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EWANGELIA (Mt 9,36-10,8)
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni,
jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im
władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie
choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem,
i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i
Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do
pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej
do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie».
KOMENTARZ
30 maja, w sobotę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, kardynał
Kazimierz Nycz udzielił święceń kapłańskich 20 diakonom. O tych nowo
wyświęconych kapłanów zwiększyły się szeregi duchownych w naszej

archidiecezji. Kościół ciągle potrzebował i wciąż potrzebuje nowych
ludzi, którzy wsłuchując się w głos Dobrego Pasterza podejmą decyzję
pójścia za Nim. Jednak to nie jest dzisiaj, takie łatwe. Współczesny świat,
ze swoimi atrakcjami, nie sprzyja w podejmowaniu decyzji, aby całe
życie poświęcić dla Chrystusa. Młodzi ludzie: chłopcy i dziewczęta, żyją
w środowiskach, które nie ułatwiają im wyboru drogi bycia księdzem czy
pójścia do zakonu. Filmy, różne programy czy publikacje w prasie dążą
do stworzenia obrazu osoby duchownej, jako przestępcy wobec
nieletnich, poprzez uogólnianie. Próbuje się obciążyć wszystkich
kapłanów i całe środowisko kościelne przestępstwami nielicznych
duchownych, którzy dopuścili się takich czynów. Dlatego Jezus zaprasza
wszystkich wiernych do odpowiedzialności za robotników w winnicy
Pańskiej.
Chrystus wzywa do modlitwy o powołania i za powołanych, mówiąc:
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Jezus prosi wszystkich o
modlitwę za nowych „robotników”. Chociaż mają zagwarantowane
wszystko, co jest potrzebne do realizacji misji – Bożą opiekę i moc do
walki ze złem, to również potrzebują i naszej modlitwy.
Nowi kapłani, wyświęceni kilkanaście dni temu, zakończyli pewien etap
życia. Zaczynają nowy rozdział swojego życia. Po święceniach,
rozpoczynając przygodę życia kapłańskiego, jeszcze bardziej potrzebują
naszej gorliwej duchowej pomocy. Walka o ich kapłaństwo i wierność w
powołaniu będzie trwała aż do końca ich życia. Bo nie wystarczy dojść
do święceń, trzeba nie tylko trwać, ale ciągle wzrastać w powołaniu i
świętości. Jezus zaprasza tych, którzy czują odpowiedzialność za
Kościół, do ochrony kapłana przed niewidzialnym wrogiem.
Słowo Boże zachęca nas dzisiaj do zastanowienia się nad powołaniem
chrześcijanina, nad powołaniem każdego z nas. Na mocy sakramentu
chrztu jesteśmy posłani, aby „iść i głosić”. Każdy powinien zdawać sobie
sprawę z niezwykłego charakteru tej, szczególnej misji. Jest to misja w
służbie Chrystusa i Kościoła.
Jakie konkretne działania podejmuję w imię wiary?
Proboszcz
Święcenie wianków
Przez tydzień po Bożym Ciele po Mszy św. wokół Kościoła odbywają
się procesje z Najświętszym Sakramentem.

Ostatniego dnia dawnej oktawy Bożego Ciała, w czwartek, kapłan święci
wianki sporządzone z kwiatów i ziół leczniczych. Wianki powinny być
splecione najpiękniej jak kto potrafi, z jak największej ilości kwiatów i
ziół, ponieważ są symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają
dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.
Już od stuleci przypisywano wiankom leczniczą moc oraz działanie
ochronne, zawieszano na drzwiach, ścianach, często przy obrazach
świętych.
Zarówno poświęcone ziele z wianków jak i brzozowe gałązki wzięte z
ołtarzy miały chronić przed burzami, uderzeniami pioruna, pożarami,
powodziami i wszelakimi szkodnikami na polach.
Przypominamy!
Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
Od 30 maja br. obowiązują nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin
życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch
i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do
uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia
chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień
Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie
ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św.
duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy
głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.
Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest
formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Zachęcam
więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.
Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na
mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub
mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w
kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w
niedzielnej Eucharystii.
W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego
z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.
Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę
o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicz-

nych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich
obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii
preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
- Z radością informujemy, że nasz praktykant Szymon Bolonek 10
czerwca, w minioną środę, został wyświęcony na diakona. Gratulujemy
i prosimy o modlitwę w jego intencji.
- Dziś, w II niedzielę miesiąca, parafialny zespół Caritas zbiera ofiary do
puszek na pomoc dla tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej.
- Dziś o godz. 17.30 Nieszpory i nabożeństwo czerwcowe z procesją
eucharystyczną.
- Codziennie po Mszy św. o godz. 18.30 zapraszamy do udziału w
procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła. W czwartek na
zakończenie obchodów ku czci Najświętszego Sakramentu, po procesji
nastąpi obrzęd błogosławieństwa wianków. Litanię do Serca Pana Jezusa
odmawiamy po wieczornej Mszy św.
- Z bezpłatnych porad prawnych można skorzystać we wtorek w godz.
17.00 – 19.00 w domu parafialnym.
- W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W najbliższy
piątek można spożywać pokarmy mięsne.
- Zapraszamy na Piaseczyńską Pielgrzymkę Rowerową do Częstochowy
w dniach 7-11 lipca 2020 r. Szczegóły w gablocie Akcji Katolickiej.
Przyjmujemy zapisy.
- W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę, będą na potrzeby związane
z rozbudową domu parafialnego. Przygotowujemy się do ocieplenia
budynku. Składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwą pomoc w
realizacji tej inwestycji.

