jako 
współistotnym Ojcu i Synowi, bronił wartości Starego Testamentu; 

                       GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE      
  Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela   
                                            24 CZERWCA 2018 r. 

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. W najbliższą środę Kościół czci NMP Matkę Nieustającej Pomocy.                       

Msze św. jak każdego dnia powszedniego. Postarajmy się tego dnia w sposób szczególny  
uczestniczyć w nieustannej nowennie o g. 18.00. 
3. W piątek, 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. 

Z racji uroczystości nie obowiązują przepisy postne. 
4. Jeszcze tylko do soboty o godz. 17.15  ostatnie nab. czerwcowe. Zachęcamy do udziału! 

5. 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 Najświętszego Sakramentu. 
6. Przypominamy, że mimo wakacji kancelaria parafialna będzie pracowała normalnie. 
Interesantów zapraszamy od pon. do piątku w godz. 9.00 -10.00  i od 16.00 -17.30 

Jednocz.  inf., że z sakr. pokuty i pojedn. można korzystać na początku każdej Mszy św.  
7. 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 paraf., w zakrystii kościoła lub z kapłanem dyżurnym. 
8. Władza Archidiecezjalna mianowała naszego dotychczasowego wikariusza Ks. Janusza 

Wójcikowskiego Proboszczem parafii w Werdunie, w dekanacie tarczyńskim.  
Ks. Januszowi składamy serdeczne wyrazy wdzięczności za wieloletnią posługę                      
w naszej parafii. Mamy nadzieję, że zabierze ze sobą tylko miłe wspomnienia.                         
Na nowym miejscu i w nowym charakterze życzymy Ks. Januszowi dużo sił i zapału 
oraz obfitości Bożych Łask. 
9. Wszystkim  udającym  się na letni  wypoczynek  życzymy  udanych   wakacji, 
dobrej pogody, dużo słońca i okazji do nabrania nowych sił.   
    KALENDARIUM cd.:                                                                              
29 VI – pt. – Uroczystość świętych 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
 [http://mateusz.pl/czytania/2018/20180630.html]; 


