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1. Dziś – dziesiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Dzień Dziękczynienia za opiekę 
Bożą nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami i 
ofiarami wspieramy budowę świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, 
wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków. Przewiduje się, że jej poświęcenia do-
kona papież Franciszek, gdy przybędzie do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży  
2 W czwartek, w ostatni dzień tak zwanej „oktawy” uroczystości Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa. Po Mszy Świętej wieczornej i następującej po niej procesji – błogosła-
wieństwo wianków i dzieci. Prosimy rodziców, aby wszystkie dzieci pierwszokomunijne 
dotarły na to spotkanie. Po Mszy i Nabożeństwie Czerwcowym poświęcenie groty Matki 
Bożej o potem zapraszamy na ognisko. 
3. W piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 21. Światowy 
Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.  W ten piątek ze względu na uroczystość nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. W sobotę – wspomnienie Niepoka-
lanego Serca Najświętszej Maryi Panny.  

Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z 
Wilhelmem Habsburgiem. W wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 r. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano 
możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Włady-
sławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Gdy była małoletnia, pozwoliła, by rządzili za nią wy-
trawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została współrząd-
czynią kraju, miała na celu jedynie dobro narodu polskiego. Serca poddanych pozyskała sobie 
jednak przede wszystkim niezwykłą dobrocią. Kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom 
pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od męża ukarania winnych i 
wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał 
odpowiedź: "A kto im łzy powróci?" Przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny "na Piasku" 
w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała robót. Pewnego dnia jej czujne oko dojrzało 
kamieniarza, który był smutny. Kiedy zapytała, co mu jest, dowiedziała się, że ten ma w domu 
ciężko chorą żonę i boi się, że go zostawi samego z drobnymi dziećmi. Królowa, nie namyślając 
się, wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę, obsadzoną drogimi kamieniami, i oddała ją robot-
nikowi, by opłacił lekarza. Nie zauważyła wówczas, że bosą stopę położyła na kamieniu oblanym 
wapnem. Odbity ślad wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła i wraz z kamieniem wmurował w ze-
wnętrzną ścianę świątyni. Do dzisiaj można ją oglądać. Bardzo wiele kościołów chlubi się, że je 
fundowała, odnawiała i uposażyła Jadwiga. W 1364 roku odnowiła Akademię Krakowską. Jadwi-
ga oddała wszystkie swoje klejnoty na ten cel. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o ze-

zwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 roku. 
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„ Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką… ”   

 
 

Jesteś  przy grzeszniku,  

gdy okrywa się żalu łzami. 

Miłość to przebaczenie. 

Karmisz Swym Ciałem, 

Łączysz  się z nami.  

Miłość to zjednoczenie.  

Zostałeś w Eucharystii, 

by obecnym być na zawsze. 

Miłość  to ciągłe trwanie. 

Nie  opuszczasz  nikogo, 

gdy wybiera inną drogę. 

Miłość  to  wierne czekanie. 

Jesteś   Miłością moją Panie.   XBR.    

Bóg stworzył człowieka na swoje podobień-
stwo, dał mu rozum, dał nadzieję, dał życie. 
A jednak, jak czytamy w Księdze Rodzaju, 
już pierwsi ludzie wykorzystali swoją wolność 
wbrew zamiarom Boga. Podkuszeni przez 
siły zła chcieli dorównać Bogu i posiąść wie-
dzę, jaką ma Bóg. To dlatego zjedli owoc 
poznania, ale nie zdobyli w ten sposób wie-
dzy, lecz jedynie poznali swoje słabości. Czy 
była to prowokacja szatana, by ludzi wypę-
dzić z raju, czy była to próba dana ludziom, 
aby oparli się pokusom? Pewne jest tylko, iż 
ta sytuacja zmieniła na wieki status człowie-
ka. Obarczeni grzechem pierworodnym lu-
dzie czekali na Mesjasza. Dzięki  tej miłości  

Bożej otrzymaliśmy raz jeszcze szansę 
na wspólnotę z Bogiem. Przez śmierć 
Jezusa i Jego Zmartwychwstanie, nie-
ustannie uobecniane w Sakramencie 
Eucharystii, mamy otwartą drogę Zba-
wienia. Ktoś powie, że nikt jeszcze tego 
nie widział, nie przeżył, dlatego trudno 
uwierzyć w prawdę szerzoną przez 
chrześcijan. Ale my poprzez Chrzest 
otrzymujemy wiarę Kościoła, ta wiara 
włącza nas w Kościół żywy, w którym 
istniejemy, w którym poznajemy i potem 
przekazujemy innym jedyną prawdę o 
Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie i Duchu 
Świętym.  
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Ewangelia wg św. Marka   3,20-35 
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie 
mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : 
„Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma 
Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i 
mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo we-
wnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłóco-
ny, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie 
jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu moca-
rza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę 
powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im od-
puszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, 
lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem na-
deszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum 
ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o 
Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzą-
cych wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bra-

tem, siostrą i matką”. Oto słowo Pańskie. 

 Bracia: Cieszę się owym duchem wiary, we-
dle którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego 
przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego 
mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił 
Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam 
i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszyst-
ko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitują-
ca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dzięk-
czynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się 
zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz 
człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest 
wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Nie-
wielkie bowiem utrapienia nasze obecnego 
czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku 
dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co 
widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bo-
wiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewi-
dzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli 
nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego 
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od 
Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie 
trwały w niebie. Oto słowo Boże. 
 

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał 
na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpo-
wiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, 
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem 
się”. Rzekł Pan Bóg: „Któż ci powiedział, że 
jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z 
którego ci zakazałem jeść?” Adam odpowie-
dział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, 
dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Wtedy 
Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczy-
niłaś?” Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie 
zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do wę-
ża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty 
wśród wszystkich zwierząt domowych i po-
lnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch 
będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a nie-
wiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potom-
stwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiaż-
dżysz mu piętę”. Oto słowo Boże. 
 

Historie życiem pisane -  Przyszedłem powiedzieć, że Cię kocham ... 

 

 

 
 

Andrzej obudził się nagle. Ścierpnięte nogi 
zaatakowały tysiące mrówek. Przez chwilę 
zastanawiał się gdzie jest, gdy poczuł czy-
jąś dłoń w swojej dłoni. Spojrzał w dół. Po-
marszczona ręka ściskała go, a oczy wła-
ścicielki patrzyły na niego pustym spojrze-
niem. Siedział tu już siódmą dobę nie zwra-
cając uwagi na otaczającą go rzeczywi-
stość. Prawie nie jadł, żył o snickersach i 
kawie ze stojącego na korytarzu automatu. 
Nie miał z nią kontaktu od pięciu lat. Nie 
chodzi o to, że tego kontaktu nie utrzymy-
wał. Bywał u niej codziennie, ale od pięciu 
lat nie poznawała nikogo. Czasami opowia-
dała dokładnie zdarzenia z przeszłości, cza-
sami wspominała zdarzenia, które nigdy nie 
miały miejsca, ale nigdy nie powiedziała do 
niego po imieniu. Ostatnie siedem dni jej 
stan zdrowia się pogorszył. Już nie wstawa-
ła z łóżka. Jej Alzhaimer nie miał już zna-
czenia, od dwóch miesięcy rak zaczął zże-
rać resztki tego, co zostało z jej świadomo-
ści.  Andrzej obiecał sobie, że nie odejdzie 
od jej łóżka aż do końca. Miał świadomość, 
że ten koniec jest już blisko. Był jej to wi-
nien. Zawdzięczał jej młodość, swoje studia, 
to, że doskonale znał angielski. To ona na-
uczyła go kochać książki i pisać nie tylko do 
szuflady. Dzięki niej kochał słowa i potrafił 
słuchać innych. W myślach często mówił do 
niej Mamo, chociaż nie była jego krewną, 
nigdy jednak nie powiedział do niej tego 
głośno. Dziś tego żałował. Była jego wycho-
wawczynią. Przychodził do niej po szkole by 
otrzymywać nowe książki, których nie było 
w szkolnej bibliotece. Później wracał do 
domu, w którym zamykał się w komórce, 

gdy jego rodzice rozpoczynali kolejną  

libację. Gdy ta dwójka spłonęła podczas 
jednej z imprez wychowawczyni zaopie-
kowała się nim i nie pozwoliła oddać do 
domu dziecka. Stała się dla niego rodzi-
ną zastępczą, ale tak naprawdę to dopie-
ro w tym momencie poczuł co to oznacza 
tracić matkę. Teraz siedział w fotelu 
przed łóżkiem szpitalnym i z miłością 
spoglądał w nic nie widzące oczy. Z lubo-
ścią ściskał tę chropowatą dłoń, która 
kiedyś podała mu pierwszy kubek kakao i 
bułkę z żółtym serem. Trzymał rękę, któ-
ra głaskała go po włosach, gdy pochła-
niał przy stoliku  kolejne książki. Patrzył 
teraz jej w oczy, które kiedyś błyszczały 
mądrością i taką niespotykaną dobrocią. 
Kochał tę kobietę jak matkę. Chociaż to 
nie  była jego prawdziwą matka. Nigdy 
nie mogła mieć dzieci, a on nigdy tak 
naprawdę nigdy nie odczuł miłości mat-
ki.  Nagle oczy kobiety otworzyły się sze-
rzej, a z ust spłynął jak  cichy szept: To 
Ty Andrzejku? To ja Mamo!! Wykrztusił z 
siebie. Z trudem odwróciła w jego stronę 
wzrok, lekko się uśmiechnęła i zapytała.  
Co tu robisz kochanie? Przyszedłem po-
wiedzieć, że Cię kocham.  Ja też Cię 
kocham synku. Poczuł jak stara się moc-
niej ścisnąć jego dłoń, nagle oczy kobiety 
z powrotem zmętniały, a twarz wykrzywi-
ła się w grymasie cierpienia i bólu. To 
były ostanie słowa kobiety i ostatnia noc 
czuwania przy jej łóżku. Następnego dnia 
na kartce kalendarza czarnymi literami 
krzyczała data 26 maja. Pierwszymi 
kwiatami Andrzeja na Dzień Matki były 
chryzantemy na grobie pani Marii.   


