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SŁOWO BOŻE
(Mk 13, 33-37)

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 
podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył 
swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu 
przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:  
z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: 
Czuwajcie!».

 

Boże Ciało
W czwartek 26 maja b.r. obchodziliśmy Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po mszy Św. o godz. 1000 
złożyliśmy publiczne wyznanie wiary w Jezusa Eucharystycznego po-
przez udział w procesji teoforycznej do 4 ołtarzy. W tym roku procesja 
odbyła się na terenie osiedla.
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Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli

Jednym z najlepszych komentarzy 
biblijnych do stawianej tutaj tezy jest 
początek Pierwszego Listu św. Jana,        
w którym czytamy: "To wam oznajmiamy, 
co było od początku, cośmy usłyszeli         
o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi  
oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały 
nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy 
je widzieli, o nim świadczymy i głosimy 
wam życie wieczne, które było w Ojcu,      
a nam zostało objawione" (1 J 1, 1-2). Św. 
Jan pisze o życiu wiecznym, które się 
objawiło. Chodzi więc nie tylko o nie– 
zwykłość historycznych wydarzeń towa– 
rzyszących zmartwychwstaniu Chrystusa, 
ale także i przede wszystkim o sens ludz-
kiej egzystencji, jaki odsłania się przez his-
toryczne wydarzenie zmartwychwstania 
Chrystusa. Jeśli chrześcijanie naszego 
czasu wierzą, że Jezus naprawdę 
zmartwychwstał, czynią to nie tylko na pod-
stawie ustnego czy pisemnego przekazu. 
Jest raczej odwrotnie. Właśnie dlatego, że 
Duch Święty ukierunkowuje ludzkie serca  
i umysły na spotkanie z prawdą objawioną, 
przekaz o tajemnicy Zmartwychwstania nie 
dociera do nas jedynie z zewnątrz, jak list 
przekazany przez pocztę. Serce ludzkie 
niejako wyczekuje prawdy, którą ogłasza 
mu Kościół. Budzi się do życia pod 
wpływem łaski i pozwala w Chrystusie 
rozpoznać dar Bożej miłości, która okazała 
się większa niż grzech i śmierć. W tym 
sensie nauka o zmartwychwstaniu Chrys-
tusa z jednej strony opiera się na 
świadectwie pierwszych uczniów, niejako 
wierzy historycznym faktom, które przy- 
taczają w tekstach Pisma Świętego, z dru-
giej jednak strony równie mocno odnajduje 
swoją wiarygodność intelektualną w sercu 
człowieka, które w sposób naturalny ocze-
kuje ostatecznego uwolnienia ludzkości od 

zła i śmierci oraz odpowiedzi na pragnienie 
życia wiecznego. Zgodność owego 
złożenia pragnień serca z nauką Kościoła 
jest jednym z najbardziej racjonalnych 
"dowodów" prawdziwości zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Rozumiejąc tę podwójną 
złożoność, dochodzimy także do 
pełniejszego pojmowania słów samego Je-
zusa, który po swoim zmartwychwstaniu 
zwraca się do niewiernego Tomasza: 
"Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli" (J 20, 29).

O dowodach dotyczących praw- 
dziwości zmartwychwstania Chrystusa 
trudno jest mówić w sensie ścisłym. Przy-
najmniej w odniesieniu do sposobu dowo-
dzenia, który zdominowany jest przez nau-
ki empiryczne. We współczesnej nauce za 
prawdziwe uznaje się często jedynie to, co 
zostało zanotowane przez ludzkie zmysły  
i co może zostać w jakiejś mierze material-
nie potwierdzone. W ten sposób Zmart-
wychwstanie nigdy nie znajdzie wystar- 
czającego potwierdzenia. Jeśli jednak 
sprawę wiarygodności intelektualnej 
poszerzyć na obszar ludzkich pragnień      
i pytań egzystencjalnych, okaże się, że 
Zmartwychwstanie nie tylko idealnie na nie 
odpowiada, ale potrafi także głęboko 
człowieka poruszyć i zafascynować swoją 
wewnętrzną siłą przekonania.    

Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Jezusa
ks. dr Mirosław Tykfer (http://www.deon.pl) cz. 3
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na czerwiec 2016 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines   
i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do 
spotkania i solidarność.

Intencja misyjna:
 Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali 
formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze 
przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

Responsorium do św. Antoniego z Padwy
K.: Jeśli cudów szukasz idź do Antoniego,
Wszelkich łask dowody, odbierzesz od 
niego.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności,
Wszak święty Antoni od nieszczęścia 
chroni.
K.: Za jego przyczyną chorzy zdrowo 
wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W.: Serce się ucisza...
K.: Kalecy się cieszą członków uzdro- 
wieniem,
Zguby się wracają za ufnym westch-
nieniem.
W.: Serce się ucisza...
K.: W każdej on potrzebie pomoże, 
pocieszy,
I w każdym nieszczęściu na ratunek 
spieszy.
W.: Serce się ucisza...
K.: Tak wszyscy od niego ratunek 
odnoszą,
I z jego ziomkami sławę jego głoszą.
W.: Serce się ucisza...
K.: Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
chwała za tę władzę, daną Antoniemu.

W.: Serce się ucisza...
K.: Weź nas w opiekę, święty Antoni.
W.: Niech nas twa prośba od złego    
ochroni.
Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, któryś 
świętego Antoniego przedziwnym 
pośrednictwem obdarzyć raczył, użycz 
nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi 
jego pokornie majestat Twój prosimy, 
przez jego przyczynę skutecznie otrzymać 
mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.
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INTENCJE MSZALNE
Czerwiec 2016
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Czerwiec - Wrzesień 2016

4 czerwiec 2016

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

18 czerwiec 2016

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

2 lipiec 2016

Rożek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

16 lipiec 2016

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

30 lipiec 2016

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

13 sierpień 2016

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

27 sierpień 2016

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

10 wrzesień 2016

Słowicka Iwona

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

24 wrzesień 2016

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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Kącik kulinarny: Ciasteczka bombki

Komendant Straży Pożarnej przychodzi do 
dyżurki, zapala papierosa i robi sobie kawę. 
Następnie zwraca się do strażaków:

- Chłopy, caaaałkiem powoli się zbieramy. 
Urząd Skarbowy się pali...

***
Facet pyta strażaka:
- Dlaczego już pan odjeżdża? Przecież 

jeszcze pan nie ugasił całego pożaru!?
- Niech pan z pretensjami zgłasza się do 

mojego komendanta! Ja chciałem pracować 
na całym etacie, a on dał mi tylko pół...

***
Jasiu z tatą stoi w kolejce w sklepie.
- Tato! Popatrz jaka gruba pani!
- Jasiu, bądź grzeczny!
Nagle z torebki grubej kobiety wydobywa 

się dzwonek telefonu:
- Piiip, piip, piip!
-Tato! Uważaj! Ona cofa!

***
- Kiedy jest dzień ojca?
- Kiedy mamy nie ma w domu.

***
Jasiu, umiesz liczyć?
- Tak, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest 

po dziesięciu?
- Walet.

***
Ojciec do Jasia:

- Mamusia skarży się, że zachowujesz się, 
jakbyś w ogóle nie słyszał, co do ciebie mówi.

- Ale tato...
- Nie tłumacz się, tylko mów, jak ci się 

udało to osiągnąć.

Składniki:
Ciasto:
● 250 g mąki
● 120 g masła
● 100 g cukru pudru
● 1 żółtko
● sól
● masło do smarowania blachy 
Pozostałe:
● przynajmniej 500 g innych bakalii,       

w proporcji wg gustu (drobno krojone 
migdały, różne rodzaje rodzynek, kro-
jone suszone śliwki i morele, figi, skór-
ka pomarańczowa razem z sosem ze 
smażenia etc.)

● 250 g masła
● 2–3 łyżki kakao
● 200 g cukru
● 2 szklanki orzechów włoskich drobno 

pokrojonych
● kieliszek rumu
● cukier kryształ 
● drobno krojone orzechy włoskie do ob-

taczania kulek

Przygotowanie:
Zagnieść ciasto z wszystkich składników, 
chłodzić przez pól godziny, rozwałkować 
i piec na blasze posmarowanej masłem   
w piekarniku o temp. 190°C przez 20 
minut. Po ostudzeniu ciasto drobno 
pokroić. Następnie zmieszać ze sobą 
bakalie, pokruszone ciasto, kakao, cukier. 
Dodać stopione masło i rum. Zagnieść. 
Formować małe kulki, obtaczać w sieka-
nych drobno orzechach zmieszanych      
z cukrem kryształem. Schłodzić.

gmb

Kącik humoru
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Papież Franciszek: Homilia w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego 

(15 maja 2016)
Zasadniczym celem misji Jezusa, której 

kulminacją jest dar Ducha Świętego, było 
ponowne nawiązanie relacji z Ojcem, znisz-
czonej przez grzech; byśmy nie byli już siero-
tami, a stali się na nowo dziećmi.

Apostoł Paweł, pisząc do chrześcijan   
w Rzymie, mówi: „wszyscy ci, których pro-
wadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie 
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się 
znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście 
ducha przybrania za synów, w którym 
możemy wołać: «Abba, Ojcze!»”(Rz 8,14-15). 
Oto odnowiona relacja: ojcostwo Boga działa 
w nas na nowo poprzez zbawcze dzieło 
Chrystusa i dar Ducha Świętego.

Duch jest nam dany przez Ojca i pro-
wadzi nas do Ojca. Całe dzieło zbawienia jest 
dziełem odrodzenia, w którym ojcostwo Boga, 
przez dar Syna i Ducha Świętego wyzwala 
nas z osierocenia, w które popadliśmy. Także 
w naszych czasach mamy do czynienia         
z różnymi znakami tej naszej kondycji sierot: 
z ową wewnętrzną samotnością, jaką odczu-
wamy także pośród tłumu, która czasami 
może stać się smutkiem egzystencjalnym;     
z ową domniemaną autonomią wobec Boga, 
której towarzyszy pewna tęsknota za Jego 
bliskością; z owym rozpowszechnionym anal-
fabetyzmem duchowym sprawiającym, że nie 
potrafimy się modlić; z ową trudnością odczu-
wania życia wiecznego jako prawdziwego      
i realnego, będącego pełnią komunii, która 
rodzi się tutaj, a rozkwita po śmierci; z ową 
trudnością w uznaniu drugiego za brata, jako 
syna tego samego Ojca; oraz innymi podob-
nymi oznakami.

Temu wszystkiemu przeciwstawia się 
kondycja synów, będąca naszym pierwotnym 
powołaniem. Jest ona tym, do czego jesteśmy 

stworzeni, naszym najgłębszym „DNA”, które 
zostało jednak zniszczone i aby je odnowić 
konieczna była ofiara Jednorodzonego Syna. 
Z wielkiego daru miłości, jakim była śmierć 
Jezusa na krzyżu, wypłynęło dla całej 
ludzkości, jak ogromny wodospad łaski, 
zesłanie Ducha Świętego. Ten, kto z wiarą 
zanurza się w tej tajemnicy odrodzenia rodzi 
się na nowo do pełni życia synowskiego.

„Nie zostawię was sierotami”. Dziś,      
w święto Pięćdziesiątnicy te słowa Jezusa, 
każą nam również pomyśleć o macierzyńskiej 
obecności Maryi w Wieczerniku. Matka Jezu-
sa jest pośród wspólnoty uczniów zgroma-
dzonych na modlitwie: jest Ona żywą 
pamięcią Syna i żywym przyzywaniem Ducha 
Świętego. Jest Ona Matką Kościoła. Jej 
wstawiennictwu powierzamy w szczególny 
sposób wszystkich chrześcijan, rodziny          
i wspólnoty, które w tej chwili najbardziej 
potrzebują mocy Ducha Pocieszyciela, 
Obrońcy i Pocieszyciela, Ducha prawdy, 
wolności i pokoju.

Duch Święty, jak to znów stwierdza św. 
Paweł, sprawia, że należymy do Chrystusa: 
„Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, 
ten do Niego nie należy” (Rz 8,9). Umacniając 
naszą relację z Panem Jezusem, Duch 
Święty wprowadza nas w nową dynamikę 
braterstwa. Przez Brata nas wszystkich, 
którym jest Jezus, możemy odnosić się do 
siebie nawzajem w nowy sposób, już nie jako 
sieroty, ale jako dzieci tego samego dobrego 
i miłosiernego Ojca. A to wszystko zmienia! 
Możemy postrzegać siebie jako bracia,          
a nasze różnice pomnażają jedynie radość    
i zdumienie przynależności do tego jedynego 
ojcostwa i braterstwa.
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