V NIEDZ. WIELKANOCNA, *B* J 15,1-8* 29.04.2018
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie
przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać.
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie
trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl
i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie
trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to
wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».
Ewangelia pokazuje, na jakie trudności naraża się chrześcijanin przystępujący do
zapoznania się z tradycją Kościoła. Co prawda wielu z nas coraz częściej i odważniej
porusza się po świecie i na własne oczy może zobaczyć winnicę, ale mało kto w winnicy
pracował. Stąd słowa takie: winny krzew, winorośl, przycinanie, oczyszczanie, niewiele
nam mówią, a przecież to od nich, od zrozumienia tych słów zależy, czy zrozumiemy
„słowo”, czyli wypowiedź, jaką Jezus do nas kieruje. Czemu jednak ów wysiłek
poznawania tego wszystkiego, co przez dwa tysiące lat o Jezusie powiedziano, ma
służyć? Z całą pewnością nie tylko temu, by jak najwięcej o Jezusie wiedzieć. Ta cała
wiedza o Jezusie ma nas doprowadzić do odkrycie, że On nie tylko kiedyś żył, nie tylko
kiedyś chodził po świecie, kiedyś działał, ale że również dzisiaj – trzeba to podkreślić:
również dzisiaj – żyje i działa, tutaj i teraz, pośród nas i w nas. A zatem czytanie Pisma
św., studiowanie katechizmów i dzieł teologów ma na celu zapoznanie nas z Jezusem.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy mam świadomość głębokiej więzi z Chrystusem i społecznością
wiernych, dzięki przynależności do Kościoła? Czy żyję w stanie łaski uświęcającej?
Do wykonania: By pogłębić swoja więź z Chrystusem, będę częściej przypominał sobie
czym jest chrzest w życiu człowieka.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

01.05 (wtorek) Wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika
Całe swoje Ŝycie św. Józef spędził jako rękodzielnik i wyrobnik w cięŜkiej
zarobkowej pracy. Ewangelie określają go mianem tektōn (łac. faber), przez co
rozumiano wyrobnika - rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych,
przedmiotów drewnianych itp. Były to więc prace związane z budownictwem,
z robotą w drewnie i w Ŝelazie. Józef wykonywał je na zamówienie i w ten
sposób utrzymywał Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie praca stała się
równocześnie dla niego źródłem uświęcenia. Był mistykiem nie przez

kontemplację, przez uczynki pokutne czy przez dzieła miłosierdzia, ale właśnie
przez codzienną pracę. Praca go uświęciła, gdyŜ wykonywał ją rzetelnie,
wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi.
Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla nich Ŝył, dla nich się trudził, dla
nich był gotów do najwyŜszych ofiar. Taki powinien być styl pracy kaŜdego
chrześcijańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, ma być źródłem
gromadzenia zasług dla nieba, podobnie jak to było w Ŝyciu św. Józefa.

03.05 (czwartek) Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski
Kult Maryi jako Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wyróŜnia Kościół
katolicki spośród innych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Kult ma charakter
ogólny i występuje w Polsce oraz w polskich parafiach przy skupiskach
Polonii. Tytuł NMP Królowej Polski mówi o obecności NMP w historii
polskiego narodu. Jan Długosz nazwał Maryję Panią świata i naszą. Tytuł
Matki BoŜej jako Królowej Polski sięga drugiej połowy XVI wieku. Wtedy to
Grzegorz z Sambora po raz pierwszy nazywa Maryję Królową Polski
i Polaków. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w
sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki BoŜej Łaskawej: „Ciebie
za patronkę moją i za królową państw moich dzisiaj obieram”. W trzechsetną
rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy więzionego
prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju
Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku ok. miliona
wiernych na Jasnej Górze złoŜyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

04.05 (piątek) Wspomnienie św. Floriana, żołnierza i męczennika
Według Ŝywotów z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku
w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk
rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliŜu Krems (obecnie w północnowschodniej Austrii). Był chrześcijaninem. Podczas prześladowania chrześcijan
przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 Ŝołnierzami i przymuszony do
złoŜenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano
torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia.
Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera
rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go
biczować, potem szarpać jego ciało Ŝelaznymi hakami, wreszcie uwiązano
kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304
roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem
wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez
kanoników laterańskich.
WARTO WIEDZIEĆ:

Rosary on the Coast

– w tą niedzielę, 29 kwietnia, o godz. 15:00,

Brytyjczycy zbierają się na wybrzeŜach (a tam, gdzie maja daleko do
wybrzeŜy w kościołach) Wielkiej Brytanii, aby modlić się na róŜańcu za
swój kraj. Jesteśmy jego częścią, dlatego dziś (niedziela, 29.04.2018, godz.
11:30) zapraszamy Cię do kaplicy MB Kozielskiej na wspólną modlitwę
róŜańcową w intencji Wielkiej Brytanii.

