UR. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, *B* J 20,19-23 * 23.05.2021
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Apostołowie zamknęli się w domu ze strachu przed nieprzyjaciółmi. Kiedy jednak otrzymali
Ducha Świętego, kiedy dotknęło ich Jego „tchnienie”, sytuacja się odwróciła. Odtąd to
wrogowie apostołów zaczęli się obawiać ich niepokojącej obecności. Apostołowie nie
domagali się najpierw uznania ich prawa do działania. Zmusili innych do przyjęcia do
wiadomości faktu ich wywrotowej działalności. Droga Kościoła – tak jak droga uczniów –
prowadzi od strachu do wiary, od lęku do odwagi. Jeśli Kościół idzie w przeciwnym kierunku,
to oznacza, że zagubił ślady Zmartwychwstałego. Tylko wówczas, gdy człowiek nie idzie za
głosem Ducha, zamyka się w sobie i sporządza spis nieprzyjaciół.
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Czy proszę Ducha Świętego o światło, o Jego dary? Czy polecam ludzi,
do których jestem posłany, wśród których żyję, pracuję, działaniu Ducha Świętego?
Czy modlę się za ludzi niewierzących, wątpiących?
Do wykonania: Modlitwą do Ducha Świętego obejmę tych, którzy szukają swojej drogi do Boga.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

24.05 (poniedziałek) Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania
Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja
1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że
Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje
Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy
Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją,
Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego,
mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku
wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja,
Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
25.05 (wtorek) Wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora K-ła
Beda urodził się w północnej Anglii w roku 673. Wstąpił do benedyktyńskiego opactwa
Jarrow i spędził w nim całe życie na modlitwie i pracy naukowej. Już za życia nazywano
go "Czcigodnym". Zmarł 25 maja 735 roku.

26.05 (środa) Wspomnienie św. Nereusza, prezbitera
Filip urodził się we Florencji w roku 1515. Udał się do Rzymu i tam prowadził życie
pobożne, oddane młodzieży, chorym i ubogim; dla opieki nad nimi założył
stowarzyszenie. Wyświęcony na kapłana założył w roku 1551 Oratorium; jego
członkowie oddawali się pobożnym czytaniom, pielęgnowali śpiew i zajmowali się
dziełami miłosierdzia. Św. Filip odznaczał się miłością bliźniego, ewangeliczną prostotą
i radosną służbą Bogu. Zmarł w roku 1595. Kanonizowany w 1622 r. razem z Izydorem
Oraczem, Ignacym Loyolą Franciszkiem Ksawerym i Teresą z Avila.
27.05 (czwartek) Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe
święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź
Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim
środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19
czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 roku. Dla wiernych świeckich ten dzień to okazja do
medytacji nad znaczeniem kapłaństwa służebnego i wspierania duchownych w trosce
o prowadzenie ludzi do Chrystusa. Liturgiczna celebracja zaprasza do rozważenia
tajemnicy świętości i piękna kapłaństwa Chrystusowego oraz skłania do intensywnej
modlitwy o uświęcenie duchowieństwa. Obecne czasy wskazują na aktualność duchowej
walki, jaka toczy się w świecie i podkreślają rolę kapłanów, jako wybranych przez
Chrystusa na głosicieli Słowa, szafarzy sakramentów i przewodników Ludu Bożego.
Treścią doświadczeń mistycznych wielu świętych XX i XXI wieku było Boże wezwanie do
troski o świętość kapłanów i wspieranie ich w duchowej walce z mocami zła.
29.05 (sobota) Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
Julia Maria Ledóchowska urodziła się w roku 1865 w gorliwej katolickiej rodzinie. W 21.
roku życia wstąpiła do klasztoru Sióstr Urszulanek w Krakowie przyjmując imię Urszula.
W roku 1907 została skierowana do pracy nad młodzieżą w Rosji. W roku 1920 wróciła
do Polski i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które
oddaje się głównie pracy wychowawczej. W całym życiu odznaczała się apostolską
gorliwością i pogodą ducha. Zmarła w Rzymie 29 maja 1939 roku. W roku 1983 papież
Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, a w roku 2003 – świętych.
WARTO WIEDZIEĆ:

Rocznica Koronacji Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej - przygotowując się do Obchodów
24. Rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej (08.06.2021), w sobotę, 29
Maja, po wieczorowej Mszy Świętej, będzie po raz pierwszy wykonywany w naszej Parafii
Akatyst ku czci Bogurodzicy. Utwór ten jest najstarszym hymnem Maryjnym, pochodzącym
z przełomu V/VI w. Zaproponowana została nam wersja w języku polskim i opracowaniu na
Chór 4-głosowy przygotowała grupa naszych Parafian. Druga – nie mniej ważna - inicjatywa
to nowenna do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej. Rozpoczniemy ją w Uroczystość Trójcy
Św. (30.05.2021). Będzie odmawiana codziennie przez 9 kolejnych dni, po Mszy o godz.
19:00. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć fizycznie rozwiązaniem mogą być
bezpośrednie transmisje w radiu BOBOLA (audio) i parafialnym playerze (video). Tekst
nowenny dostępny jest na stronach parafii i radia BOBOLA. UWAGA: jeśli nie korzystasz
z Internetu – zadzwoń do nas lub wyślij SMS z adresem na numer: 07525621817 - tekst
nowenny wyślemy pocztą. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

