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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce
wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę
znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,
bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».
Pan Jezus mówi apostołom, że oczekuje od nich miłości, która ma się wyrazić w przyjęciu
Jego słowa i wprowadzeniu go w życie. Kto czuje się kochany przez Jezusa, ten ma głębokie
przekonanie, że Jego nauka wypływa z miłości i jest dzieleniem się Jego mądrością.
Zastosowana w życiu pozwala nam realizować pełnię naszego człowieczeństwa. Jezus
obiecuje apostołom Ducha Świętego, który będzie im przypominał to wszystko, na co
patrzyli, będąc z Jezusem. Duch Święty będzie ich w ten sposób prowadził pouczając, jak
konkretnie stosować Jezusowe nauczanie w codziennym życiu. To On odkrywa aktualność
Ewangelii w każdej ludzkiej sytuacji. Będąc swoistym Artystą, chce w nas odtworzyć obraz
Jezusa. Jeżeli pójdziemy za Jego natchnieniem, stopniowo rysy Jezusa pojawiać się będą
w naszym życiu.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:

Do przemyślenia: Czy nauczanie Jezusa jest dla mnie przejawem Jego miłości i czy
wprowadzam je w życie w przekonaniu, że jest to moja życiowa mądrość?

Do wykonania: W tym tygodniu w sposób szczególny będę się starać rozpoznać Boga w
mojej codzienności.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

26.05 (poniedziałek) Wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa
Augustyn, zwany takŜe apostołem Anglii, Ŝył w VI w. Będąc opatem benedyktyńskiego klasztoru
św. Andrzeja w Rzymie, został wysłany przez Grzegorza Wielkiego wraz z 40 mnichami do
Brytanii (596). Król Kentu, św. Etelbert wraz z małŜonką Bertą, przyjął ich Ŝyczliwie w
Wielkanoc 597 r. Dzięki pomocy króla w jego stolicy, w Canterbury, została wystawiona katedra,
pierwsza na ziemi angielskiej, biskupstwo i opactwo benedyktyńskie pw. świętych Piotra i Pawła.
Praca ewangelizacyjna czyniła tak szybkie postępy, Ŝe juŜ w roku 601 papieŜ przysłał na pomoc
nową grupę zakonników. Równocześnie ustanowił 2 metropolie i 24 sufraganie. Jako pierwszy

prymas Anglii i metropolita Canterbury Augustyn otrzymał od papieŜa paliusz arcybiskupi.
Metropolia druga powstała w Yorku, ale formalnie dopiero po śmierci św. Augustyna. Augustyn
zmarł 26 maja 604/605? r.

29.05 (środa) Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy
Julia (takie imię otrzymała na chrzcie, później przyjęła imię zakonne Urszula) urodziła się
17 kwietnia 1865 w Loosdorf w Austrii. W 1883 rodzina przeniosła się do Lipnicy Murowanej,
niedaleko Krakowa. W 1886 Julia wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. W 1907
z błogosławieństwem papieŜa Piusa X wyjechała do Petersburga, aby objąć kierownictwo
internatu dla dziewcząt przy polskim Gimnazjum św. Katarzyny. W 1910 powstała placówka nad
Zatoką Fińską. Po wybuchu wojny w 1914 wydalona z Rosji, wyjechała do Szwecji, następnie do
Danii, prowadząc tutaj placówki dla dziewcząt, i polskich sierot. W 1920 petersburska wspólnota
urszulanek wróciła do wolnej Polski i osiedliła się w Pniewach koło Poznania. W dalszych latach
powstawały domy i dzieła w Polsce i na Kresach Wschodnich, od 1928 we Włoszech, od 1930
we Francji. Beatyfikowana 20 czerwca 1983 w Poznaniu przez papieŜa Jana Pawła II. W 1989
zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew. 18 maja
2003 w Rzymie Jan Paweł II kanonizował Urszulę Ledóchowską.

31.05 (piątek) Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość
tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś
powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papieŜ
Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele
Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził. Święto Nawiedzenia
obchodzimy w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia
św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza
ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to takŜe spotkanie dwóch matek.

01.06 (sobota) Wspomnienie św. Justyna, męczennika
Urodził się w palestyńskiej Flavia Neapolis z rodziców pogańskich. Przyjął chrzest w wieku lat 33
i poświęcił się wyjaśnianiu oraz obronie wiary. W czasach Antonina (138-161) przybył do Rzymu
i załoŜył tam własną szkołę. Równocześnie napisał kilka dzieł, z których zachowały się dwie
Apologie (dla cesarza i dla senatu rzymskiego) oraz Dialog z śydem Tryfonem. Wiele innych
pism (Przeciw herezjom, Przeciw Marcjonowi, Odprawa dana Grekom itd.) zaginęło. Mimo to
spuścizna po Justynie, wczesnym świadku Tradycji i jednym z pierwszych, którzy podjęli próbę
zbliŜenia chrześcijańskiej nauki o objawieniu oraz filozofii greckiej, zwłaszcza złagodzonego
platonizmu, jest cennym wkładem w późniejszy rozwój teologii i filozofii. Justyn okazał się
umysłem otwartym, pełnym prostoty i optymizmu, a zarazem męŜem gorącej wiary, Ŝarliwym w
jej obronie. Walcząc w tym duchu z cynikiem Krescentem, naraził się na prześladowanie. Stał się
jego ofiarą, wespół z sześcioma innymi chrześcijanami, ponosząc śmierć przez ścięcie. Stało się
to około r. 165. Zachował się autentyczny opis męczeństwa.
WARTO WIEDZIEĆ:

Zapisy do parafii
Chodzenie do kościoła nie zawsze oznacza przynależności do parafii.
W rozumieniu prawa osoba, która sama i dobrowolnie dokona zgłoszenia do parafii
oraz dba o utrzymywanie z nią kontaktu (np. przez udział w nabożeństwach,
organizowanych zdarzeniach lub dba o jej funkcjonowanie, materialne lub duchowe
dobro lub Gift Aid). Niestety, coraz częściej zgłaszają się do Kancelarii osoby
proszące o różne poświadczenia (np. podpisanie formy dla dziecka do szkoły,
wystawienie świadectwa moralności do chrztu, itp.). Warto zapoznać się
z procedurami, opisanymi na stronie parafii.

