V NIEDZ. WIELKANOCNA, *C* J 13,31-33.35-36* 19.05.2019
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został
teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został
w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz
Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że
jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».
Co nowego jest w miłości bliźniego, do której wzywa Jezus, a także Stary Testament, o której
mówią w jakimś stopniu wszystkie wielkie religie? Nowością jest to, że to Jezus daje to
przykazanie, które także wypełnia swoim życiem. Jezus nie każe nam kochać się nawzajem
miłością ślepą i patetyczną, wielką i pełną pasji, humanistyczną i tolerancyjną. Chce, abyśmy
nawzajem kochali się Jego Miłością, to znaczy przebaczającą, do końca. Ta miłość jest także
bardzo realistyczna. W przeciwieństwie do pozostałych ewangelistów Jan nie mówi o miłości
uniwersalnej, która ma objąć cały świat. Jezus przekazuje nowe przykazanie swoim uczniom
i chce, by było zachowywane przede wszystkim w ich gronie. Nie znaczy to, że nowa miłość
zarezerwowana jest tylko dla nas chrześcijan, ale że naszym pierwszym obowiązkiem jest
okazywać ją naszym bliskim, współbraciom ze wspólnoty, naszej rodzinie. Budowania
nowego świata nie da się rozpocząć od abstrakcyjnego kochania całego świata. Trzeba je
rozpoczynać jak najkonkretniej, kochając tych, którzy stoją najbliżej nas.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:

Do przemyślenia: Czy tak rozumiałem przykazanie miłości bliźniego? Czy pamiętam, że
przebaczyć, to znaczy zapomnieć?

Do wykonania: Postaram się wyciągnąć rękę do wszystkich osób z którymi jestem
poróżniony.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

21.05 (wtorek) Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
Około 1380 przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem przy katedrze św. Wita,
Wacława i Wojciecha w Hradczanach. Studiował prawo kanoniczne w Pradze i Padwie.
Następnie piastował godność kanonika kolegiaty praskiej św. Idziego, a w 1389
mianowany został wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana z Jenštejna.
W związku z zatargiem między królem Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan
Nepomucen popadł w niełaskę władcy, poniewaŜ nie chciał zdradzić królowi tajemnicy
spowiedzi jego małŜonki. Według innej wersji, powodem niełaski było niezgodne z wolą
króla zatwierdzenie opata dla klasztoru w Kladrubach. W 1393 Jan Nepomucen został
uwięziony. Następnie zrzucono go z mostu Karola do rzeki Wełtawy. Ta scena jest
przedstawiona na przykład na płaskorzeźbie umieszczonej na ołtarzu Jana Nepomucena

w bazylice św. Mikołaja z Miry w Bochni oraz przydroŜnej figurze w Aleksandrowicach.
Jego zwłoki złoŜono w katedrze na Hradczanach.

22.05 (środa) Wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy
Urodziła się w Roccaporena niedaleko Cascii (Włochy). Na chrzcie otrzymała imię
Małgorzata, a poniewaŜ Małgosia po włosku to Margarita, my znamy ją jako Ritę. Mimo
Ŝe od dzieciństwa marzyła o zakonie, zgodnie z wolą rodziców w wieku 12 lat wyszła za
Paola Mancinniego. Był to człowiek o trudnym charakterze. Przez lata Rita cierpliwie
znosiła styl Ŝycia męŜa, a on łagodniał pod jej wpływem. W 18 roku małŜeństwa Paolo
został zasztyletowany. TuŜ przed śmiercią nawrócił się, wybaczając mordercy. Jednak
synowie Jan Jakub i Paweł postanowili pomścić śmierć ojca. Kiedy Ricie nie udało się
przekonać ich do zmiany planów, zaczęła desperacko prosić Boga, by raczej zabrał ich
z tego świata, aniŜeli mieliby stać się zabójcami. Wkrótce chłopcy zmarli z powodu zarazy.
Rita znowu zaczęła myśleć o klasztorze - lecz augustianki, do których zapukała, nie
przyjmowały wdów. Ostatecznie jednak została augustiańską mniszką i za murami
spędziła 40 lat. Była stygmatyczką. W czasie modlitwy przed krucyfiksem jeden
z gipsowych kolców korony cierniowej oplatającej głowę Chrystusa oderwał się nagle od
rzeźby wbijając się głęboko w czoło zakonnicy. Zmarła 22 maja 1457 r.

24.05 (piątek) Wsp. Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
Wspomnienie to zostało ustanowione przez Piusa VII w 1816 r. jako podziękowanie
Matce BoŜej za uwolnienie, właśnie tego dnia, papieŜa z niewoli Napoleona i jego powrót
do osieroconej przez lata stolicy rzymskiej. Na prośbę polskich biskupów w 1958 r.
wspomnienie to obchodzone jest takŜe w naszym kraju.

25.05 (sobota) Wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła
Urodził się w 672 w Wearmouth k. Sunderlandu w Anglii, zm. 25 maja 735 w Jarrow.
Święty Beda naleŜy do najbardziej znanych angielskich świętych. Był świadkiem bujnie
rozwijającego się chrześcijaństwa na Wyspach Brytyjskich na przełomie VII i VIII w.
Przez 56 lat benedyktyńskiego Ŝycia tylko dwa razy opuścił swój klasztor. Za to inni
chętnie go odwiedzali szukając rady i wsparcia. Znał dobrze języki łaciński, hebrajski
i grecki , dlatego naleŜy do grona największych egzegetów wczesnego średniowiecza.
Jego rozwaŜania o Piśmie Świętym znajdujemy w brewiarzu. Tchną one świeŜością
i oryginalnością myśli nasyconej wiarą i wielką prostotą. Zrealizował w swoim Ŝyciu
benedyktyński ideał: ora et labora, modlitwy i pracy. Pan Jezus, który zewnątrz powołuje
słowem, wewnątrz niewidzialnym natchnieniem pociąga do pójścia za sobą. (św. Beda
Czcigodny)
WARTO WIEDZIEĆ:

Kurs Wiedzy Religijnej (Devonia, 25/05/2019):
Kurs jest odpowiedzią na zachętę do formacji stałej, zawartej w Adhortacji Jana
Pawła II „Pastores dabo vobis". Zapraszamy kapłanów, członków Rad
Duszpasterskich, grup modlitewnych i osoby należące do wspólnot parafialnych,
działających na terenie Lokalnych Polskich Misji Katolickich. Temat konferencji brzmi
„W mocy Ducha", a poprowadził ją będzie bp Andrzej Czaja, Ordynariusza Diecezji
Opolskiej. Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 20 maja 2019, do ks. Bogdana
Kołodzieja, proboszcza na Devonii.
PROGRAM: 10.00 - Przyjazd i kawa;10.30 - Powitanie i rozpoczęcie spotkania;
10.45 - Konferencja "Christus vivit. Być człowiekiem wielkanocnym"; 11.30 Dyskusja; 12.15 - Msza Święta koncelebrowana; 13.15 - Obiad; 14.30 Konferencja: - „Duch Święty i my. Charyzmat pasterski i jego realizacja"; 15.15 Dyskusja; 16.00 - Zakończenie spotkania.

