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PIERWSZE CZYTANIE Za 12,10-11 
Będą patrzeć na tego, którego przebili
Czytanie z Księgi proroka Zachariasza
To mówi Pan: ”Na dom Dawida i na miesz-
kańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. 
Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć 
będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, 
i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pier-
worodnym. W owym dniu będzie wielki płacz 
w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-
Rimmon na równinie Megiddo”. Oto Słowo 
Boże.
DRUGIE CZYTANIE Ga 3,26-29 
Wiara w Chrystusa znosi podziały między 
ludźmi
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Galatów
Bracia: Wszyscy dzięki wierze jesteście synami 
Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, 
którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 
przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już 
żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani 
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani 
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jed-
nym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie 
do Chrystusa, to jesteście też potomstwem 
Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. 
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 9,18-24 
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź 
męki
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z 
Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapyta-
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niem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni 
odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za 
Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z daw-
nych proroków zmartwychwstał”. Zapytał 
ich: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Piotr 
odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy 
surowo im przykazał i napomniał ich, żeby ni-
komu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Czło-
wieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzuco-
ny przez starszych, arcykapłanów i uczonych 
w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmar-
twychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: 
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż 
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z 
mego powodu, ten je zachowa”. Oto słowo 
Pańskie.
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INTENCJE MSZALNE
Niedziela 20.06. – 12 n. zwykła 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 20).
7:00 + Stanisławę Bąk, Piotra Paukina, Elizę 
Brix.
8:30 O bł. Boże i opiekę MB dla Oli w 14 



r. urodzin. 
10:00 + Wandę i Stanisława Chmielew-
skich.
11:30 + Jana i Helenę Pobożych oraz ich ro-
dziców.
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Jana Mazka, Jana i Janinę Żura-
wiów. 
Poniedziałek 21.06. – Św. Alojzego Gon-
zagi, zakonnika
6:30 + Władysławę.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 21).
7:00 + Krystynę Fornalczyk (mies. po śm.).
8:30 + Stanisławę Rzewuską – Wolską, Ju-
liannę Olejniczak.
18.00 + Julię, Jana i Martę Przybysiaków.
Wtorek 22.06. 
6:30 O bł. Boże, zdrowie dla Henryka i 
Aleksandry, dzieci, wnuków i prawnuków.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 22).
7:00 + Bohdana Pileckiego.
8:30 + Lecha Kowalczyka (mies. po śm.).
18:00 + Józefa Przyczkę (14 r. śm.) Mariana 
Ochmańskiego (2 r. śm.).
Środa 23.06. 
6:30 + Wandę Lech.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 23).
7:00 + Annę, Andrzeja, Jana, Teresę, Zeno-
na, Stanisława, Juliannę, Dorotę i cr. Wasąż-
ników i Wawryniuków.
8:30 + Władysława, Zofię, Stefanię, Stani-
sława Słupińskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy
Dz.-bł. w 10 r. ślubu Moniki i Andrzeja z 
prośbą o dary Ducha Św. dla Jubilatów i 
syna Bartosza.
+ Tomasza Cwalinę (4 r. śm.), ojca Ryszarda 
(38 r. śm.) oraz dz-ków Janinę i Jana oraz 
Mariannę i Czesława. + Danutę Niedziałek 
(3 r. śm.), r-ców Kazimierę i Aleksandra. + 
Jana Solarczyka (im.) + Janinę (18 r. śm.) 
i Władysława (12 r. śm.) Grzybów. + Jani-
nę Budną (im.). + Wiesława Turbacza (1 

r. śm.). + Stanisławę Rzewuską – Wolską 
(mies. po śm.). + Andrzeja Lenarczyka (3 r. 
śm.). + Edwarda i Janinę Jakubików.
Czwartek 24.06. – NARODZENIE ŚW. 
JANA CHRZCICIELA
6:30 +Janinę (im) i Bonifacego Waśkiewi-
czów, Janinę Ołtarzewską.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 24).
7:00 + Władysława, Jana, Tadeusza i Edwar-
da Kwaśniewskich.
7:00 + Jana Barańskiego.
7:00 + Stefana Kondeja (4 r. śm.).
8:30 + Jana Kompę.
18:00 + Jana Dańskiego.
Piątek 25.06. 
6:30 + Zygmunta Misiota (1 r. śm.), Marian-
nę i Stanisława Owczarków, Weronikę i Jó-
zefa Misiorów.
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 25).
7:00 + Jana Frontczaka (19 r. śm.).
8:30 + Jana i Wandę Witkowskich, cr. Wit-
kowskich i Gociów. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
18:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów.
Sobota 26.06. 
6:30 + Piotra Mazka (Gr. 26).
7:00 + Jana Basiewicza i rodziców.
7:00 Dz.-bł. w 45 r. ślubu Elżbiety i Jana.
8:30 + Bronisławę i Józefata Kajków.
17:00 Ślub: Paweł Mielczarek – Dorota 
Szuchnik.
18:00 Ślub: Adam Duszyński – Marta Paw-
łowska.
Niedziela 27.06. – 13 n. zwykła 
7:00 + Piotra Mazka (Gr. 27).
7:00 + Władysławę i Władysława Nowa-
ków.
8:30 + Huberta, Filipa Staroniów, Natalię i 
Mateusza Kaniów.
10:00 + Władysława Krajewskiego.
11:30 + Władysława Bieńka i cr. Bieńko i 
Kalbarczyków.
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00
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wJezus przypomniał nam dziś, jaka 
była cena naszego zbawienia. Dla nas mu-
siał wycierpieć mękę krzyżową i śmierć. 
Tym bardziej strzeżmy daru, który dziś 
otrzymaliśmy, w postaci kolejnego kroku 
w budowaniu przyjaźni z Nim.

wTę przyjaźń możemy potwierdzać i ce-
mentować, uczestnicząc w nabożeństwach 
czerwcowych, modląc się wspólnie słowa-
mi litanii do Serca Pana Jezusa. Robimy 
to przez cały miesiąc czerwiec, który jest 
poświęcony kultowi Bożego Serca.

wW czwartek, 24 czerwca obchodzić 
będziemy uroczystość narodzenia świę-
tego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym 
świętym oprócz Matki Bożej, którego na-
rodzenie wspomina się w liturgii Kościo-
ła. Wynika to z jego ogromnego znaczenia 
jako poprzednika Mesjasza.

wGościmy dzisiaj w naszej parafii sio-
strę Gabrielę ze Zgromadzenia ss. Domi-
nikanek. Opowie nam o misjach w Boli-
wii, gdzie pracuje, i będzie zbierała ofiary 
do puszek na ten cel. 

wJuż niedługo rozpoczyna się okres 
letnich wyjazdów i odpoczynku, kiedy 
bardzo często będziemy korzystać z sa-
mochodu. Pragniemy poświęcić nasze 
samochody, by prosić o Bożą opiekę, a 
sobie przypomnieć, że wszystko, co posia-
damy (a więc również i samochód) mają 
nas prowadzić do Boga. W niedzielę za 
tydzień po wszystkich Mszach św. będą 
święcone pojazdy (samochody, motocy-
kle, rowery) zarówno te, niedawno naby-
te, jak i te, które już wiele lat posiadamy. 

Najpierw wspólna modlitwa przy ołtarzu 
i potem księża udadzą się, by poświęcić 
poszczególne samochody. 
wRównież za tydzień ks. Grzegorz Mio-

duchowski będzie zbierał ofiary na tacę na 
budowę kościoła w Nadmie.

W tym tygodniu patronuje nam:
w poniedziałek, 21 czerwca – święty 

Alojzy Gonzaga, jezuita oddany całym ser-
cem posłudze chorym. Polecajmy mu w mo-
dlitwie ludzi chorych i cierpiących.

A WY ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?

Trudno przejść obok Niego obojętnie
W kruchcie starego, zabytkowego kościoła 

w Hajdukach koło Nysy jest krzyż. Blaszany 
wizerunek Ukrzyżowanego poznaczony jest 
licznymi śladami kul. Kto strzelał do krzyża? 
Dlaczego? Strzelał sowiecki żołnierz, gdy w 
roku 1945 szedł na Berlin. A dlaczego? Czy 
tylko z pustej zabawy? Czy raczej dlatego wy-
brał krzyż, że miał zapisaną w sercu wrogość 
do krzyża? Nie wiem. A dlaczego my przystro-
iliśmy krzyże przed kościołem?

Opowiadałem wam kiedyś o Marysi, która 
jeszcze za czasów komunistycznych nie zdjęła 
maleńkiego krzyżyka ze swego szkolnego far-
tuszka. Zmuszono ją do odejścia ze szkoły, ale 
krzyżyka nie zdjęła. Dlaczego? A dlaczego jej 
wychowawczyni z technikum z taką zaciekło-
ścią prześladowała Marysię? Dlaczego owej 
nauczycielce przeszkadzał ów krzyżyk noszony 
przez dobrą i wzorową uczennicę?

Patrzę na naszych ministrantów i mini-
strantki. Tak wiernie otaczają ołtarz, nie tylko 
w dni świąteczne, ale na . Dlaczego?

Mieliście czasem w ręce pismo «Nie»? Nie 
bierzcie, nie warto. Ile tam nienawiści wobec 
wszystkiego, co związane z wiarą, religią, Ko-
ściołem. Dlaczego?

Wracałem kiedyś z kolędy, tu u nas. Prze-
chodziła grupa młodzieży wracającej z dys-
koteki. Jak oni wyzywali! Nie mnie, ja byłem 
tylko pretekstem. Oni kpili z Jezusa, z wiary, z 
Boga. Dlaczego?

Na te wszystkie „dlaczego?” odpowiedź jest 
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jedna: Trudno przejść obok Jezusa obojętnie. 
Albo jest się Jego przyjacielem, albo trzeba być 
Jego wrogiem.

Owszem, można udawać, że mnie to 
wszystko nic nie obchodzi. Ale uwierzcie mi, 
ja na to patrzę prawie czterdzieści lat: taka 
pozorna obojętność jest tylko skrywaną wro-
gością. Dlatego z całym przekonaniem powtó-
rzę: Trudno przejść obok Jezusa obojętnie. 
Albo jest się Jego przyjacielem, albo trzeba być 
Jego wrogiem.

Pytanie i realizm Jezusa
Opowiedział nam dziś św. Łukasz, jak to 

Jezus poszedł ze swymi uczniami w okolice 
Cezarei Filipowej. Był to zakątek odludny i 
spokojny. W atmosferze ciszy, pięknej i buj-
nej przyrody, padło pytanie: Za kogo uważa-
ją mnie tłumy? To, co zapisał ewangelista, to 
tylko skrót długiej, być może wielogodzinnej 
rozmowy. Na koniec, gdy wszyscy się wyga-
dali, gdy naopowiadali, co to ludzie o Jezusie 
sądzą, padło pytanie: A wy? Za kogo wy mnie 
uważacie?

Myślę, że zanim Piotr odpowiedział, mu-
siała zapaść długa chwila milczenia. Bo łatwo 
mówić o kimś i za kogoś. Trudniej za siebie. 
W końcu odpowiedź padła: Uważamy, że je-
steś Mesjaszem Bożym – to znaczy posłanym 
przez Boga Zbawicielem. Jak na to wyznanie 
zareagował Jezus? Można rzec, że wylał ku-
beł zimnej wody na głowy apostołów. Zaczyna 
mówić o czekającym go cierpieniu, o krzyżu, o 
śmierci. Owszem, mówi o zmartwychwstaniu 
– ale pamiętajmy, że wtedy była to czysta abs-
trakcja. Słowo „zmartwychwstać” jeszcze nic 
nie znaczyło.

Ważne to wszystko dla nas – bo patrząc, jak 
świat reaguje na imię „Jezus”, musimy Jego 
pytanie odnieść do siebie. Tak, jakby Jezus 
pytał dziś mnie i ciebie: „A ty, właśnie ty, za 
kogo mnie uważasz? Kim ja jestem dla ciebie? 
Nie dla papieża i biskupa, nie dla św. Antonie-
go czy św. Małgorzaty, ale właśnie dla ciebie 
– kim jest Jezus?

Odpowiedź: wyznać i trwać
Jak odpowiedzieć? Nie, na razie nie py-

tam, co odpowiedzieć, ale jak odpowiedzieć. 
Bo odpowiadać można słowami, mówiąc, wy-
znając coś, albo czemuś przecząc. Odpowiedź 
słowami, a nawet gestem wyrażona, może 
mieć ogromne znaczenie i daleko idące skutki. 
Popatrzcie na męczenników, choćby na prze-
piękną i ujmującą postać św. Agnieszki. Odle-
głe czasy – ale ten sam problem, pytanie, kim 
dla ciebie jest Jezus. Jej odpowiedź była krótka 
i prosta: „Kocham tylko Jego”. Ale wkrótce 
Agnieszka musiała to samo wypowiedzieć ina-
czej – zginiesz, zabijemy cię, jeśli nie odwołasz 
tych słów. Czternastoletnie dziecko odpowie-
działo wtedy ofiarą życia – spokojnie, ufnie, z 
bezgraniczną prostotą człowieka przekonane-
go o słuszności swej postawy. Położyła główkę 
pod miecz kata. Jemu zadrżała ręka, nie jej.

Można odpowiedzieć inaczej: tak, jak od-
powiedziała pewna kobieta – nauczycielka, 
żona, matka kilkorga dzieci. Świadomie wie-
rząca mówiła (znałem ją): „Jezus jest dla mnie 
wszystkim”. A to przekonanie kazało jej być 
cierpliwą, bardzo cierpliwą i dobrą żoną, dobrą 
i pełną poświęcenia matką. I angażować się 
w społeczne życie swojej wioski, i w apostoło-
wanie w swoim środowisku. Także wtedy, gdy 
zwłaszcza wierzących, przekonanych i prak-
tykujących nauczycieli komunistyczna władza 
zwyczajnie prześladowała.

Można – i trzeba! – odpowiadać Jezusowi 
słwem. Ale więcej znaczy odpowiedź dawana 
życiem, postawą, czynem. Czy taką odpo-
wiedź dawali tylko męczennicy i ludzie wyjąt-
kowi? – Bynajmniej. Tak wielu z nas trwa przy 
wierze w Jezusa. Tak wielu – jak On – stara 
się dobrem wypełniać czas swego życia. Tak 
wielu – jak On – bierze swój codzienny krzyż i 
z ufnością w zwycięstwo dobra idzie przez ży-
cie. Tak wielu – jak On – potrafi wszystko co 
ma ofiarować innym ludziom, społeczeństwu, 
Ojczyźnie, Kościołowi.

A zatem niech mi wolno będzie w imieniu 
Jezusa postawić pytanie: A wy za kogo mnie 
uważacie? Albo bardziej osobiście: A kim dla 
ciebie, tak, właśnie dla ciebie, jest Jezus? Jaką 
odpowiedź ty dajesz swoim życiem?

Ks. Horak


