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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

W dzisiejszej Ewangelii pojawia się ostrzeżenie 
przed grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. 

U początków działalności Jezusa wieści o nim do-
tarły do Jerozolimy, skąd przybyli uczeni w Piśmie. 
Oskarżenie, z jakim wystąpili, brzmiało: „Ma Belze-
buba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe du-
chy”. Nie można wymyślić nic gorszego! Uzdrawia-
jąca i oczyszczająca moc Jezusa została przypisana 
szatanowi, a znaki, które czynił, zostały przedstawio-
ne jako dzieło Złego. Perwersyjne oskarżenie dotkli-
wie godziło w to, kim jest Jezus, i miało zniweczyć 
sens Jego zbawczej działalności. Jezus nawołuje do 
zdroworozsądkowej refleksji: „Jak może szatan wy-
rzucać szatana? (…) Jeśli więc szatan powstał prze-
ciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może 
się ostać, lecz koniec z nim”. Jezus dobitnie uwypu-
klił też konsekwencje groźnej perwersji. Wrogowie, 
zatwardziale przekreślając sens Jego misji i działal-
ności, sami wykluczają siebie z zasięgu jej zbawczych 
owoców. Przypisując Jezusowi ducha nieczystego 
i przedstawiając Go jako wysłannika diabła, popeł-
niają grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świę-
temu, polegający na całkowitym wypaczeniu i uda-
remnieniu wobec siebie Bożego planu zbawienia. 

Szatan od początku zwodził człowieka. Lecz gdy 
mu się to udało wobec pierwszych ludzi, Bóg ich nie 
pozostawił ani nie wydał na łup szatana. Pytając  
Adama: „Gdzie jesteś?”, skłaniał do refleksji: Kim się 
stałeś? Stale powraca pytanie, kim staje się człowiek, 
który ulega podstępom szatana, nieprzejednanego 
wroga Boga. A chociaż po nieposłuszeństwie nastą-
piła kara, w niej także doszło do głosu miłosierdzie 
Boże. Starotestamentowy psalmista wołał: „U Pana 
łaska oraz odkupienie”. 

W obliczu trudów i przeciwności św. Paweł kie-
ruje do chrześcijan Koryntu wyznanie: „Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także 
nam i stawi nas przed sobą razem z wami”. Zmar-
twychwstanie odsłoniło i potwierdziło znaczenie na-
uczania i działalności Jezusa, który obnażył zakusy 
szatana. Nadzieja chrześcijańska wykracza poza do-
czesność: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje 
nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy 
mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, 
lecz wiecznie trwały w niebie”. Pozbawiają siebie tej 
nadziei ci, którzy odwracają się od Jezusa i posuwają 
się nawet do perwersyjnego przedstawiania Go jako 
wysłannika szatana. 

KALENDARIUM 

8 czerwca Wspomnienie św. Jadwigi królowej; 

10 czerwca Wspomnienie św. Bogumiła, biskupa; 

11 czerwca Wspomnienie św. Barnaby Apostoła; 

 zakończenie oktawy Bożego Ciała; 

12 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; 

13 czerwca Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Dajemy świadectwo – 4 czerwca 2015 r. 

 ubiegły czwartek obchodziliśmy Uroczys-
tość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
popularnie zwaną Bożym Ciałem. To jedno 

z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele 
rzymskokatolickim. W naszym kraju jest uroczystoś-
cią obchodzoną w ostatni czwartek po oktawie Ze-
słania Ducha Świętego. Jest to zatem święto ruchome. 

Boże Ciało to uroczystość ku czci Najświętszego 
Sakramentu. Jej głównym punktem jest procesja. Uro-
czystość ta jest okazją do tego, by obecność Jezusa 
w tajemnicy Eucharystii pośród swojego ludu uczynić 

świadectwem dla innych. Stąd też wychodzimy na 
ulice naszych wiosek i miast z Chrystusem obecnym 
w Najświętszym Sakramencie, żeby Jego błogosła-
wieństwo i Jego moc mogły dotrzeć do każdego czło-
wieka. Nie idziemy jednak sami. To nie pochód, w któ-
rym idziemy i prezentujemy naszą wiarę, czy przed-
stawiamy zasady naszej wiary, ale jest to procesja 
z Jezusem. A więc przekonani jesteśmy, że to On idzie 
z nami i pokazuje to, co jest w życiu najważniejsze, 
rozświetla drogi życia i przychodzi do każdego czło-
wieka.
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Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 
olska odegrała ważną rolę w rozwoju nabożeń-
stwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, po-
nieważ to na prośbę polskich biskupów w  

1765 r. papież Klemens XIII wyraził zgodę na usta-
nowienie liturgicznego święta Serca Jezusowego i za-
twierdzenie odpowiedniego oficjum, a także formu-
larza Mszy św. 

Prośba polskich biskupów w tej sprawie, zwana 
Memoriałem Episkopatu Polski, była punktem zwrot-
nym w oficjalnych dziejach nabożeństwa do Bożego 
Serca. Gdy Polska otrzymała zgodę na wystosowaną 
prośbę, wkrótce to liturgiczne święto zostało wpro-
wadzane przez różne kraje i diecezje. 

Kościół od początku swych dziejów kierował u-
wagę na przebity bok Pana Jezusa i podkreślał jego 
wymowę. Św. Augustyn napisał, że „w przebitym bo-
ku Jezusa została otwarta brama życia”. Jest to naj-
bardziej znaczący symbol miłości Jezusa do człowieka. 

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa opiera się 
przede wszystkim na Piśmie św., a nie na prywat-
nych objawieniach, choć ważną rolę w rozwoju tego 
kultu odegrała, św. Małgorzata Maria Alacoque. 

W historii tego kultu duże znaczenie ma Poznań. 
Rektor kolegium jezuickiego, ks. Kasper Drużbicki, 
żyjący na przełomie XVI i XVII w. opracował teo-
logiczne podstawy kultu Serca Pana Jezusa, powołu-
jąc się na myśl św. Augustyna i św. Grzegorza Wiel-
kiego. W 1899 r. ukończono w Poznaniu na Jeżycach 
budowę kościoła, który jako pierwszy w Polsce o-
trzymał wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W miejscu dzisiejszego pomnika Poznańskich 
Krzyży na pl. Adama Mickiewicza w Poznaniu usytu-
owany był pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
zwany także Pomnikiem Wdzięczności. Był on wo-
tum społeczeństwa za odzyskaną niepodległość przez 
Polskę. Monument odsłonięto 30 października 1932 r. 
Uroczystościom, w których uczestniczyły tysiące poz-
naniaków, przewodniczył kard. August Hlond, ówczes-
ny prymas Polski. We wrześniu 1939 roku pomnik 
został zniszczony przez Niemców. W 2011 r. powstał 
Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika, w skład któ-
rego wchodzą m.in. profesorowie poznańskich uczel-
ni, członkowie Polskiej Akademii Nauk, artyści i twór-
cy kultury, kombatanci i harcerze. Pomnik ma stanąć 
w 2016 r., a kamień węgielny pod jego budowę poś-
więcił papież Franciszek. 

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Kościół 
katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała. 
Wśród najpopularniejszych form kultu Serca Jezusa 
oprócz samej uroczystości jest odprawiane przez cały 
czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do Ser-
ca Jezusowego a także akt zawierzenia Sercu Jezusa. 

Również liczne zakony i bractwa poświęcone są 
Sercu Jezusa. Najbardziej znane zgromadzenia to: ser-
canie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sa-
cre Coeur oraz urszulanki Serca Jezusa Konającego. 
Wśród bractw najliczniejsze jest Bractwo Straży Ho-
norowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe 
dzięki inicjatywie zgromadzenia sióstr wizytek, do 
którego należała św. Małgorzata Maria Alacoque. 

Wstępowanie ku Bogu 
Co byś nie czynił, staraj się dojrzeć, czy Bóg 

chce od ciebie tego uczynku... 

stępowanie umysłu ku Bogu, czy też cią-
żenie ku niemu, kształtuje się w miarę u-
mocnienia praktyk wewnętrznych. W nich 

rodzi się jako nasienie, dojrzewa jak w glebie. Chro-
niąc owo wewnętrzne po to, by szybciej obudzić po-
ciąg do Boga, wg św. Teofana Rekluza należy: 

1. Przyuczać umysł do chodzenia przed Bogiem. 
Niechaj człowiek wysila się ciągle widzieć Boga jako o-
becnego po prawicy i dochodzić do poczucia bycia oglą-
danym przez Boga. Przyzwyczajenie się do tego jest 
bramą wiodącą ku Bogu, otwarciem nieba dla umysłu. 

2. Wszystko czynić na chwałę Boga i w niczym – 
ani na zewnątrz, ani wewnątrz – nie szukać niczego 
oprócz tej chwały: ona powinna być miarą poczynań 
i nakładać na nich jakby swą pieczęć. 

3. Wszystko czynić po uświadomieniu sobie woli 
Bożej o tym przedmiocie, chodzić w tej woli, we  
wszystkim się jej podporządkowywać i ulegać z całej 
duszy. Postępowanie zgodnie z wolą Bożą obejmuje 
wszystko co pochodzi od człowieka, a uległość wo-
bec niej obejmuje wszystko co się mu przydarza. Co 
byś nie czynił, staraj się dojrzeć, czy Bóg chce od cie-
bie tego uczynku; co by cię nie spotkało – przyjmij 

wszystko z radością, podporządkuj się wszystkiemu 
z chęcią, z przyjemnością, pokojowo, nie bacząc na 
niepożądany charakter zdarzenia. 

Przez te praktyki duchowe umysł coraz bardziej 
będzie przejrzewać ku Bogu i umacniać się w oglą-
daniu Boga, – nawyknie trwać umysłem w oglądaniu 
Boga w Jego nieskończonej doskonałości. Owo oglą-
danie jest dawane przeważnie podczas stania przed 
Bogiem w modlitwie i dojrzewa dzięki temuż staniu 
w modlitwie przed Bogiem. Jest ono początkiem wspi-
naczki ku żywemu obcowaniu z Bogiem. 
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie o godz. 1800 
gromadzimy się w naszym kościele na Eucharystii, 
a po niej celebrujemy czerwcowe nabożeństwo do Ser-
ca Pana Jezusa i podążamy w procesji za Chrystusem 
utajonym w Najświętszym Sakramencie. Zachęcamy 
wszystkich Parafian, szczególnie dzieci pierwszoko-
munijne, do udziału w tej naszej wspólnotowej mo-
dlitwie! W czwartek uroczyste zakończenie oktawy 
uroczystości Bożego Ciała.  
2. W środę po wieczornej Mszy św. ostatnie przed 
wakacjami spotkanie Kręgu Biblijnego. 
3. W piątek przypada uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, jednocześnie obchodzona w Koś-

ciele jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Ka-
płanów. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. o godz. 
1800 sprawowaną przez rocznik kapłański ks. Michała 
w intencji dziękczynnej za 4 lata kapłaństwa. Mszy 
św. przewodniczył będzie ks. Krzysztof Bendkowski, 
dawny wychowawca seminaryjny. W ten piątek ze 
względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemię-
źliwość od spożywania mięsa. 
4. W sobotę w liturgii będziemy czcili Niepokalane 
Serce Najświętszej Maryi Panny.  
5. Po Mszy św. możemy wesprzeć budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie, składając ofiarę do 
puszki.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 8 – 14 czerwca 2015 r.

8 czerwca – poniedziałek 
700 1) + Józefa, Roman, Leszek Gałeccy; Czesław Golba. 
 2) + Stanisława Bednarz – 7. Msza gregoriańska. 
1800 + Jan i Agnieszka Malewscy. 

9 czerwca – wtorek 
700 1) + Stanisława Bednarz – 8. Msza gregoriańska. 
 2) + Marianna Szczerbińska – od córki Krystyny z dziećmi i rodziną. 
1800 Z okazji 25. r. święceń kapłańskich ks. Andrzeja Uliniarza – od potrzebne łaski i błogosławieństwo 

Boże i potrzebne łaski. 

10 czerwca – środa 
700 1) + Stanisława Bednarz – 9. Msza gregoriańska. 
 2) + Marianna Szczerbińska – od córki Bożeny z mężem i córką. 
1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

11 czerwca – czwartek 
700 1) + Stanisława Bednarz – 10. Msza gregoriańska. 
 2) + Marianna Szczerbińska – od rodziny Wacowskich z bloku nr 8. 
1800 + Aleksander Błażkiewicz – od sąsiadów Łydka, Bodziony i Biedak. 

12 czerwca – piątek  
700 1) + Stanisława Bednarz – 11. Msza gregoriańska. 
 2) + Barbara Kijas – od brata Włodzimierza z rodziną. 
1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

13 czerwca – sobota 
700 1) + Antoni Molenda – z racji imienin – od żony. 
 2) + Stanisława Bednarz – 12. Msza gregoriańska. 
1800 + Aniela Pilarczyk; Józef Piątek. 

14 czerwca – niedziela 
700 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anity i Kacpra Gałeckich w 1. r. ślubu. 
900 + Edmund, Alfreda Matysek; Bronisława, Władysław Lipka. 
1030 1) + Lucjan Grzebieluch; Antonina, Edward Piątek. 
 2) + Stanisława Bednarz – 13. Msza gregoriańska. 
1200 Za parafian. 
1800 + Bronisława, Antoni Stanek; Stanisław, Edward Biedak. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Pożegnaliśmy zmarłych: 

Kazimierz Dynak, żył lat 71, zm. 30.05.2015 
Edward Grudzień, żył lat 66, zm. 02.06.2015 
Karolina Fajt, żyła lat 71, zm. 03.06.2015 
Anna Lesiak, żyła lat 71, zm. 06.06.2015 

 

 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Lucjan Wiśniewski, lat 27, zam. w Iłowej 
Natalia Joanna Paciej, lat 29, zam. w Ogrodzieńcu 


