
 Uzupełnij:  1. Jezus Chrystus … zwyciężył.  2. Jezus 
Chrystus jest naszym …  3. „Kobieta przyszła zalękniona           
i drżąca, gdyż … co się z nią stało”. 4.  Jezus Chrystus na 
życie rzucił światło przez …  5. Jezus „obrócił się w tłumie              
i zapytał: Kto się … mojego płaszcza?”  6. Pewna kobieta 

słyszała o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem,           
i dotknęła się Jego ...  7. „Jezus nie … nikomu iść z sobą           
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana” 8. … upadła przed 
Jezusem i wyznała Mu całą prawdę. 9. „Jezus natychmiast 
… sobie, że moc wyszła od Niego”. 10.  Do Jezusa 
przyszedł też jeden  z przełożonych … 11.  Pewna kobieta 
od … lat cierpiała na upływ krwi.  12. „Córko, twoja wiara cię 

ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej …”.               
13.  Jezus ująwszy … za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum” 
14.  „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, 
aby … i żyła”.  15. Wszyscy osłupieli wprost ze … na widok 
córeczki Jaira. 16. Mamy wciąż na nowo … pomiędzy złą           

a dobrą nowiną. 

Ojciec Św. Franciszek -  

… „Nie można budować wspólnoty bez bliskości. Nie można 
zaprowadzać pokoju bez bliskości. Nie można czynić 
dobra, nie będąc blisko. Jezus mógł przecież 
powiedzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On się zbliża 
do chorego i dotyka go. … I to jest tajemnica Jezusa: 

bierze na siebie nasze brudy, nasze nieczystości. … 
„Często się przekonuję, że trudno jest czynić dobro                     
i samemu się nie pobrudzić. Jest to trudne, choć nie jest 
niemożliwe. Sam Jezus się pobrudził. … Ale Jezus idzie 
dalej. Mówi: «idź do kapłanów i zrób to, co powinien zrobić 

trędowaty, kiedy zostanie uzdrowiony». Tego, kto był 
wykluczony z życia społecznego, Jezus integruje, włącza                    
w Kościół, w społeczeństwo. «Idź, aby wszystko było tak, 
jak powinno». Jezus nigdy nikogo nie wyklucza. Nigdy – … 
To jest chrześcijańska bliskość” - „Czy potrafię                   
się zbliżyć, czy mam siłę i odwagę, by dotknąć 
wykluczonych?”  [26 czerwca2015];                                                                  

• 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 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. [Watykan -29 VI 1998].                          

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – … 

Najbardziej właściwą drogą kontaktu między ludźmi 
jest niezawodny węzeł nadawczy – Serce Boże. 
Listy zniszczeją, atrament zblednie, a to, co żyje 
wiecznie, zachowa swoją świeżość. Odnaleźć się 
możemy najpełniej tylko w modlitwie.[2 Kromka Chleba28, 
Poznań-Warszawa 1977].                                 
Nie bój się, wierz tylko!. …  - Boimy się nieraz,                       
że zostaniemy samotni, pokrzywdzeni, nie damy sobie rady, 
a nasze poświęcenie na nic się nikomu nie zda. Człowiek 
jest  pełen lęku, że grzech jest większy od miłosierdzia 
Bożego. Boi się o siebie, bo zdaje mu się, że do Boga 
można iść tylko bez grzechu, boi się, że zło zwycięży, boi 
się o Kościół, że za daleko zapędził się w reformach                   
i przewróci się jak stary zamek ze strzelnicami, pełnymi 
poturbowanych rycerzy.                                       
Boimy się, bo wydaje nam się, że Bóg jest miłością, ale 
bezradną, a przecież wiara opiera się na miłości 
wszechmocnej. Jeśli człowiek wierzy i boi się – grzeszy. 

 [x. J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  s. 137].   

 

      MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wiarę 

opartą na miłości wszechmocnej,samego Pana Jezusa,         
aby już nigdy się nie bać, że zło zwycięży 
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Spowiedź pół godziny 
      przed i po Mszy Św. 

     oraz na prośbę. 
 

 

1  x  x  x  x  Ś   I    Ć  x  x  

2  x  Z    W   C   E    M  

3  x  x  x  W  I   D   I    A  

4  x  x  E   A   G   L   Ę  x  

5  x  x  D   T   N   Ł  x  x  x  

6  x  x  x  P  Ł   S   C   A  x  

7  P   Z   O    Ł  x  x  x  x  

8  K   B   E   A  x  x  x  x  x  

9  x  x  U   W    D   M   Ł  
1 0  x  S    A   O   I  x  x  x  

1 1  x  D    N   S   U  x  x  x  

1 2  D   L   G    W   Ś   I  
1 3  x  D    E   C   Y    Ę  
1 4  x  O    L    A  x  x  x  x  

1 5  Z   U   I   N   A  x  x  x  

1 6  x  W    I   R   Ć  x  x  x  
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Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć 
zwyciężył a na życie rzucił światło przez 

Ewangelię. (2 Tm 1,10b) 

Mk 5,21-43 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na 
drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był 
jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden                                       
z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, 
upadł Mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, 
przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc 
z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego 
napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na 
upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe 
swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się 
jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od 
tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła 
bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę 
zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest 
uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił 
sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie                           
i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli 
Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska,                              
a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się,                     
by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła 
zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, 
upadła przed Nim  i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł 
do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź 
uzdrowiona ze swej dolegliwości! Gdy On jeszcze mówił, 
przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja 
córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz 
Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: 
Nie bój się, wierz tylko! I nie pozwolił nikomu iść z sobą                             
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak 
przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec 
zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł                         
i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko 
nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął 
wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz 
tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 
Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to 
znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka 
natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat.       
I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też                                
z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej 
dano jeść. Ulegamy pokusie, by obarczać Boga 
odpowiedzialnością za śmierć i wszystkie nasze 
nieszczęścia. A Jezus zapewnia: „Nie bój się, wierz 
tylko”. Mamy wciąż na nowo wybierać pomiędzy złą                       
a dobrą nowiną … 

       MODLITWA WIERNYCH                             
- Módlmy się do Pana, który zna naszą wiarę.                                 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby Pan nieustannie                                
go odnawiał i kształtował zgodnie ze swoją wolą. Ciebie ...                      
2. Módlmy się  o pomoc dla wszystkich chrześcijan, aby 
nigdy nie odeszli od Chrystusa. Ciebie prosimy.                                              
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu oraz 
ich rodziców, lekarzy i cały personel – aby Pan obdarzył ich 
swoją troskliwą opieką i postawił na ich drodze ludzi, 
niosących nadzieję. Ciebie …                                                              
4.    Módlmy się za uczniów, rozpoczynających wakacje,                          
o dobre wykorzystanie tego czasu - Ciebie prosimy … 
5. Módlmy się o pomoc dla nas, abyśmy potrafili gorąco 
wierzyć w moc Bożego działania w naszym życiu-Ciebie…  

 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                    

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty;  -  Jair. - Mężczyzna, przełożony miejscowej 

synagogi, ojciec umierającej córki. Nie zważając na swój 
wiek, stanowisko postanawia szukać ratunku u Jezusa, 
któremu pada do nóg. Naprawdę wierzył, że Jezus może 
mu skutecznie pomóc...  Wielki tłum. - Młodzi i starzy, 

zdrowi i chorzy, uczeni i ludzie prości. Jedni przyszli                        
z czystej ciekawości, inni szukali sensacji, jeszcze inni 
chcieli zobaczyć na własne oczy i posłuchać Jezusa. Każdy 
chciał zrealizować swój cel, przepychał się więc, walczył o 
jak najlepsze miejsce. Stąd zapewne ten ścisk i napór. 
Kobieta cierpiąca na krwotok.- Nie chciała zobaczyć Pana 

Jezusa twarzą w twarz, ani z Nim porozmawiać, czy 
poprosić, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, o „autograf”. Jej 
skromnym pragnieniem było dotknąć się frędzli u Jego 
płaszcza. Ona była przekonana, wierzyła, że to wystarczy, 
że w ten sposób odzyska zdrowie.  Osoby obecne w domu 
Jaira.- Przybyły wspierać rodziców dziecka w ich trudnym 

położeniu. Po śmierci dziewczynki rozpoczęli żałobę …                     
Po informacji Pana Jezusa, że dziewczynka śpi i prośbie, 
aby się ciszej zachowywali, bo ją obudzą, naśmiewali się                                  
z Niego. Po wskrzeszeniu córki Jaira zostało im tylko 
zdumienie i zapewne … pełne zdziwienia pytanie: Jak to 
możliwe? Jezus. - Czyni swoje. Przymuszony niejako wiarą 

Jaira i cierpiącej kobiety pozwala, aby moc wyszła od Niego. 
Dokonuje uzdrowienia i wskrzeszenia. Nie zniechęca                       
Go napierający tłum, zdezorientowani uczniowie jak                               
i naśmiewanie się w domu przełożonego. Ja.- Niezależnie 

od mojego wieku, pełnionych funkcji, tytułów, które 
posiadam nie wstydzę się zgiąć kolan przed Jezusem                           
i prosić o ocalenie siebie, bliskich i dalekich. Wykorzystuje 
fakt, że nie muszę się przeciskać, aby być blisko Pana, 

korzystam z tego i jestem na Mszy świętej, adoracji, 
nabożeństwach. Jestem nie dla ciekawości, sensacji, bo nie 
ma nic do roboty. Jestem powodowany wiarą, potrzebą 
serca, potrzebą bliskości. Codziennie w modlitwie 
rozmawiam  z Panem i pozwalam, aby napełniał mnie swoją 
łaską, uzdrawiał. … Wierzę, że tylko On może we mnie 
wskrzesić to, co po ludzku wydaje się umarłe, bez życia.                     
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: Wysłuchaj 
mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, Panie, bądź moją 
pomocą. (Ps 30). IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem 

...To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                           
w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: Sławię Cię, 
Panie, bo mnie wybawiłeś [z opr.: ks. R. Stankiewicz SDS 

(Centrum Form. Duch.)]   KALENDARIUM:                          
29 VI – wt. – Uroczystość świętych Apostołów Piotra                     
i Pawła -  Obaj święci Apostołowie – i Piotr, i Paweł – 

przeżyli swój upadek i swoją ciemność. I to właśnie na tym 
Bóg zbudował potęgę ich głoszenia Ewangelii. Dzięki temu 
wiedzieli, że nie głoszą swojej mocy ani swoich zasług. 
Także my dziś jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa 
Apostołów – dziedzictwa odejść i powrotów, ale także 
dziedzictwa mocy Słowa, które zdolne jest przemienić nasze 
życie…  [z: J. Szymczak OP, „Oremus” VI 2009, s. 130].                    
03 VII – sb. – Święto św. Tomasza, Apostoła - Tomasz 
domaga się kontaktu ze zmartwychwstałym Panem. Samo 
słowo Tomaszowi nie wystarcza i na tym polega jego 
niewierność. “Niewierny” Tomasz jest więc rzecznikiem 
tych, którym trudno wierzyć nie widząc i którzy tęsknią do 
osobistego spotkania z Panem…                                     

[z: O. P. Włodyga OSB, „Oremus” VII 2003, s. 11].                                                                    

28 VI 2015 – pn. – Zaczęły się wakacje  – Wszystkim  
wypoczywającym w czasie letniego wypoczynku  życzymy  
udanych   wakacji, dobrej pogody, dużo słońca i okazji do 
nabrania nowych sił. Niech nas wszystkich Pan 
błogosławi i strzeże!   
Niewiasta, która biegła za Jezusem ze swoim trwającym 
od dwunastu lat cierpieniem – zachowywała się tak, 
jakby chciała ukraść cud. Nie mówiła słowa. Usiłowała 

tylko ukradkiem, cichaczem dotknąć szaty Jezusa i 
wyzdrowieć.                                                                      
– Czyż nie spotykamy się z niebezpieczeństwem magii, 
według której można korzystać z tajemniczych sił – poza 
Bogiem? – Niewiasta, przywołana, rozpoznana przez 
Jezusa, padła Mu do nóg. „Zalękniona i drżąca” zrozumiała, 
że wiedział o niej wszystko. Uwierzyła.  – Niepodobna Boga 
ominąć – jedynego źródła cudu.                                                              
[x. J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  s.136].   


