UZUPEŁNIJ: 1. … biblijne Jezusa uczą mądrości
2. „władca tego świata zostanie przecz …” 3. „Ja, gdy
zostanę nad ziemię wywyższony … wszystkich do siebie”.
4. Mówiono, że Jezus odszedł od ... 5. Kto by jednak
zbluźnił przeciw Duchowi Św., winien jest grzechu … 6. „Oto
Twoja Matka i … pytają się o Ciebie” 7. „Nikt nie może wejść
do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw
nie …” 8. Jezus … na siedzących rzekł: „Oto moja matka
i moi bracia”. 9. „Kto … wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą
i matką”. 10. „Jeśli dom … jest skłócony, to taki dom nie
będzie mógł się ostać”. 11. Jego Matka i bracia posłali po
Jezusa, aby Go …”. 12. Tęsknota, poczucie … i posmak
smutku są wspomnieniem stwórczej Miłości 13. Grzechy
i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im …
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każdym razem, gdy
celebrujemy Eucharystię przez ten sakrament taki
skromny, a zarazem uroczysty, doświadczamy
Nowego Przymierza, które w pełni urzeczywistnia
komunię między Bogiem a nami. A jako uczestnicy
tego przymierza, choć mali i ubodzy współpracujemy w
budowaniu historii tak jak tego chce Bóg. Dlatego każda
celebracja eucharystyczna stanowiąc akt publicznego
kultu Boga, odnosi do życia i konkretnych wydarzeń
naszej egzystencji. Karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa
upodabniamy się do Niego, przyjmujemy w sobie Jego
miłość, nie po to, aby trzymać ją zazdrośnie dla siebie, ale
dzielić się nią z innymi … Otrzymujemy Jego miłość
i dzielimy ją z innymi. Taka jest jej logika! Kontemplujemy
w niej bowiem Jezusa – chleb łamany i ofiarowany, krew
przelaną dla naszego zbawienia. Jest to obecność, która
jak ogień spala w nas postawy egoistyczne, oczyszcza
nas ze skłonności, by dawać tylko wtedy, gdy

x

otrzymaliśmy, i rozpala pragnienie, abyśmy i my
w jedności z Jezusem stali się chlebem łamanym i krwią
przelaną dla braci... [Rozważanie przed modlitwą na
Anioł Pański, 3 czerwca 2018 r];

św. Jan Paweł II Kościół przez wieki naucza,
że ostatecznym celem człowieka, uczynionego na
obraz Boga, odkupionego krwią Chrystusa
i uświęconego obecnością Ducha Świętego, jest istnieć
<<ku chwale majestatu>> Boga. … (por. n. 10). Życie
wieczne już teraz może być dla nas światłem prawdy,
źródłem sensu życia, zalążkiem uczestnictwa w pełni
naśladowania Chrystusa (por. n. 12).
(Veritatis
splendor). Stefan Kardynał Wyszyński - „Bóg jest
Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród
ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary...
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KAPLICA ŚW. RODZINY
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE NR 4
POKÓJ NR P47)

[Orędzie na Boże Nar.1980].

"Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę
Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką". Starsi
księża mówią nieraz do wiernych: Bracia w Chrystusie!
Siostry w Chrystusie! W ten sposób przypominają nasze
pokrewieństwo z Jezusem, z czum jesteśmy już jako tako
oswojeni. … Gdyby jednak ktoś nazwał nas matką
Chrystusa, zwłaszcza mężczyznę, bylibyśmy zdumieniu
i niewiele byśmy z tego rozumieli. POMYŚLMY:
.Pan
Jezus powiedział te słowa do ludzi siedzących dookoła
Niego, a więc raczej do mężczyzn. … Jak to rozumieć? …
- Kto jest najbliższy Jezusowi, tak jak Jego Matka? – Ten,
kto spełnia wolę Ojca, który jest w niebie. – Jeśli
spełniamy wolę Pana Boga: przyjmujemy chorobę,
samotność, upokorzenie, potrzebę pogodzenia się z kimś,
kto nas krzywdzi – jeśli spełniamy to, czego On od nas
chce, a nie to, co sami chcemy, wtedy Jezus poprzez nas
przychodzi na świat. Następuje w pewnym sensie Boże
narodzenie. - Ktoś, kto z wielkim trudem przełamał siebie
i okazał miłość swemu nieprzyjacielowi, poczuje wielką
radość, spokój, szczęście, Boże narodzenie – jakby
wnieśli choinkę, zaświecili świeczki, śpiewali kolędy,
rozdawali podarunki i zapalili gwiazdę na niebie … Każdy
z nas mógł doświadczyć w sobie tego, że Jezus w nas się
narodził wtedy, kiedy potrafiliśmy zgodzić się na to, czego
Pan Bóg od nas chciał. (x Jan Twardowski, W świetle Ew.
s. 131);

-
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Spowiedź pół godziny
przed i po Mszy Św.
oraz na prośbę.

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja,
gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie. (J 12)
Mk 3, 20-35
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów
się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to
posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać.
Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni
w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma
Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe
duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im
w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać
Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie
skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł
się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z
sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim.
Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy
dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie
grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili,
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz
winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma
ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka
i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go
przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu
powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają
Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy
są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła
Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni
wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką". - Liczymy
na to, że ludzka miłość rozproszy naszą samotność- lecz
to okazuje się iluzją… Szukamy więc w nieskończoność
… 1.krokiem do nawrócenia jest odkrycie, że nieustanna
tęsknota, odczuwana nawet w szczęściu, ciągłe poczucie
nienasycenia i posmak smutku … są wspomnieniem
stwórczej Miłości, która dała początek naszemu istnieniu.
Są pieczęcią w sercu Boga- [M. Wałejko, "Oremus" VI 12-50];
Podobno każdy diabeł mruczy pod nosem: „Któż
jak nie ja! Jestem najważniejszy i nie chcę służyć”… Ale
kiedy diabelec wmiesza się między ludzi, wtedy zaczynają
się kłócić rodziny, parlamenty, rządy, ciała pedagogiczne
… orkiestry dęte, chóry żeńskie i męskie… i wszyscy po
kolei. Wystarczy, że znajdzie się kilku takich, którzy
mówią: „Jestem najważniejszy i nie chcę służyć!” – Wtedy
całe piekło zrywa się na równe nogi. – Co jest odtrutką
i ocaleniem? - Powiedzieć: „Niewiele znaczę. Lepsi
przyjdą po mnie. Jestem po to, aby służyć” …
(x Jan Twardowski, W świetle Ew. s. 130)

MODLITWA WIERNYCH 1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i cały Kościół
Święty - aby „zło dobrem przemieniali” 2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby rządzący nią
zachowywali naukę Jezusa 3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu i ich rodziny
o łaskę wewnętrznego pokoju – …
4. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i pracowników
Służby Zdrowia, aby z wiarą i radością ufali Bogu –
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy naśladowali Ciebie
i pełnili wolę Bożą … CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst
Ewangelii, jak gdyby dyktował Go dla ciebie Duch Św
II - Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Jezus
…doskonale zdaje sobie sprawę z możliwości interwencji
szatana... Jasno stwierdza, że w królestwie zła panuje
jednomyślność. Zło jest mocne przez zdolność
współpracy wszystkich jego podwładnych … Mocy tego
jednolitego frontu zła doświadczają wszyscy, którzy
poważnie chcą podjąć z nim walkę. Szeregi zła w boju
z dobrem są tak zwarte, że z punktu widzenia ludzkich
możliwości ich rozbicie jest właściwie nierealne. Zło jest
uzbrojone jak Goliat i tylko Boża interwencja może
wskazać skuteczną możliwość jego pokonania.
Zło dobrze wie, jaką siłą jest jedność, i dlatego jego
główna taktyka w walce z dobrem polega na sianiu
niepokoju, na kłóceniu ludzi między sobą. Gdy to
osiągnie, jego zwycięstwo jest już łatwe…
Jezus … przypomina, że skuteczna walka ze złem może
być prowadzona jedynie w ten sposób, by dostać w ręce
przywódcę. Dopiero gdy on zostanie „związany”, dom
jego będzie można ograbić. Innymi słowy, walka ze złem
musi być doskonale zaprogramowana. Trzeba zło
pokonać w samym jego źródle. Kto opanuje źródło, ma
w ręku całą rzekę. Form zła na świecie jest wiele.
Wystarczy wspomnieć alkoholizm … Podobnie rzecz się
przedstawia z narkomanią, z podnoszącą się falą
pornografii itp. ... Belzebub ma tysiące twarzy i ciągle
różnymi demonami zniewala ludzi. Ktokolwiek stanie do
walki z nim licząc na własne siły — przegra. Jedynie
uczestnicząc w walce po stronie Jezusa, może liczyć na
zwycięstwo..
. III. Oratio: Teraz ty mów do Boga.
Otwórz przed Bogiem serce … Może ci w tym pomóc
modlitwa psalmu: " Nachyl swe ucho na głos mojego
błagania.”
IV–Contemplatio:
Trwaj
przed
Bogiem ...To czas bezsłownego westchnienia Ducha,

ukojenia
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia (Ps 130) [z: Ks. E. Staniek, Oremus].
KALENDARIUM:
11 VI – pn. - Wsp. św. Barnaby, apostoła- Nie należał
do grona Dwunastu, a zaszczytny tytuł apostoła otrzymał
ze względu na jego wyjątkowe zasługi dla głoszenia
Ewangelii o Chrystusie zmartwychwstałym. … Jako
pierwszy przygarnął nawróconego Pawła.
12 VI - wt. - Wsp. błogosławionych 108 męczenników
z czasów II wojny światowej- 13 VI 1999 - św. Jan
Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników… Każda
z tych osób wykazała się niezwykłym heroizmem wiary:
są w tym gronie biskupi - pasterze… siostry i księża
ratujący Żydów; teściowa, która oddała swe życie za
synową w ciąży …osoby, których życie i śmierć oddane
Bożej sprawie nosiły znamię heroizmu.
13 VI – śr.– Wsp. św. Antoniego z Padwy, prezbitera
i doktora Kościoła- (XII/XIII) - był sławnym kaznodzieją,
profesorem, opiekunem ubogich. Niektórzy modlą się do
niego, gdy bardzo chcą znaleźć coś, co im się zgubiło...
Słuchacze jego kazań - czuli się przez niego kochani
i widzieli, że Antoni czerpał swoją miłość z miłości Boga,
szczególnie z Eucharystii …
14 VI – czw. - Wsp. bł. Michała Kozala, biskupa
i męczennika- zamordowany w obozie koncentracyjnym
w 1943. Warto się przyglądać męczennikom XX wieku,
bo ich życie było bardziej podobne do naszego niż życie
męczenników pierwszych wieków Kościoła. Niech oni
poruszają nasze sumienia …
15 VI – pt. – Wsp. bł. Jolenty, księżnej i zakonnicy(1244 – 1298) – ur. w Ostrzyhomiu jako ósme dziecko
węgierskiego króla Beli IV. Z jej rodziny 4 osoby dostąpiły
chwały ołtarzy: siostry: - św. Kinga i św. Małgorzata
Węgierska, ciotka - św. Elżbieta i stryjenka - bł. Salomea.
W 1258Jolenta wyszła za księcia kaliskiego, Bolesława...
Była wzorową żoną i matką. Po śmierci męża wraz z
siostrą Kingą wstąpiła do klasztoru klarysek w St. Sączu.
16 VI – sb. – Wsp. św. Benona, biskupa– (1010 –
1106) - po ukończeniu studiów wstąpił do benedyktynów.
Niebawem mnisi wybrali go na swojego opata. Życie
ascetyczne, a przy tym jego wielka roztropność, zwróciły
uwagę cesarza Henryka IV, za którego poparciem Benon
został biskupem Miśni... [http://mateusz.pl/czytania/];
O Panu Jezusie śpiewamy: „Zwycięzca śmierci, piekła
i szatana”. Na czym polega klęska szatana, chociaż
drapie, krzyczy i wrzeszczy? – Na tym, że kto stanie po
jego stronie, zawsze przegra. (x Jan Twardowski, W świetle
Ew. s. 129)

