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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do
powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko,
co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam
objawi
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”. Słowa
te zdają się wskazywać, że Jezus chciałby powiedzieć uczniom o wiele więcej, niż to
uczynił do momentu, w którym wypowiedział to zdanie. A jeżeli tak, to znaczy, że Jezus
jest świadomy, że Jego magisterium, Jego nauczanie, nie zostało jeszcze uczniom
przedstawione w całości, w całej swej pełni. Uczniowie nie znają jeszcze w pełni
nauczania Jezusa, choć – jak uczy Kościół – z Osobą Jezusa Chrystusa wiąże się pełnia
objawienia i to, co objawił i podał nam do wierzenia i wypełniania w naszym życiu Syn
Boży jest wystarczające do tego, aby z pomocą łaski bożej osiągnąć zbawienie. Wiemy
z własnego doświadczenia, że – mimo nawet najszczerszych chęci – nie da się
wszystkiego powiedzieć przy jednym spotkaniu, od razu i za jednym razem. Do
przekazania tego „wiele do powiedzenia” (J 16,5) potrzeba czasu, a skutek przekazu
zależny jest nie tylko od samego Mówiącego, ale także od kondycji słuchającego, od
jego predyspozycji, otwartości, dojrzałości. A do tego należy jeszcze wspomnieć
o okolicznościach, bo i one nie są tu bez znaczenia…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy wierzę w Boga Trójjedynego? Co wiem o Trzech Osobach Boskich?
Do wykonania: Przypomnę sobie prawdy katechizmowe o Trójcy Świętej.
KALENDARZ LITURGICZNY

13.06 (poniedziałek) Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
Urodził się w Lizbonie w 1195 roku, wstąpił początkowo do kanoników augustianów, ale w
1220 roku został franciszkaninem. Był kaznodzieją, a wybitnie uzdolniony w sztuce
oratorskiej, uczył na różnych uniwersytetach Europy. W końcu osiadł w Padwie, gdzie zajął
się wyłącznie przepowiadaniem. Zmarł w 1231 roku, został kanonizowany w 1232 roku,
zaledwie jedenaście miesięcy po śmierci. W 1946 roku ogłoszono go doktorem Kościoła.
Jest opiekunem sierot, więźniów, rozbitków, ciężarnych, kobiet bezpłodnych, chorych
dzieci, szklarzy i rekrutów. Przyzywa się go, aby znaleźć zgubione przedmioty, a także jako
pomoc w znalezieniu odpowiedniego męża.
14.06 (wtorek) Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Urodził się 25 września 1893 roku we wsi Nowy Folwark koło Krotoszyna. Święcenia
kapłańskie otrzymał 23 lutego 1918 roku w Gnieźnie. W czerwcu 1939 roku papież Pius XII
powołał go na funkcję biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej. 7 listopada 1939 został
aresztowany przez Gestapo wraz z profesorami i alumnami, po pewnym czasie trafił do
obozu koncentracyjnego w Dachau. Mimo licznych prześladowań niósł posługę duchową
chorym i umierającym za co był bity i maltretowany. 26 stycznia 1943 roku został
zamordowany zastrzykiem fenolu. 14 czerwca 1987 roku papież Jan Paweł II ogłosił go
błogosławionym. Jego atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24544.
16.06 i 19.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Warto wiedzieć, że dokładny dzień świętowania zależny jest od Konferencji Episkopatu
danego kraju, zatem we czwartek będzie w Polsce a w niedzielę w UK. Święto Bożego Ciała
powstało w XIII wieku pod wpływem nowych nurtów pobożności eucharystycznej,
koncentrującej się nie na przyjmowaniu Komunii św., lecz na czci rzeczywistej obecności
Chrystusa w znaku chleba i wina. Była to reakcja na herezję Berengariusza z Tours w XI
wieku. Twierdził on, że przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest niemożliwa,
ponieważ uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się w niebie, a więc nie może równocześnie
przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. Komunię św. rozumiał jako duchowe
przyjmowanie Chrystusa. Do wprowadzenia święta Bożego Ciała przyczyniła się zakonnica.
Była to bł. Julianna, augustianka z klasztoru Mont Cornillon w diecezji LieOge w Belgii.
W 1208 r. Julianna miała dziwną wizję. Zobaczyła w niej księżyc w pełni, na którym była
ciemna plama. Później Chrystus objawił jej, że ta plama oznacza brak w kalendarzu
kościelnym święta ku czci Eucharystii. W 1240 r. biskup LieOge - Robert wydał dekret
ustanawiający to święto w swojej diecezji w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.
Później miało być obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W 1264 r.
papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała w celu uczczenia Jezusa obecnego w
Eucharystii. Śmierć Urbana IV uniemożliwiła ogłoszenie bulli. Jego wolę wypełnił dopiero
papież Jan XXII w 1317 r. W Polsce święto Bożego Ciała zaprowadził biskup krakowski
Nanker w 1320 r. Na początku XV wieku Boże Ciało w większości polskich diecezji było
zaliczane do głównych świąt roku kościelnego.
17.06 (piątek) Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Adam Hilary Bernard Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi. W powstaniu
styczniowym utracił nogę, musiał też opuścić kraj. Po krótkich studiach w Paryżu i Gandawie
przyjechał do Krakowa, aby je kontynuować w Akademii Sztuk Pięknych. Następnie kształcił
się artystycznie w Monachium. Dorobek Adama Chmielowskiego to 61 obrazów olejnych,
22 akwarele i 15 rysunków. Brat Albert, bo takie imię zakonne obrał, założył Zgromadzenie
Braci Albertynów, a następnie, w roku 1891 Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Zmarł w opinii
świętości 25 grudnia 1916 roku. Jego beatyfikacji (22 czerwca 1983) oraz kanonizacji (12
listopada 1989) dokonał papież Jan Paweł II
WARTO WIEDZIEĆ

Albertyni prowadzą obecnie 4 domy opieki dla mężczyzn i kobiet chorych psychicznie i
niedorozwiniętych w Częstochowie, Przemyślu, Ojcowie k. Krakowa i Bulowicach k. Kęt
dla ok. 300 osób. W Krakowie prowadzą przytulisko całodobowe dla bezdomnych
mężczyzn, kuchnię dla ubogich oraz mieszkania socjalne dla mężczyzn wychodzących z
bezdomności. Pracują także w Zaporożu na Ukrainie – dom ten pełni rolę kuchni i łaźni dla
ubogich. W Zakopanem przy ul. Kościeliskiej Zgromadzenie odbudowuje swój dom
zakonny, w którym prowadzony będzie dom pomocy społecznej. Specyficznym
klasztorem albertyńskim jest pustelnia na Kalatówkach w Zakopanem, w której młodzi
bracia odbywają dwuletni nowicjat

