
UZUPEŁNIJ: 1. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech weźmie … swój”   
2.  Jezus zwrócił się do uczniów z … : „Za kogo uważają Mnie 
tłumy”?  3. Jezus surowo przykazał uczniom żeby … nie mówili,            
że jest Mesjaszem Bożym.  4. Wielu uważało Jezusa za Jana …               
5. „Kto chce … swoje życie, straci je”   6. „Syn Człowieczy będzie 
zabity, a … dnia zmartwychwstanie”.  7. Wielu uważało Jezusa            
za  …   8. Syn Człowieczy musi wiele …   9.  „jeśli kto chce iść             
za Mną, niech Mnie …”  10.  Czy ze względu na Jezusa wierzę,                
że wszyscy jesteśmy … i siostrami 11. Syn Człowieczy będzie 
odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i … w Piśmie;  12. Piotr 
odpowiedział, że Jezus jest  …  Bożym 13.  „jeśli kto chce iść                
za Mną, niech się zaprze … siebie”   14. Jezus często modlił się                 
na …   15. Niektórzy też … że Jezus, to któryś z dawnych 
proroków, który zmartwychwstał. 

Ojciec św. Franciszek: –W swoim wnętrzu, w sercu 

uczniowie potrzebowali przemiany. Ich historia mówi nam, 
że nie wystarczy nawet zobaczenie Zmartwychwstałego, 
jeśli nie przyjmiemy Go w sercu. Na nic się zda wiedza, że 
Zmartwychwstały żyje, jeśli nie żyje się jako 
Zmartwychwstali. I to Duch sprawia, że Jezus żyje i odżywa 
w nas, wskrzeszając nas wewnętrznie. Dlatego Jezus, 
spotykając się ze swymi uczniami powtarza: „Pokój wam”          

(J 20,19.21) i daje im Ducha. Pokój polega nie na 
uporządkowaniu spraw z zewnątrz - Bóg nie ujmuje swoim 
uczniom cierpień i prześladowań – ale na przyjęciu Ducha 
Świętego. Na tym polega pokój, ten, dany apostołom, pokój, 
uwalnia nie od problemów, ale w problemach, jest on 
ofiarowany każdemu z nas. [Kazania, Placu św. Piotra, 9 VI 19].  
 św. Jan Paweł II - „Pełna jedność Kościoła! To polecenie 

Chrystusa rozbrzmiewa w moim sercu. Na progu trzeciego 
tysiąclecia jest ono szczególnie naglące. Módlmy się w tej 

intencji i pracujmy, nie tracąc nigdy nadziei … Niech 
Bóg sprawi, byśmy jak najprędzej osiągnęli pełną 
jedność wszystkich wierzących w Chrystusa. Niech 
wyjednają nam ten dar apostołowie Piotr i Paweł, których 
Kościół w Rzymie czci … wspominając ich męczeństwo, 
czyli narodziny do życia w Bogu. … - [29-06-2000 - Plac św. 

Piotra ]. Stefan Kardynał Wyszyński - Szukamy 

człowieka  i czekamy na człowieka, który miałby 
odwagę mówić prawdę, kierować się prawdą                   
i prawdą żyć. (Kromka chleba, Warszawa,  08, s.48). 

Bezdomny Nauczyciel zaprasza bezdomnych uczniów,              
aby szli za Nim. I wielu gorliwców idzie za Nim. Porzucają 
wszystko, ale po jakimś czasie nie myślą już o norach, ale     
o pięknych mieszkaniach, nie o gniazdach, a o wieżowcach,        
by mieć piękniejszy widok na świat. – Jak trudno nam jest 
nie zagnieździć się w jednym miejscu i odchodzić od 
wartości doczesnych! Jak trudno jest iść za bezdomnym 
Nauczycielem, będąc samemu bezdomnym. – Zauważamy, 
że wszyscy pragniemy wartości materialnych, ale – 
kiedy je posiądziemy – nudzą nas, męczą, dławimy się 
nimi. Boimy się wartości duchowych, ale kiedy ich 
skosztujemy, zasmakujemy w nich, coraz trudniej nam 
od nich odchodzić. – Pan Jezus nie powiedział, że mamy 

wyrzekać się mieszkań, wyrzekać się pamiątek rodzinnych. 
Uczył jeszcze boleśniejszych rozstań, powiedział, że kto 
chce Go naśladować, ma wziąć krzyż na swoje ramiona. 
Tym krzyżem są wciąż coraz boleśniejsze rozstania, które 
mają być w naszym życiu. Już nie tylko mamy odchodzić od 
wartości doczesnych, od rozmaitych luksusów, ale żegnać 
się ze swoimi siłami, młodością, nawet z życiem. Czeka nas 
tyle bolesnych rozstań. – Boimy się bezdomności, tego,              
że nagle zostaniemy zupełnie sami, a właśnie wtedy 
idziemy na spotkanie z samym Panem Jezusem. – … Jezus 
wzywa nas i uczy ogołocenia się, aby być tylko razem               
z Nim. Twarda mowa, a jednak tak dla nas istotna. 
Ewangelia święta nie obiecuje nam żadnych szczęść na 
ziemi, przeciwnie – obiecuje życie nieraz ciężkie, trudne,       
ale w łączności z Jezusem szczęśliwe, radosne, piękne.  … 
Ten kto idzie za Bogiem, nie powinien obciążać się 
balastem swojej przeszłości, dlatego, że każda spowiedź 
święta zupełnie go oczyszcza – jest cudem odrodzenia… 
To, co było … jest już objęte Skoro żyjemy, Bóg nam 
przebaczył. …[x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 229 -231].    
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   Spowiedź pół godziny 
      przed i po Mszy Św. 

    oraz na prośbę. 

1 x x x x K    Ż x x 

2 Z  P  T  N   M x 

3 x N   O  U x x x x 

4 C  R  C  C  E  A 
5 x Z   H  W  Ć x x 

6 T  Z  C  E  O x x 

7 x x x x E  I  S  A 
8 x W   I  R  I  Ć 
9 x x N  Ś  A  U  E 

10 x B   Ć  I x x x x 

11 x x U  Z  N   H x 

12 M  S  A  Z  M x x 

13 x x S  M   O x x x 

14 O  O  N  Ś  I x x 

15 M    Ą x x x x x x 
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Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje  
(Łk 9,23);      Łk 9,18-24                            
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim 
uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo 
uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że 
któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał 
ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr 
odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo 
im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie 
mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele 
wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity,                                 
a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił                        
do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój 
krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je zachowa”.                 
Pytając: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, Jezus nie 
oczekuje dziś od nas formułek, ale refleksji, na ile 
rzeczywiście On jest dla nas ważny. Czy moja więź z Nim 
jest na tyle mocna, że potrafię nad Nim zapłakać jak nad 
własnym dzieckiem, zatęsknić za Nim całym sobą? Czy                     
ze względu na Niego potrafię pozbyć się uprzedzeń wobec 
drugiego człowieka, wierząc, że wszyscy jesteśmy braćmi                      
i siostrami? Eucharystia, którą rozpoczynamy, daje nam 
kolejną szansę przejścia od teorii do doświadczenia,                           
do wiary, do gotowości zaparcia się siebie.                     
[Mira Majdan, „Oremus” czerwiec 2004, s. 85];

 Przede wszystkim chodzi o to, żeby zacząć 
zdecydowanie. Ten, kto zaczyna zdecydowanie, ma już 
dużą część drogi za sobą [św. Teresa z Avila]. 

 
z MAŁEJ  SZKOŁY  MODLITWY :  
MOJA DROGA Z BOGIEM - Ty utwierdziłeś moje kroki - 
+ W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  -  
Jestem Twój – Nie boję się Panie, bo Ty mnie 
stworzyłeś. Wezwałeś mnie po imieniu. Jestem Twój! 
– Gdy przechodzę przez wodę, Ty jesteś ze mną,                      
i gdy przez rzeki, nie zatopią mnie. Gdy idę przez 
ogień, nie spłonę i nie spali mnie płomień. Bo Ty 
jesteś Panem, moim Bogiem., jesteś Świętym, jesteś 
moim Zbawcą! – Jestem dla Ciebie cenny, obdarzyłeś 
mnie miłością. Ty jesteś Panem, moim Bogiem. 
Każdego człowieka stworzyłeś na swoją chwałę, 
ukształtowałeś i uczyniłeś. Ty sam jesteś Bogiem                             
i będziesz nim zawsze. Nie boję się,  bo Ty jesteś                    
ze mną. [wg: Izajasz 43]. - [YOUCAT POLSKI – Modlitewnik 
Młodych, s.23]. 

MODLITWA WIERNYCH- módlmy się:                                     

1. Módlmy się za Kościół, papieża, biskupów, kapłanów                      

i diakonów, aby nigdy nie ustali w głoszeniu Dobrej Nowiny 
– Ciebie Prosimy …                                                                       
2. Módlmy się o pokój na świecie, aby ludzie zaniechali 

wojen, prześladowań, kłótni i nienawiści. Ciebie prosimy                                
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu MiDz oraz ich 

rodziców, lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy, aby swoją 
ofiarnością świadczyli o miłości Boga do ludzi –  …     
4. Módlmy się za wszystkich przebywających na wakacjach, 

aby nie zapominali o Chrystusie i zawsze podtrzymywali                       
z Nim komunię miłości - Ciebie Prosimy  
5. Módlmy się za nas, abyśmy z każdej Eucharystii 

wychodzili Bogiem silni - Ciebie Prosimy …  
                                – Wysłuchaj nas Panie                            
Wszystkim  udającym  się na letni  wypoczynek  życzymy  
udanych   wakacji, dobrej pogody, dużo słońca i okazji                                
do nabrania nowych sił.  
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                  
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty.                      
II -  Meditatio -  Długo trwa proces odkrywania 
tajemnicy Ewangelii. Początkowo człowiek słucha 
opowieści o Jezusie tak, jak się słucha relacji                             
o wydarzeniach sprzed wieków, a więc o Napoleonie 
czy Bolesławie Chrobrym …Na drugim etapie 
czytelnik Ewangelii odkrywa wyjątkowe piękno nauki 
Mistrza z Nazaretu. Zestawia je ze wskazaniami 
głośnych filozofów i założycieli innych religii,                                                             
by odkryć, że bogactwo nauk Jezusa nie ma sobie 
równego. Na trzecim etapie pojawia się pytanie: Kim 
On właściwie jest? … -  Nauka, którą przekazuje 
Ewangelia  przerasta wszystko … - Odkrycie 
tajemnicy Bóstwa  i Człowieczeństwa w Chrystusie 
stanowi punkt zwrotny w czytaniu Ewangelii.                                
Po tym odkryciu trzeba się opowiedzieć                                  
za Chrystusem lub uciec od Niego możliwie jak 
najdalej. Ten, kto dochowa Mu wierności, wchodzi                                        
w ewangeliczny świat. Zaczyna odkrywać różne 
relacje ludzi do Chrystusa, od wielkiej miłości, jaką                                             
Go darzy Matka, Jan Chrzciciel, dom Łazarza,                          
aż po skrajną nienawiść, jaką dyszą przeciw Niemu 
arcykapłani i Sanhedryn ... - Czy lektura Ewangelii 
prowadzi  mnie do odkrycia ewangelicznego życia?... 
– Czy dostrzegam, jak  wędrując  za Chrystusem krok 
w krok, napotykam na drodze swego życia ludzi 
wielkich na miarę przyjaciół z domu Łazarza,                               
ale  również wszystkich wrogów Jezusa, jak na mojej 
drodze stają faryzeusze, obłudni uczeni w Piśmie;                   

jak występują przeciw mnie przedstawiciele władzy, 
Kajfasz, Annasz, Piłat, Herod - i czy wiem, że czeka 
mnie gorzki pocałunek zdrady Judasza … Jezus i dziś 
wzywa każdego z nas indywidualnie słowami: „Pójdź 
za Mną”. … Czy dostrzegam już, że wszyscy żyjemy 
w świecie Ewangelii … - Czy idę  wiernie za Mistrzem 
z Nazaretu. - Czy może jestem w takim tłumie,                          
jak  dwa tysiące lat temu, który wędrował za Jezusem 
…  a później wymusił na Piłacie Jego śmierć?!  - Czy 
zawsze mam odwagę opowiedzieć się po stronie 
Jezusa, czy też już kiedyś wystąpiłam (-em) przeciw 
Niemu.  - A może,  podobnie jak Piłat umywam ręce 
od odpowiedzialności za prawdę …                                                 
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 
serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza (Ps 63)                      
IV – Contemplatio: To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach 
dnia: Twoja łaska cenniejsza od życia, więc sławić Cię 
będą moje wargi (Ps 63) -   [z: x E. Staniek, http://mateusz.pl/].
       KALENDARIUM:                                                                
24. VI. –  pn. –  Uroczystość Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela - Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, 
które jest owocem miłości rodziców i darem Boga. Z każdym 
dzieckiem są związane plany i marzenia, że wyrośnie na 
wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny. Jan 
Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby zrealizować 
rodzinne ambicje. On przychodzi, aby przygotować ludzkie 
serca na przyjęcie Mesjasza  i zaświadczyć, że Jezus z 
Nazaretu jest Zbawicielem świata. [J. Kruczek OP, „Oremus”]; 
28. 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  … Nie traci z oczu również 
mocnej, którą ochrania. Nie rezygnuje z nas, gdy od Niego 
odchodzimy. Nikt nie jest przez Niego zapomniany…                        
[W. Skóra MIC, „Oremus” VI 07, s. 65];                                    
29. VI. – sb. - Uroczystość świętych Apostołów Piotra                        
i Pawła - Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których 
Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest „Opoką” i pierwszym 
wśród uczniów. Paweł, choć nie należał do grona 
Dwunastu, to jednak został wybrany przez Pana, aby 
zanieść Ewangelię poganom. Piotr – mimo ludzkiej słabości 
– przez całe życie, aż do męczeńskiej śmierci, potwierdzał 
wyznanie złożone pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego”. Paweł, świadom łaski, jakiej 
doświadczył od zmartwychwstałego Pana, pragnął, aby 
przez niego „dopełniło się głoszenie Ewangelii i żeby 
wszystkie narody je posłyszały”. Dziękujemy dzisiaj Bogu        
za tych Bożych „szaleńców”, którzy bez wahania oddali 
życie za Chrystusa i dzięki którym także my w Niego 
wierzymy.  [J. Kruczek OP, „Oremus” VI 2008, s. 124];  
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