X I I NI E D ZI E L A Z W Y K Ł A , * B * M k 4 , 3 5 - 4 1 * 2 0 . 0 6 . 2 0 2 1
Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „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 się już 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?”
Izraelici nie byli narodem żeglarzy. Każdy większy akwen w języku hebrajskim otrzymuje nazwę
morza. A morze to nie tylko symbol nieskończoności, ale także niebezpieczeństwa, wrogości, zła
i ciemności. Opis sceny ewangelicznej – gdy naraz zerwał się gwałtowny wicher i pojawiły się fale,
które groziły zatopieniem się łodzi – zdaje się potwierdzać to przekonanie. Atak żywiołów to
symbol ludzkiego życia poddanego różnego rodzaju próbom, gwałtownym zmianom,
ciemnościom, trudom. W takich doświadczeniach pojawia się podejrzenie, że Bóg jest nieobecny,
że „śpi”, a człowiek jest pozostawiony samemu sobie. Jezus, uciszając burzę, objawia swoją moc
nad wszelkimi żywiołami. On jest Panem świata i historii. Gdy uczniowie są z Nim w łodzi, nic złego
nie może ich spotkać. Dlatego Jezus oczekuje od uczniów całkowitego zaufania, silnej i stałej wiary.
Nakaz uciszenia się burzy przypomina rozkazy Jezusa wyrzucającego złe duchy.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy doświadczyłem mocy Boga, który wyrywa mnie z różnych
niebezpieczeństw? Czego najbardziej się boję i czego nie potrafię jeszcze powierzyć Bogu?
Do wykonania: Będę często odwoływał się do pomocy Chrystusa w sprawach zarówno
wewnętrznych, jak i tego świata.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

21.06 (poniedziałek) Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Alojzy pochodził z książęcej rodziny. Urodził się w roku 1568 w Castiglione delle Stiviere koło
Mantui w Longobardii jako najstarszy syn Ferdynanda di Castiglione. Pobożnie wychowany przez
matkę, skłaniał się do życia duchowego. Prawo do księstwa przekazał bratu i wstąpił do zakonu
jezuitów w Rzymie. Podczas pielęgnowania chorych zaraził się i zmarł w roku 1591 mając zaledwie
21 lat. Celę zakonną, w której mieszkał, przekształcono w kaplicę, 16 lat po jego śmierci Paweł V
ogłosił go błogosławionym, a kanonizował, wraz ze Stanisławem Kostką, Benedykt XIII w 1726 r.

22.06 (wtorek) Wsp. św. Jana Fishera, biskupa i Tomasza More’a, męczenników
Jan Fisher, ur. w 1469, skończył studia teologiczne w Cambridge w Anglii i został wyświęcony na
kapłana. Jako biskup Rochester odznaczał się duchem pokuty oraz troską pasterską o wiernych.
Często ich odwiedzał. Napisał dzieła przeciwko współczesnym mu błędom. Tomasz More
(Morus), ur. w 1477, studia prawnicze skończył w Oxfordzie; zawarł małżeństwo, z którego miał
jednego syna i trzy córki. Prowadził królewską kancelarię. Napisał dzieła o właściwym

sprawowaniu rządów i o obronie wiary. Obydwaj z rozkazu króla Henryka VIII zostali skazani na
ścięcie w roku 1535 za to, że się przeciwstawili rozwodowi króla i jego polityce kościelnej. Jan
Fisher zginął 22 czerwca, Tomasz More 6 lipca. Gdy Jan Fisher przebywał w więzieniu, papież
Paweł III mianował go kardynałem Kościoła Rzymskiego.

24.06 (czwartek) Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
O świętym Janie wiemy bardzo dużo dzięki przekazom Ewangelii. Odegrał on wyjątkową rolę w
dziejach Odkupienia – prorocy zapowiadali go jako tego, który przygotuje drogę Panu. Był
synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Został dotknięty działaniem Ducha
Świętego już wówczas, gdy przebywał w łonie swojej matki. Z tej właśnie okazji Kościół
wyjątkowo czci nie tylko dzień jego męczeństwa (29 sierpnia), ale także dzień jego narodzin.
Urodził się pół roku przed Jezusem. Wiódł życie pustelnicze. W wieku ok. 30 lat zaczął nauczać,
głosząc nawrócenie. Na znak pokuty udzielał ludziom chrztu w Jordanie, zapowiadając bliskie
nadejście Chrystusa. Jan nie wahał się publicznie oskarżać Heroda o niemoralne życie. Z tego
powodu został uwięziony i zamordowany.

26.06 (sobota) Wspomnienie bł. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera
Urodził się w Sanoku 1 listopada 1845 roku. Od wczesnego dzieciństwa ciężko chorował na
gruźlicę. Mimo słabego zdrowia podejmował wiele dziel w służbie ludziom. Wyświecony na
kapłana 25 lipca 1871 roku poświęcił się całkowicie pracy charytatywnej i wychowawczej.
Nazywano go "Lwowskim Bratem Albertem" ze względu na jego służbę najbardziej
potrzebującym. Zakładał domy i zakłady opieki dla żebraków, ubogich, samotnych matek,
studentów. Założył także Zgromadzenie Sióstr św. Józefa (józefitki). Poprzez liczne publikacje
przyczyniał się do pogłębienia wiary młodzieży i dorosłych. Zmarł w opinii świętości we Lwowie
1 stycznia 1920 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w czasie pielgrzymki
na Ukrainę 26 czerwca 2001 roku
WARTO WIEDZIEĆ:
Dzień Ojca – obchodzimy go Środa, 23 czerwca. Obchody te zostały zapoczątkowane
na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ściślej, pierwsze obchody święta
odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za
sprawą niejakiej Sonory Smart Dodd — córki weterana wojny secesyjnej Williama
Smarta. Sonora dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej w 1907
r.) wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia pamięci, trudu
opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców — w szczególności, jej własnego, który po
śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Jako datę
zaproponowała 5 czerwca - datę urodzin jej ojca, jednak radni miasta wybrali na ten cel
trzecią niedzielę czerwca. W 1966 r. prezydent Lyndon B. Johnson oficjalnie ustanowił
Dzień Ojca świętem państwowym, a w 1972 roku oficjalnie zatwierdzono jego obchody
w trzecią niedzielę czerwca.
Dzień Ojca w Polsce i na świecie. W Polsce święto to ma stałą datę — 23 czerwca,
a obchodzone jest od 1965 roku. W innych krajach jego obchody wypadają w różnych
terminach, m.in. 19 marca w dniu św. Józefa (Włochy, Hiszpania, Portugalia), niektóre
przyjęły datę jak w USA (Wielka Brytania, Holandia). Mimo stosunkowo długiej historii
Dzień Ojca nie cieszy się tak wielką popularnością, jak Dzień Matki, co nie zmienia
faktu, że jest to bardzo dobra okazja do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla swojego
taty. Pamiętajmy o tym.
W sklepiku do nabycia najnowsze opracowanie Historii cudownej płaskorzeźby Matki BoŜej
Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu. Autorem opracowania jest dr hab. A. T. Suchcitz, prezes parafii.

Książka wydana została w formie albumowej w twardej oprawie, z bogatym materiałem fotografii,
indeksem nazwisk i streszczeniem w języku angielskim.

