
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Powołanie proroka (Ez 2, 2-5) 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 
Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na 
nogi; potem słuchałem Tego, który do 
mnie mówił. Powiedział mi: 

„Synu człowieczy, posyłam cię do synów 
Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi 
się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich 
występowali przeciwko Mnie aż do dnia 
dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych 
twarzach i zatwardziałych sercach; 
posyłam cię do nich, abyś im powiedział: 
«Tak mówi Pan Bóg». A oni czy 
usłuchają, czy nie, są bowiem ludem 
opornym, przecież będą wiedzieli, że 
prorok jest wśród nich”. 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy 
Do Ciebie wznoszę oczy, 
który mieszkasz w niebie. 
Jak oczy sług są zwrócone 
na ręce ich panów. 

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy 

Jak oczy służebnicy 
na ręce jej pani, 
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, 
dopóki nie zmiłuje się nad nami. 

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy 
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, 
bo mamy już dosyć pogardy. 
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona 
szyderstwem zarozumialców i pogardą 
pysznych. 

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy   
DRUGIE CZYTANIE 
Paweł chełpi się ze swoich słabości (2 Kor 12, 7-10) 

Czytanie z Drugiego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio 
ogrom objawień, dany mi został oścień dla 
ciała, wysłannik szatana, aby mnie 
policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem 
Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi 
powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. 
Moc bowiem w słabości się doskonali”. 

Najchętniej więc będę się chełpił z moich 
słabości, aby zamieszkała we mnie moc 
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w 
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moich słabościach, w obelgach, w 
niedostatkach, w prześladowaniach, w 
uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem 
ilekroć niedomagam, tylekroć jestem 
mocny. 

Oto Słowo Boże.   
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Pan mnie posłał, abym ubogim 
głosił dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
Jezus nie przyjęty w Nazarecie (Mk 6, 1-6) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Marka 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego 
miasta. A towarzyszyli Mu Jego 

uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął 
nauczać w synagodze. 
A wielu, przysłuchując się, pytało ze 
zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za 
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda 
dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to 
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, 
Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas 
także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. 
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej 
ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w 
swoim domu może być prorok tak 
lekceważony». 
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, 
jedynie na kilku chorych położył ręce i 
uzdrowił ich. Dziwił się też ich 
niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne 
wsie i nauczał. 

Oto Słowo Pańskie. 
 

ROZWAŻANIE BENEDYKTA  XVI

Drodzy Bracia i Siostry! 

Codzienne spotkanie z Panem i przystępowanie do sakramentów pozwalają otworzyć 
nasze umysły i serca na Jego obecność, na Jego słowa, na Jego działanie. Modlitwa nie 
jest tylko tchnieniem duszy, lecz — by posłużyć się metaforą — jest również oazą 
spokoju, gdzie możemy zaczerpnąć wody, która zasila nasze życie duchowe i 
przemienia egzystencję. Bóg przyciąga nas do siebie, daje nam wspiąć się na górę 
świętości, abyśmy coraz bardziej zbliżali się do Niego, a w drodze obdarza nas 
światłem i pociechą. Do takiego własnego doświadczenia nawiązuje św. Paweł w 12. 
rozdziale Drugiego Listu do Koryntian. Z wielkim zawstydzeniem opowiada bowiem o 
swoim szczególnym przeżyciu, jakim była chwila porwania do Bożego nieba. 
Przypomina on, że czternaście lat przed wysłaniem Listu «został porwany aż do 
trzeciego nieba» (w. 2). Językiem i środkami wyrazu człowieka opowiadającego o 
czymś, czego opowiedzieć się nie da, św. Paweł mówi o tym fakcie, posługując się 
trzecią osobą; oznajmia, że człowiek został porwany do «ogrodu» Boga, do raju. 
Kontemplacja jest tak głęboka i silna, że Apostoł nie pamięta nawet treści otrzymanego 
objawienia, zna jednak dobrze datę i okoliczności, w których Pan tak całkowicie go 
pochwycił, przyciągnął do siebie, jak na drodze do Damaszku w momencie jego 
nawrócenia (por. Flp 3, 12). 

Św. Paweł mówi następnie, że właśnie po to, by nie pysznił się wielkością objawienia, 
które otrzymał, nosi w sobie «oścień» (2 Kor 12, 7), cierpienie, i usilnie błaga 
Zmartwychwstałego, by go uwolnił od wysłannika szatana, od tego bolesnego 



«ościenia» w ciele. Trzy razy — mówi — prosił Pana, by oddalił od niego tę próbę. I w 
tej właśnie sytuacji, gdy w głębokiej kontemplacji Boga «słyszał tajemne słowa, 
których się nie godzi człowiekowi powtarzać» (w. 4), otrzymał odpowiedź na swoje 
błaganie. Zmartwychwstały kieruje do niego jasne i kojące słowa: «Wystarczy ci mojej 
łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» (w. 9). 

Komentarz Pawła do tych słów może zaskoczyć, pokazuje jednak, że zrozumiał on, co 
znaczy być naprawdę apostołem Ewangelii. Wykrzykuje bowiem: «Najchętniej więc 
będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Albowiem 
ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny» (ww. 9 b-10), nie chlubi się więc swoimi 
czynami, ale działaniem Chrystusa, które się przejawia właśnie w jego słabości. 
Poświęćmy jeszcze nieco uwagi temu faktowi, który miał miejsce w latach, gdy przed 
wyruszeniem w podróż po Zachodzie, by głosić Chrystusa, św. Paweł żył w milczeniu i 
kontemplacji, ponieważ ta postawa głębokiej pokory i ufności w obliczu 
przejawiającego się Boga ma podstawowe znaczenie również dla naszej modlitwy i dla 
naszego życia, dla naszego stosunku do Boga i do naszych słabości. 

Przede wszystkim, o jakich słabościach mówi Apostoł? Czym jest ten «oścień» w ciele? 
Nie wiemy, i on nam tego nie mówi, ale jego zachowanie pozwala zrozumieć, że 
wszelkie trudności związane z naśladowaniem Chrystusa i składaniem świadectwa o 
jego Ewangelii mogą być pokonane dzięki ufnemu otwarciu się na działanie Pana. Św. 
Paweł ma głęboką świadomość tego, że jest «sługą nieużytecznym» (Łk 17, 10) — to 
nie on dokonał wielkich rzeczy, ale Pan — że jest «naczyniem glinianym» (2 Kor 4, 7), 
w którym Bóg przechowuje bogactwo i moc swojej łaski. W tym momencie żarliwej 
modlitwy kontemplacyjnej św. Paweł jasno pojmuje, jak ma postępować i żyć w 
każdych okolicznościach, zwłaszcza w sytuacji cierpienia, trudności, prześladowania: w 
momencie gdy człowiek odczuwa własną słabość, przejawia się moc Boga, który nie 
opuszcza, nie zostawia w samotności, ale staje się wsparciem i siłą. Z pewnością św. 
Paweł wolałby zostać uwolniony od tego «ościenia», od tego cierpienia; ale Bóg mówi: 
«Nie, to jest dla ciebie konieczne. Będziesz miał wystarczająco dużo łaski, by wytrwać i 
zrobić to, co należy». Odnosi się to również do nas. Pan nie uwalnia nas od tego, co złe, 
ale pomaga nam dojrzewać w cierpieniach, w trudnościach, podczas prześladowań. 
Wiara mówi nam zatem, że jeśli pozostajemy w Bogu, «chociaż niszczeje nasz człowiek 
zewnętrzny, jest wiele trudności, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się, 
dojrzewa z dnia na dzień właśnie w próbach» (por. w. 16). Apostoł mówi chrześcijanom 
z Koryntu i również nam, że «niewielkie (...) utrapienia nasze (...) gotują bezmiar 
chwały przyszłego wieku» (w. 17). W rzeczywistości, mówiąc po ludzku, ciężar 
trudności nie był niewielki, lecz bardzo poważny; jednak w porównaniu z miłością 
Boga, z wielkością tego, co znaczy być kochanym przez Boga, wydaje się niewielki, 
kiedy się wie, że chwała będzie bezgraniczna. Zatem w takiej mierze, w jakiej rośnie 
nasza jedność z Panem, a modlitwa staje się coraz żarliwsza, my również zbliżamy się 
do tego, co istotne, i pojmujemy, że to nie nasze potężne środki, nasze cnoty, nasze 
zdolności urzeczywistniają królestwo Boże, ale Bóg czyni cuda właśnie poprzez naszą 
słabość, naszą nieadekwatność w stosunku do powierzonego zadania. Musimy zatem 
zdobyć się na pokorę, by nie polegać po prostu na sobie, lecz pracować, z pomocą Pana, 
w winnicy Pańskiej, oddając Mu się jako kruche «naczynia gliniane». 



Głęboka kontemplacja Boga, jaką przeżył św. Paweł, przypomina doświadczenie 
uczniów na górze Tabor, kiedy patrząc na przemieniającego się Jezusa, pełnego światła, 
Piotr powiedział: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza» (Mk 9, 5). «Nie wiedział bowiem, co 
powiedzieć, tak byli przestraszeni», dodaje św. Marek (w. 6). Kontemplowanie Pana 
jest jednocześnie fascynujące i zatrważające: fascynujące, bo On nas przyciąga do 
siebie i porywa nasze serce do góry, wynosi nas do swojej wysokości, gdzie zaznajemy 
pokoju, piękna Jego miłości; zatrważające, bo odsłania naszą ludzką słabość, naszą 
nieadekwatność, trud walki z szatanem, który nastaje na nasze życie, ten cierń wbity 
również w nasze ciało. W modlitwie, w codziennej kontemplacji Pana otrzymujemy 
moc miłości Boga i czujemy, że prawdziwe są słowa św. Pawła do rzymskich 
chrześcijan, gdy pisze: «I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 
Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co [jest] wysoko, ani 
co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym» (Rz 8, 38-39). 

W świecie, w którym grozi nam, że będziemy ufać tylko w skuteczność i moc środków 
ludzkich, w tym świecie wezwani jesteśmy do odkrywania i dawania świadectwa mocy 
Boga, która udziela się na modlitwie, dzięki której codziennie wzrastamy w 
upodabnianiu naszego życia do życia Chrystusa, który  «chociaż został ukrzyżowany 
wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w 
Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was» ! 

Audiencja generalna 13 czerwca 2012   
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Kalendarz liturgiczny: 
Poniedziałek – wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy 
Wtorek – Wspomnienie bł. Teresy Ledóchowskiej, dziewicy  
Czwartek – Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana. 

2. We wtorek zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. wieczornej.   
3. Bóg zapłać za dobrowolne ofiary na misje w Kamerunie. 

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, życzymy dobrego wypoczynku. Niech to będzie 
wypoczynek z Bogiem. Zachęcamy Parafian do chrześcijańskiego przeżywania tego 
czasu, pamiętając o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie. 

W lipcu i sierpniu: nie ma Mszy św. w tygodniu o 6.30, a  w niedziele o godz. 14:15. 
Msza św. z udzielaniem sakramentu chrztu w lipcu i sierpniu będzie o godz. 13:00. 
Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki i czwartki od godz. 9:00 – 10:00 
oraz od godz. 16:00 – 17:30 
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