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Ewangelia niedzielna
Uciszenie burzy na jeziorze

IV tydzień psałterza
21 VI 2015, nr 25(38) 2015
Hi 38, 1. 8-11
Ps 107, 23-26. 28-31, 2 Kor 5, 14-17
Mk 4, 35-41

Gdy zapadł wieczór owego dnia,
Jezus rzekł do swoich uczniów:
"Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w
łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w
łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i
powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On wstał,
rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się". Wicher się uspokoił i nastała
głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?" Oni zlękli
się bardzo i mówili jeden do drugiego: "Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro
są Mu posłuszne?" przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

KOMENTUJE KS. MARCIN DUCHNA

Przez burzę apostołowie zmierzają do celu, który Pan ustanowił.
Zmierzają przez niebezpieczeństwa, ale wiedzą, że warto.
W końcu jednak tracą zapał w obliczu zagrożeń Nauczycielu, nic
Cię to nie obchodzi, że giniemy? Tymczasem Jezus najpierw
oczywiście ucisza szalejący żywioł: Milcz, ucisz się! Ale przede
wszystkim ucisza wypełnionych lękiem uczniów: Czemu tak
bojaźliwi jesteście? Mistrz ma do uczniów pretensje o słabość
ich wiary. Ukazuje im też ścisły związek, jaki istnieje między
mocą wiary i odwagą. Pokazuje, że przez pryzmat wiary żadna
droga, choćby przez burzę, nie powinna być człowiekowi
straszna. Wołali w niedoli do Pana, a on uwolnił ich od trwogi.
Każdy dziś stając na własnej drodze, być może we własnej burzy
musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy słucham lęku, czy
jestem dzieckiem odwagi płynącej z zaufania Bogu. Prowadź
mnie Panie drogami jakimi Ci się podoba, zaufałem całkowicie
dobroci Twojej. Jest dla mnie miłością, miłosierdziem samym.

KS. KAMIL FALKOWSKI

Wiele ludzi uważa, że misja Jezusa
sprowadza się (tylko) do narodzin, śmierci
i zmartwychwstania. Tymczasem prawdy
o Nim nie da się zamknąć w kilku sloganach.
On czyni o wiele więcej. Mówi o tym
Izajasz: Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę
ubogim, by opatrywać rany serc
złamanych, by zapowiadać wyzwolenie
jeńcom i więźniom swobodę. Mesjasz
przyszedł głosić Dobrą Nowinę, opatrywać,
leczyć i wyzwalać. Teraz!
Bardzo mnie zastanowiło, że u progu swojej
działalności nie wybrał czytania z Księgi
Powtórzonego
Prawa,
pełnej
moralizatorskich uwag. Musicie zrobić to
czy tamto, a będziecie zbawieni,
Powinniście więcej…, mocniej…, bardziej....
Wybrał Izajasza i w ten sposób przedstawił
niesamowitą ofertę, jaką ma dla mnie i dla
Ciebie. Przychodzi i daje możliwość
uzdrowienia z wielorakich chorób. Jest
tylko jeden warunek – muszę pozwolić
Bogu działać.
Jezusowi tak bardzo zależało na
przywracaniu ludziom nadziei, głoszeniu
DOBREJ Nowiny, zachęcania do wolności
w czynieniu dobra i przede wszystkim
rozgłaszania, że Bogu zależy właśnie na
Tobie. Chyba właśnie o to chodzi w pracy
duszpasterskiej księdza. Przede wszystkim
przywracanie Nadziei.
Być może skrajnym przykładem jest
doświadczenie spotkań z ludźmi najbardziej
poranionymi
i
uciśnionymi.
Moje
doświadczenie kontaktu z narkomanami
pokazuje, że autentyczność polega z jednej
strony na bezradności wobec ich problemu,
a jednocześnie na chęci działania,

niepewności co do porad i stanowczości,
stawianiu wymagań z miłością. Jako
zwyczajny człowiek, którego historia życia
potoczyła się tylko nieco inaczej niż ich,
z całym przekonaniem mówię: jest nadzieja
i warto do czegoś dążyć! Nawet, jeśli do
GOOD
NEWS
końca
nie wierzysz
Bogu, On nie przestaje
wierzyć w ciebie! Mam niesamowitą frajdę,
gdy widzę potem tego człowieka, który
klęka i zaczyna gadać z Bogiem, przystępuje
do spowiedzi i zaczyna szukać Go w swojej
codzienności…
Jeszcze jeden szczegół Słowa: Duch Pański
spoczywa na Mnie, czyta o sobie Jezus.
Relacja z Bogiem zapewniała Mu owocność
misji. Podobnie jest z każdym z nas. Od
tego, jak bardzo jesteśmy zżyci
z Chrystusem,
zależy
owocność
różnorakich działań na co dzień –
niezależnie od tego, kim jesteś, co robisz
i w jakim środowisku jesteś.
Czy czujesz, że jesteś związany z Jezusem –
w ciszy kaplicy i w zgiełku ulicy? Od tego
zależy, czy uda mi się znaleźć siły do
budowania płaszczyzn komunikacyjnych
z tymi, których Pan Bóg stawia na naszej
drodze, ale przede wszystkim do tego, aby
odnaleźć sens szarej codzienności
wypełnionej
(nie)przypadkowymi
chwilami.

RAFAŁ NOWICKI
CYKL: poznając ks. Piotra Skargę

Kolejną apostolską placówką ks. Piotra Skargi
stał się Kraków, do którego przybył w 1584
roku i objął tam obowiązki przełożonego
domu zakonnego św. Barbary. Okres pobytu w
Krakowie stał się początkiem jego działań
charytatywnych. W dniu 7 października 1584
roku ks. Skarga założył „Bractwo Miłosierdzia”
przy kościele św. Barbary w Krakowie, które
stawiało sobie za cel udzielanie pomocy
szerokim
rzeszom
potrzebujących
i wychowywanie społeczeństwa w poczuciu
obowiązku
pełnienia
miłosierdzia.
Bezpośrednią przyczyną powstania ,,Bractwa
Miłosierdzia” było spotkanie przez ks. Skargę
ubogiej Magdaleny, żony stolarza Walentego,
z trojgiem małych dzieci. Skarga niosąc pomoc
ubogim wykorzystał znane mu z pobytu we
Włoszech doświadczenia bractwa rzymskiego
i dostosował je do warunków polskich.
„Bractwo Miłosierdzia” działało na tyle
prężnie, że w 1588 roku papież Sykstus V
podniósł organizację do rangi arcybractwa,
rozszerzając jej działalność na wszystkie
ważniejsze ośrodki ówczesnej Rzeczpospolitej.
W marcu 1587 roku przy „Bractwie
Miłosierdzia” ks. Piotr Skarga założył „Bank
Pobożny”. Była to instytucja o charakterze
kredytowym, która miała stanowić ochronę
zubożałej ludności przed wyzyskiem ze strony
lichwiarzy.
Banki
takie
udzielały
bezprocentowych pożyczek pod zastaw na
okres jednego roku.
Z inicjatywy ks. Skargi w ramach „Bractwa
Miłosierdzia” w 1588 roku powstała
w Krakowie kolejna organizacja dobroczynna „Skrzynka św. Mikołaja”. Była to instytucja

charytatywna, która udzielała pomocy
w formie
posagu
ubogim
pannom
wychodzącym za mąż bądź wstępującym do
klasztoru.
W czasie zarazy, jaka dotknęła Kraków
z końcem września 1588 roku i trwała do
lutego następnego roku, zrodziła się również
z inicjatywy ks. Piotra Skargi myśl powołania
„Bractwa Betanii św. Łazarza”. Instytucja ta
zajmowała się pielęgnowaniem chorych
w domach i szpitalach, roztaczała również
opiekę nad żebrakami i grzebała zmarłych
z ubogich rodzin.
Za przykładem ks. Piotra Skargi powstawały
podobne instytucje w innych miastach
polskich. Już w 1589 roku ks. Skarga utworzył
„Bractwo Miłosierdzia” przy kolegiacie św.
Jana w Warszawie, które prowadziło założony
w 1591 roku szpital św. Łazarza. Ufundował
także szpital w Grójcu, zarządzany przez jego
rodzinę.
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1. W tym tygodniu kończymy rok szkolny i katechetyczny.
MSZE ŚWIĘTE
Zapraszamy dyrekcję szkół, nauczycieli, rodziców, a przede
W DNI POWSZEDNIE:
wszystkim uczniów na Mszę św. w piątek, 26 czerwca
6.30, 7.30, 18.00
o
godz. 8.00, aby podziękować Panu Bogu za mijający rok szkolny.
W NIEDZIELE:
2. Są jeszcze wolne intencje Mszy św. Zachęcamy, aby naszym
6.30, 8.00
bliskim ofiarowywać dar modlitwy składany podczas intencji Mszy
9.30 - dla młodzieży,
Msza zbiorowa
świętej. Modlitwa z racji rocznicy ślubu, urodzin czy też w różnych
11.00 - dla rodzin z dziećmi naszych potrzebach, a także w intencji zmarłych, jest najwspanialszym
12.30 - suma za parafian
darem duchowym dla tych, których polecamy Bogu w Eucharystii. Msze
17.00, 19.00
św. można zamawiać w zakrystii i w kancelarii parafialnej.
WYPOMINKI ROCZNE
3. Parafia organizuje trzydniową pielgrzymkę autokarową do Wilna.
Msza św. w każdy
I poniedziałek miesiąca W programie m.in. zwiedzanie z przewodnikiem kościołów i zabytków
miasta, Msza św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, cmentarz na
o godz. 18.00
KORONKA
Rossie. Wyjazd jest 11 września w piątek, powrót 13 września
P
DO BOŻEGO
w niedzielę. Koszt pielgrzymki wynosi 490 zł. Zapisy w zakrystii
MIŁOSIERDZIA
i kancelarii.
piątek - godz. 18.00
4. W przyszłą niedzielę, 28 czerwca po Mszy św. o godz. 19.00
KANCELARIA CZYNNA zapraszamy na koncert zatytułowany „Matczyna Miłość” w wykonaniu
OD PONIEDZIAŁKU
zespołu CLASSIC ANGELICUS. W programie usłyszymy piękne utwory
DO PIĄTKU
zainspirowane postacią Maryi, przykłady muzyki cerkiewnej dawnej
- od 8.30 do 10.00
i wielkich dzieł instrumentalnych. Pieśni sakralne z różnych kultur
- od 16.00 do 17.30
świata wybitnych kompozytorów światowej sławy.
5. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki
KONTO
Katolickie „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
6. W ostatnim czasie zmarła nasza parafianka:
17912800022001000002730001
- śp. Maria Antoniewicz l. 65
REDAKCJA
Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
Wieczny odpoczynek…….
Kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com
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- w środę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
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