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Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata».
Misja Jezusa na ziemi zakończyła się rozesłaniem. Odtąd uczniowie będą głosić Dobrą
Nowinę wszystkim narodom i udzielać chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Od
czasów apostolskich wezwanie do wiary w imię Trójcy Świętej towarzyszy codziennemu
życiu. W ten sposób rozpoczynamy i kończymy dzień, a w ciągu dnia posiłki, pracę,
podróże, ważne sprawy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego udzielano chrztu. W imię
Trójcy Świętej kapłan w sakramencie pojednania odpuszcza grzechy. W takim sam
sposób rozpoczynamy i kończymy Mszę świętą i każdy psalm w Liturgii Godzin. W imię
Trójcy Świętej pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Niej. Trójca
Przenajświętsza towarzyszy nam każdego dnia i jest znakiem rozpoznawczym każdego
chrześcijanina.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Która z trzech Osób Boskich jest mi najbliższa? Jakie jest moje
doświadczenie miłości Boga Ojca (i siebie jako dziecka Bożego), przyjaźni Jezusa
i świętości w Duchu Świętym?
Do wykonania: Z szacunkiem i czcią będę wykonywał znak krzyża świętego.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

29.05 (wtorek) Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy
Maria Julia urodziła w 1865 roku w Loosdorf k. Wiednia w wielodzietnej rodzinie
Ledóchowskich. Atmosfera domu przepełniona była katolicką prostotą, która
owocowała miłością i gotowością do poniesienia ofiar i umartwień. Mając 21 lat Maria
Julia postanowiła wstąpić do sióstr urszulanek w Krakowie, gdzie przyjęła imię
Urszula. Urszulę rozpierało pragnienie niesienia Ewangelii siostrom i braciom w
odległych stronach. JuŜ w nowicjacie odkryła charyzmat wychowawczyni, któremu
poświęciła całe swoje Ŝycie. Po pracy wychowawczej w pierwszej placówce w
Krakowie, została dyrektorką zaniedbanego liceum św. Katarzyny i internatu dla
dziewcząt w Petersburgu. Gdy wydalono ją z Rosji przeniosła się do krajów
skandynawskich, m.in. do Finlandii, gdzie załoŜyła gimnazjum a następnie udała się
do Szwecji i Danii. Siostra Urszula była zawsze uśmiechnięta, przez co od razu
zdobywała sobie serca i Ŝyczliwość wielu ludzi. W czasie działań wojennych
organizowała pomoc materialną dla osieroconych polskich dzieci. W 1920 r. Urszula
powróciła do Polski i zamieszkała w Pniewach k. Poznania. W jej sercu dojrzewała
myśl o załoŜeniu nowego zgromadzenia. Poprosiła o to papieŜa Benedykta XV, który
wyraził zgodę na powstanie Zgromadzenia Serca Jezusa Konającego, popularnie

nazywanym urszulankami szarymi. W jej staraniach u Stolicy Świętej bardzo
wspomagał Urszulę, O. Włodzimierz Ledóchowski, jej rodzony brat i generał
jezuitów. Całe Ŝycie Matki Urszuli wypełnione było miłością i duchem ofiary
względem kaŜdego człowieka, w ewangelicznej trosce o wychowanie dzieci i
młodzieŜy. Utrudzona Matka Urszula zmarła 29 maja 1939 r. Jan Paweł II
beatyfikował ją w 1983 r. zaś kanonizacja miała miejsce w Rzymie w 2003 r.

30.05 (środa) Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera
Jan Sarkander urodził się dnia 20 grudnia 1576 w Skoczowie, miasteczku leŜącym na
Śląsku cieszyńskim. Po śmierci ojca zajęła się troskliwie jego wychowaniem poboŜna
matka, Helena z Góreckich, a szukając dlań takich nauczycieli, pod których opieką
mógłby się nie tylko wykształcić, ale takŜe wydoskonalić w cnocie, oddała go na
naukę do oo. jezuitów w Ołomuńcu i Pradze. Ukończywszy szkoły obrał sobie Jan
stan duchowny, a w kilka lat po wyświęceniu na kapłana otrzymał probostwo
w Holeszowie na Morawach. Szerzyła się tam wówczas w straszliwy sposób herezja
protestancka. Jan męŜnie i odwaŜnie bronił wiary katolickiej i niezmordowaną pracą
i modlitwą skłonił wielu do powrotu do prawdziwego Kościoła. Gorliwość Jana
niezmiernie gniewała wrogów świętej wiary katolickiej, tak Ŝe zaczęli go srodze
prześladować, a nawet grozić mu śmiercią i sposobności, aby zgubić świętego
kapłana. Niczego mu zarzucić, o nic sprawiedliwie obwinić go nie mogli, oskarŜyli go
tedy fałszywie, jakoby zostawał w zmowie z nieprzyjaciółmi kraju, wskutek czego
kazano go pojmać i odstawić do Ołomuńca. Zmarł w więzieniu ołomunieckim dnia 17
marca roku 1620. Ostatnie jego słowa były: Jezus, Maryjo, Anno! Pogrzeb odbył się
dopiero siódmego dnia po śmierci, mimo to jednak ciało nie tylko się nie psuło, ale
wydawało z siebie woń bardzo miłą. Pochowano je w kaplicy świętego Wawrzyńca
przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Ołomuńcu.

01.06 (piątek) Wspomnienie św. Justyna, męczennika
Najwięcej informacji na temat Justyna Męczennika pochodzi z jego własnych pism.
On teŜ jako miejsce swojego pochodzenia podaje Flavia Neapolis (dawne Sychem,
współczesne Nablus) w Palestynie. Zakłada się, Ŝe pochodził z zamoŜniejszej rodziny,
co umoŜliwiło mu studiowanie filozofii. Podczas studiów zetknął się pierwszy raz
z chrześcijaństwem, które po pewnym czasie sam przyjął (ok. 130). Swoje nawrócenie
opisuje w dziele: Dialog z śydem Tryfonem, który to lokalizuje w Efezie, gdzie
prawdopodobnie nastąpiło jego nawrócenie. Przemierzając następnie liczne kraje
osiada w Rzymie, gdzie rozpoczyna pracę nauczyciela w załoŜonej przez siebie
bezpłatnej szkole. Około 165 r. Justyn, po donosie prawdopodobnie swego
wieloletniego wroga Krescenesa, oskarŜony o to, Ŝe jest chrześcijaninem, wraz
z sześcioma swoimi uczniami stanął przed sądem prefekta Rzymu Juniusa Rustyka.
Śmierć poniósł przez ścięcie mieczem.
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.

