Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. (Ps 18)
Uzupełnij: 1. Nie ma innego przykazania … od tych
2. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie … moją naukę”
3. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim …
4. Pierwsze jest: … Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
5. Drugie … dotyczy bliźniego 6. Uczony w Piśmie rzekł
Jezusowi: „…jest i nie ma innego prócz Niego”
7. Przykazanie, które … bliźniego mówi też o każdym z
nas. 8. Jezus rzekł do uczonego: „… jesteś od królestwa
Bożego”. 9. Słowa: „Będziesz …”- brzmią jak obietnica
10. Będziesz miłował Pana, Boga swego całą swoją…
11.Tylko … miłość Jezusa, możemy naprawdę kochać
12. „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie …”
13. Miłować Boga i bliźniego więcej … niż wszystkie ofiary
14. Będziesz miłował Pana, Boga swego całą swoją …
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Papież Franciszek -…Pamięć daje ludziom siłę, bo
czują się zakorzenieni w historii i czują, że są
częścią ludu, nie są sami. Ale jest to także dzień
nadziei na nowe niebo i nową ziemię, na nową
Jerozolimę zstępującą z nieba, pięknie ubraną
jak panna młoda. Czeka nas piękno - … jest to
nadzieja na spotkanie z miłością Ojca.
Pomiędzy pamięcią i nadzieją jest droga, którą
idziemy. W tym, by z niej nie zboczyć pomagają
nam błogosławieństwa, których nauczył nas Jezus.
C

Cichość, ubóstwo w duchu, sprawiedliwość,
miłosierdzie, czystość serca są światłami, które
wskazują nam drogę. [2 XI 2018 - z homilii mszy św. odpr.

na cmentarzu Laurentino, na którym od 2012 roku
znajduje się Ogród Aniołów, czyli miejsce pochówku
nienarodzonych dzieci]

św. Jan Paweł II - Kościół, który wyrasta z Krzyża
Jezusa Chrystusa, nie może umieszczać siebie poza tym
wszystkim, w czym zawiera się droga krzyżowa
tylu ludzi, społeczeństw, narodów, ludów,
kontynentów, epok.
(Myśli J P II - wybor J.
Klechty, 2003,s. 175]; Stefan Kardynał Wyszyński
– Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie
w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół
grzeszników i świętych. Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół
wprawdzie Boży, ale - ludzki [Kromka Chleba, s.66].
... - W to święto stajemy wobec tajemnicy Kościoła,
którego fundamentem jest Jezus Chrystus, a opoką Piotr. -… Bazylika św. Jana na Lateranie jest jedną
z czterech Bazylik Większych Rzymu. Nazwa pochodzi od
nazwiska starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz
Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa Laterana
i zagarnął jego pałac. Konstantyn Wielki pałac ten
podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335).
Do1308 był on rezydencją papieży. Gdy w 313 cesarz
Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne
wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować
obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa
Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający
do niej pałac - siedzibą papieży. Jej poświęcenia
dokonał papież św. Sylwester I 9 Xl 324. W ciągu kilku
wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć
soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała
być siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej na
początku XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł
swą siedzibę do Watykanu…Nad wejściem do świątyni
znajduje się napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego
miejsca: Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis
et Orbis tzn: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta
i Świata. … Kościół zwraca nam uwagę, że wszyscy
jesteśmy żywym domem Bożym. Podobnie jak
z poszczególnych kamieni czy cegieł składa się budowla
gmachu kościoła, tak i z wiernych składa się Chrystusowy
Kościół. [http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/1109.php3];
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KAPLICA ŚW. RODZINY
(W PODZIEMIACH SZPITALA WEJŚCIE NR 4
POKÓJ NR P47)

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

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
(J 14,23)

Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał
Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus
odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg
nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to:
"Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego".
Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu
uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś
powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.
Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą
i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej
znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc,
że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko
jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył
się Go pytać.
Co czynić, aby nasze życie było udane? Słowo Boże
podkreśla dziś znaczenie przykazań Bożych, a zwłaszcza
przykazania miłości Boga i bliźniego. Skąd jednak
czerpać motywację do ich przestrzegania, kiedy
przytłacza nas własna słabość i grzeszność? Ostateczną
odpowiedzią Boga na nasze poszukiwanie szczęścia nie
jest przepis, lecz osoba Jezusa Chrystusa, który z miłości
ofiarował samego siebie za nasze grzechy. Tylko
przyjmując Jego miłość, możemy naprawdę kochać siebie
i bliźnich, żyjąc w bliskości królestwa Bożego.
[Mira Majdan, „Oremus” listopad 2006, s. 32];

Czy Dekalog nie jest przestarzały? – Nie, Dekalog
w żadnym wypadku nie jest uwarunkowany czasowo.
W Dziesięciu przykazaniach znajdują swój wyraz
zawsze i wszędzie obowiązujące, niezmienne
podstawowe obowiązki człowieka względem Boga
i bliźniego. [2070-2072] - Dziesięć przykazań to
przykazania rozumne, jak również część obowiązującego
OBJAWIENIA Bożego. Zachowują tak trwałą moc
obowiązującą, że nikt nie może dyspensować od ich
przestrzegania. [YOUCAT POLSKI,KKK 351, s.194] .
Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą.
– Są, piszą, dzwonią, siedzą z nami przy stole, nagle
ich nie ma.
Znikają jak kamfora, odchodzą
niewidzialni. Śpieszmy się, żeby odpisać na list,
zadzwonić, przeprosić, oddać pożyczone książki,
kupić dziadkowi laskę, o która prosił, pobiec
z sercem, bo może być za późno. … [x. J. T. jw.].

MODLITWA WIERNYCH
1. Módlmy się za Ojca Świętego, kapłanów, zakonników
i cały stan duchowny, aby z miłością przekazywali
wiernym naukę Ewangelii - Ciebie …
2. Módlmy się za chorujące dzieci, ich rodziny, lekarzy,
pielęgniarki, wszystkich pracowników Służby Zdrowia
aby doświadczali miłości Boga i bliźniego - Ciebie …
3. Módlmy się za naszych zmarłych o Królestwo Boże Ciebie Prosimy 4. Módlmy się za nas o dar uważnego słuchania Pana
Boga i dar pełnienia uczynków miłości - Ciebie Prosimy
- Wysłuchaj nas Panie.
Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, Opoko moja
i twierdzo, mój wybawicielu. (Ps 18)
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch
Święty.
II - Meditatio –Staraj się zrozumieć
dogłębnie tekst - Pierwsze słowa: „Słuchaj Izraelu” —
czyli my: ty i ja … Przecież modlić się do Boga to nie
tylko prosić Go o łaski, lecz przede wszystkim słuchać Go:
słyszeć Jego słowo, rozważać je i być mu posłusznym ... Czy rozpoznałem(-łam) już wolę Boga wobec mnie” –
Może właśnie mam wsłuchiwać się … Zauważać Boga,
że do mnie mówi: w Swoim Słowie, w wydarzeniach
mojego życia…, że się sprzeciwia mojej samowoli, mojej
obojętności, samowoli …Może najwyższy czas uczyć się
miłowania … Jezus stwierdza przecież, że „Nie ma
innego przykazania większego od tego” (Mk 12, 31),
a uczony w Piśmie, który Go o to zapytał, stwierdza
i wnioskuje mądrze, że miłować Boga ze wszystkich sił,
bliźniego zaś jak siebie samego, „daleko więcej znaczy
niż wszystkie całopalenia i ofiary” … - Biblia to swego
rodzaju list miłosny Boga do człowieka. … Bóg jest
Miłością i pragnie tylko naszego szczęścia. …
Przykazania – to taki … przepis na szczęście nie tylko
doczesne.
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga.
Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu
o przeżyciach, rodzi
w tobie słowo. Może ci w tym
pomóc modlitwa psalmu: Miłuję Ciebie, Panie, mocy
moja(Ps 18)
IV – Contemplatio: Trwaj przed
Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja
Opoka. (Ps 18)
KALENDARIUM
09. XI. – pt. –Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej - Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła
(Ps 46) -

Dziś, dla wyrażenia naszej jedności z papieżem,

obchodzimy w całym Kościele rocznicę poświęcenia bazyliki
laterańskiej, będącej katedrą Rzymu. Jest ona dla nas znakiem,
że „Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła”, napełnia go swoim
Duchem i obdarza pomocą w trudnościach. To Boża obecność
stanowi o wartości każdej świątyni materialnej, a także Kościoła
jako wspólnoty ochrzczonych. Również każdy z nas jest
świątynią Boga. Jeśli uznamy obecność Ducha Świętego
w sobie, jeśli z szacunkiem Go przyjmiemy, popłynie od nas
ku innym Boża łaska i wsparcie.

10. XI. – sb. – Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła - „Uznaj swoją godność, chrześcijaninie!” –
wołał żyjący w V wieku papież Leon Wielki, zachęcając wiernych
do porzucenia przyziemnych dążeń. Jako dobry pasterz,
konsekwentnie bronił Kościoła przed herezjami, zdołał także
swoim autorytetem odwieść barbarzyńskiego wodza Attylę od
najazdu na Rzym. Oby jego żarliwe wołanie skłoniło nas
wszystkich, odkupionych krwią Chrystusa, do większego
poszanowania godności własnej oraz tych, z którymi wiąże nas
nasze powołanie. [Mira Majdan, „Oremus” XI 2006,s.4546,51]

11. XI. – ndz. – 100 Rocznica Odzyskania
Niepodległości - Święto Narodowe - Polska
odrodziła się po 123 latach niewoli.
Sursum corda.
Ewangelia kilka razy wspomina jednocześnie
faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Pan Jezus powtarza:
„Strzeżcie się uczonych w Piśmie”. Jest jeden uczony
w Piśmie nienazwany po imieniu, który ginie w gromadzie
uczonych; warto go jednak przypomnieć i pokazać.
Przecież do niego właśnie zwrócił się Jezus: „Niedaleko
jesteś od królestwa Bożego”. - Myślę o tym, który
zrozumiał Jezusa i powiedział: „Miłować Go całym
sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować
bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż
wszystkie całopalenia i ofiary”. Spotykamy się więc w
Ewangelii przynajmniej z jednym ukrytym, bezimiennym
świętym uczonym w Piśmie. [x. J. Twardowski].
Co to znaczy: „Ja jestem Panem, twoim Bogiem” (Wj
20,2)?– Ponieważ Wszechmogący ukazał się nam jako
nasz Bóg i Pan, nie wolno nam stawiać niczego ponad
Niego, nic nie może być dla nas ważniejsze i żadnej
rzeczy czy osobie nie możemy dawać pierwszeństwa
przed Nim. Poznać Boga, służyć Mu, uwielbiać Go –
oto absolutny priorytet w życiu. Bóg oczekuje, że cała
nasza wiara będzie tylko w Niego, że złożymy w Nim całą
naszą nadzieję i nasza miłość do Niego będzie ze
wszystkich sił. Przykazanie miłości Boga jest
najważniejszym przykazaniem ze wszystkich i kluczem do
wszystkich. Dlatego stoi na początku Dziesięciu
przykazań. [YOUCAT POLSKI,KKK 352, s. 194]

