VI NIEDZ. WIELKANOCNA, *B* J 15,9-17 * 09.05.2021
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania
Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co
czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To
wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
„Trwajcie w miłości mojej”! - mówi dziś do nas Jezus. I tak samo mówi do nas dzisiejszy świat:
„Trwajcie w miłości mojej!”. Ale rozumie ją zupełnie inaczej - jako trwanie w przyjemnościach,
pobłażaniu sobie, wybieraniu „rozwiązań”, które idą po linii najmniejszego oporu. Zachęca do
rozwodu, a nie do wierności. Zachęca do pobłażania sobie i absolutnej wolności, a nie do
ograniczania swoich apetytów. Kościół przez wieki zachowuje i powtarza słowa naszego Pana
i Nauczyciela: „Trwajcie w miłości mojej!” i rozumie je jako wierność Przykazaniu Miłości:
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 37-39). Rozumie miłość jako postawę
służby wobec Boga i drugiego człowieka. Rozumie miłość jako szacunek do drugiego człowieka
i do siebie samego. Nie jako samowolę, ale jako praktykę wolności danej nam właśnie po to,
abyśmy mogli służyć sobie nawzajem. Jeśli chcesz dowiedzieć się czy jesteś człowiekiem
wolnym, to zapytaj się ile dziś zapłaciłeś za wolność tak, jak pisał o tym Karol Wojtyła: „Całym
sobą płacisz za wolność więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie
posiadać”.

ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Czy mam świadomość wybrania przez Jezusa? W jakim stopniu
pozwoliłem się już Jemu pochwycić? Czy czuję się jak puste naczynie, które Jezus
może wypełnić miłością? Czym jest dla mnie przyjaźń? Jakie cechy przyjaźni cenię
sobie najbardziej? Co jestem w stanie dać przyjaciołom?
Do wykonania: Porozmawiam z przyjaciółmi z którymi od jakiegoś czasu nie miałem
kontaktu.

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

12.05 (środa) Wspomnienie św. męczenników Nereusza i Achillesa
Nereusz i Achilles, żołnierze rzymscy, przyjęli wiarę chrześcijańską i zostali skazani na
śmierć, przypuszczalnie w czasach Dioklecjana (III/IV w.). Pogrzebano ich przy via
Ardeatina i wzniesiono na ich cześć bazylikę.
12.05 (środa) Wspomnienie św. Pankracego, męczennika
Pankracy poniósł śmierć męczeńską w Rzymie, prawdopodobnie podczas
prześladowania za czasów Dioklecjana (III/IV w.). Na jego grobie przy via Aurelia
papież św. Symmachus (V/VI w.) kazał zbudować kościół.
13.05. (czwartek) Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
W Polsce ur. Wstąpienie przeniesiona została na niedzielę 16 maja. W zasadzie
odejście Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego do nieba jest ważną prawda naszej
wiary. Jako święto chrześcijańskie celebrowane corocznie w 40. dniu od
Zmartwychwstania Pańskiego. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i
zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. W dziesięć dni po
Wniebowstąpieniu większość chrześcijan świętuje Zesłanie Ducha Świętego (tzw.
Zielone Świątki) Używana na zachodzie łacińska nazwa ascensio kładzie nacisk na to,
że wniebowstąpienie Jezusa dokonało się własną mocą. Święty Augustyn podkreśla
ten fakt stwierdzając, że „Nikt nie wstąpił do nieba poza Tym, który z nieba zstąpił,
Synem Człowieczym, który jest w niebie”.
14.05 (piątek) Święto św. Macieja, Apostoła
Święty Maciej był uczniem Jezusa, towarzyszący Mu od samego chrztu. Został wybrany
na apostoła na miejsce Judasza (Dz 1, 15-26). Według tradycji miał najpierw głosić
Ewangelię w Judei, a potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku.
15.05 (sobota) Wspomnienie św. Zofii, wdowy i męczennicy
Według tekstów z VII wieku św. Zofia zginęła w Rzymie podczas prześladowań
chrześcijan za czasów Hadriana I (76-138) lub Doklecjana (ok. 244-313/316). Kult
Świętej rozwinął się w połowie VII w. z chwilą sprowadzenia jej relikwii do alzackiego
klasztoru w Eschau (Francja) oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II (ok. 945-1003).
Greckie imię Zofia pochodzi od słowa σοφία (sophia) oznaczającego "mądrość". W IV
w. Konstantyn I Wielki (ok. 272-337) wystawił w Konstantynopolu bazylikę ku czci
"Mądrości Bożej", którą w wieku VI cesarz Justynian (483-565) rozbudował i upiększył
tak dalece, iż należała do najwspanialszych świątyń chrześcijaństwa. Być może, że
właśnie ta świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej) spopularyzowała imię
Zofii.
WARTO WIEDZIEĆ:

Za tydzień wspominać będziemy odpust ku czci św. Andrzeja Boboli. Zapraszamy do
duchowego świętowania przez udział we Mszach Św. i nowennie ku czci św. Andrzeja
Boboli. Z tej okazji po Mszy św. wręczane będą odznaczenia honorowe: Order Papieża
Świętego Sylwestra, Ordery Zasługi dla Kościoła św. Andrzeja Boboli „BOBOLANA, Order
Episkopatu Polski „Pro Ecclesie et Patrie”, Listy Gratulacyjne Delegata EP ds. Emigracji i
Krzyże PCM Wszystkim wyróżnionym już dziś gratulujemy. Ceremonia wręczenia
odbędzie się po sumie.
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