UR. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO * Łk 24,46-53* 29.05.2022

(563)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie
trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy
się to stanie».
Mamy być świadkami Jezusa tu na ziemi, a jednocześnie czekamy na Jego ponowne
przyjście. W tym oczekiwaniu nie jesteśmy sami. Jezus daje nam błogosławieństwo,
czyli nie zostawia nas samych. Jego mocą możemy przezwyciężać trudy dnia
codziennego. Sama ta świadomość Jego obecności powinna dodawać nam siły
każdego dnia… Jezus jest tym, który dodaje nam nadziei w naszej codzienności. Bez
niego, nasze życie byłoby nie do udźwignięcia. Dlatego ważne jest, aby to Jemu oddać
szacunek, którego dziś ciężko znaleźć wśród codzienności. Pokłon powinien być obecny
też w stosunku do innych ludzi, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie okazać sobie i im
wdzięczność. Wciąż musimy dziękować za to, że ludzie żyją obok nas. Tylko postawa
wdzięczności za każdy dzień, spotkanie i uśmiech dają nadzieję na lepsze jutro…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jest łatwo być świadkiem Jezusa? Czy masz cierpliwość w czekaniu
na ponowne przyjście Jezusa?
Do wykonania: Postaram się o to, aby moje świadectwo o Jezusie było bardzo czytelne.
KALENDARZ LITURGICZNY

30.05 (poniedziałek) Wspomnienie św. Joanny d’Arc, dziewicy, patronki Francji
Joanna urodziła się w Domremy we Francji około 1412 roku. Niepiśmienna wieśniaczka, od
trzynastego roku życia słyszała głosy świętych, które wzywały ją do uwolnienia Francji,
pustoszonej przez wojnę stuletnią (1339–1453). Zdradzona i osądzona jako heretyczka,
została spalona na stosie w 1431 roku. Papież Kalikst III zarządził rewizję jej procesu w 1455
roku. Joanna została w pełni zrehabilitowana i w końcu kanonizowana w 1920 roku.

31.05 (wtorek) Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Święto wspomina nawiedzenie Św. Elżbiety przez Maryję. Powstało w 1263
z inicjatywy św. Bonawentury, generała zakonu franciszkańskiego, który
wprowadził je we wszystkich wspólnotach braci mniejszych. Do liturgii
powszechnej zostało wprowadzone przez Bonifacego IX w 1389. Aż do Reformy
liturgicznej Pawła VI wprowadzonej w 1969 obchodzono je 2 lipca. W 1969 papież
Paweł VI przesunął obchody tego święta na dzień 31 maja, by wypadało ono po
święcie Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (25 marca), a przed Narodzeniem
św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), co bardziej odpowiada relacji ewangelicznej.
01.06 (środa) Wspomnienie św. Justyna, męczennika
Najwięcej informacji na temat Justyna Męczennika pochodzi z jego własnych pism. On też
jako miejsce swojego pochodzenia podaje Flavia Neapolis (dawne Sychem, współczesne
Nablus) w Palestynie. Zakłada się, że pochodził z zamożniejszej rodziny, co umożliwiło mu
studiowanie filozofii. Podczas studiów zetknął się pierwszy raz z chrześcijaństwem, które po
pewnym czasie sam przyjął (ok. 130). Swoje nawrócenie opisuje w dziele: Dialog z Żydem
Tryfonem, który to lokalizuje w Efezie, gdzie prawdopodobnie nastąpiło jego nawrócenie.
Przemierzając następnie liczne kraje osiada w Rzymie, gdzie rozpoczyna pracę nauczyciela
w założonej przez siebie bezpłatnej szkole. Około 165 r. Justyn, po donosie
prawdopodobnie swego wieloletniego wroga Krescenesa, oskarżony o to, że jest
chrześcijaninem, wraz z sześcioma swoimi uczniami stanął przed sądem prefekta Rzymu
Juniusa Rustyka. Śmierć poniósł przez ścięcie mieczem.
03.06 (piątek) Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy
Karol urodził się ok. 1860 roku. Chcąc spotkać misjonarzy, o których pracy słyszał, dotarł do
stolicy. Został ochrzczony w 1885 r. i to on właśnie przewodził grupie młodych chrześcijan
na dworze. Kiedy trafił do więzienia nawracał, a nawet w tajemnicy ochrzcił kilku
współwięźniów. Za odwagę powiedzenia królowi: „Niemożliwe jest nie wyznać tego, w co
z całego serca się wierzy” trafił na stos. Był pierwszy, a jego ciało palono powoli, od stóp, a on
dziękował Bogu za męczeństwo i tuż przed śmiercią zawołał do tych, którzy w tym dniu mieli
wraz z nim oddać życie za wiarę: „Za parę chwil spotkamy się w raju”. Do końca
podtrzymywał swoich współtowarzyszy na duchu – między innymi dziewiętnastu paziów,
wśród których byli zaledwie dwunastoletni chłopcy. Do dręczącego go oprawcy powiedział:
„Wierzysz, że dręczysz mnie ogniem, podczas gdy to, co robisz, jest obmywaniem moich
nóg źródlaną wodą. Pomyśl raczej o sobie: żeby Bóg, którego obrażasz, nie wrzucił cię w
ogień piekielny”. Kiedy płomienie sięgały już serca, chwilę przed śmiercią, Karol wyszeptał:
„Boże mój, Boże mój”. Dzień śmierci Karola Lwangi i pozostałych był momentem
szczególnym, apogeum okrucieństwa, ale trzeba wiedzieć, że w okresie od 1885 do 1887
ogółem śmierć poniosło ok. 150 katolików i 40 anglikanów. Beatyfikował ich Benedykt XV
6 czerwca 1920, wcześniej ogłaszając ich męczennikami (29 lutego tegoż roku). Kanonizacji
22 męczenników dokonał Paweł VI 18 października 1964 roku w Rzymie..
WARTO WIEDZIEĆ

Od wielu już lat celebrujemy nasze małe rocznice. To dla nas świetna okazja do
budowania wspólnoty, ale też sposobność do ożywiania pamięci, o tych którzy wykuwali
ją jako miejsce na mapie i społeczność, która ją tworzy. W tym roku nie możemy przegapić
25. lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej dokonanej przez Jana
Pawła II. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Św. w niedzielę, 12 Czerwca br., o godz.
10:00. Będzie ona odprawiona okolicznościowa Msza Św.. Przewodniczył jej będzie (w
języku angielskim) J.E. Kard. Vincent Nichols. Po jej zakończeniu w naszej parafialnej
kawiarni odbędzie się spotkanie z patriarchą. Serdecznie zapraszamy

