UZUPEŁNIJ: 1. … biblijne Jezusa uczą mądrości 2. „władca tego świata zostanie przecz …”
3. „Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony … wszystkich do siebie”. 4. Mówiono, że Jezus
odszedł od ... 5. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Św., winien jest grzechu … 6. „Oto
Twoja Matka i … pytają się o Ciebie” 7. „Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie …” 8. Jezus … na siedzących rzekł: „Oto moja matka
i moi bracia”. 9. „Kto … wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. 10. „Jeśli dom … jest
skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać”. 11. Jego Matka i bracia posłali po Jezusa,
aby Go …”. 12. Tęsknota, poczucie … i posmak smutku są wspomnieniem stwórczej Miłości
13. grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im …
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i niewiele byśmy z tego rozumieli. POMYŚLMY: .Pan Jezus powiedział te słowa do ludzi
siedzących dookoła Niego, a więc raczej do mężczyzn. … Jak to rozumieć? … - Kto jest
najbliższy Jezusowi, tak jak Jego Matka? – Ten, kto spełnia wolę Ojca, który jest w niebie.
– Jeśli spełniamy wolę Pana Boga: przyjmujemy chorobę, samotność, upokorzenie,
potrzebę pogodzenia się z kimś, kto nas krzywdzi – jeśli spełniamy to, czego On od nas
chce, a nie to, co sami chcemy, wtedy Jezus poprzez nas przychodzi na świat. Następuje
w pewnym sensie Boże narodzenie. - Ktoś, kto z wielkim trudem przełamał siebie i okazał
miłość swemu nieprzyjacielowi, poczuje wielką radość, spokój, szczęście, Boże
narodzenie – jakby wnieśli choinkę, zaświecili świeczki, śpiewali kolędy, rozdawali
podarunki i zapalili gwiazdę na niebie … Każdy z nas mógł doświadczyć w sobie tego,
że Jezus w nas się narodził wtedy, kiedy potrafiliśmy zgodzić się na to, czego Pan Bóg
od nas chciał. (x Jan Twardowski, W świetle Ew. s. 131);
- Podobno każdy diabeł mruczy pod nosem: „Któż jak nie ja! Jestem najważniejszy i nie
chcę służyć” … a kiedy diabelec wmiesza się między ludzi, wtedy zaczynają się kłócić
rodziny, parlamenty, rządy, ciała pedagogiczne, towarzystwa filantropijne, orkiestry dęte,
chóry żeńskie i męskie, opiekunowie szkół, sponsorzy, redakcje, magle i wszyscy po kolei.
Wystarczy, że znajdzie się kilku takich, którzy mówią: „Jestem najważniejszy i nie chcę
służyć!” – … Co jest odtrutką i ocaleniem? - Powiedzieć: „Niewiele znaczę. Lepsi przyjdą
po mnie. Jestem po to, aby służyć”. (x Jan Twardowski, W świetle Ew. s. 130;);
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o to, aby oddać Chwałę Bogu …
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Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. (J 12, 31b-32)
Mk 3, 20-35
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić
się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono
bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
"Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do
siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś
królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan
powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim.
Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie
zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy
i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak
zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest
grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział
wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie".
Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na
siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten
jest Mi bratem, siostrą i matką".
Liczymy na to, że ludzka miłość rozproszy naszą
samotność- lecz to okazuje się iluzją… Szukamy więc w nieskończoność … 1.krokiem do
nawrócenia jest odkrycie, że nieustanna tęsknota, odczuwana nawet w szczęściu, ciągłe
poczucie nienasycenia i posmak smutku … są wspomnieniem stwórczej Miłości, która
dała początek naszemu istnieniu. Są pieczęcią w sercu Boga- [M. Wałejko, "Oremus" VI 1250];

• Papież Franciszek – … „W życiu Jezusa stale powraca modlitwa za swoich przyjaciół.
… W tym wszystkim odkrywamy, jak Jezus był nauczycielem i przyjacielem, zawsze
gotowym cierpliwie czekać na nawrócenie ucznia. … Wielkie wrażenie budzi świadomość,
że w chwili upadku miłość Jezusa nie ustaje. „Ale Ojcze, czy jeśli jestem w stanie
grzechu śmiertelnego, miłość Jezusa trwa? – Tak. – I Jezus nadal za mnie się modli?
– Tak. Czy Jezus nie przestaje się za mnie modlić, jeśli popełniłem więcej złych rzeczy
i więcej grzechów Jezus nadal się modli? – Tak. Miłość Jezusa i modlitwa Jezusa za
każdego z nas nie ustaje, a wręcz przeciwnie ale raczej staje się bardziej intensywna,
a my znajdujemy się w centrum Jego modlitwy! Musimy zawsze o tym pamiętać: Jezus
modli się za mnie On, modli się teraz przed Ojcem i ukazuje Mu swoje rany. Zabrał je
ze sobą, aby pokazać Ojcu cenę naszego zbawienia i miłość, która nas podtrzymuje.
Niech w tej chwili każdy z nas pomyśli: w tym momencie Jezus za mnie się modli? – tak.
To wspaniała pewność, którą powinniśmy mieć. [02 czerwca2021];
• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – „Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął
upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary...
[Orędzie na Boże Nar.1980].

• św. Jan Paweł II – „Kościół przez wieki naucza, że ostatecznym celem
człowieka,
uczynionego
na
obraz
Boga,
odkupionego
krwią
Chrystusa
i uświęconego obecnością Ducha Świętego, jest istnieć <<ku chwale majestatu>> Boga.
… (por. n. 10). Życie wieczne już teraz może być dla nas światłem prawdy, źródłem sensu
życia, zalążkiem uczestnictwa w pełni naśladowania Chrystusa (por. n. 12).
(Veritatis
splendor).

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy 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?" Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,35) – śmiało
można powiedzieć, że jest to jedno z tych zdań zapisanych na kartach Biblii, które
streszcza całą naukę Jezusa. Również św. Łukasz nazywa matką i braćmi Jezusa tych,
którzy słuchają
i wykonują wolę Boga (Łk 8,21). Co to dla nas oznacza? Jezus, swoim krewnym, członkiem rodziny, czyni każdego z nas. Mamy tylko i aż
wypełniać wolę Boga, być Bogu posłusznym. - Drugi wątek, który pojawia się w dzisiejszej
perykopie, to stosunek uczonych w Piśmie do Jezusa, to zarzucenie Jezusowi, że działa
nie mocą Ducha Świętego, tylko mocą Belzebuba. Uczeni z Jerozolimy przez swoją
niekompetencję nie rozpoznali Ducha Świętego, którym był napełniony Jezus. Ten brak
poznania sprawił, że pomylili Go z Belzebubem. To fałszywe świadectwo rozgłaszali
wśród ludzi. Jezus tę sytuację skomentował bardzo jednoznacznie: Zaprawdę, powiadam
wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im
odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego (Mk 3,28-29). - Te słowa mogą
przerażać. Jednak warto na nie spojrzeć nie przez pryzmat strachu, tylko prawdy o Bożej
miłości i ludzkiej kondycji. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Miłosierdzie
Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą
miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane
przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku
pokuty i wiecznej zguby” (KKK 1864). - Zatem grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest
swoistym wyrazem wewnętrznego oporu i w pełni świadomym odrzuceniem Boga
i zbawienia. A to z kolei pociąga za sobą konkretne konsekwencje, o których mówi Jezus.
Do której grupy, patrząc na swoje czyny, przynależę? Do krewnych Jezusa czy może do
tych, którzy Mu zarzucają szarlataństwo? 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: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie,
wysłuchaj głosu mego (Ps 130).
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia (Ps 130).[z: komentarzy przygotowanych przez
Joannę Człapską,

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210606.html];

KALENDARIUM cd.:
08 VI – wt. – Ks. Proboszcz i Ks. Sylwester będą dziękować Bogu za 35 lat kapłaństwa,
12 VI – sb. – Ks. Prałat Janusz Godzisz będzie świętował 55 lecie swojego kapłaństwa;
12 VI – sb. – Wsp. Niepokalanego Serca Maryi - Święto Serca Maryi zapoczątkował św. Jan
Eudes już w roku 1643... Dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca Maryi wprowadził papież
Pius XII dnia 4 maja 1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę
po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X Niedziela zwykła
06 czerwca 2021 r
1. Dziś po raz 14 obchodzimy Dzień Dziękczynienia. W tym roku ze względów
sanitarnych nie będzie tradycyjnej procesji do Świątyni Opatrzności Bożej,
ale przewidziana jest transmisja telewizyjna z uroczystości na Wilanowie.
2. Dziś również I niedziela m-ca, niedziela adoracyjna. Po sumie wystawienie
N. Sakramentu di publicznej adoracji. O g. 15.30 Godzina Miłosierdzia z Koronką
do Miłosierdzia Bożego. Adorację zakończą wspólne Nieszpory o N. Sakramencie o godz.
17.15. Po nieszporach będzie litania do Serca P. Jezusa i procesja wokół kościoła.
3. Jutro I poniedziałek m-ca. O 7.30 Msza św. zbiorowa za Zmarłych. Kartki z imionami
naszych bliskich Zmarłych można jeszcze wrzucać do puszki pod ekranem rzutnika.
4. Przypominamy, że w czasie trwającej oktawy Bożego Ciała nie ma oddzielnych
nabożeństw czerwcowych. Gromadzimy się na Mszy św. o g. 18.00 połączonej
z Nieszporami o N. Sakr., po których będzie odmówiona Litania do Serca P. Jezusa
i procesja wokół kościoła. Nabożeństwa czerwcowe powrócą o zwykłej porze o 17.15
od piątku 11 czerwca.
5. W piątek, 11 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Jak słyszeliśmy podczas Mszy św. o g. 18.00 zostanie ponowiony Akt poświęcenia Polski
Sercu Jezusowemu. Zachęcamy do udziału i wspólnej modlitwy. Z racji uroczystości
nie obowiązują przepisy wstrzemięźliwości postnej.
6. W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Msze św. jak w dzień
powszedni.
7. W sobotę, 12 czerwca, Ks. Prałat Janusz Godzisz będzie świętował 55 lecie
swojego kapłaństwa. Wszystkich życzliwych Jego osobie zapraszamy do wspólnej
modlitwy podczas Mszy św. o g. 8.30. Natomiast Ks. Proboszcz i Ks. Sylwester będą
dziękować Bogu za 35 lat kapłaństwa we wtorek 8 czerwca o g. 18.00.
8. Zachęcamy do lektury i nabywania prasy katolickiej, wśród której znajdziemy najnowszy
numer Rycerza Niepokalanej.
KALENDARIUM:
11 VI – pt. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Nasza uwaga skupia się
na Sercu Pana Jezusa. Przebite Serce Jezusa jest wyrazem Jego pełnej miłości do
człowieka. Miłości, która ma wymiar zarówno wertykalny, jak i horyzontalny, znakiem
czego jest właśnie krzyż. W punkcie 5 poświęconej liturgii konstytucji Soboru
Watykańskiego II Sacrosanctum concilium czytamy: Tego zaś dzieła odkupienia ludzi
i doskonałego uwielbienia Boga, które zapowiadały wielkie sprawy Boże spełnione wśród
ludu Starego Testamentu, dokonał Chrystus Pan głównie przez paschalne misterium
swojej błogosławionej Męki, Zmartwychwstania i chwalebnego Wniebowstąpienia. Przez
to misterium ‘umierając, zniweczył naszą śmierć, i zmartwychwstając, przywrócił nam
życie’. Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny
sakrament całego Kościoła. W tej miłości Jezusa do człowieka objawia się miłość Ojca,
który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, który to dla zbawienia
człowieka życie swoje oddał (zob. J 3,16-17). Krew i woda, która wypływa na krzyżu, jest
źródłem odkupienia i darem nowego życia. To znak pełnego, doskonałego
i bezinteresownego ofiarowania się za drugiego człowieka... [z: komentarzy przygotowanych
przez Joannę Człapską, http://mateusz.pl/czytania/2021/20210606.html];

