
Słowo na Niedzielę

„Nie bójcie się ludzi”
Posyłani na misje uczniowie, słyszą zapewnienie, że są ważni w oczach Boga. Chry-

stus mówi o zawierzeniu, ufności w opiekę Bożą. Z perspektywy naszego czasu możemy 
oceniać te wydarzenia, które towarzyszyły nauczaniu apostołów. Możemy stwierdzić, że 
słowa Chrystusa wypełniały się w czasie. Byli słuchani ale i odrzuceni. Przed wydarzenia-

mi naszego życia towarzyszy nam niepewność. Apostołowie też się 
lękali. Jak czytamy w ewangelicznych opisach, w wieczerniku 

byli zamknięci z obawy o swoje bezpieczeństwo. W dniu 
Pięćdziesiątnicy przyszła pomoc z wysoka i uczniowie 

już w innym usposobieniu ducha ruszyli na cały świat. 
Lęk towarzyszy naszemu życiu. Ile jest tych niepo-
trzebnych nie jesteśmy w stanie nieraz ocenić. Lę-
kamy się o nasz spokój, bezpieczeństwo, zdrowie. 
W relacjach z innymi by nie zostać odrzuconymi, 
osamotnionymi czy źle zrozumianymi. Nie bać się 
ludzi i ich działania wobec nas. Trudne zadanie 
do wypełnienia. Tak  funkcjonujemy, od spokoju 
do niepokoju. Chcielibyśmy poznać jak najwięcej 
by żyć bezpiecznie, spokojnie. Po ludzku nie da 
się wejść w pewne obszary poznania. Potrzeba 
wiary, ufności w Opatrzność Bożą. Często powta-
rzajmy słowa „Jezu ufam Tobie”. To zwrócenie 
do Jezusa jest dla nas bezpieczeństwem. Zaufa-
nie Jezusowi nie uchroni nas od trudności, stre-
sów, porażek, odrzucenia. Jednak rany nie prze-
nikną do głębi naszego serca. Nie staniemy się 
przez nie zgorzkniali, cyniczni, ale łagodni, ko-
chający, szanujący innych, pragnący przebaczać. 
Chrystusowe potrójne „nie bójcie się” ma dać 
nam spokój. On zna nasze siły i potrzeby. Opieka 
Boża to nie cudowne chronienie nas od trudności, 
odrzucenia, zła czynionego przez innych. Bóg czu-
wa, pomaga tym, którzy w nim pokładają ufność. 
Zapytajmy siebie, czego się lękam? gdzie szukam 

pomocy? jak postrzegam ludzi postawionych na mo-
jej drodze życia?
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Jak w Niebie

Jezusa w Eucharystii nie widać.
Nic się wokół Niego nie dzieje.
Jest pusto, albo gdzieś, ktoś się modli.
Czasem uwielbiamy Go śpiewem.
W monstrancji mały, biały opłatek,
przesłonięty dymem kadzidła.
Płoną świece. Płomyki mrugają,
jakby gwiazdy przysiadły z nieba.
Na początku jest jakoś nieswojo,
gdy przychodzę z głośnej ulicy.
Nikt nie dzwoni, nie patrzy w telefon,
nie śmieje się, ani nie krzyczy.

W tym pozornym, cichym bezruchu,
znajdujemy  się jakby w Niebie,
bo sam Jezus, nasz Bóg wszechmogący,
upodabnia nas łaską do Siebie.
Trzeba tu jak najczęściej przychodzić
i usłyszeć, że Jezus woła.
Trzeba wielbić ten Dar nad Darami,
najcenniejsze bogactwo Kościoła.



Uroczystość Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, 

w naszej parafii.





Będzie się działo na Kole
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

25 czerwca 2017 r.

1. Nabożeństwo czerwcowe dziś o godz. 1815.
2. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w nie-

dzielę i święta o godz. 1815.
3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

•	 Wspólnota	Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
4.	 Uroczystość	Św.	Apostołów	Piotra	i	Pawła przypada w czwartek. Taca z tego dnia przezna-

czona jest na Daninę św. Piotra (tzw. świętopietrze) do dyspozycji papieża Franciszka.
5. Ksiądz Andrzej Kamiński został mianowany przez Władzę Archidiecezjalną wikariuszem 

w naszej parafii. Posługę duszpasterską rozpocznie od września.
6.	 Do	funkcji	nadzwyczajnych	szafarzy	Komunii	Świętej w Archidiecezji Warszawskiej Kar-

dynał Kazimierz Nycz pobłogosławił 140 mężczyzn podczas uroczystej Mszy Świętej w ba-
zylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela  w sobotę, 17 czerwca o godz. 1600. Wśród no-
wych szafarzy dwóch: Jacek Skoneczny i Robert Karczmarczyk, to nasi parafianie, którym 
serdecznie gratulujemy tej zaszczytnej posługi duszpasterskiej.

7.	 „30	minut	dla	Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-
klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczno-
ści i dziękczynienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można 
przynosić do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołta-
rzy w kościele.

8.	 Rodzina	Radia	Maryja organizuje pielgrzymkę do Częstocho-
wy w niedzielę, 9 lipca. Zapisy w zakrystii.

9.	 Są	wolne	intencje	Mszy	św. w tym tygodniu. Osoby zain-
teresowane zapraszamy do zakrystii.

10.	Z	racji	pierwszej	soboty	misiąca nabożeństwo czuwania 
z Maryją po Mszy św. o godz. 1900 do Apelu Jasnogór-
skiego o godz. 2100.

11.	Tygodnik	katolicki	„Niedziela”	z	parafialną	wkład-
ką	„Koło	niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci 
po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobro-
wolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz 
ministrancki.
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