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Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został
teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg
został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym,
i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami.
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali».
Największym uwielbieniem Boga jest Miłość. Ona jest najpiękniejszym hymnem na
Jego cześć, bo jakby wyśpiewuje Jego samego. Miłość jest najwyższą formą modlitwy,
bo jest doświadczeniem Boga na własnej skórze. Dlatego jest nowym i właściwie
jedynym przykazaniem. Kto naśladuje Miłość Jezusa, ten przestrzega wszystkie "stare"
przykazania. Jezus jest najlepszym na świecie mistrzem Miłości. Wszyscy inni
nauczyciele tego najwspanialszego sposobu życia nie dorastają Mu do pięt. Dlatego
szczęśliwi są ci, którzy Go znają.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy tak rozumiałem przykazanie miłości bliźniego? Czy pamiętam, że
przebaczyć, to znaczy zapomnieć?
Do wykonania: Postaram się wyciągnąć rękę do wszystkich osób, z którymi jestem
poróżniony.
KALENDARZ LITURGICZNY

16.05 (poniedziałek) Uroczystość św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
Św. Andrzej jest patronem Polski i naszej parafii. Urodził się 30 listopada 1591 r.
w Strachocinie k. Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, przywiązanej do religii
katolickiej. Nauki humanistyczne pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie
w Wilnie w latach 1606-11. To tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka
greckiego. 31 lipca 1611 r. wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył
śluby proste. W latach 1613-16 studiował filozofię na Akademii Wileńskiej. Ówczesnym
zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów, do pracy pedagogicznej.
Po dwóch latach nauczania młodzieży, najpierw w Braniewie, a potem w Pułtusku, wrócił
na Akademię na dalsze studia teologiczne, które ukończył święceniami 12 marca 1622 r.
W 1642 r. wyjechał do Pińska, gdzie gorliwie pracował nad pojednaniem prawosławnych z
Kościołem rzymsko-katolickim, przez co nazywano go „duszochwatem”. Jego działalność
wzbudziła wielki sprzeciw zarówno wśród prawosławnych, jak i wśród Kozaków wrogo
nastawionych do jezuitów, a w szczególności do Polaków. W maju 1657 r. grupa Kozaków
napadła na Janów Poleski i dokonała rzezi katolików i Żydów. Odszukali oni także o. Andrzeja

i w okrutny sposób przywlekli do Janowa. Na rynku bestialsko zamordowali jezuitę,
poddając go najokrutniejszym torturom. Wleczono go końmi po ziemi, odcięto palec
wskazujący lewej dłoni i końce dwu innych palców, wydłubano prawe oko. Kiedy stale
wzywał imienia Jezusa, wycięto mu język, wreszcie powieszono u powały za nogi.
Dwukrotne cięcie szablą w szyję zakończyło życie Andrzeja Boboli.
18.05 (środa) Wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika
Jan urodził się w Toskanii, żył na przełomie V i VI wieku. Stolicę Piotrową objął 13 sierpnia
523 r. po swoim poprzedniku, Hormizdasie. W chwili wyboru był człowiekiem
schorowanym i w podeszłym wieku. Wprowadził do kalendarza aleksandryjski system
obliczania daty Wielkanocy, według obliczeń Dionizego Małego, mnicha pochodzącego ze
Scytii Mniejszej. W związku z dekretem cesarza Justyna I, nakazującym arianom zwrot
wszystkich kościołów katolikom, król Ostrogotów Teodoryk Wielki, przymusił papieża, aby
udał się do Konstantynopola w celu uzyskania złagodzenia zarządzenia oraz zgody na
powrót do arianizmu przechrzczonych na katolicyzm arian. Po powrocie do stolicy
Ostrogotów, Rawenny, Jan I przedłożył utrzymanie edyktu cesarskiego. Ze względu na brak
zgody na rekonwersję arian został przez króla uwięziony. 18 maja 526 r. zmarł w więzieniu
z powodu złego traktowania.
19.05 (czwartek) Wspomnienie św. Iwona, prezbitera
Urodził się w roku 1253 w rodzinie Hélorego. Jego ojciec był panem Kermartin i Azo du
Kenquis. Dzięki pozycji ojca Iwo mógł uczyć się na Uniwersytecie Paryskim. Od 1267 r.
studiował tam prawo cywilne, zgłębiał też teologię. Edukację kontynuował na
Uniwersytecie w Orleanie, gdzie od 1277 r. uczył się prawa kanonicznego. Po zakończeniu
edukacji, powrócił do rodzinnego miasta i objął stanowisko sędziego duchownego
w diecezji w Rennes. Pracę rozpoczął w 1280 r. i już 4 lata później biskup Tréguier mianował
go oficjałem sądu biskupiego. Dołączył do III Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkański Zakon
Świeckich). W wieku 31 lat przyjął święcenia kapłańskie. Św. Iwo był całe życie
zaangażowany w niesienie pomocy ubogim. Do Kermetanii powrócił w 1297 r., kiedy to
odziedziczył po rodzicach pokaźny majątek. W swoim domu prowadził otwartą łaźnię,
przyjmował chorych, ubodzy mogli u niego przenocować. Święty dbał również o sieroty
i chorych. Z czasem jego dom rodzinny okazał się za mały, aby mógł pomóc wszystkim
potrzebującym. Iwo zaczął więc go rozbudowywać. Kiedy tylko mógł opłacał koszty sądowe
procesów ubogich, a skazańców odwiedzał w więzieniach. Często nazywany był
adwokatem biedaków. Za życia zasłynął ze swojej sprawiedliwości oraz bezstronności.
Zmarł 19 maja 1303 r. w Bretanii. Obecnie jego relikwie znajdują się w Katedrze św.
Tugduala w Tréguier.
20.05 (piątek) Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
Bernardyn degli Albizzeschi urodził się w Massa Marittima w 1380 roku. Był kapłanem
franciszkaninem, niestrudzonym kaznodzieją wzywającym do pokuty, przeciwko
hazardowi, lichwie, zabobonom i walkom politycznym. Rozpowszechniał nabożeństwo do
Najświętszego Imienia Jezusa. Trzykrotnie odmówił nominacji biskupiej. Zmarł w 1444 roku,
został kanonizowany w 1448 roku.
WARTO WIEDZIEĆ

Obchodzimy dziś i jutro odpust ku czci św. Andrzeja Boboli, naszego Patrona! Warto
pamiętać o możliwości zyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła i odmówienie
modlitw: Ojcze nasz…, Wierzę w Boga… oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca św.
Warunkiem jest również stan łaski uświęcającej. Również 16 maja (kalendarzowe
wspomnienie Męczennika) zapraszamy na Msze św. o 10:00 i 19:00.

