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Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia
potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy
przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do
okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność,
bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!»
Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że
pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem
mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im
rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak
i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał
w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał
uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano
jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.
Jedzenie, picie i spanie to podstawowe "elementy składowe" naszego życia bez których
nikt z nas nie potrafi utrzymać się na nogach. Dostarczana przez nie energia daje nam
tak potrzebne siły do życia. Głodu fizycznego doświadcza dziś setki milionów ludzi. Ich
codziennym zajęciem jest poszukiwanie okruchów chleba, aby dożyć do następnego
dnia, kiedy znowu zaczynają te same czynności, aby przetrwać na ziemi jak długo się
uda. Instynkt życia w człowieku jest bardzo mocną siłą... Jezus wie, że pokarm ziemski
jest bardzo ważny. Wszak w zdrowym ciele jest też i zdrowy duch. Nie można mówić
ludziom o sprawach duchowych tam, gdzie jest głód, gdyż słowa wydadzą im się
bardzo abstrakcyjne. Jezus wie o tym, stąd daje ludziom wpierw jedzenie i picie. Wtedy
dopiero będzie mógł głosić nadal słowo Ojca…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy pomagam innym w ich głodzie fizycznym, ale i duchowym? Jak
zaradzać i pomagać ludziom potrzebującym?
Do wykonania: Wspomogę tego, który wyciągnie do mnie rękę po pomoc, nie zważając
na to, że mogę być oszukany.
KALENDARZ LITURGICZNY

21.06 (wtorek) Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Alojzy, syn Ferrante Gonzagi, markiz Castiglione delle Stiviere, urodził się w 1568 roku.
Wychowywał się w Hiszpanii, w wieku dziesięciu lat złożył ślub czystości i zrezygnował
z praw dziedzicznych, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Zmarł w Rzymie, zarażony
dżumą w 1591 roku. Jego kult został zatwierdzony w 1621 roku, a kanonizacja nastąpiła
w roku 1726.Jest przedstawiany jako młodzieniec, w stroju zakonnym, z komżą na czarnej
sutannie. Przed śmiercią napisał lis do swojej matki : „Życzę Waszej Dostojności, aby łaska
i pociecha Ducha Świętego zawsze Jej towarzyszyły. Twój list zastał mnie jeszcze żyjącego

w krainie umarłych, lecz trzeba mi się już wybierać do ziemi żyjących, w której będę wielbić
wiekuistego Boga. Myślałem ostatnio, że nadchodzi dla mnie ta godzina. Jeżeli istotnie, jak
mówi święty Paweł, miłość polega na tym, aby „płakać z tymi, którzy płaczą i weselić się
z tymi, którzy się weselą”, to wasza radość, Pani Matko, powinna być wielka z powodu łaski,
jakiej Bóg użycza za Twoje zasługi, powołując mnie do prawdziwej radości i darząc
pewnością, że już nigdy go nie utracę…”
23.06 (czwartek) Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Urodził się między 6 a 2 r. p.n.e. Przez wiele lat św. Jan był pustelnikiem, a to jako prorok,
który wzywał do nawrócenia. Udzielał chrztu w Jordanie. Cel chrztu był jeden, a mianowicie
przygotowanie osoby do nawrócenia. Chrzest z rąk Jana przyjął także Jezus. Teologowie
tłumaczą, że w ten sposób Mesjasz dokonał uświęcenia wody w Jordanie. Dzięki temu
woda służy do chrztu świętego, czyli sakramentu, który jest pierwszym i najważniejszym
sakramentem dla chrześcijan.
24.06 (piątek) Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Początki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w wiekach średnich, kiedy to niezależnie,
w różnych miejscach, pojawia się nabożeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wieku kult
Najświętszego Serca rozszerza się na cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie dwoje
ludzi: św. Małgorzata Maria Alacoque oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes. On właśnie jako
pierwszy, za pozwoleniem biskupa Rennes, wprowadził w 1670 r. święto Serca Pana Jezusa,
które było obchodzone odtąd we wszystkich domach jego kongregacji. W dwa lata później
otrzymał pozwolenie na odprawienie Mszy św. o Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo zaś do
Serca Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. To on założył ku czci tych dwóch
Serc osobną wspólnotę zakonną.
25.06 (sobota) Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII wieku. Na wielką skalę kult Serca Maryi
rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi
lub Najsłodszego Serca Maryi. Jednak najbardziej do rozpowszechnienia kultu Serca Maryi
przyczynił się proboszcz paryskiego kościoła Matki Bożej Zwycięskiej ks. Geretes, zakładając w
1836 roku specjalne Bractwo. W XIX wieku rozpowszechniło się nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi, a w 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym
Poczęciu Maryi. Duże znaczenie w propagowaniu i rozwoju kultu Niepokalanego Serca Maryi
miały objawienia w Fatimie z 1917 roku, gdzie Maryja zaleciła wynagradzanie za grzechy
świata, poprzez przyjmowanie Komunii świętej wynagradzającej i odprawianie nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca do jej Niepokalanego Serca. W 1944 roku papież Pius XII
wprowadził Święto Niepokalanego Serca Maryi w całym Kościele. Do reformy liturgii w 1969
roku obchodzono je 22 sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia NMP, a obecnie jest
to sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.
WARTO WIEDZIEĆ
Dzień Ojca – obchodzimy go Środa, 23 czerwca. Obchody te zostały zapoczątkowane
na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ściślej, pierwsze obchody święta
odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za
sprawą niejakiej Sonory Smart Dodd — córki weterana wojny secesyjnej Williama
Smarta. Sonora dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki (1907 r.) wpadła na
pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia pamięci, trudu opieki nad
rodziną i zasług wszystkich ojców — w szczególności, jej własnego, który po śmierci
matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Jako datę
zaproponowała 5 czerwca - datę urodzin jej ojca, jednak radni miasta wybrali na ten cel
trzecią niedzielę czerwca. W 1966 r. prezydent Lyndon B. Johnson oficjalnie ustanowił
Dzień Ojca świętem państwowym, a w 1972 roku oficjalnie zatwierdzono jego obchody
w trzecią niedzielę czerwca.

