Alleluja! Alleluja!
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy [Ps 118].
Uzupełnij: 1. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim … On was
wszystkiego nauczy. 2. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie … moją naukę 3. Ojciec mój umiłuje
go, i do niego … 4. Pokój … wam, pokój mój daję wam. 5. Jezus rozmawiał ze swoimi ...
6. „Drogowskazy” Miłości Boga . 7. Kościół prowadzony przez Ducha Świętego oczekuje
na objawienie się niebieskiego … 8. Ojciec … jest ode Mnie. 9. Niech się nie trwoży serce
… ani się lęka.
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„Wstań i chodź”. Nie
możemy ociągać się, usprawiedliwiać, choćby była okropna pogoda, chlapał deszcz i pies
wył za oknem… Jeśli tak przyjmujemy od Boga poranek, wtedy na dzień dobry mówimy
Mu, że Go kochamy.
Przychodzi południe. Niech nam się przypomni polecenie, jakie Jezus dał sługom w Kanie:
„Napełnijcie stągwie wodą”. Napełnianie stągwi wodą jest obrazem nieznośnego trudu, jak
trud ciągłego sprzątania, zmywania … gotowania, uczenia…, pracy… wszystkiego,
co wydaje się trudne i beznadziejne. Jeżeli przyjmujemy wszystko ze świadomością,
że Bóg tego od nas oczekuje, wtedy… mówimy Mu, że Go kochamy. A Bóg, który zmienił
wodę w wino, naszemu trudowi, pozornie bezsensownemu, nada sens.
Przychodzi wieczór. Polecenie Jezusa: „Czuwajcie i módlcie się”. W czuwaniu kryje się
ostrożność (żebym nie przegapił czegoś ważnego) i nadzieja – Bóg nawet o zmierzchu
mojego życia może się mną posłużyć …
Przychodzi noc. Nie można bać się dnia następnego. Pan Jezus powiedział: „ Nie bój się
o jutro, bo każdy dzień sam się o siebie troszczy. Nie bój się, ale wierz”. Jeżeli z wiarą
przyjmujemy te słowa, to kochamy Boga nawet przez sen; -
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Chyba słowo „Pocieszyciel” – to nie to samo co „Paraklet”. Pocieszać – to za mało.
Mowa o Duchu Świętym, który jest mocą. Nieraz niespodziewanie odsłania zawsze
aktualny dla nas sens Pisma Świętego. Ile razy święte słowa, na które nie zwracaliśmy
uwagi – nagle stają się nam bliskie, najbardziej potrzebne, żywe. – To Duch Święty
przypomina to, co najważniejsze w danej chwili dla naszej duszy.
[Wszędy pełno Ciebie, x J. Twardowski, s. 47];

MOJE POSTANOWIENIE: Zastanowię się:co dziś uczynię dla Pana Jezusa? - Pomodlę
w intencjach innych ludzi, i o to, abym szukał miłości, która jest tak ważna dla Pana Boga
…
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Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje
go i przyjdziemy do niego (J 14, 23)
J 4, 23-29
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". Miłuje Jezusa tylko ten, kto zachowuje Jego naukę. I jest miłowany
przez Ojca jedynie ten, kto zachowuje naukę Jezusa. Nauka Jezusa pochodzi
bowiem od Ojca, który Go posłał. Kto jest posłuszny nauce Pańskiej, staje się
mieszkaniem Ojca i Syna. Kto zaś nie zachowuje nauki Jezusa, ten nie zna ani
Jezusa ani Ojca.
[Marek Ristau, http://mateusz.pl/czytania/2022/20220522.html];

Ojciec św. Franciszek - … Pewien mistrz duchowy naszych czasów napisał: „Zanim
zobaczył nas jakikolwiek człowiek, zostaliśmy dostrzeżeni przez miłujące oczy Boga.
Zanim ktokolwiek usłyszał jak płaczemy lub śmiejemy się, byliśmy usłyszani przez
naszego Boga, który słucha nas chętnie i uważnie. Zanim ktokolwiek na tym świecie
do nas przemówił, przemawiał już do nas głos wiecznej miłości” (Henri J. NOUWEN,
Życie Umiłowanego. Jak żyć duchowo w świeckim świecie?, Kraków 2005, s. 48-49). On
pierwszy nas umiłował, On nas oczekiwał. On nas miłuje i nadal nas kocha. I to jest
nasza tożsamość: jesteśmy miłowani przez Boga. To jest nasza siła: być miłowani przez
Boga… Droga do świętości nie jest zamknięta, jest powszechna, jest wezwaniem dla każdego
z nas, zaczyna się od chrztu, nie jest zamknięta. Spróbujmy i my, bo każdy z nas jest powołany do
świętości, do świętości jedynej i niepowtarzalnej. Świętość jest zawsze oryginalna, jak powiedział
bł. Carlo Acutis: nie ma świętości w kserokopii, świętość jest oryginalna, jest moja, twoja, każdego
z nas. Jest on wyjątkowa i niepowtarzalna. Tak, Pan ma dla każdego plan miłości, ma marzenie dla
twojego życia, dla mojego życia, dla życia każdego z nas . Cóż chcecie aby wam powiedział?
Realizujcie go z radością. [podczas kanonizacji 10 nowych świętych Kościoła katolickiego15
maja 2022 na placu św. Piotra];
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński –

„Będziesz miłował Pana Boga twego… będziesz miłował bliźniego twego, jako
samego siebie” – dotychczas nie ukazał się żaden doskonalszy manifest sprawiedliwości,
który bardziej oddawałby człowieka człowiekowi, serce sercu, dłoń dłoni. [Kromka Chleba
08,s.35].

św. Jan Paweł II – Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej
słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń
ojców naszych i matek ją znajdowało; - abyście od Niego nie odstąpili; - abyście
nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez
Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu .
(Jan Paweł II, Kraków,
10 czerwca 1979 r.); Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował
Go dla ciebie Duch Święty.
II - Meditatio – – Pan Jezus mocno podkreśla, że Jego

ziemskie nauczanie było w ścisłej łączności z Ojcem, który powierzył Mu misję zbawienia
człowieka. Duch Święty, którego otrzymają Jego uczniowie, będzie im pomagał właściwie
rozumieć Jego naukę i czyny oraz czuwał nad ich pamięcią, aby nic z niej nie zapomnieli.
To Duch Święty uzdolni ich i cały Kościół w autentycznym wykładaniu Chrystusowego
objawienia. - Czy karmię się, nasycam, napełniam nauką Pana Jezusa? - Czy tą nauką
kieruje się w moim życiu? Czy nie traktuje jej jak jednej z wielu nauk? Czy uzupełniam
moją wiedzę religijną, wiedzę na temat mojej wiary poprzez systematyczną lekturę, udział
w sesjach czy katechezie dla dorosłych? Jaką ostatnio przeczytałem dobrą książkę na
temat mojej wiary? Czy zgłębiając naukę Pana Jezusa i Jego czyny, czynię
to w posłuszeństwie Duchowi Świętemu i w łączności z Nauczycielskim Urzędem
Kościoła? Pan Jezus w darze swojej wspólnocie zostawia pokój, który nade wszystko
obejmuje wnętrze człowieka. Choć nie uwalnia od wahań, cierpień, życiowych wstrząsów,
pozwala zachować w głębi duszy równowagę umysłu i serca. To pokój, który różni się od
tego, jaki człowiekowi oferuje świat, od pokoju, który jest nietrwały, powierzchowny
i złudny, który często opiera się na równowadze wzajemnego strachu. Pomimo tego daru
uczniowie są smutni, ponieważ mocno koncentrują się na swym sieroctwie. Nie rozumieją,
że trzeba Panu wrócić do Ojca i doznać uwielbienia.
- Czy jestem człowiekiem Bożego pokoju, pokoju, który czerpie swe piękno i moc
z ludzkiego serca, wnętrza wypełnionego Bożą łaską, obecnością? Czy ten pokój coraz
mocnej mnie wypełnia? Czy byle jakie zewnętrzne zakłócenia, niepokoje, tego pokoju
w moim wnętrzu nie są w stanie zniszczyć, unicestwić, mnie go pozbawić? Pan odszedł
do Ojca ale zapowiedział, że powróci. Czy codziennie jestem coraz lepiej gotowy na Jego
powrót? Czy moje życiowe lęki i niepokoje przynoszę Panu Jezusowi i u Niego szukam
umocnienia i odwagi do ich przezwyciężania?
- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne
oblicze… (Ps 67,2); - IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas bezsłownego
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże! (Ps 67)

- [z: Ks. Mariusz Pohl,

;
.KALENDARIUM cd.:
28. V. – sb. – Wsp. Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego – (1901 – 1981) Kapelan w czasie
Powstania Warszawskiego, pasterz Kościoła katolickiego w okresie Polski Ludowej.
Ze względu na liczne zasługi po śmierci nazywany przez Polaków Prymasem Tysiąclecia.
28 maja 2022 r. przypada 41. rocznica śmierci Stefana Wyszyńskiego.
Opatrzność zdawała się sposobić go do wielkich zadań, jakie wyznaczyły mu losy
Polski, Europy i świata. Jego inteligencja, szlachetność serca, męstwo ducha – hartowane
przez długie lata w surowej szkole moralnej i duchowej karności – uczyniły z niego
bohatera, który nie będzie zapomniany w tragicznych i heroicznych godzinach ojczystego
kraju, bohatera Kościoła naszych czasów.
[(kardynał
Agostino Casaroli)
http://www.katolik.pl/modl]

https://www.1944.pl/artykul/prymas-tysiaclecia-ks.-stefan-kardynal-wyszyn,5152.html];
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1. Dzisiejszego dnia dzieci z klas III ze SP 387 naszej Parafii obchodzą rocznicę
swojej Pierwszej Komunii Świętej. Ogarniamy je wszystkie naszą modlitwą, jak również
wszystkie dzieci Komunijne i Rocznicowe, aby pozostały wierne Chrystusowi przez całe
życie, a ich rodziny niech pomagają im wzrastać w wierze i miłości do Chrystusa i Jego
Kościoła Świętego. W dniu wczorajszym dzieci z naszego KZE przystąpiły po raz pierwszy
do Kom. Św. i cały najbliższy tydzień będą uczestniczyły we Mszy św. o g. 7.30 w ramach
swojego Białego Tygodnia, a popołudniu o 18.00 swój Biały Tydzień będą miały dzieci
ze SP 387.
2.
We wtorek Kościół wspomina NMP Wspomożycielkę Wiernych.
3.
W środę przypada Dzień Matki. Postarajmy się uczcić najlepszą z Matek, Maryję,
udziałem w nabożeństwie majowym, które są w naszym kościele codziennie o godz.
17.30. Już dziś ogarniamy modlitwą wszystkie Mamy i prosimy dla nich o obfitość
wszelkich Bożych Łask!
4.
W najbliższy piątek rozpoczynamy Nowennę do Ducha Św. przed uroczystością
Zesłania Ducha Św. Nowenna będzie połączona z nabożeństwami majowymi.
5.
W sobotę, 28 maja, po raz pierwszy od beatyfikacji, będziemy obchodzić
liturgiczne wspomnienie Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Oddawać cześć nowemu
Błogosławionemu będziemy na Mszach św. o 6.30 i 7.30, ponieważ wieczorna Msza św.
jest już z niedzieli.
6.
W następną niedzielę w Polsce będziemy obchodzić uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego.
7.
W dniu dzisiejszym została beatyfikowana Paulina Jaricot ( czyt: Żariko) –
założycielka kół Żywego Różańca. Dzielimy się radosną informacją, że na prośbę
naszych parafian – mężczyzn, którzy zgłosili się ostatnio z inicjatywą założenia męskiej
róży różańcowej. Odczytujemy to, jako widoczny znak Bożej interwencji. Cały m-c maj
czytamy podczas nab. majowych czytanki poświęcone Tej Błogosławionej i pod koniec
m-ca taka radość: zgłaszają się mężczyźni, chętni do odmawiania modlitwy różańcowej.
Wszystkich chętnych mężczyzn, którzy pokochali modlitwę różańcową i pragną się
wspólnie modlić prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem, który będzie – miejmy nadzieję –
opiekunem męskiej Róży. Polecamy modlitwom wszystkich tę oddolną inicjatywę
. Niech ona się rozwija i rozkwita na chwałę Bożą i Matki Najświętszej!
.KALENDARIUM :
24. V. – wt. – Wsp. Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych - Tytuł
Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół
wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci… Wielu świętych miało
szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Jej słynny wizerunek
w Turynie został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz salezjanów
założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych [LG].
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się
do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako
grzesznik płaczący staję…
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz
je łaskawie i wysłuchaj. Amen

