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Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do
nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Zakończenie Ewangelii według św. Mateusza jest kluczem do jej zrozumienia. Zmartwychwstały
Chrystus otrzymał od swego Ojca pełnię władzy, mocą której posyła apostołów do świata, aby
złączyć ze sobą wszystkie narody. Zbawienia nie osiąga się bowiem przez prostą deklarację, ale
przez wejście we wspólnotę uczniów, co oznacza osobiste i całkowite przylgnięcie do Chrystusa.
Misja Jezusa i Jego uczniów w okresie publicznej działalności Chrystusa, z kilkoma wyjątkami,
ograniczała się zasadniczo do Izraelitów. Teraz, w sposób wyjątkowo uroczysty.
Zmartwychwstały nakreślił przed apostołami uniwersalistyczną perspektywę ich misji: mają
przekroczyć granice Izraela, aby wszystkim ludom i kulturom zanieść światło Ewangelii. W ich
działalności istotne są dwa zasadnicze akty: chrzest i nauczanie. Człowiek staje się uczniem
Jezusa przez chrzest, ale pozostaje nim, gdy zachowuje Jego nauczanie, czyli żyje zgodnie z
przyjętą wiarą. Jezus zapewnił apostołów o swojej stałej obecności przy nich, co jest gwarancją
owocności ich pracy. On sam będzie udzielał im swojej mocy i własnym autorytetem będzie
potwierdzał ich słowa. Obietnica ta dotyczy nie tylko apostołów, ale także ich następców, bo
głoszenie Ewangelii ma rozbrzmiewać do skończenia świata. Imię Jezusa – Emmanuel (Bóg z
nami) z początku Ewangelii powraca w jej zakończeniu jako zapewnienie o obecności Jezusa
pośród wiernych aż do nastania pełni królestwa Bożego. Ta realna obecność ma być dla
apostołów nie tylko umocnieniem, ale i zapewnieniem, że nauka przez nich przekazywana jest
autentycznym słowem Chrystusa.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy pamiętam, że posłanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody…” , odnosi się także do mnie? Jak w codziennym życiu wywiązuję się z tego
polecenia?
Do wykonania: Będę starał się być czytelnym znakiem obecności Boga we współczesnym
świecie.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

31.05 (poniedziałek) Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem św. Jana Chrzciciela Kościół
czci pamiątkę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny
matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym
Poprzednikiem.

01.06 (wtorek) Wspomnienie św. Justyna, męczennika
Justyn, filozof i męczennik, urodził się w początkach II wieku w Flawii Neapolis w Samarii,
w rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo napisał wiele dzieł w
obronie wiary. Zachowały się dwie Apologie i Dialog z Tryfonem. W Rzymie odbywał
publiczne dysputy. Poniósł śmierć męczeńską z towarzyszami około roku 165 za cesarza
Marka Aureliusza (161–180).
02.06 (środa) Wspomnienie Marcelina i Piotra, męczenników
Marcelin i Piotr ponieśli śmierć męczeńską w czasie prześladowania chrześcijan za cesarza
Dioklecjana (284-305), o czym świadczy papież Damazy. Według tradycji ich ciała zostały
wrzucone do grobu, który sami musieli wykopać. Z niego wydobyła je św. Łucja i ponownie
pochowała z należytą czcią. Nad ich grobem przy via Labicana wzniesiono bazylikę.
03.06 (czwartek) Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników
Karol Lwanga urodził się w 1860 lub 1865 w Bulimu w Ugandzie. Był wodzem plemienia
Nagweya oraz przełożonym paziów króla Mwangi II (1866-1903). W latach 1885-1887 w
Ugandzie wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską na rozkaz Mwangi. Wśród
umęczonych szczególną stałością w wierze odznaczyli się Karol Lwanga i jego 21
Towarzyszy. Wielu z nich niedawno przyjęło chrzest. Czterech z nich ochrzcił Karol
Lwanga w więzieniu. Najmłodszy z tej grupy, Kizito, miał 13 lat. 3 czerwca 1886 roku w
Namugongo zginął Karol Lwanga i jego Towarzysze. W miejscu ich męczeńskiej śmierci
wznosi się Narodowe Sanktuarium. Papież Pius IX ogłosił Karola patronem Afrykańskiej
młodzieży. Karola Lwangę i jego Towarzyszy beatyfikował Benedykt XV w 1920 r., a
kanonizował Paweł VI w 1964 r.
05.06 (sobota) Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
Bonifacy Winfrid urodził się około roku 673 w Anglii. Wstąpił do klasztoru
benedyktyńskiego w Exeter. W roku 719 udał się na misje do Germanii. W roku 722 papież
Grzegorz II udzielił mu święceń biskupich, w roku 732 został arcybiskupem, a w roku 738
legatem papieskim na całe Niemcy. Głosił Ewangelię, zakładał diecezje i klasztory, zwoływał
synody. Mając 80 lat udał się ponownie na misję do Fryzji i w Dokkum został zamordowany
wraz z 52 towarzyszami w sam dzień Zielonych Świąt, 5 czerwca 754 roku. Ciało spoczywa
w Fuldzie. Od XVI w. uważany jest za Apostoła Niemiec i patrona Anglii.
WARTO WIEDZIEĆ:

Rocznica Koronacji Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej – 8 Maja br ważny dzień dla naszej
parafii 24. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej! Przygotowując się
do tego wydarzenia 29 Maja, po wieczorowej Mszy Św. wykonany został 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 4głosowy 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 Św. 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!

