
 

 

XII Niedziela zwykła - 21 czerwca 2020 
 

EWANGELIA (Mt 10, 26-33) 
  
Jezus powiedział do swoich Apostołów: "Nie bójcie się ludzi. Nie ma 

bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic 

tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w 

ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, 

rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż 

nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca 

waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie 

wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż 

wiele wróbli. 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się 

i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze 

przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie". 
 

KOMENTARZ 
 

 

Zbliżają się wakacje. Kończy się rok szkolny, rok bogaty w niezwykłe 

wydarzenia. Któż mógł przypuszczać, jeszcze kilka miesięcy temu, że 

Wielki Post, Wielkanoc i następne tygodnie będziemy przeżywali 

podlegając surowym ograniczeniom epidemiologicznym. Od połowy 

marca byliśmy poddani dokuczliwym obostrzeniom w obawie przed 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pandemia wywołała w nas 



 

poczucie zagrożenia i lęku. Lęk o zdrowie i życie swoje i swoich 

najbliższych. Ta epidemia nie jest jednak jedynym źródłem naszych 

lęków. Czego najbardziej boimy się? Lista jest długa. Na wysokich 

pozycjach tej listy, oprócz życia i zdrowia, są pieniądze, rodzina, praca, 

kariera, akceptacja w środowisku i troska o to, by nie zostać odrzuconym, 

osamotniony czy wyszydzonym. 

Dziś Słowo Boże zachęca do odwagi i mówi: Nie bójcie się. Może 

jednak, ktoś te słowa, tak skomentować: Łatwo powiedzieć - nie bój się. 

Ale w jaki sposób można rzeczywiście przestać się bać? Pan naucza: To 

co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle. Ciemność, światłość 

– co to znaczy? 

Jezus zachęca do demaskowania i odkrywania naszych lęków. Chrystus 

jest tą światłością, która oświeca ciemne zakamarki naszego „ja”. 

Nieustannie stara się przekazywać bardzo proste przesłanie: Nie bój się! 

Jestem z tobą. Posiadasz wzniosłą godność dziecka Bożego. I tej 

godności nikt nie zdoła ci odebrać. 

Przesadny lęk może więc pochodzić z braku świadomości, że jestem 

dzieckiem Bożym. A skoro mam takiego Ojca, to mogę czuć się 

bezpiecznie. Mogę być pewnym, że mimo różnych zagrożeń, Bóg mnie 

nie opuści. 

Czy zatem mogę czasem powiedzieć: boję się? Oczywiście, że tak. Sam 

Jezus odczuwał trwogę, modląc się w Ogrójcu. Nie jesteśmy w stanie 

całkowicie wyeliminować strachu z naszego życia, ale z pewnością 

możemy go zredukować. Jak to zrobić? Spojrzeć na nasze lęki z 

właściwej perspektywy. Spojrzeć na nie oczyma Boga, patrzeć i oceniać 

je z wiarą. Te sprawy, które wywołują w nas lęk, na pewno są dla nas 

ważne, ale nie mogą przysłaniać, tego co najważniejsze: Boga i troski o 

życie wieczne. 

Zaufanie Jezusowi i Bożej Opatrzności jest siłą do przezwyciężania 

wszystkich obaw i lęków. Ludzie nie odbiorą nam zbawienia, dlatego nie 

trzeba się ich bać. Jezus mówi: Nie bójcie się ich. wskazując na właściwą 

bojaźń: Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 

Tu chodzi o nasze życie albo śmierć i to nie ciała, ale ducha. Dlatego 

Jezus naucza w sposób, tak prosty i zrozumiały, bo stawka jest wysoka. 

A jest nią życie wieczne. 

Jakie są moje lęki? Czy dziś mam odwagę wyznawać Jezusa? 

Proboszcz 



 

Proces kanonizacyjny ośmioletniej dziewczynki 
 

Rozpoczął się proces kanonizacyjny niezwykłej francuskiej ośmiolatki 

Anne-Gabrielle Caron, która zmarła wskutek choroby nowotworowej i 

pomimo młodego wieku, odznaczała się niezwykle dojrzałą wiarą i 

zdolnością ofiarowania cierpienia w intencji grzeszników. 

Jak mówi bp Dominique Rey, ordynariusz diecezji Fréjus-Toulon, Anne-

Gabrielle jest „wzorem świętości dla chorych dzieci i ich rodziców”. 

Anne-Gabrielle urodziła się 29 stycznia 2002 r. w Toulon. Już jako 

kilkuletnia dziewczynka odznaczała się wielką i dojrzałą, jak na swój 

wiek, wrażliwością na cierpienie innych ludzi. Już jako dwuipółletnia 

dziewczynka, mówiła, patrząc na krucyfiks: „Jezus cierpi, muszę go 

pocieszyć”, a następnie ofiarowywała drobne poświęcenia „aby 

wyciągnąć ciernie z korony Jezusa”.  

Zachorowała latem 2008 r., kiedy zaczęła odczuwać uciążliwy ból w 

prawej nodze. W lutym 2009 r. zdiagnozowano u niej mięsak Ewinga, 

złośliwy nowotwór kości, który zdążył już dokonać wielu przerzutów. W 

tym czasie bardzo często pytała o to, dlaczego Pan Bóg właśnie ją wybrał 

do tego doświadczenia. Za radą zakonnika o. Jean, siedmiolatka 

postanawia ofiarować swoje cierpienie w różnych intencjach, łącząc się 

z Panem Jezusem. 

Wiosną 2009 r. nastąpiła krótkotrwała remisja choroby. Anne-Gabrielle 

przystąpiła do Komunii św. z ogromną dojrzałością i pobożnością. Sam 

duszpasterz wspomina: „Nigdy nie widziałem nikogo, kto przyjmowałby 

Komunię św. tak jak ona. W moim sercu, jako kapłana, ten moment 

zapisał się jako bardzo poruszający”.  

Zmagająca się z wielkim bólem wyznała mamie, że poprosiła Jezusa, by 

dał jej wszystkie cierpienia dzieci przebywających w szpitalu i, że ona 

przyjmuje je, aby inne dzieci nie musiały cierpieć. Odtąd prosiła też 

rodziców by modlitwy, zamiast w intencji dusz czyśćcowych, 

ofiarowywali za grzeszników.  

Do ostatnich dni życia nie przestawała ofiarowywać swojego cierpienia 

za innych, a bliscy wspominają, że często wzywała Jezusa i rozmawiała 

z nim, jak z kimś obecnym przy jej łóżku. Zmarła w opinii świętości 23 

lipca 2010 r. po blisko trzydziestogodzinnej agonii.  



 

Życzymy udanych wakacji 

Wakacje są czasem, zawsze oczekiwanym nie tylko przez dzieci i 

młodzież. To także upragniony czas dla pracowników różnych dziedzin 

gospodarki. Tegoroczne wakacje będą nieco inne, bo podporządkowane 

rygorom bezpieczeństwa związanego z koronawirusem. Niezależnie 

jednak od ciągle trwającej epidemii, wielu skorzysta z urlopów. 

Życzymy, aby ten okres odnowy sił fizycznych i duchowych, pomagał 

nam widzieć życie bardziej całościowo, dostrzegając sens codziennej 

pracy i wypoczynku. Współcześnie istnieje mocna tendencja życia 

chwilą obecną, bez głębszej refleksji nad pytaniem o cel swojego życia. 

Może kontakt z przyrodą, z ludźmi, z dobrą książką czy filmem pomogą 

posłuchać głosu swojego sumienia i odkrywać prawdę o sobie, prawdę o 

tym, kim jestem.  

Życzymy udanych i dobrze przeżytych wakacji.  

Na okres wakacji Informator parafialny zostaje zawieszony. Mamy 

nadzieję, że powróci we wrześniu.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

• Za tydzień Msza św. o godz. 15.00 zostanie odprawiona po raz 

ostatni. Od lipca wracamy do porządku Mszy św. sprzed wybuchu 

epidemii. 

• W przyszłą, pierwszą niedzielę wakacji i urlopów odbędzie się 

błogosławieństwo kierowców i pojazdów po Mszach św. o godz. 

10.00, 13.00 i 18.30, wzdłuż ulicy Kościelnej i na placu przed 

kościołem. 

• W lipcu i w sierpniu nie będzie Mszy św. dla dzieci o godz. 11.30 w 

domu parafialnym. Zapraszamy do kościoła. 

• Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do 

Częstochowy w 29 rocznicę Radia Maryja. Wyjazd 11 lipca. Bliższe 

informacje i zapisy w sklepie z dewocjonaliami przy ul. Szkolnej 13. 

• Kancelaria parafialna od 1.07 do 31.08. będzie otwarta od wtorku do 

piątku w godz. 16.00 - 18.00. 

• Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty podczas każdej 

Mszy św. 

PL. PIŁSUDSKIEGO 10, 05-500 PIASECZNO. PARAFIA 22 756 77 31. KANCELARIA 22 757 03 74. 

WWW.SW.ANNA.PL, E-MAIL: PARAFIA@SW-ANNA.PL 


