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Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki
towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co
zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci
odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba
i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
„Idźcie na cały świat…” Jak daleko sięgają granice misji, którą Jezus wyznaczył
Apostołom? Gdzie kończy się świat, który zarysował Zbawiciel w swym przesłaniu? Czy
dojście do linii horyzontu to wystarczająco daleko, czy trzeba iść dalej? Czy kiedykolwiek
można spocząć? Cały świat to jednocześnie daleko i blisko. To sąsiad mieszkający za
ściana, koleżanka z pracy mechanik w warsztacie samochodowym. To sprzedawczyni
w sklepie lub osoby poznane podczas wakacyjnych wojaży. Wreszcie to odległe
kontynenty i pełna egzotyka kultur, bogactwo języków i ludzkich przekonań. Być może
nie będzie nam dane wyruszyć na antypody, ale tam, gdzie dotrzemy, winniśmy naszą
obecność zaznaczyć głoszeniem Ewangelii.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Jak wywiązuję się z tego polecenia Jezusowego: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię…?
Do wykonania: Przez cierpliwość i życzliwość okazywaną spotkanym ludziom, będę
starał się być autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

14.05 (poniedziałek) Święto św. Macieja Apostoła
Był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Po samobójczej śmierci Judasza
i wniebowstąpieniu Syna BoŜego, został wybrany do grona najbliŜszych towarzyszy
Zbawiciela. Najwięcej informacji o jego postaci dostarczają spisane przez św.
Łukasza „Dzieje Apostolskie”. Swoją misję ewangelizacyjną prowadził w róŜnych
częściach świata: w Judei, w Etiopii i w Kolchidzie (dzisiejsza Gruzja). Klemens
Aleksandryjski podaje, Ŝe to właśnie św. Maciej wprowadził do Ŝycia religijnego
ascezę. Niektóre źródła mówią, iŜ poniósł on śmierć męczeńską na terenie
Jerozolimy – ukamienowano go, a potem ścięto. Zmarł około 50r. n.e.
Dziś imieniny ks. Macieja, pamiętajmy o nim w modlitwie.

16.05 (środa) Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
Urodził się w 1591 roku. W 1611 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie, tam
teŜ studiował. Święcenia otrzymał w 1622 roku. Apostołował w Wilnie, Pułtusku,
NieświeŜu, Warszawie, ŁomŜy a następnie przez wiele lat w Pińsku. Spełniał
funkcje przełoŜonego i wychowawcy. Zawsze starał się dbać o ubogich, wspierał
chorych, odwiedzał więźniów. Będąc w Braniewie opiekował się biednymi. W tych

odległych czasach wielu było opuszczonych chrześcijan. Ci, którzy mieszkali ze św.
Andrzejem, podkreślali jego codzienną troskę o modlitwę, dobroć i pogodę ducha.
W ostatnim okresie swojego Ŝycia był zawsze w drodze. Spieszył się, jakby
świadomy rychłej śmierci. Cały pochłonięty był misją głoszenia Ewangelii.
Codziennie odprawiał Eucharystię uczestnicząc w tajemnicy Jezusowego KrzyŜa.
KaŜdy dzień swojego Ŝycia wypełniał głoszeniem Słowa i udzielaniem
sakramentów świętych. Troszczył się o wychowanie młodzieŜy, pocieszał
strapionych, niósł ulgę chorym. Nie zniechęcał się trudnościami podejmując coraz to
bardziej odwaŜne misje. Nazwany został "duszochwatem". Święty Andrzej był
rozpalony ogniem miłości. W 1657 roku poniósł śmierć męczeńską całkowicie
oddany Bogu. Warto pamiętać, Ŝe od samego początku istnienia nasza parafia
obrała sobie go jako swojego patrona. W dniu Jego wspomnienia moŜna zyskać
odpust zupełny za nawiedzenie kościoła.

18.05 (piątek) Wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera
Stanisław Papczyński – załoŜyciel pierwszego męskiego zgromadzenia w Polsce –
urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu k. Starego Sącza. Wstąpił do zgromadzenia
pijarów i stał się cenionym kaznodzieją oraz spowiednikiem. Odkrył w sobie
powołanie do tworzenia nowego zgromadzenia – Marianów. W roku 1671
przywdział biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi, napisał regułę zakonu
i dzieło ascetyczne Templum Dei Mysticum dla ludzi świeckich, przekonany, Ŝe takŜe
oni są wezwani do świętości. Nie tylko w tym wyprzedzał ducha swoich czasów.
Jednym z celów oo. Marianów było bowiem szerzenie prawdy o Niepokalanym
Poczęciu Maryi, czyli dogmatu przyjętego w Kościele dopiero 180 lat później. Ojcu
Stanisławowi mocno leŜała na sercu takŜe sprawa modlitwy za zmarłych. Miewał
wizje czyśćca. Zmarł w opinii świętości 17 września 1701 roku. Został pochowany w
kościele Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii. Jego beatyfikacja odbyła się 16
września 2007 w Licheniu, a kanonizacja 5 czerwca 2016 r. w Rzymie.
WARTO WIEDZIEĆ:

OGŁOSZENIE DLA RÓŻ – daty Mszy Św. w intencji o błogosławieństwo
Boże dla Róż i ich rodzin odbędę się: Róża I „NSPJ” - piątek, 01/06, g. 19:00;
Róża II „MB Kozielskiej-Zwycięskiej” - środa, 06/05, g. 19:00; Róża III
„Królowej Różańca św.” - sobota, 02/06, g. 19:00; Róża IV „św. Andrzeja
Boboli”, środa, 16/05, g. 19:00; Róża V „św. Jana Pawła II”, – środa, 06/06,
g. 19:00; Róża VI „św. Kazimierza Królewicza”, Heston, niedziela, 22/07, g.
15:00; Róża VII „św. Józefa Oblubieńca”, piątek, 08/06, g. 19:00. Prosimy
członków Kół Różańcowych o prowadzenie różańca niedzielnego przed
sumą: Róża I - tydz. 1; Róża II - tydz. 2; Róża III - tydz. 3; Róża IV - tydz. 4;
Róża VII - jeżeli w miesiącu wypada tydz. 5.
ŚWIĘTO RODZINY – Polska Misja Katolicka zaprasza osoby indywidulane
i rodziny do Laxton Hall na wspólne przeżywanie uroczystości Zesłania Ducha
Świętego. Gościem specjalnym będzie abp Wiktor Skworc, Metropolita Górnośląski.
PROGRAM: 14.30: Msza św.; 14.30: konferencja ”Duch Święty, który umacnia
miłość w Rodzinie”; 15.15: koncert zespołu Maleo Regge Rocers; 16.30: adoracja
i zakończenie – szczegóły na http://bobola.church/ w sekcji OGŁOSZENIA.

