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ZE SŁOWA BOŻEGO NA X NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
    Rdz 3, 9-15; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35 

      Jezus przyszedł z uczniami swoimi do 
domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet po-
silić 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 króle-
stwo 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. Za-
prawdę 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 wiecz-
nego". 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 po-
wiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze 
szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest 
moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglą-
dając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto 
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, 
ten jest Mi bratem, siostrą i matką". 
                                                       Mk 3, 20-35 

KOMENTARZ 

        Jednym z głównych problemów czło-
wieka jest tendencja do życia w zakłama-
niu. My często nosimy w swoim sercu 
mniej lub bardziej przekłamane obrazy 
Pana Boga. Te demoniczne obrazy 
Stwórcy przewijają się na różne sposoby. 
Oskarżamy Go, nie ufamy Mu, myślimy, 
że jest surowy i nas śledzi, że się pastwi 
nad nami. Czy nie jest tak, że wiele słów 
Pana Jezusa traktujemy jako jakiś straszny 
ciężar? Może najlepiej by było gdyby nie 
było Ewangelii, Pana Jezusa i przykazań? 
Można mieć tak bardzo zafałszowany ob-
raz Boga, iż się dochodzi do jakiejś para-
noi, że z Syna Bożego można zrobić złego. 

Można dojść do takiego absurdu, że Bóg, 
który jest maksymalnie dobry będzie się 
jawił jako Ktoś straszliwie zły. To jest wła-
śnie grzech przeciwko Duchowi Świę-
temu. Można tak wykoślawić obraz Boga, 
że człowiek potraktuje Go jako piekielne 
zło i się odwróci od Niego. Często dobro 
nazywamy złem a złem dobro. To co jest 
prawdą nazywamy kłamstwem a to co 
jest kłamstwem nazywamy prawdą. Po 
grzechu jest w nas brak wewnętrznej mi-
łości prawdy. Bóg jest Miłością i wszystko 
co mówi do nas wypływa z miłości. On 
nas kocha i choćbyśmy nie wiadomo co 
zrobili wracajmy do Niego. Ks. Wojciech  
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O WZAJEMNYM ZROZUMIENIU 
     W małżeństwie: Dla nas ważny jest przykład, szacunek i wzajemna tolerancja. Powinniśmy być bardziej tole-
rancyjni niż drzewo, gdyż nawet jeśli jest ścinane nie protestuje, gdy wysycha – nie prosi o wodę. (żona Agata) 
     W pracy: Pracownik chce czuć się bezpiecznym i docenionym. Poprzez to otrzymuje motywację do jeszcze lep-
szej pracy. Także relacja z przełożonym i wzajemny szacunek wśród pracowników sprzyja pracy. (pracujący Karol) 
    W chorobie: Chory jest odbiciem cierpiącego Chrystusa. Chce z Nim znosić cierpienie z nadzieją uzdrowienia. 
Ale też jest gotowy na przyjęcie Jego woli. Spodziewa się, że luzie uszanują ten jego duchowy świat. (chora Teresa) 
     Zrozumieć młodych: Oczekujemy spojrzenia z naszej perspektywy. Potrzebujemy miłości i poświęcenia nam 
czasu, ale też zrozumienia tego, że dorastamy i pewne sytuacje powinniśmy przeżywać sami. (uczeń Krystian) 

KREWNI JEZUSA  
     Kiedy widzimy małe dziecko, wtedy 
próbujemy odnaleźć w nim podobieństwo 
do rodziców, czy też do kogoś z najbliż-
szych krewnych, w których płynie ta sama 
krew. Wiemy, jak dumni są rodzice, gdy 
owe podobieństwo się odnajduje. Myślę, 
że każdy z nas szuka w sobie takiego po-
dobieństwa w rodzicach czy w rodzeń-
stwie. Gdy je odnajdujemy, czujemy bli-
skość, przecież płynie w nas ta sama krew. 
Jesteśmy jedną rodziną. Rodzina to jest 
siła! Myślę, że podobnie jest z wiarą. Św. 
Ignacy Loyola mówił, że chciałby być ży-
dem w ciele, by być bardziej podobnym do 
Jezusa Chrystusa. Jednak dzisiejszy frag-
ment Ewangelii, a zwłaszcza wypowiedź 
Jezusa uświadamia nam, że nasze podo-
bieństwo do Jezusa i bycie Jego krewnym 
nie ma w naszym pochodzeniu. Krewnymi 
Jezusa są ci, którzy spełniają wolę Ojca, 
który jest w niebie. Nie tyle liczą się więzy 
krwi, co pełnienie woli Bożej… A to już nie 
jest takie proste! Aby pełnić wolę Boga trze  

ba mieć dar rozeznania. Dar rozeznania 
jest matką wszystkich cnót. Dlatego po-
trzebuje go każdy zarówno do udzielania 
wskazówek innym, jak też kierowania i do-
skonalenia siebie. Ten dar polega na tym, 
aby wiedzieć, kiedy w moim życiu mówi 
Bóg a kiedy szatan. Kiedy idę za wolą Bożą 
a kiedy za własnymi projekcjami. Brak ro-
zeznania to brak umiejętności rozróżnienia 
tego. Bez odróżniania nie można działać. 
Czym zatem jest rozróżnienie? To jest Mą-
drość Boża, którą daje nam Duch Święty, 
abyśmy mogli rozpoznać wolę Bożą. Prze-
ciwieństwem rozróżnienia jest chaos. Są 
drogi, co zdają się ludziom słuszne, a w 
końcu prowadzą do śmierci. Hebrajskie 
przysłowie mówi: „Nie czyń podarków 
dziecku, dopóki nie potrafi rozróżnić ka-
mienia od orzecha. Mogłoby udusić się, 
połykając orzech lub usiłować rozbić ka-
mień, aby zjeść jego okruchy. Wolą Bożą 
jest nasza świętość, a świętość to pewność, 
że Bóg mnie kocha. Ks. Bohdan Dutko MS 

     MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W środę (13 VI) przypada Dzień 
Fatimski. Msza Święta, której 
przewodniczył będzie ks. prał. 
Stanisław Łada, proboszcz parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego z Pruszcza Gdańskiego o 
godz. 18:00. Po Mszy Świętej mo-
dlitwa różańcowa z procesją fatim-
ską. Całodzienna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu rozpocz-
nie od godz. 8:30.  

2. Codziennie na godz. 17:30 za-
praszamy na nabożeństwa czerw-
cowe ku czci NSPJ. 

3. Zapraszamy na Mszę Święta 
zbiorową za zmarłych w czwartek 
(14 V) na godz. 18.00. Intencje 
można składać w zakrystii. 

4. Wszystkich uczestników tego-
rocznej pielgrzymki do Ziemi 
Świętej zapraszamy na spotkanie 
w piątek (15 VI) na godz. 19.30 do 
sali parafialnej. 

5. Dziękujemy za ofiary złożone 
dzisiaj na tacę, które zostaną prze-
znaczone na cele inwestycyjne.  

6. Zapraszamy do udziału w uro-
czystości święceń diakonatu, które 
odbędą się w sobotę, 16 czerwca 
br. o godz. 10.00 w kościele pw. 
Świętej Jadwigi Królowej w 
Gdańsku Oruni Górnej. Pamię-
tajmy o kandydatach do święceń w 
naszych codziennych modlitwach, 
zwłaszcza o kl. Bartoszu Wierzbi- 

ckim.  który przez ostatni se-
mestr odbywał w naszej parafii 
praktyki duszpasterskie. 

7. Polecamy uwadze prasę kato-
licką: Gość Niedzielnego, Nie-
dzielę i biuletyn parafialny Ave 
Maria za dowolną ofiarę. 
Jest już dostępny czerwcowy 
numer miesięcznika U Pani Fa-
timskiej. W najnowszym nume-
rze znajdują się artykuły doty-
czące tematu: Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, Ducha Świę-
tego oraz tematyka związana z 
Bożym Ciałem. Rozpoczynamy 
również cykl artykułów: Z dzie-
jów teatru religijnego w dawnej 
Polsce.  W najnowszym nume-
rze znajduje się także wywiad z 
przedstawicielem Różańca Ro-
dziców, opis życia bł. Marii Kar-
łowskiej oraz słowo Alana 
Amesa skierowane do czytelni-
ków. Naszą gazetkę parafialną 
można nabyć u ministrantów 
przy wyjściu z kościoła oraz w 
zakrystii. Cena czasopisma to 
minimum 2 zł. Serdecznie zapra-
szamy do zakupu. 

8. Polećmy Miłosierdziu Bożemu 
drogich nam zmarłych: ks. Je-
rzego, budowniczych, dobro-
dziejów naszego kościoła oraz 
zmarłych z naszych rodzin. Do-
bry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 11 CZERWCA 2018 R  
ŚW. BARNABY  

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i Dary Ducha Świętego dla ks. Joachima z 
okazji 32. rocznicy święceń kapłańskich  

18.00 
1) W intencji Barbary i jej rodziny 
2) † Antoni Kisłowski oraz rodzice: Marianna (k) i Stanisław 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Jadwigi i Romana z okazji 30. 
rocznicy ślubu 

WTOREK, 12 CZERWCA 2018 R.  

7.00 † Julianna (k) Furstenau 

8.00 
1) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
2) † Marian Fitas w 9. rocznicę śmierci 

18.00 † Józefa (k) i Brunon Kasprzyccy oraz dziadkowie z obojga storn  

19.00 
1) † Radosław oraz rodzice z obojga stron 
2) O zdrowie dla Bogdana Szymańskiego 

ŚRODA, 13 CZERWCA 2018 R.  
DZIEŃ FATIMSKI – ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla ks. 
Adama z okazji 9. rocznicy święceń kapłańskich 

8.00 O dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę MBF dla Krzysztofa, Piotra, Adama, ich rodzin i bliskich 

18.00 
1) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
2) † Zdzisław w 18. rocznicę śmierci 
3) Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Doroty  

CZWARTEK, 14 CZERWCA 2018 R.  
BŁ. MICHAŁA KOZALA 

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Zygmunt 

18.00 † Zbiorowa za zmarłych 

19.00 † Jerzy Urbaniak w 6. rocznicę śmierci, rodzice, rodzeństwo oraz zmarli z rodziny Urbaniak i Góreckich 

PIĄTEK, 15 CZERWCA 2018 R.  
BŁ. JOLANTY  

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Józef, Bronisława (k), Jan, Agnieszka oraz zmarli z rodziny Czerwińskich i Stolińskich  

18.00 † Brygida Kozłowska 

19.00 † Zmarli z rodziny Góreckich, Inatlewskich, Jastrzębskich 

SOBOTA, 16 CZERWCA 2018 R.  

7.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Stanisław Szajda w 1. rocznicę śmierci 

18.00 † Zofia w 12. rocznicę śmierci oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron 

19.00 † Mama Leokadia w 15. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga storn 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 
17 CZERWCA 2018 R. 

6.30 † Maria w 4. rocznicę śmierci oraz Karl i zmarli z rodziny 

8.00 
1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Łucji, Alfreda, ich dzieci i wnuków  
2) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

9.30 † Stanisław i Alina 

11.00 † Stefania w 26. rocznicę śmierci, Anastazja i Wincenty  

12.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Jadwigi i Zygmunta Banaszek 
z okazji 60. rocznicy ślubu 

14.00 
Dziękczynna za opiekę z prośbą o Boże błogosławieństwo dla I Roży Różańcowej Rodziców modlących się 
za dzieci 

18.00 † Eugenia i Dominik Hińczewscy 

19.30 Za parafię 
 


