
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 …  Nadzieją jest Bóg Ojciec, który kocha nas 
takimi, jakimi jesteśmy. Zawsze… [z: Watykanu, audiencja 

ogólna, 14 VI 2017]; - Wszyscy mamy spotkanie                 
w nocy z Bogiem, w nocy naszego życia w wielu nocach 
naszego życia, chwilach mrocznych, w momentach 
grzechów, dezorientacji – tam jest zawsze wyznaczone 
spotkanie z Bogiem. On nas zaskoczy, gdy się tego nie 
spodziewamy, gdy znajdziemy się naprawdę sami. Tej 
samej nocy, walcząc z nieznanym, uświadomimy sobie, 
że jesteśmy tylko biednymi ludźmi, powiedziałbym - 
biedakami. Ale właśnie wtedy, w chwili, gdy czuję się 
biedakiem nie będziemy musieli się lękać: w tym właśnie 
momencie Bóg da nam nowe imię, które zawiera sens 
całego naszego życia, zmieni nam serce; i da nam 
błogosławieństwo zastrzeżone dla tych, którzy dali się 
Jemu przemienić. To piękna zachęta, byśmy dali się 
Bogu przemienić. On wie, jak to uczynić, bo zna każdego 
z nas. „Panie Ty mnie znasz” - tak może powiedzieć 
każdy z nas - „Panie Ty mnie znasz, przemień mnie”. 
Dziękuję.   [10 VI 2020, Anioł Pański];              

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 ... - Chrystus 
wiele razy mówił: czuwajcie! ... [Telegram do ZHP, Castel 
Gandolfo, 27 IX 1981].   
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński Może nie 

wszyscy, ale większość z Was będzie miała 
możność zadbać o swoje zdrowie, o wzmocnienie 
sił fizycznych w najbliższej łączności z przyrodą. 
Pamiętajcie, że piękny świat Boży, z całym 
bogactwem darów, jest wyrazem miłości Boga ku królowi 
stworzenia - człowiekowi. … - 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, 
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! -                 
 

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. Musi 
przypominać, komu służymy: Bogu czy diabłu.  
 MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o to, 

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

Mt 9, 36 – 10, 8                    

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli 
znękani i porzuceni, jak owce niemające 

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 i dał im takie 
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. Każdy z 
nas ma dziś szczególną okazję do podziękowania Bogu 
za otrzymaną łaskę wiary i za dar zbawienia. [o. Jakub 
Gonciarz OP, "Oremus" czerwiec 2002, s. 63]; 

* 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];]. 

 

        MODLITWA WIERNYCH 
1. Módlmy się o potrzebne łaski dla Ojca Świętego 

Franciszka i Biskupów aby głosili  wszystkim narodom 
Jego naukę – CIEBIE PROSIMY...                               
2. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników, aby naśladowali 
Jezusa w swoim życiu  - CIEBIE … 
3. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość dla Księży aby 

napełnieni miłością Boga  pośredniczyli w pojednaniu 
nas z Tobą  – CIEBIE PROSIMY...    
4. Prosimy  o nowe powołania kapłańskie, aby nie 
zabrakło robotników na żniwo Pańskie - CIEBIE … 
5. Módlmy się za nas samych - abyśmy zawsze byli                           

z Tobą pojednani -                                    
CIEBIE PROSIMY -  WYSŁUCHAJ NAS PANIE 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                          
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Św.                         
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 

Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – "Co Bóg 

mówi do mnie?": - Miłość bliźniego … rozumie się 

przede wszystkim jako pomoc drugiemu człowiekowi … 
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, … 
schodzi do poziomu potrzebującego pomocy i pomaga 
mu w zdobywaniu szczytu … 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. … - 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:                                                                    

17 VI 2020 – śr. – Wsp. Św. Alberta Chmielowskiego, 

zakonnika - … (ur. 1845), walczył w Powstaniu 

Styczniowym, następnie w Niemczech i Francji studiował 
inżynierię, a także malarstwo... Mając prawie 40 lat, 
został tercjarzem franciszkańskim. Dochodami ze 
sprzedaży obrazów wspomagał nędzarzy i bezdomnych, 
w których rozpoznał oblicze Boga. Po pewnym czasie 
całkowicie poświęcił się służbie najbiedniejszym. Uczył 
„być dobrym jak chleb”.  [J. Szymczak OP,  2009, s. 73-74]. 
18 VI 2020 – czw. – Wsp. Św. Elżbiety z Schönau, 

dziewicy, zakonnicy - … ur. się ok.1129 r. w niemieckim 

Bonn. Gdy była dzieckiem, pobożni rodzice ówczesnym 
zwyczajem oddali ją na naukę i wychowanie do klasztoru 
benedyktynek w Schönau nad Renem. Tu pozostała na 
zawsze. W roku 1147 jako 18-letnie dziewczę 
przywdziała welon zakonny, by niedługo potem złożyć 
śluby. Po 10 latach została wybrana na mistrzynię 
nowicjatu, a potem na przełożoną. …Zapadła na ciężką 
chorobę, którą znosiła przez 12 lat z heroiczną 
cierpliwością. Obdarzona darem kontemplacji, 
doznawała objawień Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych 
Pańskich. Obdarzył ją Pan Bóg także darem proroctwa. 
Zmarła 18 VI 1164, w wieku 35 lat.                                            
19 VI 2020 – pt. – Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa - … Bóg, którego naturą jest miłość, czyli 

dawanie siebie, przez Komunię świętą chce nas 
uzdalniać do tego samego. Przyjmując Jezusa, 
wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze wszystkimi, 
którzy Go przyjmują – zaczynamy na nich patrzeć tak jak 
On … [x J. Januszewski, „Oremus” V 08, s 102].                   

20 VI 2020 – sb. – Wsp. Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny - Niepełnym byłoby 

uczczenie Serca Jezusa, gdybyśmy nie oddali dziś hołdu 
Sercu, pod którym począł się Zbawiciel. W dzisiejszej 
Ewangelii widzimy Serce Maryi, która szuka Syna, szuka 
Boga. To poszukiwanie wypełniało całe Jej życie. Ucz 
nas, Maryjo, szukania Boga sercem, tak byśmy znajdując 
Go, wciąż nie przestawali Go szukać. … [Jacek Szymczak 
OP, "Oremus" VI 2009, s. 85-86].     


