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Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega
potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego».
Chyba łatwiej wydać siebie na śmierć niż ukochanego syna. Bóg wybrał to, co najtrudniejsze, by
wyznać nam swą miłość. On wie doskonale, że tylko miłość może uzdrowić ten świat pełen
nienawiści i egoizmu. Dlatego wyznaje nam swoją miłość i udowadnia ją, zanim my cokolwiek
zrobiliśmy dla Niego. Bóg nie straszy nas potępieniem. Uświadamia nam jednak, jakie są skutki
niewiary w Jego miłość. Skoro tylko miłość może uzdrowić nas z nienawiści i egoizmu, to niewiara
w nią skazuje nas na wieczną nieumiejętność kochania, czyli na wieczne potępienie.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy doświadczyłem w swoim życiu opieki, troski Boga? W jakich wydarzeniach
czy sytuacjach odkryłem Jego pełną dobroci obecność? Czy potrafię głębiej spojrzeć na to, co
mnie spotyka, pytając: Co Bóg chce ni powiedzieć, czego nauczyć?
Do wykonania: Podziękuję Jezusowi za wszystkie łaski wysłużone dla człowiek przez
Jego bolesną mękę.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

08.06 (poniedziałek) Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

Jadwiga urodziła się w 1374 roku, była córką króla węgierskiego i ElŜbiety Bośniackiej.
Bardzo uroczyście zabrzmiały pierwsze zdania homilii Jana Pawła II 8 czerwca 1997
roku podczas Mszy św. kanonizacyjnej błogosławionej Jadwigi: „Długo czekałaś,
Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twej śmierci w młodym
wieku. Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich,
załoŜycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym
Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji - ten dzień, w którym Kościół
ogłosi uroczyście, Ŝe jesteś świętą patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze Polski za twoją sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech
narodów”… Za Ŝycia nie królewskie insygnia, ale siła ducha, głębia umysłu i
wraŜliwość serca dawały jej autorytet i posłuch. Jej postawy powinny dzisiaj
inspirować polskich polityków. Tylko ci spośród nich, którzy choćby pragną posiadać
cechy i postawy męŜa stanu, jakimi ozdobiona była Pani Wawelska, godni są, by
rządzić Rzeczypospolitą”. Królowa Jadwiga zmarła 17 lipca w 1399 roku
10.06 (środa) Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

Kult bł. Bogumiła związany jest z miejscowością Dobrów, połoŜoną wśród rozlewisk
Warty. W tamtejszym kościele parafialnym znajdował się grób pustelnika, do którego
z dawien dawna pielgrzymowali mieszkańcy Wielkopolski. Historycy nie potrafią
dociec szczegółów jego Ŝycia. Podają kilka hipotetycznych dat jego śmierci: 1092,
1179, 1182, 1204, 1279. Jedna z wersji Ŝyciorysu błogosławionego pustelnika powiada,
Ŝe pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Wstąpił do klasztoru cystersów,
gdzie przyjął imię Piotr. Stamtąd powołany został na biskupa w Poznaniu, a juŜ po
roku mianowano go metropolitą Gniezna. Miał przyczynić się do powstania nowych
fundacji cysterskich i wspierać misję wśród pogańskich Prusów. Po dwunastu latach
zrezygnował z urzędu i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie na Warcie załoŜył
pustelnię. Tam Ŝył w odosobnieniu aŜ do śmierci.
11.06 (czwartek) 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 (sobota) Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

Antoni (Ferdynand Bulonne) urodził się w Lizbonie pod koniec XII wieku. W
młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych św. Augustyna, gdzie otrzymał
święcenia kapłańskie. Przeniósł się do Franciszkanów, aby głosić Ewangelię w Afryce,
ale skierowano go do pracy we Francji i we Włoszech. Jako kaznodzieja pracował z
wielkim poŜytkiem i nawrócił wielu odstępców od wiary, a w swoim zakonie uczył
braci teologii. Zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 roku. Św. Antoni Padewski jest
patronem zakonów: franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Padwy, Lizbony,
Padeborn, Splitu; dzieci, górników, małŜeństw, narzeczonych, połoŜnic, ubogich,
podróŜnych, ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu św. Antoniego – Il Santo –
wznosi się potęŜna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie.
WAŻNA SPRAWA:

Obchody 23. R. Koronacji Obrazu Matki BoŜej Kozielskiej-Zwycięskiej
wypadają dokładnie 8 Czerwca. Jednak bardzo serdecznie zapraszamy do udziału we
Mszy św. dziękczynnej ku czci Matki BoŜej o 12:00. Niestety, planowana premiera
oratorium ku czci Matki BoŜej Kozielskiej i uroczysty koncert muzyki i pieśni maryjnej
znów musimy to odwołać. Pewną niespodzianką dla wszystkich czcicieli Maryji w tej
ikonie niech obędzie radiowa wersja z Litanii do Matki BoŜej Kozielskiej. Link
premierowy pojawi się na stronie parafii i Radia BOBOLA dziś, o 14:30. Gorąco i
serdecznie zachęcamy do zainteresowania się tym utworem i mamy nadzieję na
rozwój tego projektu w przyszłości.

