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Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z
mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie
może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
Dobry Pasterz daje życie wieczne. To życie rodzi się w nas poprzez spotkanie z Jego Słowem.
Wszystkim tym, którzy słuchają Słowa Pan obiecuje głęboką więź. Ja znam je – oznacza
bliskość i miłość. Jezus, Dobry Pasterz dodaje: nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z moich
rąk. Zaginięcie oznacza tu nie tylko zwykłe zgubienie się w drodze. To zagubienie, które
wróży zagładę, potępienie, jak mówi to dosłownie tekst grecki. To jedno z niewielu miejsc
w Biblii, gdzie z taką pewnością stwierdza się, że dla tych, którzy słuchają Słowa Jezusa
i podążają za nim, nie ma potępienia. Ich życie jest bezpiecznie ukryte w ręku Boga. Nikt nie
wyrwie nas, czy jak mówi tu tekst grecki, nie porwie z Jego ręki. Nie staniemy się łatwym
łupem Złego i nie zmieni nas ten świat. Ojciec jest mocniejszy niż wszystko. Dzięki Słowu
doświadczamy już pokoju i bezpieczeństwa nieba.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:

Do przemyślenia: Czy słucham słowa Bożego i staram się je wypełniać? Czy staram się
żyć według przykazań Bożych?

Do wykonania: W tym tygodniu zwrócę szczególną uwagę na zachowanie przykazania
miłości bliźniego.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

13.05 (poniedziałek) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
Matka BoŜa Fatimska – to tytuł Maryi, która objawiała się trojgu dzieciom w okolicy
portugalskiej miejscowości Fatima przez 6 kolejnych miesięcy poczynając od 13 maja 1917
roku. Byli to Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Kościół katolicki po
zbadaniu wydarzeń i treści objawień nie znalazł sprzeczności z doktryną i uznał ich
autentyczność w 1930 roku. Matka BoŜa zachęcała dzieci z Fatimy do pokuty za dusze
w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie róŜańca w intencji nawrócenia
grzeszników oraz do modlitwy za pokój. Prosiła teŜ o wybudowanie kapliczki w tym
miejscu w Fatimie. JuŜ od roku 1927 przybywały do Fatimy zbiorowe pielgrzymki
z innych krajów. W latach 1928–1953 w miejscu objawień wzniesiono bazylikę Matki
Boskiej RóŜańcowej, tam teŜ jest pochowana trójka pastuszków. W 1967 ponad milion
pielgrzymów z całego świata uczestniczyło we mszy świętej celebrowanej przez papieŜa
Pawła VI. KaŜdego roku do Sanktuarium w Fatimie przybywa ponad 5 milionów
pielgrzymów z całego świata. W 2017 Sejm RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia
objawień fatimskich w ich 100. rocznicę.

14.05 (wtorek) Święto św. Macieja Apostoła
Na początku dziejów Kościoła w Jerozolimie opisanych przez św. Łukasza w Dziejach

Apostolskich, podane są okoliczności wyboru św. Macieja. Po wystąpieniu Piotra, który
powiedział o zdradzie Judasza i jego tragicznym losie, uczniowie Pana wezwali Józefa
zwanego Barsabą oraz Macieja. Następnie modlili się nad nimi słowami: "Ty, Panie, znasz
serca wszystkich, wskaŜ z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym
posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą"
(Dz 1,24-25). I Łukasz dodaje: "I dali im losy, a los padł na Macieja". Wybór Macieja
radykalnie zmieniał jego Ŝycie. Wcześniej nie spodziewał się, Ŝe dostąpi tak wielkiego
zaszczytu. Doświadczył wielkiej łaski, daru od Pana Boga, którego stał się wiernym
świadkiem takŜe pośród prześladowań. Wcześniej pokornie chodził za Jezusem i z uwagą
słuchał Dobrej Nowiny. Serce Macieja napełniło się radością i zrozumieniem BoŜych
tajemnic, do których odkrywania wciąŜ na nowo uzdalniał go Duch Święty.

16.05 (czwartek) Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
Jest patronem Polski i naszej parafii. Święty Andrzej Bobola urodził się w roku
1591, prawdopodobnie 29 albo 30 listopada i najprawdopodobniej w miejscowości
Strachocina koło Sanoka. W dwudziestym roku Ŝycia - po zakończeniu gimnazjum
jezuickiego w Braniewie - wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Wilnie.
Pod koniec lipca 1613 roku złoŜył śluby zakonne. W latach 1613-1622 studiował
filozofię i teologię w Akademii Wileńskiej - z dwuletnią przerwą, w czasie której
odbywał praktykę pedagogiczną w szkołach jezuickich, najpierw w Braniewie
a potem w Pułtusku. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 marca 1622 roku. Profesję
czterech ślubów zakonnych złoŜył w kościele Świętego Kazimierza w Wilnie
2 czerwca 1630 roku. A oto stenogramem streszczone lata jego pracy w róŜnych
placówkach zakonu: w latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją,
spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem młodzieŜy w NieświeŜu. Jako
misjonarz o. Andrzej obchodził wioski, chrzcił, łączył pary małŜeńskie, godził
zwaśnionych. W latach 1633-1635 był moderatorem Sodalicji Mariańskiej wśród
młodzieŜy w Połocku. W roku 1636 został mianowany kaznodzieją w Warszawie.
W roku 1637 jest ponownie w Połocku, w latach 1638-1642 w ŁomŜy, potem
w Wilnie (1642-1643, 1646-1652). Na szczególną uwagę zasługuje ostatnie
pięciolecie jego Ŝycia. Był to niewątpliwie heroiczny okres w Ŝyciu Andrzeja Boboli.
Z ogromnym poświęceniem - nie dojadając i nie dosypiając - pracował jako
misjonarz w okolicach Pińska wśród ludzi wybitnie zaniedbanych. ZasłuŜył wtedy na
zaszczytne przydomki "apostoła Pińszczyzny" i "łowcy dusz". Było jednak wielu
takich, których draŜniła jego apostolska działalność. Śmierć męczeńską poniósł z rąk
Kozaków w Janowie Poleskim 16 maja 1657.
Msze św. w tym dniu odprawiane będą o godz. 10:00, 12:00 i 19:00.
W przyszła niedzielę zapraszamy na STREET PARTY, organizowane prze
Komitet Rodzicielski SPO im. M. Reja z okazji odpustu ku czci św. Andrzeja
Boboli i 65-Lecia Szkoły.
WARTO WIEDZIEĆ:

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli:
Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za
wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem,
spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej
znieść wszystkie przeciwności niż ponieść szkodę na duszy. Składamy Ci,
Panie, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego
Andrzeja, męczennika, utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary
i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Amen

