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XI Niedziela Zwykła

Czytania na dzisiejszą niedzielę:

1. czytanie (Wj 19, 1-6a)
2. czytanie (Rz 5, 6-11)

Psalm (Ps 100, 1-2. 3. 4c-5)
Aklamacja (Mk 1, 15)

Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)
Rozesłanie Apostołów
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce
niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych ucznió w: „Ż niwo wprawdzie wielkie, ale
robotnikó w mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotnikó w na swoje
żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich ucznió w i udzielił im władzy nad
duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołó w: 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, któ ry Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan
i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytań skiego. Idźcie raczej do owiec, któ re
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest kró lestwo niebieskie«.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trę dowatych,
wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
*

*

*

*

*

Co takiego widzieli w Panu Jezusie ludzie, skoro tak
wielu podążało za Nim? Dla uściślenia – ewangeliczne tłumy
podążające za Jezusem, to ludzie prości, biedni, "udręczani i
porzuceni", któ rzy trudzili się pracą na roli lub wypasaniem owiec. Ludzie ci byli
wystawieni na faryzejską pogardę jako "nieczyści", właśnie nękani, odrzuceni,
zepchnięci na margines. Do takich przede wszystkim przyszedł Jezus - takim głosił
Ewangelię.

Kim są ewangeliczni "udręczeni i porzuceni"? To ludzie, czujący się
odepchnięci, marginalizowani przez żydowskie elity, "jak owce nie mające pasterza".
Oni intuicyjnie dostrzegali w Chrystusie "to coś". ON wyró żniał się spośró d tylu
ó wczesnych wędrownych nauczycieli. Hmm… czym, doprawdy? Wyobrażając sobie
wzrok tylu setek ludzi, któ rzy szli za Nim, dostrzegam jedną zasadniczą cechę:
Jezusowi zależało na tych, któ rzy do Niego przychodzili. Troska i solidarność
w miłości (caritas) – oto miara wielkości Chrystusa! Mało tego – On uczy nas – Ciebie
i mnie – byśmy wpatrując się w Niego, podążali Jego śladami. Jego zainteresowanie
drugim – moje zainteresowanie drugim. Jego podnoszenie na duchu drugiego, moje
podnoszenie na duchu drugiego. To wszystko budziło w ludziach nadzieję, któ ra
"zawieść nie może"!
Dlaczego ewangeliści przywołują imiona Dwunastu? Jezus wybiera tych,
któ rych "sam chciał" (Mk 3,13). Nie ma przypadkowych powołań . Każdy powołany
jest wybrany, przeznaczony i posłany przez Jezusa. Lista powołany rozszerza się
przez wieki. Może i twoje imię, lub imię twojego dziecka lub wnuka, znajdzie się
wśró d posłanych ucznió w. Przecież orędzie Ewangelii to nie "muzealny relikt", lecz
życie "tu i teraz"! Zatem Chrystus, posyłając Dwunastu, zapowiedział kolejne
posłania. I dzisiaj wybiera i posyła nowych apostołó w i misjonarzy.
Popatrz na ten fragment Ewangelii jako Boże zaproszenie, byś zechciał i ty
podjąć wraz z Apostołami trud solidarności i zainteresowania się drugim
człowiekiem, zwłaszcza tym "udręczonym i porzuconym". Ciekawe i palące
wyzwanie, nieprawdaż? Ponieważ czym inny jest "suche czytanie (teoretyzowanie)",
a czym innym świadomość, że "Słowo mó wi do mnie i o mnie’’. A jeżeli tak jest, to
Chrystus mó wi dziś do ciebie: "Daję Ci władzę (…), byś leczył wszelkie choroby
i wszelkie słabości". ON nigdy nie pozostawia złudzeń – co czyni Pan – i ty masz
czynić. Co ty czynisz – czyni Pan. Jezus może zatem wysyłać i Ciebie w swym imieniu
"aż na krań ce świata". Misja dotyczy Bożych dzieł: "uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy’’ (Mt
10,8) - być troskliwy Apostołem Nadziei w swoim środowisku. Czy jesteś gotowy
zapalać jej płomień w sercu drugiego? Tak, właśnie Ty!
Panie Jezu, Ty ukazałeś nam swą postawą, że nigdy nie
odwracałeś wzroku od tego, kto szukał u Ciebie pomocy.
Nie chcesz jednak wykonywać tej misji sam – zapraszasz i
mnie. Daj mi przeto pragnienie służenia drugiemu człowiekowi, niesienia pociechy.
Przyjmij moje ochocze serce i otwarte dłonie – uczyń mnie Twym Apostołem Nadziei!
Pomyśl o osobie w twoim otoczeniu, której najbardziej
doskwiera obecna sytuacja. Co możesz zrobić (co zrobisz),
by ją "podnieść na duchu"? Pamiętaj – masz być
apostołem - misjonarzem Nadziei!
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

Pielgrzymki – Wyjazdy!
Drodzy Pielgrzymi! Jeśli Pan Bóg pozwoli proponujemy następujące
terminy wyjazdów pielgrzymkowych w okresie wakacji:
•

25 czerwca (czwartek) – g. 18.00 – Częstochowa – Apel Jasnogó rski –

•

27 – 29 czerwca – Jędrzejów – Skarżysko Kamienna – Wąchock – św.

•

6 – 11 lipca – PIELGRZYMKO – WAKACJE 2020 (wyjazd rano 6 lipca powró t

•

13 lipca Kromeż – Czechy – całodzienny wyjazd do Republiki Czeskiej,

•

30 lipca Piękny Śląsk – Śląskie Malediwy – Śląski obiad – Rudy (przejazd

•

15 sierpnia – Prudnik Las – miejsce internowania Sł. Bożego Prymasa

•

29 sierpnia – Noc pokuty i pojednania w Turzy Śl. Wyjazd wieczorno –

Koszt: 25 zł.

Krzyż – Kałków Godów – Sandomierz – przejazd, wszystkie bilety wstępu,
rejs statkiem, wyżywienie, noclegi. Koszt: 450 zł.

nocą 11 na 12 lipca) – Skrzatusz – Wałcz – Szczecinek – Koszalin – Mielno
– Chojnice. Koszt: 1.100 zł. (przejazd autobusem, noclegi, wyżywienie,
wszystkie bilety wstępu, rejs statkiem).
posiłek. Koszt: około 90 zł, w zależności od ceny biletó w do ogrodó w.
koleją wąskotorową) – Walce. Koszt: 100 zł (bilety wstępu, przejazd
autobusem, śląski obiad, śląski kołocz, przejazd kolejką wąskotorową).
Stefana Kardynała Wyszyń skiego – Głuchołazy – Biskupów (Klasztor OO.
Benedyktynó w) – Sanktuarium Zlote Hory, polowy obiad. Koszt: 90 zł.
nocny (sob/nd). Koszt: 30 zł.

WAŻNE! Z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc i określenia ilości
osób bardzo prosimy o dokonanie zapisów do dnia 20 czerwca br.
W ZAKRYSTII.
Pierwszeń stwo udziału mają osoby już zapisane na poszczegó lne pielgrzymki,
któ re miały odbyć się wcześniej ale ze względu na epidemię zostały
odwołane. Jednakże do 20 czerwca należy potwierdzić swoje
uczestnictwo i wpłacić należną kwotę za wyjazd (zwłaszcza wyjazdy
kilkudniowe). Brak potwierdzenia uczestnictwa do 20 czerwca oznacza
automatyczną rezygnację z wyjazdu. W przypadku rezygnacji na to miejsce
może „wejść” inna osoba chętna na wyjazd.
Bliższe informacje u ks. Grzegorza.

PRZYPOMNIENIE!

Przypominamy o uszczegółowieniu (podaniu dokładnej intencji)
zarezerwowanego terminu Mszy św. najpóźniej na 14 dni przed!
Wiele osó b pyta o wolne intencje mszalne na jak najbliższy termin. Ze względu
na to, że bardzo często brakuje wolnych miejsc jesteśmy zmuszeni odmawiać. Zdarzają się
takie sytuacje, że osoby, któ re zarezerwowały Mszę świętą nie dokonują potwierdzenia,
a inna osoba chętnie by w tym czasie intencję zamó wiła. Dlatego, żeby uniknąć takich
sytuacji przypominamy, że zarezerwowane w kancelarii intencje należy potwierdzić
i uszczegółowić (czyli podać intencję) najpóźniej na 14 dni przed planowaną Mszą
świętą. Gdy ktoś nie potwierdzi i nie uszczegó łowi intencji do tego czasu, a będą inni
chętni by Msza była odprawiana w ich intencji, będziemy zmuszeni wykreślić
zarezerwowaną intencję. PROSIMY O ZROZUMIENIE TEJ SYTUACJI!

Dziękujemy Wam, Drodzy Parafianie, za wszelkie zamawiane intencje,
za to, że dbacie w modlitwie o Waszych bliskich żyjących oraz zmarłych i za
wszelkie ofiary składane z tego tytułu.
Informujemy również, że wykaz wolnych terminów Mszy Świętych
dostępny jest na stronie internetowej parafii w zakładce „informacje”.

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

1. czytanie (1 Krl 21, 1b-16) Nabot został ukamienowany i zmarł
Ewangelia (Mt 5, 38-42) Nie stawiajcie oporu złemu

15

Poniedziałek
czerwca

16

Wtorek
czerwca

1. czytanie (1 Krl 21, 17-29) Doprowadziłeś do grzechu Izraela
Ewangelia (Mt 5, 43-48) Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski

17

Środa
czerwca

1. czytanie (2 Krl 2, 1. 6-14) Eliasz uniesiony do nieba
Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
tobie

18

Czwartek
czerwca

1. czytanie (Syr 48, 1-14) Pochwała Eliasza i Elizeusza
Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić

19

Piątek
czerwca

1. czytanie (Pwt 7, 6-11) Bóg nas wybrał, ponieważ nas umiłował
2. czytanie (1 J 4, 7-16) Bóg pierwszy nas umiłował
Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca

20

Sobota
czerwca

1. czytanie (Iz 61, 9-11) Ogromnie się weselę w Panu
Ewangelia (Łk 2, 41-51) Maryja wiernie chowała wszystkie
wspomnienia w sercu

21

Niedziela
czerwca

1. czytanie (Jr 20, 10-13) Pan czuwa nad sprawiedliwym
2. czytanie (Rz 5, 12-15) Adam jest typem Chrystusa
Ewangelia (Mt 10, 26-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało
Adres: Zabrze Helenka, ul. Jordana 84
Tel. (032)272-27-15; 792-560-551
Kancelaria Parafialna: Pn. i Pt.: 16.00-17.30; Wt. i Cz.: 9.00-11.00
Nr konta bankowego: 12 1050 1588 1000 0090 7045 6307
Strona www: www.parafiahelenka.pl

