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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce,
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz:
«Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali,
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do
Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział
mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam
Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych,
które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a
Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same
dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych
uczyni, bo Ja idę do Ojca».
Podejmując trud naszej drogi musimy mieć jasno określony cel. Bez tego, nasze kroczenie po
drodze nie tylko nie ma sensu, ale przede wszystkim trud z nim poniesiony pójdzie zupełnie na
marne. W ten sposób nasze życie przestaje mieć sens, ponieważ „nieokreśloność” celu niweczy
radość dnia codziennego. Życie to nieustanne wchodzenie i schodzenie po schodach naszego
życia… Jezus zachęcał, żebyśmy nie trwożyli naszego serca, podejmując drogę naszego życia.
Nie od nas bowiem w dużej mierze zależy to, co będzie. Jesteśmy tylko narzędziem w planach
Boga, który zachęca nas, aby to, co codziennie robimy miało określony sens. Nasze decyzje są
ważne, ale musimy w sobie mieć zaufanie, że wszystko co robimy, zależy tak naprawdę od
Boga, który jest celem, a nie środkiem do celu naszej podróży na ziemi…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy Chrystus jest dla mnie drogą, prawdą i życiem? Co to oznacza w
praktyce? Czy w moim życiu liczę się z wymaganiami Chrystusa.
Do wykonania: Będę pamiętał o tym, że Chrystus jest tym, Który zawsze na mnie czeka
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

14.05 (czwartek) Święto św. Macieja Apostoła

Maciej został wybrany przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza (por.
Dz 1, 15-26). W staroŜytności chrześcijańskiej krąŜyło o św. Macieju wiele legend.
Według nich miał on głosić Ewangelię najpierw w Judei, potem w Etiopii, wreszcie
w Kolchidzie, a więc w rubieŜach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską
w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu Ŝydowskiego i jego zdrajca. Wśród
pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty tak zwanej
Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały
w III wieku i mają wyraźne zabarwienie gnostyckie. Relikwie Apostoła są obecnie w
Rzymie w bazylice Matki BoŜej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele św.
Justyny w Padwie. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych,
kowali, cieśli, cukierników i rzeźników.
16.05 (sobota) Uroczystość św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

Jest patronem Polski i naszej parafii. Andrzej Bobola urodził się w roku 1591
w województwie sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku
1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i
moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy misjonarzem wędrownym,
od roku 1636 utwierdzał w wierze katolickiej liczne rzesze wiernych w trudnych dla
Kościoła czasach. Był autorem Ślubów lwowskich jakie 1.04.1656 – w czasie potopu
szwedzkiego – złoŜył król Jan II Kazimierz Waza (1609-1672) w przed obrazem
Matki BoŜej Łaskawej Ślicznej Gwiazdy Lwowa w katedrze Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu w roku
1657, zamęczony z nienawiści do religii katolickiej. Został kanonizowany w roku
1938. Jego ciało spoczywa w kościele Jezuitów w Warszawie. Św. Andrzej Bobola
został ogłoszony patronem Polski.
WARTO WIEDZIEĆ

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli:
BoŜe, który świętego Andrzeja, udręczonego róŜnymi torturami
za wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś chwalebnym
męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze
gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności niŜ 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. Oddając cześć świętemu Andrzejowi, męczennikowi, błagamy
Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja, męczennika,
owce, które zginęły, powróciły do prawdziwego Pasterza i karmiły się
zbawiennym pokarmem. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen

