
Hasła: 1. Uczeń Chrystusa.  2.  Kto nie … swego krzyża, 

a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien  3. Kto kocha ojca 
lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie … 4. Kto … 
proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma.  5. Kto 
straci swe życie z mego powodu, … je.  6. W czasie 
wakacji nie … o niedzielnej Mszy świętej 7. Apostołowie 
są … Chrystusa   8. Kto was przyjmuje – Mnie …  9.  Kto 
kocha syna lub … bardziej niż Mnie, nie jest Mnie 
godzien. 10. Jezus  nas uczy, byśmy  …  się nawzajem 
11. Kto chce znaleźć swe życie, …   je. 12.   Kto nie 
bierze swego …, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien 
13. Kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go …    
14. Kto przyjmuje sprawiedliwego - nagrodę 
sprawiedliwego  …   15. Może ty też podasz … świeżej 
wody 16.   Wszyscy jesteśmy zanurzeni przez chrzest               
w śmierci …17.   Jezus obiecuje … tym, którzy Go 
przyjmą.”. 

Papież Franciszek: … Nauczyciel przygotowuje 

apostołów na pierwsze doświadczenie głoszenia 
królestwa Bożego. Jezus nalega, żeby „się nie bali”. 
Lęk jest jednym z najgorszych wrogów naszego życia 
chrześcijańskiego. Jezus wzywa ich: „Nie lękajcie się”, 

„Nie bójcie się” i opisuje trzy konkretne sytuacje,                     
z którymi będą musieli się zmierzyć. Przede wszystkim 
jest to wrogość tych, którzy chcieliby uciszyć Słowo 
Boże, upiększyć je, rozwodnić lub zmusić do 
milczenia tych, którzy je głoszą  … Drugą trudnością, 

na jaką napotkają misjonarze Chrystusa, są wymierzone 
w nich groźby przemocy, czyli bezpośrednie 
prześladowanie … Nie trzeba dać się zastraszyć tym, 

którzy próbują zarozumiale i przemocą zdusić moc 
ewangelizacji. Nie mogą oni bowiem nic uczynić 
przeciwko duszy, to znaczy przeciwko komunii z Bogiem: 
tego nikt uczniom odebrać nie może, ponieważ jest to 
dar Boży. Jedyny lęk, jaki powinien żywić uczeń, to utrata 
tego boskiego daru, bliskości, przyjaźni z Bogiem,… 
Trzecim wskazywanym przez Jezusa rodzajem próby 
… jest poczucie, którego mogą doświadczyć 
niektórzy, że sam Bóg ich opuścił ... Czasami czujemy 

tę oschłość duchową; nie powinniśmy się jej obawiać. 
Ojciec o nas się troszczy, ponieważ w Jego oczach 
nasza wartość jest wielka. Liczy się szczerość i odwaga 
świadectwa, świadectwa wiary: „przyznanie się do 
Jezusa przed ludźmi” i podążanie naprzód, czyniąc 
dobro…* [Anioł Pański, 21.06.2020]; 
św. Jan Paweł II -  … Czuwam - To znaczy, że 

staram się być człowiekiem sumienia. Że tego 
sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam 
po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję  w 
sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, 
przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa 
sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć 
na dalszy plan ... - Chrystus wiele razy mówił: czuwajcie! 
... [Telegram do ZHP, Castel Gandolfo, 27 IX 1981].                         
 Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński - 

Może nie wszyscy, ale większość z Was będzie miała 
możność zadbać o swoje zdrowie, o wzmocnienie sił 
fizycznych w najbliższej łączności z przyrodą. 
Pamiętajcie, że piękny świat Boży, z całym 
bogactwem darów, jest wyrazem miłości Boga ku 
królowi stworzenia - człowiekowi. Mamy tak korzystać             
z tej miłości Boga, ujawnionej w dziełach przyrody,                 
by wzrastała w nas miłość ku Ojcu stworzenia… - 
Wyruszając na wędrówkę wakacyjną pamiętajcie i o tym, 
że dary natury ludzkiej są darami Boga, a więc                      
po Bożemu trzeba się nimi posługiwać, by nie 
zniekształcać w sobie obrazu dziecięcia Bożego. [Odezwa 
duszpasterska, Warszawa, 29 VI 1951].                             
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o odwagę, abym 

umiał (ła) się przyznać do Chrystusa przed ludźmi i że 
jest Panem mojego życia                           
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1 x x x A P     Ł 

2 x B   R  E x x x 

3 x G   Z   N x x 

4 x P   Y  M   E 

5 x Z   J  Z  E x 

6 Z  P  M  N  J x 

7 U  Z  I   I x x 

8 P  Z  J  U  E x 

9 x x x x C    Ę x 

10 x K   H   I x x 

11 x x S  R   I x x 

12 x K   Y  A x x x 

13 x x P  S   Ł x x 

14 x x x O T   Y  A 

15 x x x K U   K x x 

16 C    S    A x 

17 x x x N A     Ę 
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Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,                          
a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który                      

Go posłał. (Mt 10,40); 
Mt 10,37-42 
Jezus powiedział do apostołów: Kto 
kocha ojca lub matkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 
kocha syna lub córkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego 
krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto 
chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was 
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 
przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje 
proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. 
Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako 
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu                       
z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, 
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody. 
Tylko Bóg może żądać dla siebie miłości tak 
heroicznej, przewyższającej miłość do matki i ojca, 
syna, córki. Wymagania Jezusa są „nieludzkie”, 
gdyż są one boskie. W ewangelicznej perspektywie 
każda strata przeradza się w zysk, a kluczem 
ułatwiającym akceptację tej logiki jest paradoks 
codziennego krzyża. Można wprawdzie iść za 
Jezusem bez krzyża, ale wówczas trudno liczyć na 
twórczy udział w misterium paschalnym –                              
w zanurzeniu przez chrzest w śmierci Chrystusa, 
po to, by wraz z Nim wkroczyć w nowe życie. 
[O. Piotr Stasiński OFMCap, „Oremus” czerwiec 2005, s. 108]; 

 
Chrystus stoi u drzwi i  kołacze... – puka do 
drzwi twojego serca. Te drzwi, mają klamkę 
tylko od środka. Tylko ty sam możesz je 
otworzyć Chrystusowi ... Nikt inny ich nie 
otworzy. - Czy serdecznie zaprosisz Gościa 
do środka? - Czy oddasz Mu swoje serce, 
aby w nim zakrólował na zawsze? - ... A 
może powiesz: Odejdź, nie pukaj – po co 

przychodzisz? - nie mam dla ciebie czasu… - Potem 
nastąpi cisza …; - Jezus nie używa przemocy, nie 
wejdzie siłą do twojego serca. Ale będzie czekał… czeka 
…        

MODLITWA WIERNYCH                                                   
1. Módlmy się o potrzebne łaski dla Ojca Świętego 

Franciszka i Biskupów aby dawali świadectwo miłości 
Bożej – CIEBIE PROSIMY...                                                       
2. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników, aby zaufali Jezusowi  -                                                
3. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość dla rodzin, aby 

napełnione miłością Boga  radośnie pełniły Jego wolę  – 
4.  Módlmy się za nas - abyśmy zawsze przyznawali się 

do Jezusa - CIEBIE PROSIMY -  WYSŁUCHAJ NAS 
PANIE         Kontempluj Ewangelię wg Lectio Divina:         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty;  – II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi                               

do mnie?" – W dzisiejszej Ewangelii  Jezus mówi jakby                        

w kółko to samo … ale robi to, aby podkreślić wagę 
swoich słów. - Czy zaskakują mnie słowa Jezusa? -  
czyżby Jezus miał nam za złe miłość do rodziców? 
Przecież czwarte przykazanie stwierdza wyraźnie: czcij 
ojca swego i matkę swoją! …  - Więc o co chodzi 
Jezusowi? … Może o  to, że Bóg musi mieć zawsze 
pierwszeństwo. Ale nie dlatego, że jest próżnym 
samolubem albo zazdrośnikiem… dlatego, że Bóg zdaje 
sobie sprawę z tego, że tylko On jest źródłem prawdziwej 
miłości i jeśli nie będziemy z tego źródła czerpać, to nie 
potrafimy naprawdę kochać. - Też znam z doświadczenia 
wiele przypadków … nieprawdziwej miłości, najczęściej 
rodzicielskiej. Miłości zaborczej, zazdrosnej … 
egoistycznej. …  - Czy pracuję nad swoim egoizmem? - 
Czy zdaję sobie sprawę, jaką krzywdę wyrządzam taką 
egoistyczną miłością? …  Czy rozumiem, że drugi 
człowiek nie może być moją własnością, że dziecko nie 
jest własnością rodziców, lecz odrębną osobą, 
obdarzoną własnym życiem, jedynie powierzoną na 
wychowanie. – Czy próbuję zrozumieć, że nawet ja sam 
nie jestem swoją wyłączną własnością?                 
… Wiem, jak życie nie cieszy, a nawet boli, np. wtedy, 
kiedy uczyniłem coś, czego nie powinienem …  - a czy 
zawsze słucham mojego sumienia? – czy może już je 
zagłuszyłem (- łam), tak, że w ogóle się we mnie nie 
‘odzywa’? …  A może błąkam się, taki(a) obolały(-ła), po 
naszej ziemi. Chrystus dzisiaj mówi, że On kocha 
każdego z nas naprawdę!  - i że to On chce nam dać 
prawdziwe życie!  - Czy ufam Mu na tyle, żeby przyjąć 
swój Krzyż?… - Czy ufam, że krzyż to takie cierpienie,                        
w którym uczestniczy razem ze mną Chrystus?…Czy 
wiem, ‘wewnętrznie’, że krzyż przyjęty z wiarą i dźwigany 
z Chrystusem, stanowi przepustkę do zbawienia czyli do 

prawdziwego, wiecznego życia. Trzeba tylko zaufać 
Chrystusowi i pokochać Go bardziej, aniżeli ojca i matkę.  
III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do 

swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym 
pomóc modlitwa słowami: „Na wieki ugruntowana jest 
łaska”, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. [Ps 89]    
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Uwielbiaj Boga w różnych porach dnia:  Przychylność 
Twoja dodaje nam mocy. [Ps 89]  [opr. w oparciu o rozw.    

x. Mariusza Pohla]           Kalendarium:                                         
29 VI 2020 – śr. – 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];     
03 VII 2020 ptr. – Święto św. Tomasza Apostoła -  
Jak św. Tomasz Apostoł, patron dzisiejszego dnia, 
potrzebujemy umocnienia wiary, potrzebujemy znaków 
Bożej obecności w naszym życiu. Słowo Boże ukazuje 
nam, że to wspólnota Kościoła jest miejscem, gdzie 
możemy najpełniej doświadczać Jezusa, gdzie możemy 
Go widzieć oczami wiary. Obyśmy umieli dzisiaj dostrzec 
Jego obecność ijak Tomasz Apostoł wyznać: „Pan mój                         
i Bóg mój”.  [Katarzyna Zielińska, „Oremus” Vii 2009, s. 15];   

 Bóg nie jest ponad. Jest wszędzie, z każdej strony. Tak 
zupełnie inny, że nie można miłości do Niego porównać  
z największą nawet miłością do człowieka. Jest innym 
wymiarem. To, co po ludzku najważniejsze, w Jego 
świetle jest stale jeszcze niepełne. Czy można kochać 
rodziców więcej niż Boga?  Przecież to tylko dzięki 
Niemu stali się naszymi rodzicami,  dzięki Niemu żyją, 
dzięki Niemu możemy się spotkać z nimi po śmierci jak 
po zwykłym rozstaniu, ale z jeszcze większym 
wzruszeniem. .[ks. J. Twardowski, W świetle Ewangelii,                         
W drodze 2005].                                                             
Niech nas wszystkich Pan błogosławi i strzeże         


