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Dzisiejszej niedzieli pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary – Bóg jedyny w Trójcy Osób. Tajemnicę
tę objawił nam Jezus. W Bogu wszystko jest miłością i darem! Ojciec umiłował świat i dał nam Syna. Syn umiłował nas i dał
nam samego siebie. Ojciec i Syn, miłując nas, dają nam Ducha Świętego. Duch Święty –miłość Ojca i Syna – kształtuje
nasze serca i prowadzi nas w głąb tajemnicy Bożego życia. Jezu, wierzę Ci! Ty całym swoim życiem
i nauczaniem głosisz mi miłość Ojca. Ty udzielasz mi ze swojego Ducha. Chwała Ojcu
i Synowi, i Duchowi Świętemu w moim sercu, w Kościele i w świecie!

Trzeba być z kimś blisko, aby móc go spytać: „Kim dla ciebie jestem?”. Pytanie to najczęściej zadają sobie
przyjaciele, zakochani, dzieci i rodzice, krewni, czyli ci wszyscy, których łączą więzy miłości. Tak naprawdę
odkrywamy wtedy coś z własnej tajemnicy, przeglądając się w pełnym miłości spojrzeniu bliskiej osoby. Także Jezus
pytał swoich apostołów: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Rozradowało Go, że Piotr odkrył Jego sekret, iż jest
oczekiwanym Mesjaszem. Kim Jezus jest dziś dla mnie? I kim ja jestem dla Niego?
Jezu, pragnę coraz bardziej Cię poznawać, bo w Twoim człowieczeństwie będę umiał
rozpoznać prawdę, piękno i dobro ukryte we mnie i w każdym innym człowieku, a to napełni
moje serce błogosławieństwem

Źródło: "Ewangelia 2014", Edycja św. Pawła

29 czerwca 2014 r. – WŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA  UROCZYSTOŚĆ, rok A, Mt 16, 1319

Bóg w swojej wszechogarniającej opatrzności troszczy się o każde ze swoich stworzeń. Nawet o te najmniejsze, jak
nic nieliczące się wróble. My jesteśmy dla Boga o wiele ważniejsi, bo jesteśmy nie tylko stworzeniami, lecz i Jego
dziećmi. Bóg troszczy się o każdy szczegół z naszego życia. Nawet o rzeczy tak nieistotne, jak liczba naszych
włosów. Czyż nie zatroszczy się więc o nasz byt, o zbawienie i sens naszego istnienia? Ważne, abyśmy umieli
przyjmować Jego troskę z wdzięcznością i radośnie współpracowali z Jego łaską.
Jezu, proszę o odwagę przyznawania się do Ciebie przed ludźmi. Do dzielenia się tym,
co mówisz mi w ukryciu serca. Obym obawiał się jedynie oddalenia od Ciebie, mojego Źródła.
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Dogmat naszej wiary
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest

jednym z najbardziej specyficznych elementów
chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie
podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest
dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie
doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus
Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi
o swoim Ojcu jako odrębnej OsobieBogu.
Trójca Święta w Ewangeliach

W Ewangeliach jest mowa o Duchu Świętym
jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich
Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie
Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg
go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego
 i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30
35). Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca
Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu
świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem
w postaci gołębicy (Łk 3, 2223). Zanim Pan Jezus
wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne
słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,
19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego
na Apostołów, mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Pocieszyciela da wam" (J 14, 16). "Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy" (J 14, 26). "Gdy przyjdzie
Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył
o Mnie" (J 15, 26).

Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej:
"Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami
wszystkimi" (2 Kor 13, 13). "Tym zaś, który umacnia nas
wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas
namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć
i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,
2122). "Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych.
(...) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby
w Duchu zostali uświęceni" (1 P 1, 1).
Ataki heretyków

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości
naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, że właśnie
na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła
skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane
wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory

powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy
i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki
chrześcijańskiej. Wyznanie wiary, które nam przekazał
pierwszy powszechny sobór w Nicei w roku 325, nie
tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale z całą mocą
podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze
szerzej tę prawdę rozwinęły sobory:
Konstantynopolitański I (381), Efeski (431)
i Chalcedoński (451).
Jeden w swojej naturze, ale w trzech Osobach

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest
dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim
jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze,
ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między
sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą
drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami,
ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną
naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże.
Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem:
Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi
przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch
Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca
i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę
 synostwo, a trzecią  pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle
zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów
Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.
Obchód Święta

Obchód Święta umieszczono w niedzielę
po Zesłaniu Ducha Świętego. "Albowiem wkrótce
po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa
i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak
przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym
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Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum
Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona
w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła
w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca
jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka
i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem
późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem
na wyrażenie natury Boskiej. Symbolem bardziej
skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła
w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie
się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił
się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego
na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest
oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci
gołębicy.

na podst.brewiarz.pl

zamknięciem cyklu zbawienia". W Polsce z tym dniem
kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej
wielkanocnej.

Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa
do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach
liturgicznych dodaje: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu". Kościół we wszystkich swoich modlitwach
wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę
liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej.
Modlitwę "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu"
miał już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. Od 589
roku każdy psalm kończy się tą modlitwą znajdując swe
odbicie w Liturgii Godzin.
Symbolika Trójcy Świętej

Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy
się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku IV.

Ustanowienie
Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była
św. Julianna z Cornillon (11921258). 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 r.).
Po interwencji archidiakona katedry w Liege, Jakuba,
kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy
i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon
Jakub poprowadził ulicami Liege procesję
eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to
gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania)
został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy
i ostatecznie papieżem (12611264). Panował jako Urban
IV. On też w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość
Bożego Ciała.
Cud w Bolsena

Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta
miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan
odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony
ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele
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 w Orvieto. Dotąd widać na nim
plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten
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Najświętszym Sakramencie wprowadzono w wieku XV
(obecnie wystawia się Najświętszy Sakrament tylko poza
Mszą św.). Do roku 1955 obowiązywała oktawa Bożego
Ciała. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został
zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona
już charakteru liturgicznego.
Procesja Bożego Ciała na terenie Polski

Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała
na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku
i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj
śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje
on do dnia dzisiejszego.
Wianki ziół

Od dawna przyjął się zwyczaj, kultywowany
do dzisiaj, że lud przynosi do kościoła wianki ziół, które
kapłan poświęca w dniu oktawy, po czym lud zabiera
je do domu. Zawiesza się je na ścianie, by chroniły
od choroby; poszczególne gałązki można też umieszczać
na polach, by plony lepiej rosły i by Bóg zachował
je od robactwa i nieurodzaju. W niektórych stronach
drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół
i ołtarze w czasie procesji Bożego Ciała, po oktawie
zabierano na pola i tam je zatykano. Ich część palono, aby
dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny.

brewiarz.pl

korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na
dworze papieskim w Orvieto przebywał wówczas
św. Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił mu opracowanie
tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum. Wielki doktor
Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa
się do dziś. Najbardziej znany i często śpiewany jest hymn
Pange lingua (Sław, języku...), a zwłaszcza jego dwie
ostatnie zwrotki (Przed tak wielkim Sakramentem).
Podobnie ostatnie zwrotki hymnu Verbum supernum
śpiewane są przy wystawianiu Najświętszego Sakramentu
(O zbawcza Hostio). Natomiast fragment hymnu Sacris
solemniis stał się samodzielną pieśnią (Panis angelicus)
wykonywaną przez najsłynniejszych śpiewaków
operowych.
Zwyczaj procesji do czterech ołtarzy

Papież Klemens V odnowił święto (1314), które
po śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież Jan XXII
(+1334) zatwierdził je dla całego Kościoła. 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

1 3 czerwca 1 91 7 r. po odmówieniu różańca z Hiacyntą, Franciszkiem
i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask
światła, które się zbliżało (to cośmy nazwali błyskawicą), i następnie
ponad dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja. - „Czego Pani sobie życzy ode
mnie?" - „Chcę, żebyście przyszl i tutaj dnia 1 3 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawial i
różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę". Prosiłam o uzdrowienie jednego
chorego. - „Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku". - „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała
do nieba". - „Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus
chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali . Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca" - „ Zostanę tu sama?" - zapytałam ze smutkiem. - „Nie, moja córko!
Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją
ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga". W tej chwil i , gdy wypowiadała te ostatnie słowa,
otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim
widziel iśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła,
które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki
Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumiel iśmy,
że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło
zadośćuczynienia. na podstawie Wspomnień Siostry Łucji

tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria
Fatima, grudzień 2002
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Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny
poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult
Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza;
początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął
szerokie rzesze społeczeństwa. Św. Mechtylda (1241
1298) za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego
Serca i w nim spoczywała. Podobnym przywilejem cieszyła
się młodsza siostra Mechtyldy, św. Gertruda (12501303).
Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło jej imię po całej
Europie, to Poseł Bożej pobożności. Do św. Małgorzaty
z Kortony (12521297) Pan Jezus odezwał się pewnego
dnia: "Połóż twe ręce na ranach moich rąk!" Na to święta:
"Nie, Panie!" W tej chwili otwarła się rana boku Chrystusa
i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.
Szerzenie nabożeństwa

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana
Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i całego
Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: św. Jan
Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy działał
bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata 
pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego
Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć.
Św. Jan Eudes przykładał się do szerzenia tego
nabożeństwa, chciał, aby ono było własnością wszystkich.
Nowością, którą wprowadził, było to, że nabożeństwo
do Serca Pana Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem
do Serca Maryi. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć.
Nabożeństwo do tych dwóch Serc wprowadził także
do liturgii Kościoła.
Umiłowana uczennica Serca Jezusowego

Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu
nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa
przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie
Marii Alacoque (16471690). Żyła ona w tym samym wieku
i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu
w klasztorze w ParayleMonial. 27 grudnia 1673 roku
Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na
Sercu Jezusowym. Usłyszała pocieszające słowa: "Dotąd
nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię 
umiłowanej uczennicy mojego Serca".

Drugie objawienie miało miejsce na początku roku
1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje
Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka
czcicielom swojego Serca. "To nabożeństwo  pisze
św. Małgorzata  jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości
i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach".
Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także
wizerunków swojego Serca.

W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie
z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego
Sakramentu Pan Jezus zażądał, aby w zamian
za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość,
okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne
wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami
i niewdzięcznością ludzką. Pan Jezus dał św. Małgorzacie
Alacoque dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Jego
Serca.
Święto ku czci Jego Serca
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca
1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie, w którym
Pan Jezus zażądał, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego
Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci
Jego Serca i na wynagrodzenie Mu przez Komunię i inne
praktyki pobożne zniewag, jakich doznaje. W zamian za to
obiecał, że Jego Serce wyleje hojne łaski na tych
wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub
przyczynią się do jego rozszerzenia.
Memoriał biskupów polskich

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych
i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta,
jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach
dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół
pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie
Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją
do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864,
a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który
zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a także
święto dla niektórych diecezji i zakonów, był Klemens XIII.
Uczynił to w roku 1765  a więc prawie w sto lat
po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej
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sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany
do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw
historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo
głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa.
Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana
Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku
oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj
ludzki.

Wiele narodów i państw poświęciło się Sercu Pana
Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania,
Francja, Meksyk, Polska. Istnieją też zakony pod nazwą
Serca Jezusowego  m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur,
siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego.
Godzina święta

Istnieją także konkretne pobożne praktyki ku czci
Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi się od św.
Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie,
aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca
adorowali chociaż przez godzinę Najświętszy Sakrament
dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym.
Praktykę tę przyswoiło sobie bardzo wiele parafii,

odprawiając specjalne adoracje w godzinach wieczornych.
Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto
przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi
do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie
za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce
zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego
łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo
tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona
wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do
spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej.
Pierwsze litanie do Najświętszego Serca
Jezusowego

Pierwsze litanie do Najświętszego Serca
Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi
z wieku XIX. Jej początek miał miejsce w klasztorze
francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania
publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też
dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał
akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał
odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.

na podst.brewiarz.pl

Historia świata zna różne duety. Historia
Kościoła również. Wśród nich chyba
na pierwszy plan wysuwają się dwie litery „P”.

Piotr i Paweł. Połączył ich Rzym, choć o wiele bardziej Jezus.
Różniło wiele. Zbyt wiele nawet, żeby starać się to tutaj ująć. Mało
tego, nawet osobiście zdążyli się pokłócić, czego zresztą
nie omieszkało wspomnieć Pismo. Dwie historie, dwie osoby. Jeden
Bóg, jeden dzień wspomnienia. I my… Czy pasujemy do nich
„na trzeciego”? Zmieścimy się do tej uroczystości?

Spójrzmy najpierw na Piotra. Wielkość i słabość.
Zwycięstwa i upadki. Wszystko w jednym człowieku. Najpierw
wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, a za chwilę Mesjasz gromi go
i przyrównuje do szatana… Nie zaprę się Ciebie nigdy – nie znam
tego człowieka… Brzmi znajomo, prawda? Nie, nie chodzi mi wcale
o znajomość Pisma Świętego. Raczej – życia. Mojego życia.
Wielkie chwile i czarna rozpacz… I Bóg, który wciąż i wciąż stawia
na mnie, na Ciebie. Wie i kocha. Wie i rozumie. Rozumie i kocha.
Nie wymaga za dużo… Ale w tym wszystkim najwyraźniej rzuca
się w oczy jedno – szczerość rybaka z Galilei. Jest szczery, gdy
wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, ale też szczery, gdy upomina
Go, że nie tędy droga. Jest szczery, gdy mówi, że jest gotów
na śmierć, ale też szczery, gdy ze strachu wyrzuca Jezusa
z pamięci… Szczery – choć nie dorasta do wypowiadanych słów.
Szczery, choć życie, wydarzenia zdają się go przerastać…

A Paweł? Wydaje się – zupełne przeciwieństwo. Człowiek mądry,
uczony i oczytany. Miał władze – żeby zabijać. Otrzymał władzę –
żeby głosić. Już nie jakiś tam wieśniak. Arystokrata. Elita Izraela.
Rzymianin pod względem obywatelstwa… Wybuchowy, cały obecny
w pełnionej misji. Dorosły, dojrzały chrześcijanin, a jednak sam
siebie określa mianem „poronionego płodu”. Może głoszeniem
Jezusa wciąż próbował zakryć winy przeszłości? Owszem, sam też
wiele wycierpiał, niosąc innym Ewangelię. Męczennik. Pomimo wielu
walorów nie był doskonały. Nie przekonał wszystkich. „Jedni dali
się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli.” (Dz 28, 24)
Do tego jego historia, o której wiemy z Dziejów Apostolskich kończy
się tak, jakby miał nastąpić ciąg dalszy. Nie wiadomo – umrze,
czy go wypuszczą? Życie z pełnym zaangażowaniem i niepewność,
niedokończenie…

Scalenie tych dwóch osób w jednej uroczystości wiele
pokazuje. Niezależnie od wykształcenia, poziomu życia, miejsca
w społeczeństwie. Niezależnie od wykonywanej pracy,
czy życiowych ambicji. Niezależnie od stopnia satysfakcji z życia
– Bóg dzieje się w nas. Czy jeden dzień logicznie wynika z drugiego,
czy łączy je zupełny przypadek – Bóg dzieje się w nas. Bóg dzieje
się w nas, a my, ja dzieję się w Nim…
„teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus…” (Ga 2, 20)I
dopisek na marginesie Biblii – teraz zaś już nie JA żyję, lecz żyjesz
we mnie TY….

ks. Piotr Alabrudziński



Było to w Kafarnaum, miasteczku położonym
u brzegu jeziora Genezaret. Tłumy zebrały się około
Pana Jezusa, a On im tak między innymi mówił: „Jam
jest chleb żywy, który zstąpił z nieba; kto by pożywał
chleba tego, żyć będzie na wieki; a chlebem, który Ja
dam, jest Ciało moje za życie świata”(J 6,41.51).(…)
I dalej dodaje: „Kto pożywa Ciało moje i pije Krew moją,
ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym. Albowiem Ciało moje prawdziwie jest
pokarmem, a Krew moja prawdziwie jest napojem.
Kto pożywa Ciało moje i pije Krew moją, we Mnie
mieszka, a Ja w nim”(J 6,55  56).

Obietnicę tę Zbawiciela słyszał też na własne
uszy Apostoł św. Jan i w Ewangelii zapisał(J 6,51 – 60).
W sześć miesięcy potem w Jerozolimie w wieczerniku
zgromadzili się około Zbawiciela Apostołowie,
by pożywać 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
połamał, i podając uczniom swoim rzekł: <Bierzcie
i jedzcie – to jest 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 wielu przelewa, na odpuszczenie
grzechów>”(Mt 26,26 28). I dodał jak świadczy
św. Łukasz (22,19) i św. Paweł (1Kor 11, 24 25):
„to czyńcie na moją 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 w dzień 19 czerwca kapłan, następca Apostołów,
posłuszny nakazowi Boga – Człowieka, na Jego
pamiątkę powtórzy rzewną scenę z ostatniej wieczerzy.
Chleb stanie się Ciałem Chrystusa żywym, a wino
– Jego Przenajświętszą Krwią. I wyjdzie On, Stwórca
nieba i ziemi i Odkupiciel dusz, niesiony rękami
kapłana, na ulice i drogi swych dzieci.

Maksymilian Kolbe
Grodno, czerwiec 1924

***

Już niebawem 19 czerwca  uroczystość Bożego Ciała,
którą będziemy przeżywać jak 90 lat temu
św. Maksymilian. I znów Pan Jezus wyjdzie na ulice
niesiony rękami kapłana, by nas odwiedzić na ścieżkach
naszego życia i zapytać o naszą wiarę. Jezus, dziś jak
dwa tysiące lat temu mówi do nas, że tylko spożywanie
Jego Ciała i picie Jego Krwi ma moc dać nam prawdziwe
życie.

Spróbujmy odpowiedzieć Jezusowi, czy tak
samo troszczymy się o życie wieczne jak o doczesne?
Czy podążamy za Nim nie tylko raz w roku, ale też
i w naszej codzienności? A może wprawdzie moje ciało
idzie w procesji, ale dusza już dawno wyschła
nie karmiona Ciałem Pańskim, ani Jego Słowem?
Na te pytania już każdy musi odpowiedzieć sobie sam…

Małgorzata Kamińska




