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19 maja 2013 r. – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, rok C, J 20,1923

26 maja 2013 r. – NAJŚWIĘTRZEJ TRÓJCY, rok C, J 16, 1215

Zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom dar pokoju i posyła ich, aby mocą Ducha Świętego odpuszczali grzechy. Relacja pomiędzy
tchnieniem Ducha Świętego i władzą przebaczania jest bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie pytanie: Czy Duch, o którym wiemy,
że jest nieodzowny do budowania wspólnoty Kościoła, nie chciałby nas zapytać, dlaczego tak mało głosimy i praktykujemy
przebaczenie w naszym codziennym życiu? Nie dotyczy to wyłącznie sakramentu spowiedzi, ale całego naszego sposobu budowania
wspólnoty Kościoła poprzez przebaczanie i prośbę o przebaczenie.

Wobec słabości moich braci, wobec podziałów w łonie rodzin, wspólnot, narodów i Kościołów, Boże, umacniaj
w nas dar Ducha Świętego, otrzymanego na odpuszczanie grzechów, jednanie i budowanie poprzez
przebaczenie.

Chrześcijanin to człowiek, który pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu. Bez pokory i ufności nie jest to możliwe, bowiem nasza
natura chce dominować, wiedzieć z góry, nie znosi nieprzewidzianych wydarzeń, lubi wszystko dobrze zaplanować. Wiara natomiast
domaga się od nas pokornego poddania się Bożemu przewodnictwu. Dzień po dniu, bez jakiejkolwiek znajomości naszej przyszłości,
jesteśmy zapraszani przez Boga do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, do szukania Bożej obecności w naszej codzienności,
przyjmowania darów, które On dla nas przygotował.
Proszę, Cię, Panie, o pokorne serce, które gotowe jest słuchać i być posłusznym, abym mógł żyć, pełniąc
Twoją wolę.

Źródło: "Ewangelia 2013", Edycja św. Pawła

2 czerwca 2013 r. – IX NIEDZIELA ZWYKLA, rok C, Łk 7, 110

Wzór wiary pogańskiego setnika musiał od zawsze zdumiewać ludzi Kościoła, skoro zdanie wypowiedziane przez tego żołnierza weszło
na zawsze do tekstów Mszy św. Przypatrzmy się jej istotnym elementom. Po pierwsze, uznanie swej niegodności, czyli pokora, ale wraz
z nią ufna prośba skierowana do wspólnoty wierzących, aby oni wstawili się za nim. Po drugie, przekonanie o mocy Jezusowego słowa.
To wyznanie wiary w Boskość Jezusa, bo kiedy Bóg mówi, Jego słowo staje się natychmiast rzeczywistością. I po trzecie – uznanie,
że Jezus jest Panem całej rzeczywistości, że nic i nikt nie może wymknąć się spod Jego władzy, nawet choroba.
„Panie, nie trudź się, bo nie jestem godny”, ale pozwól mi oglądać Twoją chwałę w życiu moich braci i w moim
własnym. Daj mi, bym ufał mocy Twego słowa.
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Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce
Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła.
Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z prośbą
o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie Jej
macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski,
kardynał Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich
w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji
soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność
ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na
doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka
Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas
wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi
polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce
Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż
to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną
obecność w misterium Chrystusa i Kościoła. W 1968 r. Paweł
VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu
Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył
wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko
Kościoła, módl się za nami”. Wniósł równocześnie prośbę
do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii
odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił
Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła
Powszechnego.
Bóg wskazuje nam na matkę : Patrzcie na Nią. Idźcie
do Niej ! Ona wam pomoże ! Ona wszystkiemu
zaradzi. Tak Ją ukierunkował Bóg.

Można powiedzieć, że nabożeństwo do Matki Bożej
Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Jak tylko
zaczął rozwijać się kult wśród wiernych do Matki Zbawiciela,
równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego
Syna nakazywała do Niej się uciekać we wszystkich
potrzebach życia. Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera
w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał
Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.
Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa
"Wspomożycielka", był św. Efrem, diakon i największy poeta
syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze wprost, że "Maryja
jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników
i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Maryję jako
Wspomożycielkę rodzaju ludzkiego nazywa św. Grzegorz

z Nazjanzu, patriarcha
Konstantynopola, doktor Kościoła
(+ ok. 390), kiedy pisze, że jest
Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism
doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka"
rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich nam Matka Boża
udziela i udzielić może. Tak więc pierwotne nabożeństwo do
Najświętszej Maryi Panny jako do Wspomożycielki zawierało
w sobie przekonanie wiernych o wszechpośrednictwie łaski,
to znaczy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask.

Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był
salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej
żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca,
kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego
staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej
prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki
Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski
chciał w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko
wyróżniał się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem
do Najświętszej Maryi Panny, ale że może wymienić wiele dat,
w której doznał Jej szczególniejszej opieki.

Święto Nawiedzenia wywodzi się
z religijności chrześcijańskiego Wschodu.
Uroczystość tę wprowadził do zakonu
franciszkańskiego św. Bonawentura
w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka
schizma na Zachodzie, wtedy na cały
Kościół rozszerzył je papież Bonifacy IX
w roku 1389, aby uprosić za przyczyną
Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei
(1441) to święto zatwierdził. Obchodzimy je 31 maja,
tj. między świętem Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem
Jana Chrzciciela.

W ten sposób wspominamy przede wszystkim
spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem  Janem
Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny
opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz
w swojej Ewangelii (Łk 1, 3956). Według tradycji miało ono
miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy,
gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia  radosne
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spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony
na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela
(kościół położony w samym mieście). Maryja prawdopodobnie
odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim pieszo.
Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością
o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo
oczekiwanego potomstwa. Maryja po przybyciu dowiaduje się
ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie  tak dalece,
że nawet powtarza do niej część słów anioła: "Błogosławiona
jesteś między niewiastami". Elżbieta wyraża równocześnie
uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego.
Zadziwiająca jest pokora Maryi.

Maryję, wybrał Ojciec Niebieski na Matkę
swojego Syna. Taki jest ideał matki. Maryja jest
wzorem kobiety, którą przedstawia nam wiara.
Każdy człowiek potrzebuje matki, bo matka jest tą,
która kocha, bo matka ma serce, którym ogarnia
każdego z osobna. A serce Maryi jest szczególne,
wszystko rozumie, wszystkiemu zaradzi,
o wszystkim pamięta.

Zbliża się Dzień Matki – okazja do zastanowienia,
jakimi Matkami jesteśmy my współczesne Polki? Czym się
kierujemy w życiu? czy wolimy wygodę, czy nie boimy się
poświęcenia, zrezygnowania z własnych ambicji na rzecz

drugiego? Co jest dla nas ważne? kariera, pieniądze, pięknie
ubrane dzieci, czy skromność, harmonia w rodzinie, Bóg?
Drogie mamy, mamusie, mateczki! Niech przykład
Maryi będzie dla Was natchnieniem, napełni Wasze
serca nadzieją, radością i pokojem.

O Boże! W ten trudny czas pomóż
stawać się nam Matkami podobnymi do
Najświętszej Maryi Panny. Napełniaj
nasze dusze pokojem i miłością ,tak byśmy potrafiły
z oddaniem i poświeceniem wychowywać, prowadzić ku Tobie
nasze dzieci. Obdarz nas łaskami zdrowia, cierpliwości, byśmy
nie zrażały się trudnościami, lecz ze spokojem wspierały nasze
pociechy w stawaniu się samodzielnymi, pełnymi Boga ludźmi.
Wskazuj nam właściwą ścieżkę na naszych życiowych
drogach, byśmy każdego dnia umiały rozeznać, co jest dla nas
najlepsze, najważniejsze, by rodzina i przyjęcie z miłością
każdego dziecka, była dla nas priorytetem. Dzięki Ci Panie za
dar macierzyństwa, za to, że przez najmniejsze istoty nas
ubogacasz, i sprawiasz, że stajemy się lepszymi ludźmi.

Na podstawie: http://brewiarz.katolik.pl
Opracowała Alicja Kluska

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał
Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku,
wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel,
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On
będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół,
ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny
o zbawieniu wszystkim narodom.

Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej
uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już
w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą
rangę, co uroczystość Paschy.
W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu
katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż
i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości
wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty
 Nowe Życie w Chrystusie  był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa
na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje
Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: "O Stworzycielu
Duchu, przyjdź..." można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.

http://www.brewiarz.pl
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Tajemnica dla dawnych wieków ukryta, w Jezusie jednak ujawniona i obwieszczona…
(Rz 16,25n; por. Ef 3,5).

Tajemnica, którą trzeba wyznawać, zgłębiać i wielbić,
a nie usiłować pojąć. Jeden Bóg, jedna natura, jedna miłość,
jedno działanie – a Trzy Osoby: Ojciec, Syn, Duch Święty. Trzy
rozróżnialne Osoby, ale przecież nie trzej bogowie. W świecie
ludzkim trzy osoby to trzech ludzi; tutaj Trzy Osoby, ale jedna
zasada, jedna i ta sama natura. Ojciec jest Bogiem, Syn jest
Bogiem i Duch jest Bogiem, wszyscy Trzej są tym samym
Bogiem. Zjednoczenie bez pomieszania, rozróżnienie bez
podziału. Rozum ludzki zostaje gdzieś na dole, tu wchodzimy
w obszar tajemnicy, której dotknąć można pokorną i miłującą
wiarą.

W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy: Nauczajcie,
udzielając chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (28,19).
Ewangelista podaje trzy imiona Osób, jednocześnie mówiąc
w liczbie pojedynczej “w imię”. Bóg jest Jedyny (Pwt 6,4).
Tę wiarę Starego Testamentu chrześcijanie otrzymują
w dziedzictwie (Mk 12,29). Jednocześnie jest w Trójcy Osób.
Choć Trójca jest doskonałą jednością, to każda z Osób Boskich
ma właściwy sobie sposób działania. Można powiedzieć,
że każda z Osób inaczej przemawia do naszego serca, pełni
“inną funkcję” w prowadzeniu nas do Pełni. Nie można jednak
oddzielać działania zbyt radykalnie, np. że Stary Testament
to działanie Boga Ojca, Nowy Testament – Jezusa, a czas
Kościoła to czas działania Ducha Świętego i tylko Jego. Trójca
jest niepodzielna, działa w historii i w sercu człowieka
w doskonałej jedności. Nawet stając przed Najświętszym
Sakramentem, stajemy w obecności całej Trójcy Osób. Dla Boga
nie ma czasu przeszłego czy przyszłego jest wieczne teraz.
Ojcowie Kościoła ten paradoks jednościwielości Boga próbowali
wyrazić w obrazach: Dwie czyniące ręce Boga Ojca to Syn i Duch
Święty; jeśli Ojciec jest słońcem, to Jezus jest promieniem,
a Duch Święty światłem i ciepłem; jeśli Ojciec jest źródłem,
to Jezus rzeką, a Duch prądem; jeśli Ojciec jest mówiącym,
to Jezus jest Słowem, a Duch towarzyszącym tchnieniem itp.
Św. Augustyn napisze: Kto zdoła pojąć Trójcę Wszechmogącą?
Czy jest taki, kto by nie mówił o Niej, a jednak czy mówiąc
naprawdę o Niej mówi? Rzadko trafia się dusza, która mówiąc
o Niej, wie o czym mówi.
Istota chrześcijaństwa

Wiara w Trójcę Świętą jest istotą chrześcijaństwa!
Zostaliśmy ochrzczeni, czyli dopuszczeni do łaski zbawienia
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Podstawą naszej
religijności jest “znak krzyża”, którym błogosławi nas Ojciec, Syn
i Duch Święty. Znak ten towarzyszy nam od początku życia aż do
chwili śmierci. Eucharystia, źródło i szczyt życia Kościoła, cała
przeniknięta jest obecnością Trójcy Osób, co wyraża doksologia:

Przez Chrystusa, z Chrystusem
i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze
Wszechmogący w jedności Ducha
Świętego… W wyznaniu wiary Kościoła
powtarzamy trzy razy wierzę: Wierzę w Boga, Ojca
Wszechmogącego… Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego… Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela…
Liturgia, w której uczestniczymy, sytuuje nas wciąż w samym
sercu tej tajemnicy. Teologowie starają się ją uporządkować,
mistycy wyśpiewać jej głębię, artyści wyrazić jej piękno, a człowiek
wierzący stara się żyć tą prawdą. On każdy swój dzień rozpoczyna
znakiem krzyża, przez co powierza się opiece Trójcy Osób.
On modli się nie tylko do Jezusa, ale kocha Ojca, wielbi Pana,
prosi Ducha Świętego. Człowiek wierzący, wiedziony przez Ducha
(Mt 4,1), upodabnia się za cenę cierpienia do Jezusa, aby wraz
z Nim mówić prawdziwie “Ojcze” (Rz 8,14n). On wie, że Trójca jest
wspólnotą prawdziwej miłości i stara się te relacje przenieść
w grono osób sobie najbliższych… Pierwsza Osoba Boska ma
imię – Ojciec, Druga – Syn. Imiona te określają wzajemną relację.
Natomiast ciekawe, że Trzecia Osoba Boska nie ma nawet imienia
własnego, pozostaje jakby anonimowa. Bo przecież duchem jest
także Ojciec i Syn; i świętym też jest zarówno Ojciec, jak i Syn.
Stąd mówi się o Duchu Świętym jako o wielkim Nieznajomym:
“Nieznany Bóg”. Mimo dwóch tysięcy lat odczytywania Objawienia,
jakoś umyka On naszemu poznaniu. W rzeczywistości więcej
możemy powiedzieć o działaniu Ducha Świętego, niż o Nim
samym. Ducha Świętego rozpoznajemy po Jego uświęcającym
działaniu, po darach i charyzmatach. Jezus wprawdzie nadaje Mu
imię: Paraklet (gr. adwokat, pocieszyciel, doradca, pomocnik),
ale ono bardziej odnosi się do funkcji i działania niż do Osoby.
Ale może taka jest specyfika miłości, która działa pokornie, nigdy
nie wskazując na siebie?
Relacja

“Syn” jest imieniem własnym Jezusa, które odnosi Go od
razu do Ojca – Pierwszej Osoby Trójcy Świętej. Naczelnym
wyznaniem Ewangelii jest właśnie to: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży
(Mt 16,16; J 4,25n;). Jezus jest Synem Boga, a Bóg dla Jezusa
jest przede wszystkim Ojcem. Jezus modląc się, nie posługuje się
innym zwrotem! W Jego ustach “Ojciec” staje się imieniem
własnym Pierwszej Osoby Trójcy. Duch Święty nie jest gdzieś
obok Nich. On jest sercem tej relacji łączącej Ojca z Synem, jest
własnym Duchem Ojca i Syna. Stąd mówi się, choć tylko
analogicznie, że Duch Święty jest osobową Miłością, łączącą Ojca
z Synem i skierowaną do ludzkości. Ewangelia Janowa poucza
nas o Trójcy: Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy
to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu
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w cytowanym fragmencie jest Jezus (Ja jestem Drogą i Prawdą,
i Życiem, J 14,6). Przez Niego w Duchu Świętym oddajemy
cześć Ojcu. Bóg jest Trójcą i chce być takim czczony. Tylko
chrześcijaństwo wielbi Ojca w Duchu i Prawdzie. Chrześcijanie
mogą być razem, żeby się modlić z wiernymi innych religii, ale
nie mogą razem się modlić, bo to fałszowałoby Boże
Objawienie.

Św. Jan nie poprzestaje w swej Ewangelii na ukazaniu
tajemnicy Trójcy Świętej samej w sobie. W ostatniej mowie
Jezusa padają słowa, które w samo centrum tajemnicy Trójcy
włączają człowieka wierzącego: W owym dniu poznacie, że Ja
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was… Jeśli kto Mnie
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać
(J 14,20.23). Do tej doskonałej wspólnoty, wspólnoty miłości
Trójcy Przenajświętszej zostaje dopuszczony człowiek – wyraz
słabości i nicości tego świata. Ale nie każdy, tylko ten, w którym
Bóg ma upodobanie, ze względu na jego wiarę i wierność.
Maryja

Najpełniej – w tej tajemnicy włączenia się we
wspólnotę Trójcy – uczestniczy Maryja. Ona od momentu
Zwiastowania, kiedy to z woli Ojca za sprawą Ducha Świętego
poczęła w swoim łonie Jezusa, jest mieszkaniem Trójcy. Dzięki
temu jednemu “tak”, powiedzianemu Bogu w sytuacji najbardziej
niepewnej, Trójca przyszła do Niej i zaczęła w Niej przebywać.
Eucharystia

Dotknięta tu Tajemnica Trójcy Świętej dopełnia się
w sprawowaniu Eucharystii. Kto spożywa Boże Ciało z wiarą,
spożywa wraz z nim ogień Ducha Świętego, spożywa Ciało
Jednorodzonego Syna, którego z miłości do nas ofiarował
Ojciec: Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał (J 3,16). Eucharystia ma wymiar ściśle
trynitarny: Pokornie błagamy Cię, Boże: Uświęć te dary mocą
Twego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego
Pana, Jezusa Chrystusa. Trójjedyny Bóg wydaje nam samego
Siebie. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.

Pierwszego czerwca, już po raz kolejny, wszystkie dzieci
na całym świecie będą miały swoje święto, Międzynarodowy
Dzień Dziecka.

Każdy rodzic, jeśli go tylko będzie na to stać, zechce
rozpieszczać swoje pociechy, modnymi w ostatnim czasie,
reklamowanymi zabawkami, dlatego warto przyjrzeć się, co
nam rynek oferuje. Coraz częściej, w księgarniach oraz na
sklepowych półkach w dziale z zabawkami, można spotkać
„prezenty”, które wprowadzają nasze pociechy w okultystyczny
świat zaklęć, np. książki z serii „Harry Potter”, lub pomagają
oswoić z brzydotą i śmiercią poprzez zabawę ostatnio bardzo
modnymi lalkami „Monster High”. Musimy wiedzieć,
że również, poprzez niewinnego kociaczka, którego logo jest
umieszczane na wszystkim co tylko możliwe: od bluzeczek po
plecaki i piórniki do szczoteczki do zębów czyli „Hello Kity”
fundujemy dostęp do „złego”. Gdy poznamy motywy
powstawania tych „zabawek”, przestaną nam się podobać.
Są to niestety zabawki, które nie spełniają swojej roli
zabawowo – edukacyjnej, lecz wprowadzają w świat, który
zamyka na duchowość chrześcijańską.

Zanim więc obdarujemy nasze maleństwa czymś
o czym marzą, warto zasięgnąć informacji czy przypadkiem im
nie szkodzimy.

Marta Cieślak

W dniach 4 i 5 maja 2013 roku, liczna grupa parafian odbyła
pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych na Warmii i Mazurach.
Jednym z nich było Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej,
gdzie już przeszło 100 lat temu dwóm dziewczynkom w wieku
komunijnym: Justynce Szafryńskiej i Basi Samulowskiej
podczas 160 widzeń objawiała się Matka Boża.

Te miejsca wywarły na mnie wielkie wrażenie, lecz
najbardziej zapamiętałam to, co Matka Boża przekazała młodym
wizjonerkom, (a tym samym i nam), żeby po pierwsze:
odmawiały codziennie cały różaniec (wtedy jeszcze trzy
tajemnice), po drugie mówiły po polsku (a wtedy był tam teren

zaboru pruskiego i zakaz mówienia w języku ojczystym),
po trzecie Matka Boża prosiła, żeby się błogosławić nawzajem,
rodzice dzieciom np. przed wyjściem do szkoły, a po czwarte,
aby wszelkich duchowych przeżyć nie rozważać samemu tylko
konsultować zawsze z kapłanem, żeby to on rozeznał od kogo
owe natchnienia duszy i serca pochodzą.

Gietrzwałd jest bardzo urokliwy, warto go odwiedzić.
Nie każdy z nas wie, że jest to jedyne w Polsce sanktuarium,
tożsame z francuskim Lourdes czy Portugalską Fatimą. Jestem
pełna wrażeń duchowych i zauroczona tym miejscem. Gorąco
polecam. Marta Cieślak
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Pamiątkę ustanowienia
Najświętszego Sakramentu
obchodzi Kościół właściwie
w Wielki Czwartek. Jednak
wówczas Chrystus
rozpoczyna swoją mękę.
Dlatego od XIII wieku
Kościół obchodzi osobne
święto Bożego Ciała, aby za
ten dar niezwykły
Chrystusowi w odpowiednio
uroczysty sposób
podziękować.

Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna
z Cornillon (11931258). Kiedy była przeoryszą klasztoru
augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245
została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał
ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii.
Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego
Ciała  czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege,
Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu
objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku
1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.

Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł.
Wyższe duchowieństwo miasta za namową teologów uznało
krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny, a wprowadzenie
święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej,
omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została
przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247).
Na interwencję archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał
Hugo po ponownym zbadaniu sprawy zatwierdził jednak święto.
W roku 1251 ponownie archidiakon Jakub poprowadził więc
ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie
wynagrodził za to gorliwego kapłana. Syn szewca z Troyes
(Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą
Jerozolimy i ostatecznie papieżem (12611264). Panował jako
Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził do Rzymu uroczystość
Bożego Ciała.
Cud Eucharystyczny

Impulsem bezpośrednim do ustanowienia święta miał
być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy tam kapłan
odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką
przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy
kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony
kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi.
Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas
w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia
obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze

Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego
Ciała obnosi się zamiast monstrancji. Korzystając, że na dworze
papieskim w Orvieto był wówczas św. Tomasz z Akwinu, papież
Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych do Mszy
świętej i do Liturgii Godzin kapłańskich. Wielki doktor Kościoła
uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś
 zwłaszcza często śpiewany jest hymn Pange lingua (Sław,
języku...)  i jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak wielkim
Sakramentem).

Papież Klemens V odnowił święto (1314), które po
śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież Jan XXII (+ 1334)
zatwierdził je na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI
uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku
liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka o procesji w to
święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV spotykamy
się z nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie.
Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji
do czterech ołtarzy. Msze święte przy wystawionym
Najświętszym Sakramencie wprowadzono w wieku XV. Do roku
1955 obowiązywała także oktawa, w czasie której Chrystus Pan
odbierał wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczynienia i błagania.
Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany
zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już charakteru
liturgicznego.
W Polsce

Po raz pierwszy
z procesją Bożego Ciała na
terenie Polski spotykamy się
już w XIV wieku w Płocku
i we Wrocławiu. Od wieku
XVI wprowadzonoz Niemiec
zwyczaj śpiewania czterech
Ewangelii przy czterech
ołtarzach. Istnieje on
do dnia dzisiejszego.
Od dawna wprowadzono
zwyczaj, istniejący po dzień
dzisiejszy, że lud przynosi
do kościoła wianki ziół. Tam zostawia je przez całą oktawę.
W oktawie kapłan je poświęca, po czym lud zabiera je do domu.
Zawiesza je na ścianie, by chroniły od choroby lub
poszczególne gałązki umieszcza na polach, by lepiej rosły plony
i by Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju. W niektórych
stronach drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół
i ołtarze, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano. Ich
część palono, aby dym odstraszał chmury, niosące grad
i pioruny.

http://brewiarz.katolik.pl

30 maja będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa. Warto zatrzymać się nad historią jego powstania.



Na podstawie książki Stanisława Kraj
skiego „SAVOIRE VIVRE
W KOŚCIELE – podręcznik dla świec
kich” i portalu : www.wiara.pl
DZIECI W KOŚCIELEDobre wychowanie wymagarównież od dzieci przestrzegania pewnychnorm. Już kilkuletnie dziecko, jeśliznajdzie się w towarzystwie czy miejscupublicznym, nie będzie w nim tolerowane,jeśli nie dostosuje się do obowiązującychzasad. Nikt nie pozwoli, by dzieckozakłócało koncert, przedstawienieteatralne, porządek w muzeum, bibliotececzy urzędzie, uroczystości rocznicowe czyzwiązane z przyznaniem medalipaństwowych itp. Nikt też nie pozwoli, byzachowywało się niewłaściwie przy stolew restauracji czy na przyjęciu. Im dzieckowiększe tym więcej się od niego wymaga.Dziecko musi też od pewnego momentu,

umieć dostosować się do normobowiązujących w kościele.M. Delpini w książce pt. „Wielebny co zamaniery” napisał: „ …nie bójcie się uczyćpobożności dzieci. Jeśli nikt ich niewychowuje, są niespokojne i nieznośnerównież podczas zgromadzeńliturgicznych. (…) Jeśli cierpliwiei zdecydowanie potraficie wprowadzićrównież najmłodszych w zrozumieniemisterium, spostrzeżecie, że zasmakująw rzeczach dobrych, a ich młoda radośćw służeniu Panu podsycać będzieżarliwość wszystkich.”DZIECKO NA MSZY ŚWIĘTEJProwadząc dziecko do kościołatrzeba pamiętać o trzech podstawowychsprawach:1. Przed każdym udaniem się do kościołanależy przygotować dziecko do udziałuw tym wydarzeniu, przypomnieć mu,dokąd i po co idzie i jakie bezwzględne

zasady tam obowiązują, podkreślić, zezasad tych nie wolno w żadnym wypadkułamać. Należy również od samegopoczątku uczyć je podstawowych modlitwi zachęcać do aktywnego udziału we Mszy2. Dziecko należy ubrać do kościołastosownie i odświętnie. Ubiór dziewczyneknie może być kalką dorosłych kobietwybierających się na tańce. Małychchłopców uczyć przed wejściemdo kościoła zdejmowania nakrycia głowy.3. Nie wolno zabierać do kościoła jedzenia,zabawek, misiów, lalek itp.,by w ten sposób skłonić dziecko do tego,by go nie było widać i słychać. Świątynia tonie przedszkole ani piaskownica. Takiepostępowanie jest błędnez pedagogicznego punktu widzenia,ale może rozpraszać uwagę innych.
c.d.n.
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Kiedy wśród wiru wytężonej pracy ojciec Maksymilian
i bracia z wydawnictwa przekroczyli rok 1925, zdali sobie sprawę,
że w tymże roku muszą wprowadzić poważniejsze zmiany
i unowocześnienia, by dzieło mogło się rozwijać bez większych
zahamowań. Nakład „Rycerza” stale wzrastał. W kwietniu
wydrukowano już 30.000 egzemplarzy. W dotychczasowych pięciu
pomieszczeniach odstąpionych im przez ojca gwardiana dla celów
wydawniczych było już tak ciasno, że aż ściany trzeszczały.
Wprawdzie do dyspozycji wydawnictwa oddano też długi korytarz,
ale ten służył tylko latem. Konieczny był jeszcze dodatkowy lokal, tym
bardziej, że zamówiono już w Niemczech nową maszynę drukarską.
Brat Albert upatrzył na ten cel stary refektarz podzielony kiedyś na
kuchnię, spiżarkę, łaźnię i składzik. Pomieszczenia te nie były już
konieczne klasztorowi, dlatego ojciec gwardian chętnie się zgodził na
wysuniętą przez ojca Maksymiliana propozycję rozebrania wszystkich
przegród tego lokalu i oddania go w całości na potrzeby wydawnictwa.
Jednakże w klasztorze znaleźli się dwaj oponenci, którzy pragnęli
wyzyskać stary refektarz dla celów organizacji młodzieżowych.
Zachodziła poważna obawa, że ojciec gwardian może zmienić swą
decyzję na ich korzyść. Postanowiono więc działać bezzwłocznie
w oparciu o dotychczasowe pozwolenie i postawić przeciwników przed
faktem dokonanym. W wielkiej tajemnicy omówiono wieczorem plan
całej akcji. Przygotowano dyskretnie konieczne narzędzia, a o drugiej
rano przystąpiono do dzieła. W ciągu trzech godzin zlikwidowano piec
piekarski, usunięto prowizoryczne ściany i rozebrano częściowo łaźnię.
Mieszkańcy klasztoru nie należący do wydawnictwa wcale nie
reagowali na te stuki, gdyż byli przyzwyczajeni do nocnej pracy braci
drukarzy. Rano przyszedł brat Paschalis, kucharz i złapał się za głowę.
– Co się tu dzieje? –zawołał. W kłębach kurzu uwijali się bracia
z wydawnictwa – czarni od sadzy i spotniali. Przystępując z zapałem
do pracy zapomnieli wynieść w porę znajdujące się tam garnki
wypełnione kawą i mlekiem. Pomimo dość szczelnego przykrycia, pył
i sadza przedostały się do ich wnętrza. Nie było z czego przygotować
śniadania. Na szczęście brat Paschalis był człowiekiem dobrodusznym
i łatwo udało się go ułagodzić. W uzyskanym w ten sposób obszernym
lokalu założono głęboki fundament pod mającą nadejść w sierpniu
maszynę drukarską. Sprowadzony przedtem z Warszawy silnik
spalinowy nie chciał słuchać. Pan Zieziula, szofer grodzieński, coś tam
pokręcił, postukał i nagle motorek zatrząsł się w posadach, zaczął
prychać i podskakiwać, hałasując jak karabin maszynowy. Pan Zieziula
biegał wokół niego, usiłując go zatrzymać. Silnik okazał się do niczego.

– Co tu teraz robić? Bez energii elektrycznej nie będziemy mogli
wypróbować zamówionej w Niemczech maszyny – martwili się bracia,
tym bardziej, że spodziewali się rychłego przyjazdu montera z Bawarii.
– Nie bójcie się, Niepokalana zaradzi – powtarzał jak zwykle
w podobnych trudnościach ojciec Maksymilian, zachęcają do modlitwy.
– Jakoż wkrótce dowiedzieli się, że ślusarz Borowski ma na zbyciu
silnik Diesla w dobrym stanie. Ojciec Maksymilian udał się zaraz do
niego z bratem Zenonem. Po drodze odmawiali gorliwie „Zdrowaś
Maryjo”. Gdy weszli do mieszkania, ojciec Maksymilian zauważył na
ścianie obrazek Matki Boskiej. – Widzisz – szepnął do brata Zenona
– tu jest Niepokalana. Zobaczysz, że silnik będzie nasz. Jakoż wkrótce
doszli do porozumienia. Pan Borowski zażądał siedem tysięcy, potem
opuścił na pięć i w ciągu dwóch tygodni zobowiązał się uruchomić
motor. Przychodził teraz prawie codziennie i ciągle przy nim
majstrował. Bracia trochę mu pomagali, a trochę uczyli się od niego.
Przez wdzięczność zapraszali go na nabożeństwo wieczorne. – Panie
majstrze, niech pan zostanie u nas. – Nie mogę, bardzo się śpieszę –
mówił zakłopotany pan Borowski. – Naprawdę nie mogę. To znów
wymawiał się, że nie ma porządnego ubrania. W końcu zwierzył się
jednemu z braci, że od dawna już nie chodzi do kościoła, a u spowiedzi
nie był od dwudziestu lat. Trochę się przy tym zmieszał. Czuł się
winnym wobec tego niepojętego dobra, któremu bracia służą z takim
poświęceniem. Toteż zdziwił się, że brat uśmiechnął się serdecznie
i żegnając odprowadził do samych drzwi. Dowiedział się o tym ojciec
Maksymilian i rzekł:  Ano, trzeba się za niego pomodlić. Powoli majster
zaprzyjaźnił się z braćmi. – Chodźmy do chórku, panie majstrze
– zapraszali go w sobotę na nabożeństwo. – Tam nie ma ludzi. Chórek
jest za ołtarzem. – Ale ja nie mam czasu – bronił się coraz słabiej pan
Borowski. Wreszcie wszedł. Zapraszano go do ławki, ale pan Borowski
nie chciał usiąść. Obejrzał się nieśmiało i ukląkł na klęczniku przy
konfesjonale. Nagle wszedł ojciec Maksymilian, energicznie jak zwykle.
Rzucił okiem na pana Borowskiego i, nie namyślając się, usiadł za
kratką. Zanim się majster obejrzał, już ojciec Maksymilian przeżegnał
go i pochylił się, aby słuchać spowiedzi. Pan Borowski nie wiedział
nawet, kiedy wyspowiadał się z całego życia, otrzymał naukę
i rozgrzeszenie. Później wstał uradowany, ze łzami żalu w oczach,
pełen wewnętrznego spokoju. Teraz już mu się nie śpieszyło. Został na
wieczornych pacierzach, a wychodząc uściskał serdecznie braci.
Wkrótce i motor ruszył, pas transmisyjny zaczął z wolna obracać
maszynę drukarską i praca nabrała nowego tempa. (cdn)

Maria Kączkowska




