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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem,
że z mojego weźmie i wam objawi».
Droga Jezusa w Ewangelii św. Jana dobiega kresu. Zaledwie zaczęli poznawać swego
Mistrza, a już muszą się z Nim rozstać. Jezus obiecuje jednak, że nie zostawi ich “sierotami”.
Duch, którego im pośle, doprowadzi ich do pełni Prawdy, której zaledwie skosztowali.
Nie chodzi o prawdę filozoficzną, prawdę o świecie czy o nich samych. Prawdą jest
w Ewangelii św. Jana sama Osoba Jezusa i objawienie Synostwa Bożego, które przynosi.
Duch gwarantuje, że uczniowie będą wchodzić coraz głębiej w tajemnicę Mistrza, stając się
synami w Synu. Bez Ducha Chrystus pozostaje tajemnicą zamkniętą dla ludzkiego umysłu.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Każdego dnia robiąc znak krzyża i wypowiadając słowa: „W imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego” wyznaję wiarę w Trójcę Świętą! Czy mam tego
świadomość?
Do wykonania: Dołożę więcej staranności w czynieniu znaku krzyża.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

17.06 (poniedziałek) Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Brat Albert (Adam) Chmielowski to święty, który polecenie Jezusa „idź sprzedaj wszystko co masz i
rozdaj ubogim” (Mk 10,22) potraktował bardzo dosłownie. Jednak zanim zaczął Ŝyć z biedakami z
ulicy, długo szukał swojej drogi. Adam Chmielowski jako młody chłopak wstępuje do szkoły
kadetów w Petersburgu, ochoczo bierze udział w powstaniu styczniowym i w jednej z bitew traci
nogę. Odtąd nosi protezę i kończy przygodę z wojaczką. Odkrywa w sobie talent malarski i zaczyna
studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Bez reszty oddaje się malarstwu, jest wręcz
zakochany w pędzlu i płótnie. Malując, zadaje sobie pytanie: czy słuŜąc sztuce, słuŜę takŜe Bogu?
Zmaga się wewnętrznie ze sobą, a środowisko artystyczne nie daje mu radości. Po głowie krąŜą mu
pytania o sens Ŝycia i zbawienie. Wstępuje nawet do nowicjatu jezuitów, ale tam teŜ nie znajduje
swojego miejsca. W Krakowie spotyka skrajną biedę materialną i moralną. Wreszcie odnajduje
swoje powołanie – słuŜyć najbiedniejszym i opuszczonym. „CóŜ im dam, jeśli nie siebie?” – pisze w
swoim notatniku. W krakowskim kościele oo. Kapucynów przywdziewa szary zgrzebny habit III
Zakonu św. Franciszka i przyjmuje nowe imię – Brat Albert. W swoim notatniku pisze: „Umarł
Adam Chmielowski a narodził się Brat Albert.” W roku 1888 składa śluby zakonne i daje początek
Zgromadzeniu Braci Albertynów, a 3 lata później Zgromadzeniu Sióstr Albertynek. Dla biedaków z
ulicy zaczyna organizować domy opieki i przytułki. Staje się bratem, a nawet ojcem i opiekunem
najbiedniejszych. Staje się jednym z nich.

20.06 (czwartek) W Polsce: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
„O Hostio Święta zamieszkaj w mej duszy. Najczystsza Miłości serca mojego. Jasność Twoja niech ciemności
rozproszy. Ty nie odmówisz łaski dla serca pokornego” [św. S. Faustyna].

21.06 (piątek) Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Właściwie Luigi Gonzaga, ur. 9 marca 1568 w Castiglione delle Stiviere koło Mantui
w Lombardii, zm. 21 czerwca 1591 w Rzymie – jeden z najmłodszych kanonizowanych jezuitów
(SJ), obok św. Stanisława Kostki i św. Jana Berchmansa, święty Kościoła katolickiego. Pochodził
z ksiąŜęcej rodziny. Był paziem na dworach w Mantui i Florencji oraz Hiszpanii (na dworze króla
Filipa II). Wbrew woli rodziny wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W 1585 roku rozpoczął
nowicjat. Zmarł, nie doczekawszy święceń, w wieku 23 lat, opiekując się chorymi w czasie
panowania dŜumy w Rzymie. Jest patronem studentów i ministrantów.

22.06 (sobota) Wsp. św. Jana Fishera, biskupa i św. Tomasza More’a, męczenników
Jan Fisher, ur. w 1469, skończył studia teologiczne w Cambridge w Anglii i został wyświęcony na
kapłana. Jako biskup Rochester odznaczał się duchem pokuty oraz troską pasterską o wiernych.
Często ich odwiedzał. Napisał dzieła przeciwko współczesnym mu błędom. Tomasz More (Morus),
ur. w 1477, studia prawnicze skończył w Oxfordzie; zawarł małŜeństwo, z którego miał jednego syna
i trzy córki. Prowadził królewską kancelarię. Napisał dzieła o właściwym sprawowaniu rządów
i o obronie wiary. Obydwaj z rozkazu króla Henryka VIII zostali skazani na ścięcie w roku 1535 za to,
Ŝe się przeciwstawili rozwodowi króla i jego polityce kościelnej. Jan Fisher zginął 22 czerwca, Tomasz
More 6 lipca. Gdy Jan Fisher przebywał w więzieniu, papieŜ Paweł III mianował go kardynałem
Kościoła Rzymskiego. Jan Fisher i Tomasz More postawili wierność prawdzie ponad wiernością
wobec swojego króla. Byli u szczytu kariery, a przecieŜ nie utracili moralnej orientacji, pozostali
posłuszni sumieniu. Rzecz rzadka i godna naśladowania! Stracili głowy na szafocie, ale uratowali
twarze. Dziś takŜe Kościół anglikański obchodzi ich święto. MoŜe kiedyś wyproszą u Boga łaskę
zjednoczenia podzielonego Kościoła. Jakakolwiek przypadnie ci rola, graj ją jak moŜesz najlepiej i nie
psuj całości przez to, Ŝe przyjdzie ci fantazja przytoczyć jakieś wspaniałe wiersze z innej sztuki, moŜe
wdzięczniejszej (Tomasz Morus).
WARTO WIEDZIEĆ:
PŁASKORZEŹBA MATKI BOZEJ KOZIELSKIEJ-ZWYYCIĘSKIEJ

w kaplicy maryjnej od 1963 roku znajduje się oryginał płaskorzeźby wykonanej przez
por. T. Zielińskiego, na zlecenie por. T. Birży-Bireckiego. Z obozu w Kozielsku potajemnie wywiózł ją
płk A. Kosiba, z którym obraz zawędrował do innego obozu, Griazowca (Rosja). W Buzułuku
płaskorzeźba oddana została pod opiekę szefa duszpasterstwa Polskich Sił Zbrojnych w Sowietach,
ks. Wł. Cieńskiego. Stamtąd Madonna Kozielska przemierzyła cały szlak bojowy tej Armii (Persja,
Irak, Palestyna i Włochy). Po zakończeniu działań zbrojnych w 1949 r. ikona przewieziona została
do Londynu, gdzie ks. W. Judycki, umieścił Ją w kościele katolickim Brompton Oratory. W jesieni
1963 r. płaskorzeźbę przeniesiono do naszego kościoła. Początkowo umieszczono ją w specjalnie
przygotowanej kaplicy (wtedy: dzisiejsza kaplica Miłosierdzia Bożego), a po kilku latach w głównym
ołtarzu kaplicy. 8 czerwca 1997 r., na Błoniach Krakowskich papież Jan Paweł II dokonał koronacji
tego obrazu. Po nałożeniu koron powiedział: "Ta płaskorzeźba, wykonana w obozie jeńców, z
którego prawie wszyscy zginęli w Katyniu, przypomina tragiczne wydarzenia ostatniej wojny (...).
Niech cześć oddawana w tym Kozielskim Wizerunku nie tylko przypomina przeszłość, ale umacnia
wiarę współczesnej Polonii i emigracji"
PIELGRZYMKA KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH

w dniach 28-29/06/2019 jedziemy do Sanktuarium MB w Walsingham. Koszt £75.00.
Szczegółowy plan dostępny jest stronie internetowej i u zelatorek. Zapraszamy wszystkich
chętnych parafian. W planach modlitwa w Sanktuarium, zwiedzanie sanktuarium a także spacer
nad morzem. Zapisy prowadzi p. Krzysztof (07710513965 – uwaga, prosimy, żeby kontaktować się
z nim jedynie SMS’ami). Przy zapisie wpłacamy £20.00 i jest to kwota bezzwrotna.

