
XII niedziela zwykła 20.06.2021 nr 23/21 (wydanie online)  

 

Niedzielna Ewangelia  
 

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, 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. 

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź 
już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili 
Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że 
giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, 
ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 

 
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak 

wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest 
właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 

(Mk 4, 35-41) 
Komentarz do Ewangelii 
 

Jezus - po wyborze Dwunastu – wie, że trzeba ich formować. Ich i 
wszystkich innych, którzy zaczynają za Nim iść. Dlatego czwarty rozdział 
Ewangelii wg św. Marka to ważne przypowieści: o siewcy, lampie, 
ziarnku gorczycy, aby zrozumieli, czym jest słowo, które do nich kieruje 
i jak rodzi się Królestwo Boże. A potem chwila prawdy, kiedy uczniowie 
mają się przeprawić na drugą stronę jeziora Genezaret. Przychodzi burza 
na jeziorze, a Jezus śpi. Jego spokój jednak nie udziela się uczniom, nie 
daje poczucia bezpieczeństwa. Odwrotnie – budzą Go z wyrzutem: nic 
Cię to nie obchodzi, że giniemy? Niewiele wciąż rozumieją, albo nic, z 



tego, co Jezus do nich mówił. Ucisza więc burzę i zadaje pytanie w tym 
rozdziale najważniejsze: Czemu się boicie? Odsłania ich brak wiary. A dla 
nas? Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? 

Radosław Molenda 
 

24 czerwca – Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela  

 
Pół roku przed świętami Bożego Narodzenia obchodzimy 

uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to jedyny święty,  
którego w kalendarzu wspominamy zarówno w dniu jego urodzin, jak i 
w dzień jego męczeńskiej śmierci.   

Święty Jan Chrzciciel już z łona matki zapowiada przyjście 
Zbawiciela. Jego życie upłynęło na przygotowaniu dróg Pana. 

Narodzenie świętego Jana Chrzciciela zostało zapowiedziane 
Zachariaszowi przez anioła z nieba. Anioł rzekł do niego: „Nie bój się, 
Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, 
urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; 
i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach 
Pana; wina i sycery pić nie będzie, i już w łonie matki napełniony zostanie 
Duchem Świętym”.  

 Dziś obchodzimy to wydarzenie, ponieważ w narodzeniu Jana 
Chrzciciela rozpoznajemy cudowną skuteczność odkupienia.  

Kiedy tylko usłyszał pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny, która 
przyszła odwiedzić krewną Elżbietę, zadziało się coś szczególnego: Jan 
Chrzciciel poruszył się w łonie swojej matki. Ten, który powie kiedyś, że 
idzie przed Panem, aby przygotować Mu drogi ziemi, otrzymał w tym 
momencie chrzest w Duchu Świętym. 

Jan zaczął swoją misję poprzednika, zanim się urodził. Wszystko 
zaczęło się od nawiedzenia Elżbiety przez Maryję, bo Ona jest obecna 
przy każdym spotkaniu duszy z Jezusem.   



Całe życie świętego Jana Chrzciciela będzie wiernym odbiciem słów 
anioła, gdyż upłynie na przygotowaniu dusz na spotkanie z Chrystusem. 
Jan Chrzciciel daleki był od jakiegokolwiek osobistej korzyści, jego jedyny 
cel stanowiło prowadzenie ludzi do Chrystusa. 

Jan pokornie wyznaje, że jego rola jest ograniczona. Wie, jaki jest 
zakres działania, który otrzymał z nieba i wie, że jego misja 
podporządkowana jest misji Chrystusa. Nie kieruje nim pragnienie, żeby 
błyszczeć przed tłumami swoim światłem, ani żeby zbierać pochwały za 
swoją naukę i za to, ile osób go słucha. Przeciwnie, nic go tak nie cieszy 
jak fakt, że owoce jego pracy mogą zacząć być zbierane przez 
prawdziwego Pana dusz, Jezusa Chrystusa. 

Niech i naszym hasłem stanie się to, co mówił Jan 
Chrzciciel: „trzeba, aby Chrystus wzrastał, a ja żebym stawał się coraz 
mniejszy”. Dlatego naszą największą ambicją – prawdziwą chwałą Dzieła 
– jest żyć bez chwały ludzkiej, aby tylko dla Boga była cała chwała. 
 

Jose Antonio Loarte 
 

 

Przygotowania komunijne w roku 2021/2022 –  

ZAPISY – Ostatni tydzień !!! 
 

Przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w roku 
2022 rozpoczną się już od lipca roku 2021.  

Przygotowanie opiera się na katechezie rodzinnej i uczestnictwie 
w życiu religijnym naszej parafii. Można zapisywać dzieci, które w roku 
2022 będą miały 9 lat. Zapisy trwają od 15 maja i potrwają do 26 
czerwca 2021. Po tym terminie nie będzie już możliwe dołączenie do 
grupy.  

Formularz zapisu dziecka do przygotowania do I Komunii Św. jest 
dostępny na naszej stronie parafialnej. W razie jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt z księdzem Łukaszem. 



Intencje Mszy Świętej 
 

Niedziela 20.06.2021 
9:00 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Julii z okazji urodzin  
12:30 W intencji Kaliksty i Zdzisława o zdrowie, łaski i rozwiązanie trudnej 
sytuacji rodzinnej  
19:00 W intencji mamy Julianny, sióstr Ewy i Renaty o zdrowie, łaskę 
wzajemnego przebaczenia w rodzinie i pokój serca 
Środa 23.06.2021  
19:00 + Mieczysław Matusz  

Czwartek 24.06.2021  
19:00 O Boże Błogosławieństwo dla Oli z okazji urodzin 

Piątek 25.06.2021  
19:00   + Stanisław Ścierka 
Sobota 26.06.2021  
19:00 O Boże Błogosławieństwo dla Piotra z okazji urodzin i imienin. 
Niedziela 27.06.2021 
9:00 Intencja dziękczynna za powrót Daniela do zdrowia oraz w intencji 
wszystkich, którzy się modlili za Daniela 
12:30 O Boże Błogosławieństwo dla rodziny Rurowskich   
19:00 W intencji rodziny Kuc: - z okazji 22 rocznicy ślubu Kasi i Mirka  
- O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuka o potrzebne łaski  i dary 
Ducha Świętego   

 

Finanse parafii 
Taca niedzielna  

Loose Collection – składka w kościele £260 
Gift Aid  £435 
Wpłaty na konto   £68 

Suma wpłat na rzecz parafii  £763 
Bóg zapłać za składane ofiary 

 
PMK Bournemouth 

Ks. Łukasz Przewieślik SChr      

 

 
 


