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XII Niedziela Zwykła

Czytania na dzisiejszą niedzielę:

1. czytanie (Jr 20, 10-13)
2. czytanie (Rz 5, 12-15)

Psalm (Ps 69, 8-9. 10 i 14ab. 17 i 33. 34-35)
Aklamacja (J 15, 26b. 27a)

Ewangelia (Mt 10, 26-33)
Nie bójcie się ludzi
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich Apostołó w: „Nie bó jcie się ludzi. Nie ma bowiem nic
zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie
miano dowiedzieć. Co mó wię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co
usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bó jcie się tych, któ rzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bó jcie się
raczej Tego, któ ry duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwó ch
wró bli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na
ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie
bó jcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wró bli.
Do każdego więc, któ ry się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja
przed moim Ojcem, któ ry jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, któ ry jest w niebie”.
*

*

*

*

*

Ró żnica między głupotą, a odwagą jest kolosalna.
Głupiec mó głby powiedzieć: niczego się nie boję,
natomiast człowiek odważny powie: panuję nad swoim
lękiem. Choć mamy XXI wiek, to prześladowania chrześcijan wcale się nie
skoń czyły, trwają w najlepsze. Choć w Europie nikt nie obdziera chrześcijan ze
skó ry, nie pali ich, to inna sytuacja jest na pozostałych kontynentach. W Afryce,
Azji, czy Ameryce Południowej nasi bracia są mordowani za to, że uwierzyli
Jezusowi.

Chrystus jest stuprocentowym mężczyzną, więc i wymagania stawia
wysokie, ale i jednoznaczne: domaga się wierności. Zapytasz: A kiedy mogę sobie
odpuścić? On odpowiada: Nigdy! Przecież to jest jasne. Skoro On wytrwał na
krzyżu do koń ca, to tego samego chce od tych, któ rzy chcą iść za nim.
Kilka wersó w wcześniej można przeczytać w Ewangelii: Uczeń nie
przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, że uczeń stanie się jak
jego nauczyciel, a sługa jak jego pan (Mt 10, 24-25).
Bracie, siostro! Chcesz iść za Jezusem? Naprawdę? To przygotuj się na
ekstremalną przygodę swojego życia! Bo to, co wartościowe, kosztuje!
Tak, mogą od ciebie zażądać wysokiej ceny. Może będziesz musiał
postawić się kolegom z pracy, ze szkoły. Może będziesz musiał wyrazić
niepopularną opinię, choćby w obronie życia nienarodzonych czy definicji
małżeń stwa. W ostateczności może to być nawet cena śmierci. Proszę cię, abyś w
takiej chwili pamiętał o Jezusie, któ ry oddał życie za ciebie i konkretnej postawy
oczekuje.
Myślisz, że taka postawa może boleć? Dobrze myślisz, bo będzie bolało.
Ale tacy ludzie mogą zniszczyć to, co jest zniszczalne. Ale nie zniweczą tego, co
jest duchowe. Nie zniszczą całego mnie. Jezus dał obietnicę: bądź wierny aż do
śmierci, a dam ci wieniec życia. (…) Zwycięzca nie zazna śmierci po raz drugi (Ap 2,
10-11). On odbuduje to, co inny człowiek z nienawiści do niego mó gł zniszczyć.
Bo to Jezus jest władcą wszystkiego. On ma moc dać życie i je odebrać.
Zachęcam cię, bracie i siostro: znoś razem ze mną cierpienia jak dobry
żołnierz Chrystusa Jezusa (2 Tm 2, 3)!
Gdy robi mi się za ciasno, gdy lęk zaciska mi gardło, gdy
nie widzę drogi wyjścia, gdy ludzie stają się lwami, a ja
zaczynam się wić jak nędzny robak, włóż w moje usta
właściwe słowa, prowadź mnie z ciasnoty ku przestrzeni, w lęku daj mi nadzieję,
pokaż mi drogę do wolności. Amen.
(Youcat, Modlitewnik młodych)

w Jezusa Chrystusa.

Jezus dopomina się o to, by wierzący przyznawali się
do Niego przed ludźmi. Postaraj się o to, by
w rozpoczętym tygodniu dawać świadectwo wiary
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

Z pielgrzymiego szlaku - Parafialne rekolekcje
Kokoszyce

Ponad 3 m-ce czekaliśmy na kolejną pielgrzymkę - rekolekcje.
Wyruszyliśmy dnia 8.06.2020 r do Kokoszyc.

Ze względu na pandemię, rekolekcje odbywały się pod zaostrzonym
rygorem sanitarnym, mieszkaliśmy w pokojach jednoosobowych. Zapewnione
były bezpieczne odległości w stołó wce i kaplicy, posiłki podawały siostry
zakonne w przyłbicach i rękawiczkach. Czuliśmy się bezpiecznie.
Był to piękny czas, bo rekolekcje to wyciszenie, skupienie, to czas gdy
jesteśmy bliżej Boga.
Powitał nas bardzo serdecznie ks. dr hab. Janusz Wilk – rekolekcjonista
archidiecezjalny. Rozpoczęliśmy modlitwą do Matki Bożej i hymnem do Ducha
Św. Temat rekolekcji to „Eucharystia daje życie”. W głoszonych konferencjach ks.
Janusz podkreślał jak ważna jest Eucharystia, że jest to dar Jezusa dla ludzi,
z któ rego trzeba umieć się cieszyć. Jezus w Eucharystii daje nam siebie „Oto
Ciało moje, oto Krew moja”. Daje nam ukojenie, spokó j, a my czujemy ten stan
duszy, gdy bardzo pragniemy przyjąć Jezusa do serca. Naszym darem dla Jezusa
jest pobożne i świadome uczestnictwo we Mszy świętej. Od Jezusa otrzymujemy
tyle, ile chcemy. Z jakim sercem przyjdziemy do niego, tyle łask da nam Jezus.
Pięknie powiedział rekolekcjonista: ,,nasze kroki do kościoła są liczone przez
Aniołó w, za każdy krok Bó g udzieli nam nagrody na ziemi i w wieczności.
Szczęśliwy jest ten Anioł, któ ry nam towarzyszy w drodze i czuje, że idziemy
z radością, że umiemy się cieszyć Mszą św. Szczegó lnie w chwilach
bezradności ,,Opierajmy naszą głową na Jego piersi” -odzyskamy wtedy siły
i spokó j. Dbajmy o Jezusa, jak św. Jó zef dbał o swojego Syna. Zabierał Go wszędzie
ze sobą, dbał o Jego spokó j i ciepło. My też dbajmy o Jezusa, zabierajmy Go ze
sobą, aby czuł naszą miłość, aby nie marzł w naszych sercach, by było Mu ciepło
i dobrze.
Rekolekcje to ró wnież czas modlitwy: Ró żaniec, Koronka do Bożego
Miłosierdzia, okazja do spowiedzi, to czas na odpoczynek, spacery po pięknym
parku przy śpiewie ptakó w, oraz rozmowy. Był czas na dyskusje przy kominku,
pytania do naszych księży, humor i żarty. To był dobry czas.
Obejrzeliśmy ró wnież bardzo piękny film pt. ,,Ja jestem”. Film opowiada
o cudzie obecności Jezusa w Eucharystii, o tym jak Eucharystia zmienia ludzkie
życie. Autorzy filmu podążają śladami cudó w Eucharystycznych, któ re wydarzyły
się w pięciu miejscach na pięciu kontynentach. Rozmawiają z ludźmi któ rzy
doznali przemiany w życiu po zetknięciu się z tajemnicą Eucharystii.
Wzruszające były sceny wiary i uwielbienia Jezusa w Eucharystii przez dzieci
i młodzież podczas procesji. Piękny to był czas – podziękowaliśmy ks. Januszowi
za głoszone Słowo Boże, za wyjątkową atmosferę spokoju, radości, miłości
i dobra.
Trzeba wspomnieć o pysznym swojskim jedzeniu i domowych wypiekach
serwowanych przez siostry zakonne. Dziękujemy ró wnież ks. Grzegorzowi za
zorganizowanie nam tego wyjazdu, za troskę, dobre słowo, za to że był z nami.
W drodze powrotnej zaprosił nas do swych rodzicó w na pyszny kołocz i kawę.
Dziękujemy ks. Grzegorzowi i jak to pięknie powiedział „Jak Bó g da –
pojedziemy na następną pielgrzymkę”.
W imieniu uczestników rekolekcji - Maria Deka.

PRZYPOMINAMY!

W ostatniej gazetce oraz na stronie internetowej zamieściliśmy wykaz
pielgrzymek, które chcemy zorganizować w czasie letnim. Przypominamy, że
z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc i określenia ilości osób zapisy można
dokonać do dnia 20 czerwca br. W ZAKRYSTII.
Przypominamy też, że 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.

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

1. czytanie (2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18) Zdobycie Samarii przez
Asyryjczyków
Ewangelia (Mt 7, 1-5) Usuń najpierw belkę ze swego oka
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Poniedziałek
czerwca

23

Wtorek
czerwca

1. czytanie (2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36) Bóg broni
Jerozolimy przed Sennacherybem
Ewangelia (Mt 7, 6. 12-14) Brama szeroka i brama ciasna
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Środa
czerwca

1. czytanie (Iz 49, 1-6) Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi
2. czytanie (Dz 13, 22-26) Jan głosił pokutę przed przyjściem
Chrystusa
Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80) Narodzenie się Jana

25

Czwartek
czerwca

1. czytanie (2 Krl 24, 8-17) Pierwsze przesiedlenie Judejczyków do
Babilonu
Ewangelia (Mt 7, 21-29) Dom zbudowany na skale i dom
zbudowany na piasku
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Piątek
czerwca

1. czytanie (2 Krl 25, 1-12) Zburzenie Jerozolimy i drugie
przesiedlenie do Babilonu
Ewangelia (Mt 8, 1-4) Uzdrowienie trędowatego

27

Sobota
czerwca

1. czytanie (Lm 2, 2. 10-14. 18-19) Na gruzach Jerozolimy
Ewangelia (Mt 8, 5-17) Uzdrowienie sługi setnika

28

Niedziela
czerwca

1. czytanie (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a) Szunemitka przyjmuje proroka
2. czytanie (Rz 6, 3-4. 8-11) Nowe życie ochrzczonych
Ewangelia (Mt 10, 37-42) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
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