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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

 1

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 17, 22-24

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Tak mówi 
Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wy-
sokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego 
pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze 
wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze 
izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i 
wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. 
Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszy-
stkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu 
jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poz-
nają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo 
wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który 
sprawia, że drzewo zielone usycha, który 
zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, 
rzekłem i to uczynię».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, * 
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy, 
rano głosić Twoją łaskawość, * 
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, * 
rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim * 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc, * 
zawsze pełni życiodajnych soków, 
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, * 
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 13.00. doko-
namy Aktu poświęcenia naszej parafii 
Najświętszemu Sercu Jezusa.

Po Mszy św. o godz. 18.00. odprawimy 
nabożeństwo fatimskie wraz z procesją 
wokół kościoła, z figurą Matki Bożej Fa-
timskiej. Zapraszamy do wspólnej modli-
twy.

W zeszłą niedzielę do puszek zebraliśmy 
1870 PLN na Świątynię Opatrzności Bo-
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DRUGNIE CZYTANIE

   Dzisiejszy człowiek zanurzony w do-
czesności: praca, dom, uczelnia, szkoła – 
obowiązki z tym związane, ale też na 
drugim biegunie: odpoczynek, rozrywka, 
zabawa bardzo łatwo może zapomnieć         
o swym celu, o tym dokąd ostatecznie
zmierza.

    I tu przychodzi nam z pomocą św. Pa-
weł, który jasno przypomina nam, że „je-
steśmy pielgrzymami” w drodze do nieba. 

   A nawet gdy dzisiejszy człowiek o tym 
pamięta, to może zostać mu wmówione, 
że obojętnie jak przeżywa swoje życie, 
jakie są jego postawy, czyny, bo i tak osią-
gnie niebo – wieczną szczęśliwość, 
oglądanie Boga twarzą w twarz.

   Tymczasem i w tej sprawie Apostoł jasno 
mówi, że „wszyscy musimy stanąć przed 
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał 
zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe 
lub dobre”. 

2 Kor 5, 6-10
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Mając ufność, 
wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, je-
steśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albo-
wiem według wiary, a nie dzięki widzeniu po-
stępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcieli-
byśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć            
w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu 
podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka 
od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy 
stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każ-
dy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane           
w ciele, złe lub dobre.

Oto słowo Boże Ks. Tomasz Lis

żej. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdecznie Bóg zapłać.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, 14 czerwca, wspomnie-
nie bł. Michała Kozala, biskupa i mę-
czennika,
- w czwartek, 17 czerwca, wspomnienie
św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest 
Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na 
wieki.

EWANGELIA
Mk 4, 26-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Je-
zus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym 
dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 
nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Zie-
mia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy 
zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym po-
równamy królestwo Boże lub w jakiej przypo-
wieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko 
gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest naj-
mniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 
wsiane, wyrasta i staje się większe od innych 
jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 
podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu 
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile 
mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie prze-
mawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 
swoim uczniom.

Oto Słowo Pańskie 
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Akt poświęcenia 
naszej paafii 

Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa

13 czerwca (niedziela)
po Mszy św. o godz. 13.00. 

dokończenie ze strony nr 2

Dorosłe dzieci. 
Abp Ryś o posłuszeństwie 

rodzicom i kontrowersyjnych 
wyborach dzieci

To jest decyzja jakoś nieodwołalna, decyzja, 
która dotyczy innych, która dotyczy właśnie 
ludu Bożego. Jest nieodwołalna, tak jak ojco-
stwo jest nieodwołane. To jest wybór, którego 
w końcu dokonujesz, odnajdując się w tym, do 
czego cię Bóg wybrał, w błogosławieństwie, 
jakie ma dla ciebie – nie dla innych, w obiet-
nicy, jaką ma dla ciebie. 

Dzisiaj boimy się podejmować decyzje. My-
ślę, że wiele takich zachowań – waszych, na-
szych dzieci, młodych ludzi – traktujemy jako 
wybór i jeszcze myślimy, że to jest wybór nie-
wiary. A to jest tak w dużej mierze ucieczka od 
wyboru, ucieczka od decyzji, strach przed isto-
tną zmianą w życiu, strach przed odpowie-
dzialnością, strach przed czymś, co jest potem 
nieodwołalne. Do tego musisz dorosnąć, mu-
sisz to w końcu zrobić. To jest możliwe, kiedy 
odkrywasz, że w tym jest Boża obietnica i bło-
gosławieństwo Boga dla ciebie – wtedy ten 
proces toczy się dalej. To jest właśnie wiara, 
która przekazywana w rodzinie, toczy się da-
lej.

Powyższy tekst składa się z fragmentów 
najnowszej książki abpa Grzegorza Rysia 

pt. „Skoro jest miłość. 
O rodzinie, szczęściu i nie tylko".

Źródło:
https://stacja7.pl/rodzina/dorosle-dzieci-abp-rys-o-
posluszenstwie-rodzicom-i-kontrowersyjnych-wyborach-
dzieci/

13.06.2021-11.07.2021
Módlmy się do naszej Matki

za dzieci i młodzież,
aby spotkały na swojej drodze

przewodników, którzy pomogą im
wzrastać w wierze

i miłości chrześcijańskiej.

13 czerwca 2021 roku
(niedziela)

po Mszy św. o  godz. 18.00

wraz z procesją wokół kościoła,        
z figurą Matki Bożej Fatimskiej. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Nabożeństwa czerwcowe 
w dni powszednie 

po Mszy św. o godz. 17.00 
w niedziele o godz. 17.00

Z
K O M E N T A R Z

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

3

Okres Zwykły

Dorosłe dzieci.
  Jakie miejsce w naszym życiu powinni zajmować starsi rodzice? Jaka jest granica ingerencji w wybory naszych dzieci? Czy zaakceptowanie 

decyzji dziecka o odejściu od wiary jest możliwe? Na te i inne wątpliwości odpowiada abp Grzegorz Ryś.

Najświętsze Serce Jezusa, oto dzisiaj nasza Parafia zgromadzona przed Tobą utajonym w Najświętszym Sakramencie pragnie 
uroczyście odnowić swoje ofiarowanie. Spojrzyj łaskawie na nas w tej chwili. My, duszpasterze, wszystkie rodziny i każdy z oso-
bna ponownie oddajemy się i poświęcamy Najświętszemu Sercu Twemu. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Przyrzekamy Ci, Zbawicielu nasz, zachowywać przykazania Twoje tak w życiu prywatnym, jak i społecznym. Chcemy w całe 
postępowanie nasze wprowadzić ducha Twojej miłości. Pragniemy gorąco, aby cała Parafia nasza stała się umiłowanym 
dziedzictwem Serca Twego.

Ty, Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam i błogosław. Błogosław nam, duszpasterzom, abyśmy powierzone sobie dusze karmili 
zdrową nauką Ewangelii i Bożą łaską sakramentów świętych.

Błogosław hojnie wszystkim ojcom rodzin. Niech pamiętają zawsze, że są za nie wobec Ciebie odpowiedzialni. Niech rodziny Tobie 
powierzone prowadzą przykładnie do Serca Twego.

Błogosław matkom, by rozpalone Twoją miłością umiały kochać, a nawet cierpieć dla Ciebie.

Błogosław naszej młodzieży, aby ceniła sobie skarb wiary świętej, według niej żyła i strzegła czystości obyczajów.

Błogosław dzieciom, które tu, na ziemi, do serca tuliłeś.

Pocieszaj, Jezu, chorych, cierpiących i strapionych. Ocieraj łzy sierotom, wdowom i broń przed nędzą i krzywdą.

Zstępuj dnia każdego w potędze swej dobroci do naszych rodzin. Zstępuj tam, gdzie będziemy się modlić, pracować i cierpieć. 
Przyjdź i racz nam błogosławić.

Przyrzekamy Tobie, szczerze pracować nad tym, ażeby każdy z nas, wszystkie rodziny i cała Parafia były rzeczywistym 
królestwem Serca Twojego. Amen.

Abp Gądecki podkreślił, że kult Serca Je-
zusowego ogniskuje naszą miłość do Boga 
ale też zdejmuje z nas jarzmo, którym są na-
sze grzechy lecz być może także trudne sytu-
acje życiowe. Zwrócił uwagę, że zwrócenie 
się do Serca Jezusa jest właściwą odpowie-
dzią na rozmaite bolączki tego świata – nędzę 
materialną w krajach biednych, trudności           
w odnalezieniu sensu życia w krajach boga-
tych, problemy migrantów, uchodźców itp.

Podkreślił, że nie wystarczy jeden akt odda-
nia Sercu Jezusowemu. Trzeba ten akt pona-
wiać i odnawiać kult Bożego Serca również      
w życiu osobistym, w małżeństwach i w rodzi-
nach. 

O. Jarosław Paszyński, prowincjał Polski
Południowej Towarzystwa Jezusowego, przy-
pomniał, że jezuici od samego początku 
angażowali się w szerzenie kultu Najświętsze-
go Serca i tę misję podjęli również odnawiając 
w drugiej połowie XIX w. swoją działalność      
w Krakowie. Przypomniał okoliczności, w któ-
rych w 1921 r. w związku z konsekracją tam-
tejszego kościoła pw. Najświętszego Serca 
biskupi polscy powierzyli Ojczyznę Sercu Je-
zusa, dziękując zarazem za otrzymane łaski.

Zwrócił też uwagę na znaczenie kultu Serca 
Jezusa. Przypomniał, że w 1938 r. prowadzo-
ne przez jezuitów Apostolstwo Modlitwy liczyło 
ok. 750 tys. członków a wydawane przez nich 
pismo „Posłaniec Serca Jezusowego” dostę-
pne było prawie w każdej parafii. 

Akt poświęcenia parafii 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Podkreślił, też, że w 1951 r. odnowienie poś-
więcenia Polski Bożemu Sercu dokonał kard. 
Stefan Wyszyńs   
– W 2021 r. po 100 latach chcemy nawiązać
do tej wielkiej pracy formacyjnej, by cały
naród zwrócił się do Najświętszego Serca
Pana Jezusa i tam szukał swej jedności.

– Kult Serca Bożego to kult Bożej Miłości –
mówił o. Robert Więcek SJ, dyrektor Krajowe-
go Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy. – Dużo 
się dziś mówi o ewangelizacji. Doświadczenie 
Bożej Miłości to właśnie pierwszy krok ewan-
gelizacji – podkreślił. Zwrócił też uwagę na 
uniwersalność kultu Serca Jezusa, którego 
kontynuacją jest kult Miłosierdzia Bożego.

O. Więcek przypomniał, ze w XVII w. kult
Serca Jezusowego wyzwalał ludzi z przesad-
nego rygoryzmu i jedynie rozumowego poj-
mowania rzeczywistości; uczył nawiązywania 
żywego kontaktu z Chrystusem a tym samym 
przybliżał do Eucharystii.

Podkreślił, że obecny jubileusz to piękna 
okazja, by poszukiwać nowego języka dla 
starych prawd i doświadczeń, które warte są 
przypomnienia i odnowienia.

Odpowiadając na pytanie zadane przez 
dziennikarzy o. Więcek zaznaczył, że znane 
są świadectwa osób, które powierzyły się Bo-
żemu Sercu i które w związku z tym otrzymały 
Bożą pomoc i łaskę.
Źródło: https://www.ekai.pl/abp-gadecki-kult-bozego-
serca-trzeba-wciaz-odnawiac/

Akt poświęcenia Polski 
Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa

27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze 
Episkopat Polski dokonał poświęcenia 
naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. 

Akt ten ponowiono rok później 
w Krakowie, w Bazylice Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, 
przy okazji konsekracji świątyni.

11 czerwca 2021 r., w uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

podczas Mszy św. o godz. 18.00
w Bazylice Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Krakowie ponowiono akt 
poświęcenia Narodu Polskiego 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
w 100. rocznicę tego wydarzenia. 

Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Gą-
decki, Przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski, który dokonał odnowienia aktu. 
W Eucharystii wzięli udział biskupi zgroma-
dzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Kon-
ferencji Episkopatu Polski, które odbyło się      
w dniach od 11 do 12 czerwca 2021 r. na te-
renie Archidiecezji Krakowskiej.

   Mam takie przekonanie, że relacje rodzice – 
dzieci najpiękniejsze są wtedy, kiedy już 
wszyscy są dorośli. Jak wiadomo, nie jestem 
ani pedagogiem, ani psychologiem, ale mam 
fantastyczne doświadczenie ojcostwa z wła-
snej rodziny, z własnego domu. Mam też i ta-
kie, że czasami ktoś do mnie mówi „ojcze”.     
I mam też dość częste doświadczenie spot-
kań z rodzicami, którzy mają dzieci albo już 
dorosłe, albo za chwilę dorosłe, albo takie, 
które są już na tyle dorosłe, że w ogóle sobie 
gdzieś poszły.

„Czcij ojca i matkę swoją” 
to nie to samo co 
„bądź posłuszny”

   Jako dorosłe dzieci swoich rodziców przyj-
rzyjmy się teraz czwartemu przykazaniu:
„Czcij ojca i matkę swoją”. Wydaje mi się, że 
nasze podejście do tego przykazania jest ta-
kie, że ono dotyczy małych dzieci. Wtedy 
interpretujemy je w ten sposób, że dziecko 
ma po prostu słuchać ojca i matki, i basta. 
Pamiętam cykl katechez papieża Jana Pawła 
II na temat ojcostwa, macierzyństwa i na te-
mat przykazań – przy czwartym przykazaniu 
stawiał sobie papież pytanie, na ile to przy-
kazanie jest zwrotne. To znaczy, jeśli dzieci 
mają być posłuszne swoim rodzicom, to jakie 
zobowią-zania rodzi to po stronie rodziców. 
Ale w dalszym ciągu była to katecheza o re-
lacji dorosłych rodziców i małych dzieci.
   Mnie się wydaje, a nawet jestem przekona-
ny, że przykazania nie są dla dzieci. Przyka-
zania dostali dorośli ludzie pod Synajem i 
one dotyczą relacji pomiędzy dorosłymi 
ludźmi. Dzieci uczymy przykazań na taką 
miarę, na jaką mogą je zrozumieć, ale na do-
brą sprawę te przykazania zaczynają obowią-
zywać ludzi wtedy, kiedy stają się dorosłymi. 
Czwarte przykazanie jest przykazaniem dla 
dorosłych ludzi, a nie dla dzieci. Można by 
powiedzieć na skróty tak, że dziecko nie musi 
czcić rodziców, musi być im posłuszne. To 
nie jest to samo.

Starsi rodzice 
– poważny ciężar?

  Jak tym przykazaniem żyć? Może zaczął-
bym od samego prostego wytłumaczenia te-
go przykazania. Przykazania w tekście biblij-
nym są wymienione dwa razy: raz w Księdze 
Wyjścia i drugi raz w Księdze Powtórzonego 
Prawa. Tam, gdzie my mamy słowo „czcij”, 
jest postawione słowo kabot albo kabet. Mo-
że być różnie, ponieważ pierwotny zapis he-
brajski ma tylko spółgłoski, a nie ma samogło-
sek, więc trzeba potem domyśleć się, gdzie te

samogłoski trzeba umieścić. Ale i kabot, i kabet 
znaczy tak naprawdę tyle, co ciężar. To zna-
czy, że twój ojciec i twoja matka muszą        
w twoim życiu dużo ważyć. Muszą być po-
ważnym ciężarem. To oznacza, że to, co 
mówią, kim są, jest dla ciebie ważne.

Jak jesteś dorosłym człowiekiem i masz je-
szcze rodziców (ja mam rodziców, którzy mają 
85 i 83 lata), to nie możesz ich lekceważyć. Oni 
mają w twoim życiu ważyć. Czy to oznacza, że 
zawsze przeważą? Nie. Czy to oznacza, że 
masz ich słuchać? Nie. Gdzie w Ewangelii jest 
nawiązanie do tego? U św. Łukasza, w scenie, 
kiedy dwunastoletni Jezus został w świątyni. 
Chyba się nie spytał rodziców, czy może. Gdy-
by się spytał, toby Go nie szukali. Żyd, chłopak, 
był dorosły w wieku trzynastu lat. Tak więc ten 
Jezus to był taki nasz późny gimnazjalista, na 
progu dojrzałości. Dlaczego został w Jerozo-
limie? Dlatego, że odkrył swoją relację z Bo-
giem, która jest ważniejsza. I nie pytał rodzi-
ców, co o tym myślą. To znaczy, że podjął 
decyzję bez konsultacji, o zgrozo.

Wybory dzieci 
kontra zdanie rodziców

Co więcej, kiedy Go znajdują po trzech 
dniach i pytają, czemu im to zrobił, a On im 
tłumaczy, to oni już nie rozumieją tego, co On 
im mówi. To znaczy, że On żyje w takim świe-
cie wartości, którego nawet nie może przeka-
zać. Jak próbuje przekazać, to oni nie potrafią 
zrozumieć. To są bardzo konkretne sytuacje           
w życiu, że wybierasz, odkrywasz coś, co jest 
dla ciebie ważne, najbliżsi pytają dlaczego, a ty 
nie potrafisz do końca wyjaśnić. A jak wyjaś-
nisz – i tak nie pojmą, dlaczego to jest tak waż-
ne. Ty decydujesz. Wszedłeś w obszar takich 
decyzji w życiu, gdzie skończyło się posłuszeń-
stwo i nie ma na nie miejsca. To jest scena, 
kiedy Jezus pierwszy raz mówi swoim głosem, 
mówi, co myśli, co jest dla Niego ważne. Nie 
ustala tego z rodzicami, ale potem z nimi wraca 
i jest z nimi do momentu, kiedy z domu odej-
dzie.

To jest ten obszar czci ojca i matki. Podej-
rzewam, że większość z was takie decyzje ma 
już za sobą. Ale macie przed sobą takie decy-
zje waszych dzieci. To dopiero będzie jazda 
bez trzymanki, kiedy wasi synowie i córki będą 
w życiu podejmować decyzje, co do których nie 
możecie od nich wymagać posłuszeństwa. Je-
śli wymagalibyście tego posłuszeństwa, to bę-
dzie to z waszej strony uzurpacja. Macie prawo 
domagać się szacunku, czyli macie prawo po-
wiedzieć swoje, a oni mają obowiązek to usza-
nować, ale nie mają obowiązku za tym pójść.

Chyba największe wyzwanie jest takie, że 
kiedy dzieci stają się dorosłe, to wtedy widać 

najbardziej, czy miałeś te dzieci dla nich sa-
mych, czy dla siebie samego. To naprawdę 
są momenty kluczowe. Ty czegoś chcesz dla 
swojego dziecka, wiesz, co dla niego jest do-
bre, masz swoje doświadczenie, o wiele dłuż-
sze, wiesz, jak świat wygląda – i masz pokusę 
zadecydować za niego. Nie możesz zadecy-
dować za niego. To wtedy tak naprawdę za-
czyna się czwarte przykazanie. Bo ono doty-
czy relacji między dorosłymi ludźmi, czyli twoje 
dziecko szanuje ciebie i ty szanujesz jego. Nic 
nie musicie. Taka naturalna potrzeba bycia 
razem się skończyła.

Co zrobić, gdy dziecko 
odchodzi od wiary?

   Jeżeli dorosłe dziecko w swojej osobistej de-
cyzji odchodzi w stu procentach od świata 
wartości, które wyznajesz, to wtedy jest bardzo 
ważne, żeby nie zachować się po dziecin-
nemu i nie powiedzieć: jak tak, to wynocha. 
Najbardziej istotne jest, żeby nie zerwać 
relacji. 
   Ostatnimi ludźmi, którzy powinni się pytać, 
skąd się wzięła niewiara ich dzieci, są rodzice. 
A dość często feedback, jaki my, księża, ma-
my w konfesjonale, jest właśnie taki: co ja ta-
kiego zrobiłem, zrobiłam, że moje dzieci odpa-
dły od wiary. To chyba nie ten adres. Znam ka-
techistów, katechetów, ludzi na wiele sposo-
bów głęboko zaangażowanych w Kościół, któ-
rych dzieci odchodzą od wiary. To co oni takie-
go zrobili, że ci przestali chodzić do kościoła? 
Nic takiego nie zrobili. Zły adres tego pytania. 
Myślę, że w najmniejszym stopniu i najrzadziej 
rodzice są czemukolwiek w tym zakresie winni. 
   Nie budujcie w sobie nie wiadomo jakiego 
poczucia winy. Poza wszystkim innym, w wie-
rze ostatecznie nie idzie o relacje do was – 
idzie o relacje młodego, i starszego potem, 
człowieka do Boga. W najważniejszym zna-
czeniu wiary, zawsze możecie być wzorcem 
dla swoich dzieci. Zawsze. Ale tylko wtedy, 
kiedy sami jesteście ciągle w tej drodze. Jeśli 
coś może zadziałać, to tylko fakt, że jesteście 
uczniami. W takim fajnym ewangelizacyjnym 
slangu mówi się: uczniów czynią tylko ucz-
niowie. Chcesz pokazać swoim dzieciom, 
że wiara jest ważna, to pokaż, że ona jest 
zawsze przed tobą, że cię buduje.

Dorosnąć 
do najważniejszej decyzji

   Myślę, że w trosce o wiarę naszych dzieci 
największym wyzwaniem jest to, co Franci-
szek nazywa dzisiaj „kulturą niedecyzji”. Bo 
chodzi o to, żeby się zdecydować. Tak jak 
Jakub owej nocy zdecydował się na bycie 
ojcem dla narodu.  cd na str. 4

Abp Ryś o posłuszeństwie rodzicom i kontrowersyjnych wyborach dzieci.

Kult Bożego Serca trzeba wciąż odnawiać.
O znaczeniu i historii kultu Najświętszego Serca w Polsce oraz o tym, jakie nadzieje wiążą się z ponowieniem aktu poświęcenia Narodu 

Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się 8 czerwca br. w formie on-line.            
Abp Stanisław Gądecki, który 11 czerwca w Krakowie dokonaL ponowienia tego aktu podkreślił, że ma być on podziękowaniem za otrzymane 
łaski, przeproszeniem i duchowym zadośćuczynieniem za grzechy oraz prośbą o umocnienie wiary i miłości.

https://www.ekai.pl/abp-gadecki-kult-bozego-serca-trzeba-wciaz-odnawiac/
https://www.ekai.pl/abp-gadecki-kult-bozego-serca-trzeba-wciaz-odnawiac/
https://www.ekai.pl/abp-gadecki-kult-bozego-serca-trzeba-wciaz-odnawiac/
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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Okres Zwykły

Dorosłe dzieci.
Jakie miejsce w naszym życiu powinni zajmować starsi rodzice? Jaka jest granica ingerencji w wybory naszych dzieci? Czy zaakceptowanie 

decyzji dziecka o odejściu od wiary jest możliwe? Na te i inne wątpliwości odpowiada abp Grzegorz Ryś.

Najświętsze Serce Jezusa, oto dzisiaj nasza Parafia zgromadzona przed Tobą utajonym w Najświętszym Sakramencie pragnie 
uroczyście odnowić swoje ofiarowanie.  Spojrzyj łaskawie na nas w tej chwili. My, duszpasterze, wszystkie rodziny i każdy z oso-
bna ponownie oddajemy się i poświęcamy Najświętszemu Sercu Twemu. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Przyrzekamy Ci, Zbawicielu nasz, zachowywać przykazania Twoje tak w życiu prywatnym, jak i społecznym. Chcemy w całe 
postępowanie nasze wprowadzić ducha Twojej miłości. Pragniemy gorąco, aby cała Parafia nasza stała się umiłowanym 
dziedzictwem Serca Twego.

Ty, Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam i błogosław. Błogosław nam, duszpasterzom, abyśmy powierzone sobie dusze karmili 
zdrową nauką Ewangelii i Bożą łaską sakramentów świętych.

Błogosław hojnie wszystkim ojcom rodzin. Niech pamiętają zawsze, że są za nie wobec Ciebie odpowiedzialni. Niech rodziny Tobie 
powierzone prowadzą przykładnie do Serca Twego.

Błogosław matkom, by rozpalone Twoją miłością umiały kochać, a nawet cierpieć dla Ciebie.

Błogosław naszej młodzieży, aby ceniła sobie skarb wiary świętej, według niej żyła i strzegła czystości obyczajów.

Błogosław dzieciom, które tu, na ziemi, do serca tuliłeś.

Pocieszaj, Jezu, chorych, cierpiących i strapionych. Ocieraj łzy sierotom, wdowom i broń przed nędzą i krzywdą.

Zstępuj dnia każdego w potędze swej dobroci do naszych rodzin. Zstępuj  tam, gdzie będziemy się modlić, pracować i cierpieć. 
Przyjdź i racz nam błogosławić.

Przyrzekamy Tobie, szczerze pracować nad tym, ażeby każdy z nas, wszystkie rodziny i cała Parafia były rzeczywistym 
królestwem Serca Twojego. Amen.

   Abp Gądecki podkreślił, że kult Serca Je-
zusowego ogniskuje naszą miłość do Boga 
ale też zdejmuje z nas jarzmo, którym są na-
sze grzechy lecz być może także trudne sytu-
acje życiowe. Zwrócił uwagę, że zwrócenie 
się do Serca Jezusa jest właściwą odpowie-
dzią na rozmaite bolączki tego świata – nędzę 
materialną w krajach biednych, trudności           
w odnalezieniu sensu życia w krajach boga-
tych, problemy migrantów, uchodźców itp.
   Podkreślił, że nie wystarczy jeden akt odda-
nia Sercu Jezusowemu. Trzeba ten akt pona-
wiać i odnawiać kult Bożego Serca również      
w życiu osobistym, w małżeństwach i w rodzi-
nach. 

O. Jarosław Paszyński, prowincjał Polski
Południowej Towarzystwa Jezusowego, przy-
pomniał, że jezuici od samego początku 
angażowali się w szerzenie kultu Najświętsze-
go Serca i tę misję podjęli również odnawiając 
w drugiej połowie XIX w. swoją działalność      
w Krakowie. Przypomniał okoliczności, w któ-
rych w 1921 r. w związku z konsekracją tam-
tejszego kościoła pw. Najświętszego Serca 
biskupi polscy powierzyli Ojczyznę Sercu Je-
zusa, dziękując zarazem za otrzymane łaski.
   Zwrócił też uwagę na znaczenie kultu Serca 
Jezusa. Przypomniał, że w 1938 r. prowadzo-
ne przez jezuitów Apostolstwo Modlitwy liczyło 
ok. 750 tys. członków a wydawane przez nich 
pismo „Posłaniec Serca Jezusowego” dostę-
pne było prawie w każdej parafii. 

Akt poświęcenia parafii 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Podkreślił, też, że w 1951 r. odnowienie poś-
więcenia Polski Bożemu Sercu dokonał kard. 
Stefan Wyszyńs   
– W 2021 r. po 100 latach chcemy nawiązać
do tej wielkiej pracy formacyjnej, by cały
naród zwrócił się do Najświętszego Serca
Pana Jezusa i tam szukał swej jedności.

– Kult Serca Bożego to kult Bożej Miłości –
mówił o. Robert Więcek SJ, dyrektor Krajowe-
go Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy. – Dużo 
się dziś mówi o ewangelizacji. Doświadczenie 
Bożej Miłości to właśnie pierwszy krok ewan-
gelizacji – podkreślił. Zwrócił też uwagę na 
uniwersalność kultu Serca Jezusa, którego 
kontynuacją jest kult Miłosierdzia Bożego.

O. Więcek przypomniał, ze w XVII w. kult
Serca Jezusowego wyzwalał ludzi z przesad-
nego rygoryzmu i jedynie rozumowego poj-
mowania rzeczywistości; uczył nawiązywania 
żywego kontaktu z Chrystusem a tym samym 
przybliżał do Eucharystii.

 Podkreślił, że obecny jubileusz to piękna 
okazja, by poszukiwać nowego języka dla 
starych prawd i doświadczeń, które warte są 
przypomnienia i odnowienia.

Odpowiadając na pytanie zadane przez 
dziennikarzy o. Więcek zaznaczył, że znane 
są świadectwa osób, które powierzyły się Bo-
żemu Sercu i które w związku z tym otrzymały 
Bożą pomoc i łaskę.
Źródło: https://www.ekai.pl/abp-gadecki-kult-bozego-
serca-trzeba-wciaz-odnawiac/

Akt poświęcenia Polski 
Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa

27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze 
Episkopat Polski dokonał poświęcenia 
naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. 

Akt ten ponowiono rok później 
w Krakowie, w Bazylice Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, 
przy okazji konsekracji świątyni.

11 czerwca 2021 r., w uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

podczas Mszy św. o godz. 18.00
w Bazylice Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Krakowie ponowiono akt 
poświęcenia Narodu Polskiego 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
w 100. rocznicę tego wydarzenia. 

Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Gą-
decki, Przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski, który dokonał  odnowienia aktu. 
W Eucharystii wzięli udział biskupi zgroma-
dzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Kon-
ferencji Episkopatu Polski, które odbyło się      
w dniach od 11 do 12 czerwca 2021 r. na te-
renie Archidiecezji Krakowskiej.

Mam takie przekonanie, że relacje rodzice – 
dzieci najpiękniejsze są wtedy, kiedy już 
wszyscy są dorośli. Jak wiadomo, nie jestem
ani pedagogiem, ani psychologiem, ale mam 
fantastyczne doświadczenie ojcostwa z wła-
snej rodziny, z własnego domu. Mam też i ta-
kie, że czasami ktoś do mnie mówi „ojcze”.
I mam też dość częste doświadczenie spot-
kań z rodzicami, którzy mają dzieci albo już 
dorosłe, albo za chwilę dorosłe, albo takie,
które są już na tyle dorosłe, że w ogóle sobie 
gdzieś poszły.

„Czcij ojca i matkę swoją” 
to nie to samo co 
„bądź posłuszny”

Jako dorosłe dzieci swoich rodziców przyj-
rzyjmy się teraz czwartemu przykazaniu:
„Czcij ojca i matkę swoją”. Wydaje mi się, że
nasze podejście do tego przykazania jest ta-
kie, że ono dotyczy małych dzieci. Wtedy 
interpretujemy je w ten sposób, że dziecko 
ma po prostu słuchać ojca i matki, i basta.
Pamiętam cykl katechez papieża Jana Pawła 
II na temat ojcostwa, macierzyństwa i na te-
mat przykazań – przy czwartym przykazaniu 
stawiał sobie papież pytanie, na ile to przy-
kazanie jest zwrotne. To znaczy, jeśli dzieci 
mają być posłuszne swoim rodzicom, to jakie 
zobowią-zania rodzi to po stronie rodziców. 
Ale w dalszym ciągu była to katecheza o re-
lacji dorosłych rodziców i małych dzieci.

Mnie się wydaje, a nawet jestem przekona-
ny, że przykazania nie są dla dzieci. Przyka-
zania dostali dorośli ludzie pod Synajem i 
one dotyczą relacji pomiędzy dorosłymi 
ludźmi. Dzieci uczymy przykazań na taką
miarę, na jaką mogą je zrozumieć, ale na do-
brą sprawę te przykazania zaczynają obowią-
zywać ludzi wtedy, kiedy stają się dorosłymi.
Czwarte przykazanie jest przykazaniem dla 
dorosłych ludzi, a nie dla dzieci. Można by
powiedzieć na skróty tak, że dziecko nie musi 
czcić rodziców, musi być im posłuszne. To 
nie jest to samo.

Starsi rodzice 
– poważny ciężar?

Jak tym przykazaniem żyć? Może zaczął-
bym od samego prostego wytłumaczenia te-
go przykazania. Przykazania w tekście biblij-
nym są wymienione dwa razy: raz w Księdze 
Wyjścia i drugi raz w Księdze Powtórzonego
Prawa. Tam, gdzie my mamy słowo „czcij”,
jest postawione słowo kabot albo kabet. Mo-
że być różnie, ponieważ pierwotny zapis he-
brajski ma tylko spółgłoski, a nie ma samogło-
sek, więc trzeba potem domyśleć się, gdzie te

samogłoski trzeba umieścić. Ale i kabot, i kabet 
znaczy tak naprawdę tyle, co ciężar. To zna-
czy, że twój ojciec i twoja matka muszą        
w twoim życiu dużo ważyć. Muszą być po-
ważnym ciężarem. To oznacza, że to, co 
mówią, kim są, jest dla ciebie ważne.

Jak jesteś dorosłym człowiekiem i masz je-
szcze rodziców (ja mam rodziców, którzy mają 
85 i 83 lata), to nie możesz ich lekceważyć. Oni 
mają w twoim życiu ważyć. Czy to oznacza, że 
zawsze przeważą? Nie. Czy to oznacza, że 
masz ich słuchać? Nie. Gdzie w Ewangelii jest 
nawiązanie do tego? U św. Łukasza, w scenie, 
kiedy dwunastoletni Jezus został w świątyni. 
Chyba się nie spytał rodziców, czy może. Gdy-
by się spytał, toby Go nie szukali. Żyd, chłopak, 
był dorosły w wieku trzynastu lat. Tak więc ten 
Jezus to był taki nasz późny gimnazjalista, na 
progu dojrzałości. Dlaczego został w Jerozo-
limie? Dlatego, że odkrył swoją relację z Bo-
giem, która jest ważniejsza. I nie pytał rodzi-
ców, co o tym myślą. To znaczy, że podjął 
decyzję bez konsultacji, o zgrozo.

Wybory dzieci 
kontra zdanie rodziców

Co więcej, kiedy Go znajdują po trzech 
dniach i pytają, czemu im to zrobił, a On im 
tłumaczy, to oni już nie rozumieją tego, co On 
im mówi. To znaczy, że On żyje w takim świe-
cie wartości, którego nawet nie może przeka-
zać. Jak próbuje przekazać, to oni nie potrafią 
zrozumieć. To są bardzo konkretne sytuacje           
w życiu, że wybierasz, odkrywasz coś, co jest 
dla ciebie ważne, najbliżsi pytają dlaczego, a ty 
nie potrafisz do końca wyjaśnić. A jak wyjaś-
nisz – i tak nie pojmą, dlaczego to jest tak waż-
ne. Ty decydujesz. Wszedłeś w obszar takich 
decyzji w życiu, gdzie skończyło się posłuszeń-
stwo i nie ma na nie miejsca. To jest scena, 
kiedy Jezus pierwszy raz mówi swoim głosem, 
mówi, co myśli, co jest dla Niego ważne. Nie 
ustala tego z rodzicami, ale potem z nimi wraca 
i jest z nimi do momentu, kiedy z domu odej-
dzie.

To jest ten obszar czci ojca i matki. Podej-
rzewam, że większość z was takie decyzje ma 
już za sobą. Ale macie przed sobą takie decy-
zje waszych dzieci. To dopiero będzie jazda 
bez trzymanki, kiedy wasi synowie i córki będą 
w życiu podejmować decyzje, co do których nie 
możecie od nich wymagać posłuszeństwa. Je-
śli wymagalibyście tego posłuszeństwa, to bę-
dzie to z waszej strony uzurpacja. Macie prawo 
domagać się szacunku, czyli macie prawo po-
wiedzieć swoje, a oni mają obowiązek to usza-
nować, ale nie mają obowiązku za tym pójść.

Chyba największe wyzwanie jest takie, że 
kiedy dzieci stają się dorosłe, to wtedy widać 

najbardziej, czy miałeś te dzieci dla nich sa-
mych, czy dla siebie samego. To naprawdę 
są momenty kluczowe. Ty czegoś chcesz dla 
swojego dziecka, wiesz, co dla niego jest do-
bre, masz swoje doświadczenie, o wiele dłuż-
sze, wiesz, jak świat wygląda – i masz pokusę 
zadecydować za niego. Nie możesz zadecy-
dować za niego. To wtedy tak naprawdę za-
czyna się czwarte przykazanie. Bo ono doty-
czy relacji między dorosłymi ludźmi, czyli twoje 
dziecko szanuje ciebie i ty szanujesz jego. Nic 
nie musicie. Taka naturalna potrzeba bycia 
razem się skończyła.

Co zrobić, gdy dziecko 
odchodzi od wiary?

Jeżeli dorosłe dziecko w swojej osobistej de-
cyzji odchodzi w stu procentach od świata 
wartości, które wyznajesz, to wtedy jest bardzo 
ważne, żeby nie zachować się po dziecin-
nemu i nie powiedzieć: jak tak, to wynocha. 
Najbardziej istotne jest, żeby nie zerwać 
relacji. 

Ostatnimi ludźmi, którzy powinni się pytać, 
skąd się wzięła niewiara ich dzieci, są rodzice. 
A dość często feedback, jaki my, księża, ma-
my w konfesjonale, jest właśnie taki: co ja ta-
kiego zrobiłem, zrobiłam, że moje dzieci odpa-
dły od wiary. To chyba nie ten adres. Znam ka-
techistów, katechetów, ludzi na wiele sposo-
bów głęboko zaangażowanych w Kościół, któ-
rych dzieci odchodzą od wiary. To co oni takie-
go zrobili, że ci przestali chodzić do kościoła? 
Nic takiego nie zrobili. Zły adres tego pytania. 
Myślę, że w najmniejszym stopniu i najrzadziej 
rodzice są czemukolwiek w tym zakresie winni. 

Nie budujcie w sobie nie wiadomo jakiego 
poczucia winy. Poza wszystkim innym, w wie-
rze ostatecznie nie idzie o relacje do was – 
idzie o relacje młodego, i starszego potem, 
człowieka do Boga. W najważniejszym zna-
czeniu wiary, zawsze możecie być wzorcem 
dla swoich dzieci. Zawsze. Ale tylko wtedy, 
kiedy sami jesteście ciągle w tej drodze. Jeśli 
coś może zadziałać, to tylko fakt, że jesteście 
uczniami. W takim fajnym ewangelizacyjnym 
slangu mówi się: uczniów czynią tylko ucz-
niowie. Chcesz pokazać swoim dzieciom, 
że wiara jest ważna, to pokaż, że ona jest 
zawsze przed tobą, że cię buduje.

Dorosnąć 
do najważniejszej decyzji

Myślę, że w trosce o wiarę naszych dzieci 
największym wyzwaniem jest to, co Franci-
szek nazywa dzisiaj „kulturą niedecyzji”. Bo 
chodzi o to, żeby się zdecydować. Tak jak 
Jakub owej nocy zdecydował się na bycie 
ojcem dla narodu. cd na str. 4

Abp Ryś o posłuszeństwie rodzicom i kontrowersyjnych wyborach dzieci.

Kult Bożego Serca trzeba wciąż odnawiać.
   O znaczeniu i historii kultu Najświętszego Serca w Polsce oraz o tym, jakie nadzieje wiążą się z ponowieniem aktu poświęcenia Narodu 
Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się 8 czerwca br. w formie on-line.            
Abp Stanisław Gądecki, który 11 czerwca w Krakowie dokonaL ponowienia tego aktu podkreślił, że ma być on podziękowaniem za otrzymane 
łaski, przeproszeniem i duchowym zadośćuczynieniem za grzechy oraz prośbą o umocnienie wiary i miłości.

https://www.ekai.pl/abp-gadecki-kult-bozego-serca-trzeba-wciaz-odnawiac/
https://www.ekai.pl/abp-gadecki-kult-bozego-serca-trzeba-wciaz-odnawiac/
https://www.ekai.pl/abp-gadecki-kult-bozego-serca-trzeba-wciaz-odnawiac/
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 17, 22-24

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela: Tak mówi 
Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wy-
sokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego 
pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze 
wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze 
izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i 
wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. 
Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszy-
stkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu 
jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poz-
nają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo 
wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który 
sprawia, że drzewo zielone usycha, który 
zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, 
rzekłem i to uczynię».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Dobrze jest dziękować Panu, * 
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy, 
rano głosić Twoją łaskawość, * 
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, * 
rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim * 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc, * 
zawsze pełni życiodajnych soków, 
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, * 
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 13.00. doko-
namy Aktu poświęcenia naszej parafii 
Najświętszemu Sercu Jezusa.

Po Mszy św. o godz. 18.00. odprawimy 
nabożeństwo fatimskie wraz z procesją 
wokół kościoła, z figurą Matki Bożej Fa-
timskiej. Zapraszamy do wspólnej modli-
twy.

W zeszłą niedzielę do puszek zebraliśmy 
1870 PLN na  Świątynię  Opatrzności  Bo-
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DRUGNIE CZYTANIE

Dzisiejszy człowiek zanurzony w do-
czesności: praca, dom, uczelnia, szkoła – 
obowiązki z tym związane, ale też na 
drugim biegunie: odpoczynek, rozrywka, 
zabawa bardzo łatwo może zapomnieć         
o swym celu, o tym dokąd ostatecznie
zmierza.

I tu przychodzi nam z pomocą św. Pa-
weł, który jasno przypomina nam, że „je-
steśmy pielgrzymami” w drodze do nieba. 

A nawet gdy dzisiejszy człowiek o tym 
pamięta, to może zostać mu wmówione, 
że obojętnie jak przeżywa swoje życie, 
jakie są jego postawy, czyny, bo i tak osią-
gnie niebo – wieczną szczęśliwość, 
oglądanie Boga twarzą w twarz.

Tymczasem i w tej sprawie Apostoł jasno 
mówi, że „wszyscy musimy stanąć przed 
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał 
zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe 
lub dobre”. 

2 Kor 5, 6-10
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Mając ufność, 
wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, je-
steśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albo-
wiem według wiary, a nie dzięki widzeniu po-
stępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcieli-
byśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć            
w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu 
podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka 
od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy 
stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każ-
dy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane           
w ciele, złe lub dobre.

Oto słowo Boże Ks. Tomasz Lis

żej. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdecznie Bóg zapłać.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, 14 czerwca, wspomnie-
nie bł. Michała Kozala, biskupa i mę-
czennika,
- w czwartek, 17 czerwca, wspomnienie
św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygo-
dniu imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

   

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest
Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na
wieki.

EWANGELIA
Mk 4, 26-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Je-
zus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym 
dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 
nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Zie-
mia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy 
zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym po-
równamy królestwo Boże lub w jakiej przypo-
wieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko 
gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest naj-
mniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 
wsiane, wyrasta i staje się większe od innych 
jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 
podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu 
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile 
mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie prze-
mawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 
swoim uczniom.

Oto Słowo Pańskie 
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Akt poświęcenia 
naszej paafii 

Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa

13 czerwca (niedziela)
po Mszy św. o godz. 13.00. 

dokończenie ze strony nr 2

Dorosłe dzieci. 
Abp Ryś o posłuszeństwie 

rodzicom i kontrowersyjnych 
wyborach dzieci

   To jest decyzja jakoś nieodwołalna, decyzja, 
która dotyczy innych, która dotyczy właśnie 
ludu Bożego. Jest nieodwołalna, tak jak ojco-
stwo jest nieodwołane. To jest wybór, którego 
w końcu dokonujesz, odnajdując się w tym, do 
czego cię Bóg wybrał, w błogosławieństwie, 
jakie ma dla ciebie – nie dla innych, w obiet-
nicy, jaką ma dla ciebie. 
   Dzisiaj boimy się podejmować decyzje. My-
ślę, że wiele takich zachowań – waszych, na-
szych dzieci, młodych ludzi – traktujemy jako 
wybór i jeszcze myślimy, że to jest wybór nie-
wiary. A to jest tak w dużej mierze ucieczka od 
wyboru, ucieczka od decyzji, strach przed isto-
tną zmianą w życiu, strach przed odpowie-
dzialnością, strach przed czymś, co jest potem 
nieodwołalne. Do tego musisz dorosnąć, mu-
sisz to w końcu zrobić. To jest możliwe, kiedy 
odkrywasz, że w tym jest Boża obietnica i bło-
gosławieństwo Boga dla ciebie – wtedy ten 
proces toczy się dalej. To jest właśnie wiara, 
która przekazywana w rodzinie, toczy się da-
lej.

Powyższy tekst składa się z fragmentów 
najnowszej książki abpa Grzegorza Rysia 

pt. „Skoro jest miłość. 
O rodzinie, szczęściu i nie tylko".

Źródło:
https://stacja7.pl/rodzina/dorosle-dzieci-abp-rys-o-
posluszenstwie-rodzicom-i-kontrowersyjnych-wyborach-
dzieci/

13.06.2021-11.07.2021
Módlmy się do naszej Matki

za dzieci i młodzież,
aby spotkały na swojej drodze

przewodników, którzy pomogą im
wzrastać w wierze

i miłości chrześcijańskiej.

13 czerwca 2021 roku
(niedziela)

po Mszy św. o  godz. 18.00

wraz z procesją wokół kościoła,        
z figurą Matki Bożej Fatimskiej. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Nabożeństwa czerwcowe 
w dni powszednie 

po Mszy św. o godz. 17.00 
w niedziele o godz. 17.00

Z
K O M E N T A R Z

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
https://stacja7.pl/rodzina/dorosle-dzieci-abp-rys-o-posluszenstwie-rodzicom-i-kontrowersyjnych-wyborach-dzieci/9.05.2021
https://stacja7.pl/rodzina/dorosle-dzieci-abp-rys-o-posluszenstwie-rodzicom-i-kontrowersyjnych-wyborach-dzieci/9.05.2021
https://stacja7.pl/rodzina/dorosle-dzieci-abp-rys-o-posluszenstwie-rodzicom-i-kontrowersyjnych-wyborach-dzieci/9.05.2021
https://stacja7.pl/rodzina/dorosle-dzieci-abp-rys-o-posluszenstwie-rodzicom-i-kontrowersyjnych-wyborach-dzieci/9.05.2021
https://stacja7.pl/rodzina/dorosle-dzieci-abp-rys-o-posluszenstwie-rodzicom-i-kontrowersyjnych-wyborach-dzieci/9.05.2021
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