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W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi
słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak
My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu,
które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia,
aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na
świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje
słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze
świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest
prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».
Naszym przeznaczeniem jest świętość, czyli podobieństwo do Boga. My oczywiście
wymyślamy sobie inne przeznaczenia, albo wierzymy w inne przeznaczenia, ale przeznaczenie
jest tylko to jedno - świętość. Cechą tego przeznaczenia jest to, że można od niego uciec, bo
świętość z natury swojej wymaga wolnej i nieprzymuszonej decyzji. Kto odrzuci to jedyne
przeznaczenie stanie się człowiekiem zagubionym na całą wieczność. Można żyć w
zagubieniu, ale jest to życie w cierpieniu. Człowiek zagubiony cierpi. Pozwólmy się więc
uświęcić. Tak! Nie uświęcajmy się sami, bo tego nie umiemy. Niech uświęca nas Bóg Ojciec,
zgodnie z prośbą Jego Syna, a naszego Brata.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jestem świadomy tego, że moim przeznaczeniem jest świętość?
Jak rozumiem świętość? Czy cenię ludzi żyjących radykalnie wymogami Ewangelii?
Czy nie uważam ich za dziwaków?
Do wykonania: Postaram się ten tydzień przeżyć zgodnie z wymaganiami Ewangelii. Oby
Bóg i Jego wola była w moich myślach, słowach i czynach!
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

16.05 (Niedziela) Uroczystość św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
Na dzisiejszą niedzielę nakłada się wspomnienie naszego Patrona parafii, który jest
również patronem Polski. Św. 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 – złożył król Jan II
Kazimierz Waza (1609-1672) w przed obrazem Matki Bożej 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.
18.05 (wtorek) Wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika
Jan urodził się w Toskanii, został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 523. Jako legat króla
Teodoryka udał się do Konstantynopola, do cesarza Justyna. Po jego powrocie król,
niezadowolony z wyniku poselstwa, kazał go uwięzić. Zmarł w Rawennie 18 maja 526 roku.
20.05 (czwartek) Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
Bernardyn urodził się w Massa Marittima w roku 1380. Jako kapłan Zakonu Braci
Mniejszych i wybitny kaznodzieja, działał w Italii z wielkim pożytkiem dla dusz. Szerzył
nabożeństwo do Imienia Jezus, a w zakonie przyczynił się do rozwoju studiów
i zachowania karności. Był autorem traktatów teologicznych. Zmarł 20 maja 1444 r.
w Akwilii. Sześć lat po śmierci kanonizował go papież Mikołaj V.
21.05 (piątek) Wspomnienie św. Jana Nepomucenia, prezbitera i męczennika
Jan urodził się w miejscowości Pomuk w Czechach. Kształcił się w Pradze i w Padwie. Był
kanonikiem kolegiaty praskiej św. Idziego i wikariuszem generalnym arcybiskupa Pragi
Jana z Jenštejna. Został uwięziony na rozkaz króla Wacława IV Luksemburskiego (13611419) za obronę praw Kościoła, a następnie zrzucony z mostu Karola do rzeki Wełtawy
dnia 20 marca 1393 roku. Dlatego jego posągi są często umieszczane przy mostach
i źródłach. Kult męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie. Został beatyfikowany przez
Innocentego XIII w 1721 r., a osiem lat później kanonizowany przez Benedykta XIII.
22.05 (sobota) Wspomnienie św. Ryty z Cascii. Św.
Rita żyła w Umbrii w XV wieku. Najpierw zaślubiona porywczemu mężowi, cierpliwie
znosiła jego złośliwości i pojednała go z Bogiem. Potem, po śmierci męża i synów,
wstąpiła do klasztoru augustianek, gdzie dawała wspaniały przykład cierpliwości i pokuty.
Zmarła 22.05.1457 w Cascii. Beatyfikowana przez Urbana VIII w 1628 r., a kanonizowana
przez Leona XIII w 1900 r. W dniu jej wspomnienia poświęca się róże, na pamiątkę
wydarzenia kiedy one w zimie zakwitły. Jest patronką spraw trudnych i beznadziejnych.
Każdego 22. dnia miesiąca w kościele św. Katarzyny odprawiane jest nabożeństwo ku czci
tej świętej stygmatyczki.
WARTO WIEDZIEĆ:

Modlitwa do św. Rity: Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach
beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości,
pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej
świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony
Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość
woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta
Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały
się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego
nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją). I to spraw, abym zwyciężywszy
wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie
cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. .

