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EWANGELIA (Mk 4, 35-41) 

 

Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: 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 już się 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? 

KOMENTARZ 
 

Pozostało kilka dni do rozpoczęcia wakacji. Łączymy z nimi zawsze duże 

nadzieje na odpoczynek i wzmocnienie duchowe. Co jednak przyniosą 

najbliższe tygodnie, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak, jak nikt 

nie przewidywał ataku koronawirusa sprzed półtora roku temu. Mamy 

swoje plany i nadzieje, ale i pewne obawy, co do realizacji poczynionych 

zamierzeń. Ciągle towarzyszy nam cichy lęk o najbliższą przyszłość. W 

wakacyjnych marzeniach pojawiają się pragnienia zobaczenia czegoś 

nowego, przekraczania własnych ograniczeń i zdobywania nowych 

życiowych szczytów. Chcemy znaleźć się tam, gdzie jeszcze nas nie było. 

Chcemy jak Apostołowie przeprawić się na drugi brzeg. Podróż uczniów 

na drugą stronę jeziora – jak mówi dzisiejsza Ewangelia - staje się 
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znakiem ludzkiej doczesności, która jest przeprawą na drugi brzeg, do 

portu zbawienia. Apostołowie wypływając na jezioro przyjmują 

wszystkie konsekwencje tej decyzji i powierzają całe swe życie kruchej 

łodzi, na której się znajdują. Jednak prawdziwym zabezpieczeniem dla 

podróżujących okazuje się obecność Jezusa, choć początkowo wydaje się 

im nieobecny, niezainteresowany ani losem łodzi, ani swoich towarzyszy. 

Jezus śpiący w tyle łodzi pozwala, aby Apostołowie zmierzyli się ze 

swoim lękiem i z małą wiarą. W najważniejszym momencie Jezus 

objawia swoją moc i potwierdza wobec swoich uczniów, że do Niego 

należy panowanie nad wszystkim, co dzieje się w świecie i w życiu Jego 

uczniów. 

Chrystus jest obecny w swoim Kościele na wiele różnych sposobów i 

pozwala, by fale zalewały łódź. On uczy nas, że siła Kościoła nie wynika 

ze struktur materialnych, ani mądrości ludzi posługujących w Nim, ale z 

prostego faktu, że to On jest z nami, w naszej łodzi życia, na każdym 

etapie podróży.  

Burze przechodzące przez nasze życie, odsłaniają stan naszych serc, 

naszą wiarę i zaufanie. Wówczas podobni jesteśmy do zalęknionych 

Apostołów, którzy wołają o pomoc: „Panie, nic Cię to nie obchodzi, że 

giniemy?” On zaś odpowiada pytaniem: „Czemu tak bojaźliwi 

jesteście?” i zachęca do wzrostu w wierze.  

Dzisiaj Słowo Boże uczy nas, jak ważne jest zatroskanie człowieka 

wierzącego o to, aby Jezusa mieć ze sobą w łodzi. Pan obecny w 

Kościele, w Najświętszym Sakramencie, w modlitwie jest Tym samym, 

który przeprawił się z Apostołami „na drugą stronę”. Wsiadł do łodzi po 

to, aby uczniowie skoncentrowali się na Nim, zamiast na okolicznościach 

zewnętrznych.  

Niech czas wakacji upływa ze świadomością, że Jezus jest w łodzi 

mojego życia, że nie jestem sam, że On zawsze jest ze mną i czuwa. 

Proboszcz 
 

Odwołanie dyspensy 

Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o zniesieniu z dniem 20 

czerwca, dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w 

święta nakazane. 

W komunikacie wydanym po zakończeniu 389. zebrania plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski 11-12 czerwca 2021 r. w Kalwarii 

Zebrzydowskiej czytamy m.in. 
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Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju, biskupi z 

uznaniem przyjęli decyzję rządu o zmianie ograniczeń sanitarnych w 

kościołach i miejscach kultu oraz podjęli jednogłośną decyzję o 

zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz w 

święta nakazane. Dyspensy te zostaną zniesione od 20 czerwca br., 

jednocześnie we wszystkich diecezjach. 

 Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane 

wynika z pierwszego przykazania kościelnego: 

W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i 

powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej 

 Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety 

Czackiej odbędzie się 12 września o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności 

Bożej w Warszawie-Wilanowie.  

Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest przede wszystkim faktem, iż 

przez lata obu przyszłych błogosławionych łączyła duchowa więź, odkąd 

ich drogi splotły się w latach 20. XX wieku, a żywotna współpraca i 

wzajemna inspiracja trwały aż do śmierci matki Czackiej.   

Uroczystości będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecna będzie również delegacja 

gości z Watykanu, jak również zaproszeni przewodniczący episkopatów 

Europy oraz członkowie Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze 

Mszy Świętej beatyfikacyjnej wezmą udział przedstawiciele 

duchownych z poszczególnych diecezji w Polsce. W uroczystości będą 

także uczestniczyły reprezentacje zakonów oraz reprezentanci wiernych 

świeckich z poszczególnych diecezji. 

Z woli papieża Franciszka uroczystość będzie mieć charakter skromny i 

godny. Godny, gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, jednej z 

najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła 

Powszechnego XX wieku, skromny – gdyż oprawa uroczystości musi – 

także w wymiarze symbolu – odpowiadać czasom pandemii i jej 

konsekwencjom w wymiarze duchowym, społecznym, ekonomicznym i 

sanitarnym. 

W związku z trwającą pandemią i obowiązującymi przepisami 

sanitarnymi liczba osób bezpośrednio uczestniczących w beatyfikacji 

będzie bardzo ograniczona. Możliwość uczestnictwa w uroczystości 
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mają wyłącznie osoby posiadające kartę wstępu. Wobec tego zwracamy 

się z prośbą i zachęcamy wszystkich zainteresowanych beatyfikacją do 

łączności duchowej poprzez media. Beatyfikacja będzie transmitowana 

przez telewizję publiczną, która gotowa jest bezpłatnie dostarczyć sygnał 

telewizyjny do wszystkich zainteresowanych środowisk. Dodatkowo 

każda diecezja otrzymała ofertę bezpłatnej instalacji telebimu w 

wyznaczonym przez siebie miejscu. W przypadku zainteresowania 

transmisją telewizyjną prosimy o kontakt z sekretariatem Komitetu 

Organizacyjnego (beatyfikacja.wyszynski@mkw.pl wraz z dopiskiem 

TRANSMISJE). 

Papież Franciszek w Genewie 

"Gdy z pośpiechem chcemy powrócić do większej aktywności gospodar-

czej, po ustaniu zagrożenia Covid-19, unikajmy usilnego koncentrowa-

nia się na zysku, izolacji i nacjonalizmie, ślepego konsumpcjonizmu i 

zaprzeczania wyraźnym znakom, które sygnalizują dyskryminację na-

szych braci i sióstr «nadających się do wyeliminowania» w naszym spo-

łeczeństwie. Wręcz przeciwnie, szukajmy rozwiązań, które pomogą nam 

zbudować nową przyszłość pracy opartą na godnych i godziwych warun-

kach pracy, wynikających z negocjacji zbiorowych i promującą dobro 

wspólne. Jest to fundament, który uczyni z pracy zasadniczy element na-

szej troski o społeczeństwo i stworzenie. W tym sensie praca jest praw-

dziwie i zasadniczo ludzka. O to właśnie chodzi, żeby była ludzka" - po-

wiedział Franciszek. 

Ogłoszenia 

- Jutro, w poniedziałek o godz. 19.30 w domu parafialnym odbędzie się 

spotkanie z rodzicami dzieci, które za rok przystąpią do I Komunii św.  

- Od przyszłej niedzieli nie będzie Mszy św. dla dzieci o godz. 11.30 w 

domu parafialnym. Zapraszamy do kościoła. 

- 1 lipca organizujemy pielgrzymkę autokarową do sanktuarium św. 

Józefa w Kaliszu. Bliższe informacje i zapisy w zakrystii. 

- Piaseczyńska Pielgrzymka Rowerowa do Częstochowy odbędzie się w 

dniach 6-12 lipca. Szczegóły w gablocie Akcji Katolickiej i na stronie 

internetowej Parafii. Zapisy w zakrystii.  

- W niedzielę 27 czerwca o godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie 

się zebranie organizacyjne uczestników Piaseczyńskiej Pielgrzymki 

Rowerowej na Jasną  Górę. 


