
 UZUPEŁNIJ: 1. "Patrz, czemu oni czynią w … to, czego 
nie wolno?" 2. Jezus przechodził w szabat … zbóż             
3. Jezus często chodził do … 4.  Słowo Twoje, Panie, 
jest ….  5. Uczniowie Jego zaczęli po drodze … kłosy          
6. "To szabat został … dla człowieka, a nie człowiek dla 
szabatu”. 7. Faryzeusze … Jezusa, żeby Go oskarżyć       
8. Jezus był  … z powodu zatwardziałości ich serc.              
9. Jezus „rzekł do człowieka z … ręką: "Podnieś się na 
środek!"” 10.  Jezus … w szabat człowieka, który miał 
uschniętą rękę.  11.  Chleby pokładne wolno było jeść 
tylko … 12.  "Co wolno w szabat: uczynić coś …, czy coś 
złego?” 13. Faryzeusze … się przeciwko Jezusowi;            
14. Ręka chorego … się znów zdrowa; 15. … nas               

w prawdzie. 

Papież Franciszek: – Także w tych naszych 

niespokojnych czasach tajemnica Wcielenia przypomina 
nam, że Bóg zawsze wychodzi nam naprzeciw i jest 
Bogiem-z-nami, przechodząc niekiedy zakurzonymi 
drogami naszego życia i rozumiejąc naszą 
tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do 
radości. W różnorodności i specyfice każdego 
powołania, osobistego i kościelnego, chodzi o 
słuchanie, rozpoznawanie i życie tym Słowem, które 
wzywa nas z wysoka i, pozwalając, by owocowały nasze 
talenty, czyni nas także narzędziami zbawienia w świecie 
i ukierunkowuje nas ku pełni szczęścia. - Te trzy aspekty 
– słuchanie, rozeznanie i życie – stanowią także kontekst 
początku misji Jezusa, który po dniach modlitwy                    
i zmagania na pustyni odwiedza także swoją synagogę       
w Nazarecie, i tutaj wsłuchuje się w Słowo, rozpoznaje 

treść misji powierzonej mu przez Ojca i ogłasza,                  
że przyszedł, aby wypełnić ją „dzisiaj” (por. Łk 4, 16-21). 
[Orędzie Ojca świętego na 55. Światowy Dzień Modlitw                   

o Powołania 2018];      św. Jan Paweł II          - 

Tak, Chrystus otwiera człowieka na poznanie 
Boga i samego siebie. Otwiera go na prawdę — 
On, który sam jest prawdą. (https://stacja7.pl/jan-
pawel-ii/rozmowy-z-janem-pawlem-ii-prawda/)    
 Stefan Kardynał Wyszyński  - Życie w miłości 

musi nieustannie rozsadzać to, co nakazy 
społeczne każą ujmować w zasady. [Kromka chleba, 
czerwiec,  nr4, http://stefwysz.blogspot.com/2011/04/mysli-kard-
wyszynskiego.html].     

Cicho boską pełnić wolę - Cicho bliźnim ulżyć dolę 
Cicho kochać ludzi, Boga – Cicho - oto święta droga. 
Cicho z swymi dzielić radość Cicho wszystkim czynić 
zadość - Cicho innych błędy znosić - Cicho życzyć, 
błagać, prosić. Cicho zrzec się, ofiarować - Cicho ból 
swój w sercu chować… Cicho zmianę życia znieść -
Cicho krzyż z Jezusem nieść - Cicho Jezus w Hostii sam 
Cicho milcząc mówi nam: Cicho ufaj Zbawcy swemu 
Cicho tęsknij, wzdychaj k' Niemu. Cicho z cnoty zbieraj 
plon…-  …i dodaje :  „Rzeczy najdrobniejsze, spełnione 
przez duszę szczerze kochającą Boga, mają niesłychaną 
wartość w oczach Jego świętych” (– S. Faustyna - Dz 340). 

Za mało mówimy o dobru, jakie jest wokół nas… 

Jesteśmy tak zagłuszeni złem, o którym nam stale 
mówią, że nie dostrzegamy dobra, które rośnie, choć 
tego nie widzimy. Dobro w nas, chociaż uważamy siebie 
za nienajlepszych, dobro w sąsiadach,… dobro                   
w świecie… Tyle jest poświęceń, powołań, tyle krwi 
rozdawanej ludziom, przez ludzi, by ich ratować, tyle 
modlitw. .. Dobro jest nieśmiertelne, bo powstało z Boga          
i powraca do Boga. Dobro zawsze w nas będzie…(x J.T.) 
Można powiedzieć paradoksalnie, że ludzie 

niewierzący mają świadomość obecności Boga, skoro 
walczą z Nim, a wierzący, ci, którzy mówią, że wierzą w 
Boga, robią z Niego abstrakcję, gdyż postępują tak, jakby 
w ich życiu Boga nie było.  Często praktyki religijne 
przedkładają ponad samą świadomość obcowania              
z żywym, chociaż niewidzialnym Panem Jezusem. 
Módlmy się nie tylko formalną modlitwą, ale naszym 
wewnętrznym skupieniem ze stale obecnym przy nas 
Panem Jezusem. (x Jan Twardowski, W świetle Ew. s. 129)  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

 

1  x  S    B   T  x  x  x  x  

2  P   Ś   Ó  D  x  x  x  x  x  

3  S   N   G    I  x  x  x  

4  x  x  x  x  P   A    Ą  x  

5  Z   Y   A  Ć   x  x  x  x  

6  U   T   N   W   O   Y  

7  x  x  Ś   E   Z    I  x  

8  x  Z    M   C    Y  x  

9  x  x  x  U  S     Ą  x  x  

1 0  x  x  x  U  Z   R   W   Ł  
1 1  K   P   A    M  x  x  x  

1 2  x  x  D   B   E   O  x  x  

1 3  x  N    A   Z    I  x  

1 4  x  x  x  S  T    A  x  x  x  

1 5  x  x  x  x  U   W    Ć  x  
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Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, 
uświęć nas w prawdzie  (J 17, 17ba) 

Mk 2, 23 – 3, 6 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród 
zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.      
Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz, czemu oni 
czynią w szabat to, czego nie wolno?" On im 
odpowiedział: "Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił 
Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód,                             
on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego                        
za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby 
pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również 
swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został 
ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 
Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu". 
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał 
uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, 
żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą 
ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział:                       
"Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś 
złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. 
Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, 
zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do 
człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała 
się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami 
Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki 
sposób Go zgładzić. 
Jak Chrystus jest człowiekiem z Abrahama, tak jest także 
w ten sam sposób Bogiem przed owym Abrahamem.                              
I w jaki sposób jako człowiek jest Synem Dawida, w ten 
sam sposób został ogłoszony jako Bóg Panem Dawida. 
W jaki sposób jako człowiek został poddany Prawu,                      
tak też jako Bóg został ogłoszony Panem szabatu. 
[Nowacjan, "O Trójcy Świętej"  
 http://mateusz.pl/czytania/2018/20180603.html#start]; 

KALENDARIUM cd. :                                                                              
08 VI – pt. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa- Bóg w Chrystusie ukazał nam swoje Serce. 

Objawił nam swoją miłość przez to, że Jego Syn „umarł 
za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. On, Dobry 
Pasterz, nieustannie szuka swych owiec… W świecie 
miłości … wszystko ma właściwy czas, najlepszy,                           
by miłość osiągnęła w nas pełnię.                                
09 VI – sb.  – Wsp. Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny – Piękno Matki Pana jest dziełem Boga … 

Niepokalane Serce Maryi to tabernakulum Słowa Boga, 
które przechowywała i kontemplowała nieustannie. 
Matka Pana i nasza jest piękna blaskiem Boga...                       
[W. Skóra MIC, „Oremus” czerwiec 2007, s. 65, 69-70]; 

MODLITWA WIERNYCH -                                                             
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich 

kapłanów i cały stan zakonny aby „zło dobrem 
przemieniali” -    
2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby rządzący nią 

zachowywali  naukę Jezusa -                         
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu  i ich rodziny  

o miłość i potrzebne łaski  – …                                                    
4. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i pracowników 

Służby Zdrowia, aby z wiarą  i radością ufali Bogu –                                        
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy postępując drogą 

Twoich przykazań mogli się Tobie podobać -  
… CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE  

         Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                   
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy 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?"  - Szabat został 
ustanowiony celem zabezpieczenia dwu cennych 
wartości… Stwórcy chodziło: 1.- o umożliwienie 
regeneracji sił... 2. - zagwarantowanie człowiekowi czasu 
na spotkanie z Nim. Szabat to dzień należący do Boga                                   
i On jest Panem szabatu. … 
Wielu sądzi, że Jezus pozwala człowiekowi naruszać 
szabat… tymczasem jest wręcz odwrotnie. Jezus 
przypomina, że szabat został ustanowiony przez Boga 
dla człowieka. Innymi słowy, że przykazania są "dla 
człowieka". On zaś /Jezus/, jako Bóg, jest Panem 
szabatu. Sam Jezus idealnie zachowywał szabat, nie 
zrywał kłosów …a jeśli działał cuda w szabat, to właśnie 
w imię tego, że jest Bogiem i jako Pan szabatu, jako 
Prawodawca, ma prawo je czynić. - Jakże wielu ludzi 
uznało się za panów szabatu... że mogą go zachowywać 
i mogą go zmieniać. Tu tkwi początek dramatu każdego 
człowieka. - Czy ty może też, często, tak uważasz …                       
A przecież Dekalog został ustanowiony "dla człowieka", 
dla jego dobra. …- Zło natomiast zmierza w kierunku 
odwrotnym, chce wmówić  człowiekowi, że on jest panem 
dekalogu i może go odrzucić lub zmienić ... Taktyka jest 
bardzo skuteczna. Człowiek odrzucając dekalog, staje 
się niewolnikiem zła … "Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem 
w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd twój Pan Bóg 
ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał 
twój Pan Bóg strzec szabatu”… Dzień szabatu jest dniem 
zwycięstwa, dniem wyzwolenia.                             
Chodzi o zwycięstwo nad Egipcjanami, o zwycięstwo 
duchowe dokonane w oparciu o moc Bożej łaski …                          
- Ten wymiar, pozwolił chrześcijanom przesunąć dzień 
Pański na dzień zmartwychwstania. Zwycięstwo Jezusa 

nad śmiercią, grzechem i księciem tego świata było 
najwspanialszym zwycięstwem. Można powiedzieć, że 
tym właśnie zwycięstwem sam Jezus przesunął dzień 
szabatu na dzień swego zmartwychwstania. Jako Pan 
szabatu mógł to uczynić… Wierzący w Chrystusa 
wspominają w niedzielę wyzwolenie z niewoli grzechu                        
i śmierci, gromadzą się przy ołtarzu… Nasz Bóg,  jako 
Pan szabatu wzywa nas  w tym dniu do odpoczynku                         
i czynienia dobra.   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: "Wołałeś w ucisku,                        
a Ja cię ocaliłem”…     IV–Contemplatio: Trwaj przed 

Bogiem ...To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia    w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: 
Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy (Ps 81) 

   [z: Ks. E. Staniek, Dzień zwycięstwa, Oremus].  

KALENDARIUM:                                                                             
04 VI – pn.  - Wsp.  św. Franciszka Caracciola - [1563 

– 1608] - Włochy. - W 22r. życia ciężko zachorował. 
Złożył wtedy ślub oddania się Panu Bogu na służbę…                     
W 1587 przyjął święcenia kapłańskie. Razem                                  
z Janem Adorno założyli  zakon Kanoników Regularnych 
Mniejszych, opiekujący się biednymi i więźniami...                   
05 VI - wt. - Wsp. św. Bonifacego, biskupa                                             
i męczennika- (zm. 754) – Anglia.  Prowadził życie 

mnisze, ale odczuwał pragnienie apostolstwa. Głosił 
najpierw bez powodzenia Ewangelię na terenie obecnej 
Holandii… – po otrzymaniu błogosławieństwa papieża 
Grzegorza II - zdołał zaszczepić naukę Chrystusa wśród 
plemion germańskich… Zginął śmiercią męczeńską                        
[x W. Skóra MIC, „Oremus” VI 2007, s. 21];                                      
06 VI – śr.– Wsp. św. Norberta, biskupa - (ok.1080 - 

1134); Niemcy. Prowadził świeckie życie. Cesarz 
zaofiarował Norbetowi biskupstwo w Cambrai ale ten nie 
chciał go przyjąć bez zgody papieża. W 1115 r. omal nie 
zginął od pioruna, to spowodowało zmianę jego życia. 
Wstąpił do benedyktynów w Siegburgu, podejmując 
pokutę i modlitwę… Założył zakon Kanoników 
Regularnych Ścisłej Obserwy o popularnej nazwie 
norbertanów. Został arcybiskupem Moguncji. 
[http://mateusz.pl/czytania/2018]; 

07 VI – czw. - Wsp. św. Roberta z Newminster- XI/XII - 

Crave (Anglia). Pochodził z rodziny niezamożnej, ale 
udało mu się skończyć studia w Paryżu. Po przyjęciu 
święceń kapłańskich pracował początkowo w Crave, 
potem wstąpił do benedyktynów, a następnie                              
do cystersów... Założył nowe opactwo w Nortumbrii. Jako 
opat Robert był człowiekiem pokuty i wielkiej modlitwy...  

http://mateusz.pl/czytania/2018/20180603.html#start

