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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie,
a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie
– jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa
we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście,
o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».
Naszym umysłem i ciałem warto zwracać się wciąż ku Bogu. Warto nauczyć się pragnąć tylko
Jego, który jest miłością i życiodajną wodą. Warto pozwolić naszym myślom najzwyczajniej
podążać za tym, co Boże. Umysł ożywia naszą miłość. Spróbujmy pozwolić, aby myśli o Bogu
skłaniały nas jednocześnie do miłości i zaakceptowania siebie oraz drugiego człowieka… Jezus
uczy nas miłości do Ojca. Tymczasem często zamieniamy kolejność i miłujemy nie Jego, ale
tylko siebie samego (egoizm), albo tylko innych ludzi, a dziś bardzo często rzeczy materialne
(materializm). Przy odwróconej hierarchii wartości, nigdy nie będziemy szczęśliwi, bo tylko Bóg
może nasycić do końca nasze dusze i ciała i To on może dać to, czego nam potrzeba. Wszystko
inne jest tylko narzędziem do osiągnięcia celu, jakim jest niebo… (M.H.).
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jak zwracać się do Boga swoim ciałem i umysłem? Jak Jezus uczy nas
miłości Boga? Jak ustawić swoją hierarchię wartości?
Do wykonania: By pogłębić swoją więź z Chrystusem, będę częściej przypominał sobie
czym jest chrzest w życiu człowieka.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

03.05 (poniedziałek) Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Dnia 1 kwietnia 1656 roku, król Jan II Kazimierz Waza (1609-1672) uroczystym aktem
oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Święto Królowej
Korony Polskiej, ustanowione przez św. Piusa X (na prośbę bpa Józefa Bilczewskiego)
dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył na całą Polskę w roku 1924.
Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, główną patronką
kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.
04.05 (wtorek) Wspomnienie św. Floriana, męczennika

Florian był żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana. Umęczony za wiarę, został
utopiony w rzece Aneso w roku 304. W roku 1184 biskup Modeny, na prośbę księcia
Kazimierza II Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Kult św.
Floriana rozprzestrzenił się zwłaszcza od czasu pożaru Kleparza w 1528 roku, kiedy
kościół pod Jego wezwaniem jako jedyny z tamtejszych budynków cudownie ocalał.
Strażacy i hutnicy czczą go jako swojego patrona. Jest też patronem diecezji
katowickiej oraz miasta Krakowa.
05.05 (środa) Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
Stanisław Sołtys urodził się w Kazimierzu, który obecnie jest dzielnicą Krakowa, dnia
27.09.1433 roku. W młodym wieku wstąpił do miejscowego klasztoru Kanoników
Regularnych Laterańskich (CRL). W życiu zakonnym wyróżniał się surowością życia
i gorliwością w dążeniu do doskonałości. Wyświęcony na prezbitera, służył braciom
i wiernym. Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Zmarł
3.05.1489 roku. Zaraz po śmierci otoczono go wielką czcią. Ojciec Święty Jan Paweł II
potwierdził 18.04.1993 roku jego heroiczne cnoty i kult okazywany mu od
niepamiętnych czasów, a Benedykt XVI kanonizował 17.10.2010 roku.
06.05 (czwartek) Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
Święty Filip, podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był
uczniem św. Jana Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa:
"Panie, pokaż nam Ojca" i usłyszał odpowiedź: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także
Ojca" (J 14,8-9). Pochowany został prawdopodobnie w Hierapolis (Anatolia, Turcja).
Święty Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według tradycji był krewnym Chrystusa Pana,
zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu powszechnego
wchodzącego do kanonu Pisma Świętego. Odegrał wybitną rolę na tzw. soborze
jerozolimskim (Dz 15,13nn). Poniósł śmierć męczeńską w 62 roku.
08.05 (sobota) Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
Ten Święty jest głównym patronem Polski. Stanisław urodził się w Szczepanowie, na
terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał
święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem krakowskim po biskupie Lambercie.
Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał
kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla
Bolesława Śmiałego, któremu wypominał jego nadużycia.
WARTO WIEDZIEĆ:

Modlitwa za Ojczyznę:
Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam mocy i łaski,
abyśmy ją modlitwą i pracą wspierali i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń. Spraw,
aby w Ojczyźnie naszej panowały sprawiedliwość, miłość i społeczne szczęście.
Wspomóż naród we wszelkich jego trudnych sprawach obecnego czasu. Bądź przy nim,
aby dał sobie radę mimo opuszczenia przez wielu synów i córek. Prosimy Cię, Panie, za
przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki naszej i Królowej Polski oraz za
wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Ojczyznę naszą od zasadzek
nieprzyjacielskich i zdrady synów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego i za
wstawiennictwem Najświętszej Panny Maryi, co Jasnej broni Częstochowy. Amen.

