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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego
pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
Miłość, która jest trwaniem w Bogu, nie jest czymś statycznym. Jest to miło ść, która
musi się dalej udzielać. Jest to miłość, która wychodzi naprzeciw drugiemu człowiekowi.
Jest ona jak ogień, który zapala to, co napotyka na swej drodze. Miłość jest „misyjna”
i owocująca. Nie znaczy to, że nie napotyka przeszkód i nie poddawana jest próbom.
Prawdziwa miłość przynosi owoce także wtedy, kiedy jest ukrzyżowana. Jakie owoce
miłości dostrzegam w moim życiu?
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy potrafię spojrzeć na Boga jak na swego Przyjaciela, czy raczej jest
On dla mnie surowym Panem?
Do wykonania: Będę starał się lepiej zachowywać przykazania, zwłaszcza przykazanie
miłości bliźniego.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

07.05 (poniedziałek) Wspomnienie NMP, Matki Łaski Boże
RóŜne są tytuły, które chrześcijańska poboŜność nadała w ciągu wieków Matce
Najświętszej i pod którymi wzywamy Ją w róŜnych sytuacjach naszego Ŝycia, a
takŜe oddajemy cześć. Dziś wspominamy „Matkę Łaski BoŜej” lub inaczej
Matkę BoŜą Łaskawą. Pierwsze sformułowanie jest dobrze znane z Litanii
Loretańskiej do Matki Najświętszej. Bezpośrednim sprawcą łaski BoŜej jest
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Maryja jednak, tak jak jest Matką ChrystusaZbawiciela, Sprawcy wszelkiej łaski, jest tym samym Matką Łaski BoŜej.
Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest jedynym Pośrednikiem,
który zawsze Ŝyje, aby wstawiać się za nami. Błogosławiona Dziewica, Matka
i Pośredniczka łaski, została przez Boga w przedziwnym zamyśle Jego miłości
ustanowiona Matką i pomocnicą Odkupiciela. Jest Ona Matką łaski, poniewaŜ
nosiła w swym czystym łonie prawdziwego Boga i człowieka, a potem wydała
dla nas samego Twórcę łaski. Jest Pośredniczką łaski, poniewaŜ była

pomocnicą Chrystusa w uzyskaniu dla nas największej łaski – odkupienia
i zbawienia, Ŝycia BoŜego i chwały bez końca.

08.05 (wtorek) Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
Św. Stanisław jest głównym patronem Polski. Urodził się w Szczepanowie
około 1030 roku. Uczył się w szkole katedralnej. Niewykluczone, Ŝe nauki
pobierał równieŜ za granicą, być moŜe w ParyŜu. Święcenia kapłańskie
Stanisław przyjął w roku 1060. Dwanaście lat później, w roku 1072, został
biskupem Krakowa. Dał się poznać jako duszpasterz gorliwy, ale
bezkompromisowy. Między biskupem Stanisławem a królem Bolesławem
wybuchł konflikt, którego podłoŜe nie jest dziś w pełni znane. Być moŜe
chodziło o niemoralne Ŝycie władcy albo obronę poddanych przed jego
surowymi rządami. Finał tej waśni był dla duchownego tragiczny, poniewaŜ
biskup ze Szczepanowa został zabity przez wojów królewskich, a być moŜe
nawet przez samego Bolesława. Miało to miejsce w czasie mszy św., którą
celebrował 11 kwietnia albo 8 maja roku 1079 w Kościele św. Michała na Skałce.
Jego ciało zostało poćwiartowane. Po kilku latach szczątki Stanisława
przeniesiono do katedry na Wawelu, gdzie znajdują się do dziś. Po dokonanej
na biskupie zbrodni król Bolesław musiał uciekać z Polski i według tradycji
został mnichem pokutującym w klasztorze benedyktyńskim znajdującym się w
Osjaku. Biskupa Stanisława Szczepanowskiego jako pierwszego Polaka
ogłoszono świętym w AsyŜu w 1250 r.

12.05 (sobota) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Łaskawej
Kult Matki BoŜej Łaskawej rozpoczął się w XV wieku we Włoszech, a w Polsce
zaistniał w poł. XVII wieku, kiedy nuncjusz papieski Jan de Torres przywiózł
kopię obrazu Matki BoŜej Łaskawej i przekazał pod opiekę Ojcom Pijarom
w Warszawie.
WARTO WIEDZIEĆ:

„Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej
mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! StrzeŜ obecności Twojego Syna w
sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej
godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności
Bogu i do słuŜenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo
Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę
Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod
Twą opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale
się rozwija oŜywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w
kolejnych pokoleniach. Amen.” (Modlitwa wypowiedziana przez Ojca Świętego św.
Jana Pawła II w Warszawie, 13.06.1999 r.).
Łaskawości Boga i przemoŜnemu orędownictwu Aniołów StróŜów, Świętych i
Patronów zawierzamy wszystkich, którzy w najbliŜszym czasie świętować będą
swoje rocznice lub waŜne wydarzenia. Szczęść BoŜe!

