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Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie,
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął
pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i
bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do
nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane
Jezus nie tylko nie rezygnuje z uczniów, ale nadal ma do nich zaufanie i posyła ich z misją.
Wyposaża ich i nas w dar Ducha Świętego. To Pocieszyciel przemieni tych zalęknionych w
odważnych świadków. Kiedy przyjmą Ducha, wtedy nie zawiodą – zostaną uzdolnieni do
wierności i odważnego świadectwa. Przypominając sobie tę ewangeliczną scenę, nie
potrzebujemy zazdrościć apostołom przemiany, jakiej doświadczają. Podobna przemiana
może dokonywać się w nas. Jeśli liczę na swoje siły i możliwości, to zawiodę Jezusa i siebie.
Jeśli każdego dnia otwieram się prawdziwie na Ducha Świętego, to On uzdalnia mnie do
wielkich rzeczy, do bycia świadkiem i do życia w miłości. To Duch Święty rozpala, rozgrzewa ,
ożywia, oświeca wtedy, gdy słabnie moja wiara, moja miłość i bycie uczniem Chrystusa.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:

Do przemyślenia: Jak wygląda moja wiara w Trzecią Osobę Trójcy Świętej? Czy
pamiętam o obowiązku dawania świadectwa o Chrystusie.

Do wykonania: Będę często powtarzał słowa: Duchu Święty, potrzebuję Twoich darów i
Twojego ognia Miłości. Przybądź, Duchu Święty!
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

10.06 (poniedziałek) Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie juŜ od początków
dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieŜe: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi
polscy złoŜyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i
oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan
Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji
soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.
Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w
naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi
polscy zabiegali równieŜ bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do
Konstytucji o Kościele, gdyŜ to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną
obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.

11.06 (wtorek) Wspomnienie św. Barnaby Apostoła

Św. Barnaba urodził się na Cyprze w rodzinie Ŝydowskiej z pokolenia Lewiego. Jego właściwe
imię brzmiało Józef, ale apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Klemensa
Aleksandryjskiego i Euzebiusza Barnaba naleŜał do 72 uczniów Pana Jezusa i był krewnym św.
Marka Ewangelisty. Barnaba, który był synem właścicieli ziemskich, sprzedał całą swoją
posiadłość i uzyskane pieniądze przekazał św. Piotrowi na działalność wspólnoty. Kiedy św.
Paweł nawrócił się, zwrócił się właśnie do Barnaby, Ŝeby pośredniczył między nim i apostołami.
Od tego czasu św. Barnaba został towarzyszem św. Pawła w jego pierwszej podróŜy apostolskiej.
Zabrał teŜ ze sobą św. Marka. Jednak Marek samowolnie opuścił ich i dlatego św. Paweł
stanowczo sprzeciwił się jego udziałowi w drugiej podróŜy misyjnej. Z tego powodu doszło do
konfliktu między św. Pawłem i Barnabą. W tej sytuacji św. Barnaba powrócił ze św. Markiem na
Cypr i tam nauczał. Dalej losy św. Barnaby nie są znane. Według tradycji został pierwszym
biskupem Cypru i tam - w Salaminie - poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie w roku
61.

13.06 (czwartek) Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Ustanowione przez papieŜa Benedykta święto Jezusa Chrystusa, NajwyŜszego i Wiecznego
Kapłana jest owocem Roku Kapłańskiego, który był obchodzony w Kościele katolickim od 19
czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. Stosunkowo młode święto kościelne jest zachętą dla
duchownych, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana. Dla wiernych świeckich ten dzień to
okazja do medytacji nad znaczeniem kapłaństwa słuŜebnego i wspierania duchownych w trosce
o prowadzenie ludzi do Chrystusa. Liturgiczna celebracja zaprasza do rozwaŜenia tajemnicy
świętości i piękna kapłaństwa Chrystusowego oraz skłania do intensywnej modlitwy o uświęcenie
duchowieństwa.

14.06 (piątek) Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Michał Kozal urodził się w roku 1893 w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Był kapłanem
archidiecezji gnieźnieńskiej. Pełnił m. in. funkcje ojca duchownego i rektora seminarium. W roku
1939 został biskupem pomocniczym w diecezji włocławskiej. Po wybuchu II wojny światowej
nie opuścił diecezji. 7 listopada 1939 roku został aresztowany przez Niemców. Był więziony w
wielu obozach. W końcu trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Swoją postawą dodawał
ducha innym więźniom. Niósł posługę duchowną chorym i umierającym. Cierpiał liczne
prześladowania i szykany. Na początku 1943 roku zachorował na tyfus. 26 stycznia został zabity
śmiercionośnym zastrzykiem.

15.06 (sobota) Wspomnienie bł. Jolanty, księżnej, zakonnicy
Jolanta, córka węgierskiego króla Beli IV, urodziła się w 1235 roku. Przybyła do Krakowa na
dwór swej siostry Kingi jako kilkuletnia dziewczynka. Tu wychowana poślubiła księcia kaliskiego
Bolesława PoboŜnego w roku 1256. Jako wzorowa Ŝona i matka osobiście wychowywała swe
dzieci i wywierała wielki wpływ na otoczenie. Wraz z męŜem fundowała liczne klasztory
franciszkańskie, a inne uposaŜała. Opiekowała się biednymi i chorymi. Po śmierci męŜa w roku
1279 wstąpiła wraz ze swoją siostrą Kingą do klasztoru klarysek w Starym Sączu. Po śmierci św.
Kingi przeniosła się do klarysek w Gnieźnie, gdzie zmarła w opinii świętości 17 VI 1303 roku. Jej
kult zaaprobował 26 IX 1827 roku papieŜ Leon XII.
WARTO WIEDZIEĆ:
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.

