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EWANGELIA (Mt 28, 16-20) 

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im 

polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: 

"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i 

nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". 

 
 

KOMENTARZ 
 

Pojęcie „tajemnicy”, „misterium”, pochodzi od greckiego muein, 

oznaczającego „zamknąć usta”, „zamilknąć”. Biblia, choć nie ustaje w 

twierdzeniu, że Bóg jest zawsze większy od naszych najpiękniejszych 

wyobrażeń, przedstawia się jako „objawienie”. A to oznacza odsłonięcie 

tej tajemnicy. W jaki sposób? W Ewangelii Jana czytamy: „Na początku 

było Słowo”. Wiemy, że to Słowo wyraziło się w naszym Panu Jezusie 

Chrystusie jako druga osoba Boga.  Pojmowanie tej tajemnicy, możliwe 

jest, gdy zgłębiamy to Słowo, słuchając Ewangelii, rozmyślając nad nią 

i nią żyjąc. Sam Bóg wychodzi do człowieka, wstępując w jego historię 

„przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym 

ramieniem” - jak słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, Chrystus 

jest bliski, jest z nami „przez wszystkie dni” i we wszystkich epokach 

historii. O czym zapewnia nas w dzisiejszej Ewangelii. Przede wszystkim 
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działa wewnątrz Kościoła, któremu przekazuje swoje słowo i zbawczą 

łaskę.  

Słyszymy dziś wiele krytyki pod adresem Kościoła. Jak można 

zauważyć, jest to krytyka tego Kościoła, który określilibyśmy jako 

„instytucjonalny”. Ale czy zdolni jesteśmy do rozmów o swoim 

Kościele, idąc w głąb, poznając Jego tajemnicę, rozważając słowa 

naszego Pana, a przez to stając się powoli jednością na wzór Trójcy 

Świętej? Czy aż tak wielkim grzechem jest troska o powrót naszych braci 

i sióstr do Kościoła, po pandemii, która wyrządziła nam tyle strat 

duchowych? Wystarczy posłuchać tych naszych braci i sióstr, którzy 

doświadczyli choroby, otarli się o śmierć i teraz mogą być na Mszy św., 

nabożeństwie majowym czy przystępować do spowiedzi i komunii 

świętej. Coś utracili, a jednocześnie doświadczyli jak łatwo można 

stracić cenne dary, za które teraz są naprawdę wdzięczni.  

Kościół jest jeden, ale chrześcijanie się podzielili. I nie tylko w obrębie 

wiary ale także w naszych domach, rodzinach, państwie i Kościele.  

Dzisiejsza uroczystość odpowiada co może sprawić jedność. Bóg jeden 

w trzech osobach, którego zwornikiem jest miłość wyrażona w zbawczej 

ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umierając na krzyżu 

odważnie upomniał się o prawa człowieka, dając mu dar najcenniejszy: 

bezgraniczną miłość.  

Ks. Marcin 

 

Papież Franciszek – środowa audiencja 
 

Katecheza na temat naszych niewysłuchanych modlitw. 

Papież powiedział, że jednym z niebezpieczeństw stojących przed nami 

jest brak przeżycia autentycznego doświadczenia wiary i przekształcenie 

naszej relacji z Bogiem w coś magicznego. Innymi słowy grozi nam, iż 

to nie my będziemy służyli Bogu, lecz że będziemy oczekiwali, aby On 

nam służył. Tymczasem Pan Jezus uczył nas w modlitwie „Ojcze nasz”, 

abyśmy najpierw prosili o wypełnienie woli Bożej. 

„Kiedy się modlimy, musimy być pokorni, aby nasze słowa były 

rzeczywiście modlitwą, a nie pustosłowiem, które Bóg odrzuca. Możemy 

też modlić się z niewłaściwych powodów: na przykład, żeby pokonać 

wroga na wojnie, nie pytając siebie, co Bóg myśli o tej wojnie. Łatwo 

napisać na sztandarze «Bóg z nami». Wielu pragnie się upewnić, że Bóg 

jest z nimi, ale niewielu zadaje sobie trud sprawdzenia, czy rzeczywiście 
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są z Bogiem. W modlitwie to Bóg musi nas nawrócić, a nie my 

powinniśmy nawracać Boga” – powiedział papież. 

Ojciec Święty przypomniał, że Bóg nie zawsze działa natychmiast, że 

niekiedy Jego reakcja jest odroczona w czasie. 

"Także modlitwa, którą Jezus kieruje do Ojca w Getsemani, zdaje się 

pozostawać niewysłuchana: «Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode Mnie to, 

co mnie czeka»... – wydaje się, że Ojciec Go nie wysłuchał. Syn będzie 

musiał wypić kielich męki do końca. Ale Wielka Sobota nie jest ostatnim 

rozdziałem, ponieważ trzeciego dnia jest Niedziela, następuje 

zmartwychwstanie: Zło jest panem przedostatniego dnia – dobrze to 

zapamiętajcie - zło nigdy nie jest panem ostatniego dnia, lecz 

przedostatniego: moment gdy noc jest najciemniejsza to właśnie tuż 

przed świtem. W przedostatnim dniu pojawia się pokusa, że zło 

zwyciężyło – widziałeś – ja zwyciężyłem! Zło jest panem 

przedostatniego dnia. Ostatniego dnia jest zmartwychwstanie, ale zło 

nigdy nie jest panem ostatniego dnia. Bóg jest Panem ostatniego dnia, 

Ponieważ ten dzień należy tylko do Boga, i jest to dzień, w którym 

spełnią się wszelkie ludzkie pragnienia zbawienia. Nauczmy się tej 

pokornej cierpliwości oczekiwania na łaskę Pana. Oczekiwania na ostatni 

dzień. Bardzo często ten przedostatni jest bardzo okropny, bo ludzkie 

cierpienia są bardzo okropne. Ale Pan jest obecny i ostatniego dnia 

rozwiązuje wszystkie problemy” – przypomniał Franciszek na 

zakończenie swej katechezy. 
 

Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 
 

Gdy będzie Wam ciężko, pamiętajcie, że i Chrystus cierpiał. Ale idąc na 

Krzyż uprzedzał uczniów swoich, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

Pamiętajcie o tym, że i przed Wami jest zmartwychwstanie i życie.  
 

Ogłoszenia 
 

- Dziś nabożeństwo majowe o godz. 18.00, a następnie Msza św. w 

intencji Ojczyzny. 
 

- Wczoraj w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie święcenia 

kapłańskie otrzymało 26 diakonów, a wśród nich diakon Szymon 

Bolonek, który przez ostatnie dwa lata posługiwał w naszej parafii. Za 

tydzień o godz. 13.00 odprawi Mszę św. prymicyjną ze specjalnym 

błogosławieństwem. Wszystkich nowo wyświęconych kapłanów 

polecamy modlitwie. 
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- We wtorek rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy św. 

wieczornej. 

- Spotkanie dla dzieci, które chcą wziąć udział w procesji Bożego Ciała 

w środę o godz. 17.30 w domu parafialnym.  
 

- W najbliższy czwartek, 3 czerwca będziemy celebrować uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem 

utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej 

procesji i będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, prosząc o Jego 

błogosławieństwo. Z racji ciągle jeszcze trwającej epidemii, w tym roku, 

przebieg tej uroczystości będzie następujący: po Mszy św. o godz. 8.30; 

10.00; 11.30 i 13.00 będą procesje eucharystyczne wokół kościoła z 

zatrzymaniem się przy ołtarzu polowym i odczytaniem Ewangelii. 

Pozostałe Msze św. tego dnia będą jeszcze o godz. 7.00, 18.30 i o godz. 

20.00. 
 

- Po Bożym Ciele, codziennie przez 8 dni, po wieczornej Mszy św. 

zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół kościoła. 
 

- W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja 

do spowiedzi podczas porannych nabożeństw i od godz. 16.00. Msza św. 

dla dzieci o godz. 17.00. W sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca 

NMP po Mszy św. o godz. 8.00. Wieczorem adoracja Najświętszego 

Sakramentu do godz. 21.00. W sobotę kapłani udadzą się do chorych od 

godz. 9.00. 
 

- W I niedzielę czerwca spotkanie Żywego Różańca o godz. 16.00 w 

domu parafialnym i nabożeństwo z racji I niedzieli miesiąca z procesją o 

godz. 17.30. 
 

- W naszej diecezji powstał Telefon zaufania, który oferuje bezpłatne 

anonimowe wsparcie psychologiczne dla małżeństw przeżywających 

trudności. Dyżury pełnią w nim osoby z wykształceniem 

psychologicznym i psychoterapeutycznym, mające doświadczenie w 

pracy z małżeństwami i rodzinami. Numer telefonu to 22 11 200 36. 

Czynny jest od poniedziałku do piątku od 19.00 do 22.00. Szczegóły na 

stronie www.fundacjabliskorodziny.pl i na plakacie w gablocie 

parafialnej. 

 


