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Człowiek wątpiący jest zawieszony w próżni. Nie potrafi podjąć decyzji, denerwuje się, a co najgorsze, gubi sięnawet w codziennych zajęciach. Zdarza mu się coś gdzieś zostawić, popełnić jakąś gafę albo wytworzyćniestosowną atmosferę.Ludzi, którzy wątpili, nie brakowało i wokół Jezusa. Narracje ewangeliczne wskazują wyraźnie, że pojawiały sięzdumione tłumy, a nie brakowało i stawiających pytania. W Galilei było podobnie. Jedni oddawali Jezusowipokłon, a inni wątpili. Chrystus usiłował rozwiać te wątpliwości, zapewniając o władzy, która została Mu danaz nieba i o tym, że jest z nimi aż do skończenia świata.
Panie Jezu, nasz Nauczycielu, który jesteś obrazem miłości Ojca, oświecaj drogi naszego życia, gdy trudnojest nam podjąć odpowiednie wybory. Niech znajdą się blisko nas tacy ludzie, którzy potrafią nam dobrzedoradzić. Panie, miej w opiece naszych przyjaciół.

3 czerwca 2012 r. — Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, Ewangelia wg św. Mateusza 28,1620

10 czerwca 2012 r. — X niedziela zwykła, rok B, Ewangelia wg św. Marka 3,2035
Często słyszymy krytyczne wypowiedzi. Owocem pewnych ocen są stwierdzenia typu: "To jest absurd!"; "To niema sensu!" Takie orzeczenie mówi o pewnej niejasności, zawiłości albo złożoności spraw. Zarzut uczonychw Piśmie postawiony Jezusowi też miał w sobie znamiona bezsensu. Oni, którzy twierdzili, że "opętał GoBelzebub i że wyrzuca demony mocą ich przywódcy", byli twórcami oskarżenia.Gdy Chrystus odparł ten zarzut,znaleźli kolejne podejrzenie: "Opętał Go duch nieczysty". I tak trwali uparcie w swoich przekonaniach, nie wierzącJezusowi, że jest Synem Boga.
Panie Jezu Chryste, spraw, aby ludzie nie oskarżali swoich bliźnich bez powodu i nie rozsiewali złośliwychopinii pełnych gniewu i podejrzeń. Błogosław, Ojcze, wszystkim, którzy żyją duchem miłości. Duchu Święty,pocieszaj wątpiących i zagubionych.
Źródło: "Ewangelia 2012", Edycja Świętego Pawła
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Historia
Boże Ciało wprowadzono do kalendarza liturgicznego w XIII wieku. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia świętabyły objawienia błogosławionej Julianny(1193 – 1258), przeoryszy augustianekz klasztoru Mont Cornillon, nieopodalLiège (obecnie miasto w Belgii). Juliannawielokrotnie miała widzenia jaśniejącejtarczy, jakby księżycowej, z ciemną plamą. W okolicach Liège interpretowano jejwizje jako znak braku w kalendarzu liturgicznym specjalnego dnia poświęconegouczczeniu Najświętszego Sakramentu.Pod wpływem tych objawień biskup Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dladiecezji w Liège. W następnych latachświęto zdobywało popularność w sąsiednich diecezjach. W 1261 r. kolejnym papieżem (pod imieniem Urban IV) zostałbiskup Verdun Jacques Pantaleon.W połowie XIII w. był on archidiakonemkatedry w Liège. W 1264 r. wprowadziłnowe święto, jako festum Corporis Christi (święto Bożego Ciała) w całym Kościele. Wkrótce świętu zaczęłytowarzyszyć uroczyste procesje. Prawdopodobnie najpierw odbywały się onew latach 12651275 w Kolonii (Niemcy),a w XV wieku w całych Niemczech, Anglii, Francji, Polsce i północnych Włoszech.W 1391 roku papież Bonifacy IX nakazał obchodzić Boże Ciało wszędzie,gdzie dotąd tego nie czyniono.

Nazwy
Papież Urban IV ustanowił tę uroczystość bullą "Transisturus" i określił jakopamiątkę bardziej uroczystą i świątecznąw porównaniu z sakramentalną pamiątką, sprawowaną w codziennej Eucharystii. Ten sam papież używa w innymmiejscu określenia: Święto Najświętszego Ciała Naszego Pana Jezusa Chrystusa. W językach europejskich nosi nazwy:w Italii  Corpus Domini, w Wielkiej Brytanii  Corpus Christi, we Francji  FèteDieu, a w Mszale Rzymskim z 1970 roku Uroczystość Najświętszego Ciała i KrwiPańskiej, w języku potocznym zwanaBożym Ciałem.

Procesja
Procesja jest wspólnotowym, modlitewnym pochodem; przemieszczaniemsię z jednego miejsca zbiorczego do drugiego docelowego. Jest symbolem ludzkiego życia; przypomina, że jesteśmy naziemi pielgrzymami, ludźmi w drodze.

Bulla "Transisturus" papieża UrbanaIV nie mówiła nic o procesji Bożego Ciała. Spotykamy ją jednak dość wcześnie w 1277 roku w Kolonii i w 1286 rokuu benedyktynów w Beuron. W wieku XIVrozpowszechniła się w innych krajach.Procesja w rozumieniu liturgii rzymskiej polegała na kroczeniu ze śpiewem,na zakończenie którego udzielano błogosławieństwa. Tak wyglądała pierwotnaforma procesji z Najświętszym Sakramentem. W XV wieku procesja zatrzymywała się na czterech stacjach,symbolizujących cztery strony świata.Przy każdej z tych stacji odczytywanabyła Ewangelia jako formuła błogosławieństwa. Z połączenia obu form procesjiukształtowała się w rezultacie obecnaprocesja z czterema stacjami, na którychodczytywany jest fragment Ewangeliii następuje błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Z biegiem czasu

procesje Bożego Ciała uświetniano nowymi elementami, niesiono w nich naprzykład obrazy czy chorągwie. W XIVwieku pojawiły się tzw. żywe obrazy,tworzone ze śpiewaków przedstawiających sceny z życia Pana Jezusa.W Polsce po raz pierwszy Boże Ciałoświętowano w 1320 roku w diecezji krakowskiej, na polecenie biskupa Nankera.Było to w 1320 roku. Śpiew Ewangeliiprzy czterech ołtarzach pojawia sięw diecezji płockiej około 1430 roku. Kościół w Polsce w 1967 roku wprowadziłnowe teksty procesji: teksty suplikacji,teksty Ewangelii związane z Eucharystiąi orację kończącą. BłogosławieństwaNajświętszym Sakramentem możnaudzielać albo przy każdym ołtarzu, albona zakończenie procesji.
Oktawa

Uroczystość Bożego Ciała przypadaw pierwszy czwartek po niedzieli TrójcyPrzenajświętszej. Należy do jednejz dziesięciu najważniejszych uroczystości Kościoła katolickiego. Dlatego odwieków obchodzi się oktawę tej uroczystości. W czwartek po uroczystości Bożego Ciała kończą się ośmiodnioweobchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwieeucharystycznym kapłan błogosławiprzyniesione przez wiernych wiankisplecione z pierwszych kwiatów i ziółleczniczych. Lud wraz z kapłanem prosiBoga, aby swą wszechmocną opiekąotaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił imwydać obfite owoce i plony. Nasz udziałw tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem JezusemChrystusem. Przyniesione wianki sąsymbolem ludzkiej pracy, którą uświęcazjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. Oktawa Bożego Ciała jestszczególnym czasem łaski. Dlatego Kościół zachęca nas do tego, byśmy niezmarnowali okazji do zdobycia tych łaski jak najpełniej z nich korzystali.
ks. Zbigniew Dobroń
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Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci NajświętszegoSerca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny.Od XVII wieku nabożeństwo do SercaPana Jezusa staje się własnością ogółuwiernych i całego Kościoła. Przyczyniłosię do tego dwoje świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque.Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata  podwpływem nakazów, jakie otrzymała odsamego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć.Św. Jan Eudes (16011680) w dekrecie o heroiczności cnót (1903) jest nazwany "twórcą liturgicznego kultu SercaJezusa i Maryi". Nie umiał tych dwóchSerc rozłączyć. Za cel swojej kapłańskiejmisji postawił sobie szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i doSerca Maryi. Wreszcie nabożeństwo dotych dwóch Serc wprowadził do liturgiiKościoła.A jednak główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najśw.Serca Pana Jezusa przypada skromnejzakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie MariiAlacoque (16471690). Żyła ona w tymsamym wieku i czasie, co św. Jan Eudes,ale w zupełnym ukryciu w klasztorzew ParayleMonial. 27 grudnia 1673 rokuMałgorzata dopuszczona została do tego,by spoczęła na Sercu Jezusowym. PanJezus pokazując jej swoje Serce pełneognia, rzekł do niej: "Moje Boskie Sercetak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Onopragnie rozlać je za twoim pośrednictwemi pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymiskarbami".Drugie objawienie miało miejsce napoczątku roku 1674. Pan Jezus ponownieobjawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzekaczcicielom swojego Serca. "To nabożeń

stwo  pisze św. Małgorzata  jest ostatnimwysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzijedynym ratunkiem w ostatnich czasach".W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasiewystawienia Najśw. Sakramentu pojawiłsię Świętej Pan Jezus "jaśniejący chwałą,ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jaksłońce". Pan Jezus ponownie odsłoniłswoją pierś i pokazał Serce swoje w pełniblasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Sercei Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temużSercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od świętej, aby w duchu tegoż zgromadzeniaodbywała się w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca adoracja godzinna ("godzina święta") oraz aby Komuniaświęta w pierwsze piątki miesiąca byłarównież ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.Wreszcie w piątek po oktawie BożegoCiała, 10 czerwca 1675 roku nastąpiłoostatnie wielkie objawienie. Chrystus odsłonił swoje Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, żenie szczędziło niczego aż do zupełnegowyniszczenia się dla okazania im miłości,a w zamian za to doznaje od większościludzi tylko gorzkiej niewdzięczności,wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia,oziębłości i świętokradztw, jakie oddająmu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbiemojej szczególnie poświęcone. Dlategożądam, aby pierwszy piątek po oktawieBożego Ciała był odtąd poświęcony jakoosobne święto ku czci Mojego Serca i nawynagrodzenie Mi przez Komunię i innepraktyki pobożne zniewag, jakich doznaję.W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich,którzy w ten sposób oddadzą Mu cześćlub przyczynią się do jej rozszerzenia".

Stolica Apostolska dopiero po ścisłychi dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiajpowszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia,dane św. Małgorzacie Marii Alacoque,kiedy po surowym procesie wyniósł ją dochwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła sięw roku 1864, a kanonizacja w roku 1920.Pierwszym z papieży, który zatwierdziłnabożeństwo do Serca Pana Jezusa,a także święto dla niektórych diecezjii zakonów był Klemens XIII. Uczynił tow roku 1765  a więc prawie w sto lat powspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tegożpapieża w 1765 roku. Memoriał podajenajpierw historyczny przegląd kultu, z kolei uzasadnia bardzo głęboko godziwośći pożytki płynące z tego nabożeństwa.Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzyłświęto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę całyKościół i rodzaj ludzki.Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercachludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitniekierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz dowynagradzania za tych, którzy najwięcejranią Boże Serce. Bóg jest miłością.Z miłości Bożego Serca istnieje caływszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nadal go nieprzestał miłować. Dowodem zaś tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożejmiłości jest Serce Jezusowe. Ta właśniemiłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękęi śmierć. Z miłości tego Serca powstałKościół, sakramenty święte, a wśród nichSakrament Miłości  Eucharystia.Nabożeństwo do Serca Jezusowegoskłania do aktów pokutnych za grzechyinnych. Kto miłuje Boże Serce, ten będziestarał się temuż Sercu wynagradzać zagrzechy braci. Tak więc nabożeństwo tobudzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do SercaJezusowego nagli do naśladowania cnóttego Serca  przede wszystkim miłości wewszelkich jej przejawach.
http://brewiarz.pl/czytelnia



W życiu każdego chrześcijaninajest wiele okazji, w których nasze myśli przemierzają wiele lat, pokoleń czywieków, by wspomnieć dzień, czy może nawet chwilę, w której oddaliśmysię na wyłączną własność Pana Boga.Wydarzeniem, na którym się zatrzymujemy, może być nasze nawróceniealbo przyjęcie któregoś z sakramentów świętych – szczególne dotknięcie,w wyniku którego następuje zawierzenie życia Jezusowi Chrystusowi.Tradycją kapłańską jest, że w każdą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich spotykamy się na wspólnymdziękczynieniu – Eucharystii. Choćminęło już sporo czasu, ciągle żywyjest dla mnie dzień 22 maja 1999 roku, gdy w Katedrze Włocławskiej sakrament kapłaństwa przyjęło piętnastudiakonów, a wśród nich diakon Mariusz Danielewski i piszący te słowa.Po sześcioletnim przygotowaniuw Seminarium Duchownym we Włocławku i obronie pracy magisterskiejna KULu w Lublinie, zostaliśmyprzedstawieni do drugiego stopniaświęceń, czyli prezbiteratu. Czas spędzony w seminarium jest „wyjściem zeświata”, by po przygotowaniu filozoficznoteologicznym i uświęceniu mocą Ducha Świętego „powrócić doniego” i być robotnikiem na niwie Pana żniwa. Dlatego coroczne spotkaniejest nie tylko odświeżeniem pamięcio minionych latach studiów, ale takżeuświadomieniem sobie, kim jesteśmydla Mistrza i kim mamy się stawać dlaludzi nam powierzonych. To dzień,w którym dzielimy się doświadczeniami pracy duszpasterskiej. Jednak

w każdym sercu kapłańskim wracamytego dnia szczególnie do momentunamaszczenia naszych rąk, nałożeniadłoni kapłanów zebranych w katedrzeoraz do wyjątkowej chwili, gdy w czasie śpiewanej Litanii do Wszystkich

Świętych przyjmujący sakrament kapłaństwa – leżą krzyżem.22 maja br. przeżywaliśmy naszątrzynastą rocznicę święceń. Wrazz nami swoją dwudziestą czwartą jużrocznicę obchodził ks. Prałat DariuszKaliński. W homilii ks. Proboszcz ukazał wartość powołania, jak również zapewnił, cytując za św. Pawłem, że„czekają nas więzy i utrapienia,o czym zapewnia Duch Święty w każdym mieście”. Lecz oprócz cierpieniadla Chrystusa, są też chwile takie jakten dzień, gdy spotykamy się z wielką

życzliwością ze strony naszych parafian. I to jest dla nas nagroda i widzialny znak od Boga, że warto siętrudzić, warto podejmować wysiłki napolu pracy duszpasterskiej, a decyzja,którą podjęliśmy wiele lat temu, była

najsłuszniejszą. W dniu rocznicy podczas sprawowania Eucharystii dziękowaliśmy tym wszystkim, którzypomagali i pomagają nam być dobrymi kapłanami, a więc: rodzicom, rodzeństwu, wszystkim, którzy modląsię za nas, naszym obecnym parafianom, przyjaciołom, którzy nas podtrzymują i pomagają w podejmowaniutrudnych decyzji, byśmy nie oglądalisię wstecz, ale szli z mocą Chrystusado przodu.
ks. Krzysztof Kowal

Zapisy na sierpniowe rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem odbywają się wyłączniedrogą internetową. Formularz rejestracji dostępny jest na stroniehttp://www.rekolekcje.lukaszp.com. Osoby, które nie mają dostępu do internetu,zapraszamy do rejestracji w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania: poniedziałek,środa, piątek 10.0012.00 i 16.0017.00, wtorek i czwartek 11.0012.00 i 16.0017.00,sobota 11.0012.00. Kontakt: ks. Mariusz, tel. 518 014 891; rekolekcje.zdunska@op.pl
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Handlarze pierścieniami atlantówzapewniają, że talizman ten stwarzaniezwykle skuteczną ochronę przedwszelkiego rodzaju złem: agresją,wypadkami, kradzieżą, a także przedklątwami i urokami. Ponadto  według nich  przedmiot ten zapobiegawielu (jeśli nie wszystkim) chorobom czy wręcz z nich uwalnia.Jednym słowem, pierścień tenprzynosić ma szczęście. Wielu ludziw to wierzy, skoro go kupuje i zakładana palec. Spontanicznie nasuwa siępytanie: co lub kto, albo jakaż to siłamiałaby tu tak cudownie działać?W przypadku poświęconego krzyżykalub medalika z wizerunkiem Pana Jezusa, Matki Bożej czy świętych nie maproblemu z odpowiedzią na pytanie:dlaczego nosimy te dewocjonalia? Noszę medalik na znak mojego zawierzenia się Matce Bożej. Jej wizerunekpomaga mi ufać w Jej nieustannąobecność przy mnie, szczególniew chwilach pokus, zwątpień, przeciwności itd. Nie wierzę, aby medalik ten"magicznie" chronił mnie przed napadem, kradzieżą, chorobą, itd., leczz całego serca ufam, że w tych czy innych nieszczęściach  jeśli Opatrznośćje dopuści  nie spotka mnie prawdziwe i najgorsze nieszczęście: odrzucenie Pana Boga i utrata życiawiecznego.Nosząc medalik nie proszęo szczęście, lecz abym wytrwał przyPanu Bogu w każdej, nawet najgorszej sytuacji, a to będzie mym największym szczęściem. Zastanawiamsię, w kim pokładają swoją ufnośćludzie ochrzczeni, którzy na swójpalec zakładają pierścień atlantów?Pewnie sami dokładnie nie wiedzą.W każdym razie, amulet ten wydajesię być znakiem nieufności wobecPana Boga, jako mego Ojca, w którego rękach spoczywa całe moje życie. Jeśli oczekuję, że noszenie tegoczy innego amuletu przyniesie mi

szczęście, to znaczy, iż wiarę mojąmożna wyrazić w słowach: Ufam nieTobie, Boże, lecz komuś lub czemuś innemu; oczekuję pomyślnościw życiu nie od Ciebie, lecz od czegoś lub kogoś innego. Być może, nieod razu tego rodzaju postawa duchowa owocuje porzuceniem praktyk religijnych, lecz żywa wiara nieuchronnieprzemienia się w "praktykowanie"chrześcijaństwa z sercem odwróconym od Boga. Tymczasem religijnośćpozbawiona ufności wobec Pana Boga staje się pusta. Jaką wartość miałaby modlitwa Ojcze nasz, gdyby wżaden sposób nie ożywiał jej duchdziecięctwa Bożego?Nadzieja, iż magiczny pierścieńuchroni mnie od przeciwności i zagwarantuje pomyślność, jest oszustwem, które żeruje na naszejludzkiej skłonności do wierzeniaczasami w byle co. Czy jednak w życiu można się uchronić od jakichkolwiek przeciwności, trudnościi cierpień? Codzienne doświadczenieprzekonuje, iż nie, i żaden amulet faktu tego nie zmieni. Lecz przywiązaniedo niego, naiwna wiara w jego skuteczność, niszczy zdolność stawiania czoła przeciwnościom w sposóbchrześcijański, czyli z ufnością, żekażdy krzyż codzienności ma w sobie głęboki, zbawczy sens. Wielokrotnie owego sensu nie widzimy, leczwłaśnie wtedy ufność w Bożą miłość niejako wbrew poczuciu opuszczeniai samotności  okazuje się środkiemratującym życie. Właśnie tę najważniejszą i najdelikatniejszą tkankę naszej religijności, czyli zdolność doufnego zawierzenia Bogu, chrześcijanin niszczy poprzez noszenie amuletów. Spustoszenie w dziedzinieduchowej i cielesnej nie od razu, byćmoże, daje się zauważyć. Jednakżedokonuje się ono nieuchronnie, czegopierwszym świadectwem jest nieprzezwyciężona niechęć do modlitwy.

Stopniowo także pojawiają się dziwnei nieuzasadnione lęki, tajemnicze dolegliwości fizyczne i psychiczne. Ponadto, kto nosi pierścień atlantów,bardzo łatwo zwraca swe zainteresowania ku horoskopom, tarotowi, magiiczy innym podobnym praktykom, któreotwarcie sprzeciwiają się pierwszemuprzykazaniu.Dla księży egzorcystów (przynajmniej w Polsce) pierścień atlantów jestrekwizytem bardzo dobrze znanym.Na ogół był on gdzieś na początkuuwikłania się ludzi w rozmaite formyokultyzmu, który z kolei doprowadziłich do stanu zniewolenia przez złeduchy. W przypadku pewnej dziewiętnastoletniej dziewczyny wyjątkowo jasno można było się przekonać, dojakiego stopnia zły duch wywierał panowanie nad osobą, która od kilku latnie rozstawała się z pierścieniematlantów. Dla swego uwolnienia duchowego uczyniła bardzo wiele: wyspowiadała się, pomimo walkiduchowej wyrzekła się praktyk okultystycznych, nawet przyjęła Komunięśw. Gdy jednak proszono ją o zdjęciez palca pierścienia, chowała dłonie zasiebie i gorączkowo protestowała,krzycząc i nienaturalnie wykrzywiającbuzię. Znowu okropnie dręczona jestprzez diabła i obecnie przebywaw zakładzie psychiatrycznym.Amulety, wbrew swej pozornej niewinności, poprzez swoją symbolikę sązielonym światłem danym przecież niePanu Bogu, lecz duchowemu złu.W ostateczności, także i pierścieńatlantów jest niczym innym, jak znakiem otwarcia się i przynależności dotego wrogiego nam świata. Jako istotyodkupione, nie warto, abyśmy, nawetw najbardziej niewinny sposób, zeświatem tym się zadawali.
ks. Andrzej Trojanowski TChr
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Niebawem staną warsztaty, ucichnie materialna praca, a tłumy wiernych i dużo ciekawych, chociaż niekatolików, weźmie udział w dorocznej wspaniałej procesjiBożego Ciała. Wiele będzie pięknych śpiewów, muzyki,a może i karabinowe salwy. – Zaś tam gdzieś w cuchnącej restauracji (jak to miało miejsce roku zeszłegow Grodnie) podpici pankowie będą bluźnić.Po co i na co to wszystko? Na co ten przepych, który razi protestantów, i po co te bluźnierstwa?
***Było to w Kafarnaum, miasteczku położonym u brzegu jeziora Genezaret. Tłumy zebrały się około Pana Jezusa, a On tak im między innymi mówił: „Jam jest chlebżywy, który zstąpił z nieba; kto by pożywał chleba tego,żyć będzie na wieki; a chlebem, który Ja dam, jest Ciałomoje za życie świata” (J 6, 41.51). Gdy zaś Żydzi, zrozumiawszy dosłownie słowa Zbawiciela, pytali: „Jakżeten może nam dać ciało swe na pokarm?” (J 6,52),Chrystus Pan uroczyście podkreśla dosłowność swoichsłów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeśli niebędziecie pożywali Ciała Syna człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto pożywa Ciało moje i pije Krew moją, ma żywotwieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a Krewmoja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa Ciało mojei pije Krew moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim”(J 6, 5356). „Kto pożywa tego chleba, żyć będzie nawieki” (J 6, 58). – Obietnicę tę Zbawiciela słyszał też nawłasne uszy Apostoł św. Jan i w Ewangelii zapisał.W sześć miesięcy potem w Jerozolimie w wieczerniku zgromadzili się około Zbawiciela Apostołowie, bypożywać baranka wielkanocnego. Była to ostatnia wieczerza, chwila rozłąki, w której właśnie Zbawiciel postanowił obietnicę daną przed pół rokiem wykonać.„A podczas wieczerzy – opowiada obecny tam św. Mateusz – wziął Jezus chleb i pobłogosławiwszy połamałi podając uczniom swoim rzekł: <Bierzcie i jedzcie – tojest Ciało moje>. A wziąwszy kielich i dzięki czyniąc,podał im, mówiąc: <Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem Krew moja Nowego Przymierza, która się za wieluprzelewa, na odpuszczenie grzechów>” (Mt 26, 2628).I dodał jak świadczy św. Łukasz (22,19) i św. Paweł(1Kor 11, 2425): „to czyńcie na moja pamiątkę”.

***I od tej chwili Ofiara Mszy św. zagościła na ziemi.Coraz to częściej, coraz to dalej. Naprzód w podziemiach katakumb, a potem w coraz liczniejszych świątyniach.I niebawem kapłan, następca Apostołów, posłusznynakazowi BogaCzłowieka, na Jego pamiątkę powtórzyrzewną scenę z ostatniej wieczerzy. Chleb stanie sięCiałem Chrystusa żywym, a wino – Jego Przenajświętszą Krwią.I wyjdzie On, Stwórca nieba i ziemi i Odkupicieldusz, niesiony rękami kapłana, na ulice i drogi swychdzieci.Czyż może być przepych za wielki, a choćby tylkogodny takiego Pana??...Starzec Symeon, piastując na rękach oczekiwanegoMesjasza, prorokował: „Oto ten przeznaczony jest naupadek… wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34) – i ci bluźnią... biedni... zaślepieni. . .Polecajmy ich gorąco Niepokalanej.
Rycerz Niepokalanej, Grodno 1924

***Idąc za Panem Jezusem ulicami naszego miasta,wśród okien przystrojonych przez ludzi wierzących, pomyślmy, że kiedyś mały Rajmund wraz z rodzicamii bratem brał udział, jak my dzisiaj, w Procesji BożegoCiała i że początki jego pobożności miały początek wdomu rodzinnym, tu, w Zduńskiej Woli…Dlatego nie zapomnijmy wziąć na Procesję dzieci,bo może 7 czerwca 2012 roku jakiś przyszły Święty będzie kroczył obok nas…
Małgorzata Kamińska

MUZEUM - DOM URODZIN
św. Maksymiliana Marii Kolbego

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
OD WTORKU DO PIĄTKU:

MAJ – WRZESIEŃ w godz. 10–16
PAŹDZIERNIK – KWIECIEŃ w godz.10–14

Grupy – po wcześniejszym ustaleniu, tel. 518 014 880
Serdecznie zapraszamy




