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LITURGIA SŁOWA
Dz 14,21b-27; Ps 145; Ap 21,1-5a; J 13,31-33qa.34-35
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w
Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go
uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale
- jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy
pójść nie możecie. Daję
wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak
się miłowali wzajemnie. Po
tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie
miłowali”.
– Oto słowo Pańskie.

ZBIÓRKA NA KORONY
DLA OBRAZU MATKI BOŻEJ
Jesienią bieżącego roku przypada 60. rocznica tzw. „Cudu na
Nowolipkach”. Chcemy na tę piękną rocznicę nałożyć Matce Bożej w Obrazie Częstochowskim korony. Zwracamy się z prośbą
do Parafian i wszystkich, którzy zechcą nas wesprzeć, o ofiarowanie na ten szczytny cel wyrobów ze złota oraz ze srebra. Aby
korona była darem od nas wszystkich można na ten cel składać
dary pieniężne.
Serdecznie dziękujemy za pomoc i każdy dar!

19 maja 2019

Oto czynię wszystko nowe,
mówi Siedzący na tronie. Ale
świat, w którym żyjemy, wydaje się przerażająco stary. Stare
zawiści, nieprzebaczone urazy, zacięte twarze, chytre
spojrzenia. Dlatego wciąż
trzeba przypominać sobie
przykazanie nowe. Włączać
się w nowy bieg historii, który
rozpoczyna zmartwychwstanie
Jezusa, a Duch Święty dopełnia wszelkim uświęceniem
(por. IV Modlitwa eucharystyczna). Dlatego prosimy dziś
o rozpoznanie prawdziwej
wolności.
o. Wojciech Ćwichocki OP,
Oremus

‘

21 maja –

ŚW. JAN NEPOMUCEN

prezbiter i męczennik
Jan urodził się w 1348 r. w
Pomuku (późniejsza nazwa
Nepomuk) koło czeskiej Pragi.
Pierwsza pewna i ścisła wiadomość o jego życiu pochodzi
z roku 1370. Wówczas, będąc
jeszcze klerykiem, Jan figurował w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza. W roku 1380
został wyświęcony na kapłana
i otrzymał probostwo przy kościele św. Galla (Gawła) w
Pradze. Równocześnie pełnił
obowiązki notariusza przy arcybiskupie Janie Jenzensteinie.
W roku 1381 studiował prawo
na uniwersytecie w Pradze. W
latach 1382-1387 studiował
także w Padwie. W roku 1387
jako doktor prawa powrócił do
Pragi. Został mianowany kanonikiem przy kolegiacie św.
Idziego, a w dwa lata potem również kanonikiem przy kościele
świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie. W roku 1390 został archidiakonem i proboszczem w Zatoc (Saaz). Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi powołał Jana na
swojego wikariusza generalnego.
Był to wielki zaszczyt, bowiem
urząd ten dawał Janowi pierwsze
miejsce po metropolicie w diecezji. Podczas trwającego sporu między Wacławem IV Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi Jan,
będąc mediatorem, został uwięziony przez porywczego króla (razem
z dwoma prałatami) 20 marca
1393 r. i poddany torturom. Według relacji brał w nich udział sam
król. Potem na pół żywego Jana
zrzucono w nocy z mostu Karola
IV do rzeki Wełtawy, która przepływa przez Pragę. Ludowa legenda dodała do żywotu, że kapłanowi
przywiązano kamień młyński do
szyi i że kamień ten urwał się; że
niezwykła jasność obudziła mieszkańców Pragi; że król, widząc poruszenie ludu, odbył pokutę i tym

podobne opowieści. Według "Kroniki" Tomasza Ebendorfera z Haselbach
z 1450 r. Jan zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej - królowej Zofii. Uważany jest za
pierwszego męczennika tajemnicy
spowiedzi. Ciało Męczennika znaleziono dopiero po pewnym czasie
(17 kwietnia) i pochowano w kościele Świętego Krzyża, położonym blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca pod katedrą z napisem: Johannes de Pomuk. Po śmierci Wacława IV (+
1419) kult Męczennika zaczął się
szerzyć spontanicznie. Szybko pojawiły się jego pierwsze życiorysy,
a nawet była mu oddawana liturgiczna cześć. W wieku XVII jest
już nazywany "błogosławionym"
i wymieniany wśród patronów
Pragi i Czech. Oficjalny proces
rozpoczęto jednak dopiero w roku
1710 z polecenia cesarza Józefa I.
Innocenty XIII w 1720 roku potwierdził tytuł błogosławionego.
Ten sam papież zatwierdził tekst
Mszy świętej i Liturgii Godzin ku
czci Błogosławionego na Czechy,

KATECHIZM
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
1166 "Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od
samego dnia Zmartwychwstania
Chrystusa, Misterium Paschalne
Kościół obchodzi co osiem dni,
w dniu, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo
niedzielą". Dzień Zmartwychwstania Chrystusa jest równocześnie "pierwszym dniem tygodnia", pamiątką pierwszego
dnia stworzenia i "ósmym
dniem", w którym Chrystus po
swoim "odpoczynku" wielkiego
Szabatu zapoczątkowuje dzień
"który Pan uczynił", "dzień, który nie zna zachodu". Centrum
tego dnia stanowi "wieczerza
Pańska", ponieważ właśnie na
niej cała wspólnota wiernych
spotyka
zmartwychwstałego
Pana, który zaprasza ich na
swoją ucztę. Dzień Pański,
dzień Zmartwychwstania, dzień
chrześcijan, jest naszym dniem.
Jest on nazywany dniem Pańskim, ponieważ właśnie w tym
dniu zwycięski Chrystus wstąpił
do Ojca. Jeżeli poganie nazywają go dniem słońca, to chętnie
się na to godzimy, ponieważ
dziś zajaśniało światło świata,
dziś ukazało się słońce sprawiedliwości, którego blask
przynosi zbawienie.
1167 Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym
zbierają się wierni "dla słuchania
słowa Bożego i uczestniczenia w
Eucharystii, aby tak wspominać
Mękę, Zmartwychwstanie i chwałę
Pana Jezusa i składać dziękczynienie Bogu, który ich „odrodził
przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa ku nadziei żywej”.

Austrię, Niemcy, Polskę i Litwę.
Dnia 19 marca 1729 roku papież
Benedykt XII ogłosił go formalnie
świętym. Podobnie jak język św.
Antoniego w Padwie, tak też język
św. Jana Nepomucena jest za-

chowany cało w artystycznym,
osobnym relikwiarzu katedry praskiej. Święty Jan jest patronem
zakonu jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej
sławy i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także
patronem mostów. Śladami niegdyś bardzo żywego kultu św. Jana Nepomucena są liczne figury
stawiane zazwyczaj na rozstajach
dróg i w okolicy przepraw rzecznych. Wiele takich figur można
spotkać w całej Polsce. Jest także
popularnym patronem kościołów
i parafii.

Z NAUCZANIA SŁUGI BOŻEGO
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Nieustannie w nas mówi Bóg:
Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch,
Których my ciągle wzywamy.
I On, Bóg w Trójcy jest w nas.
To jest nasze bogactwo, nasze
„towarzystwo”. Nigdy nie jesteśmy samotni. Starajmy się nawiązać z Nim żywy kontakt, a zobaczymy jak w promieniach Bożej miłości
rozwiązują się wszystkie trudności osobiste.
(Niepokalanów, kwiecień 1969.)

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH

24 maja –

Nabożeństwo do Matki Bożej
Wspomożycielki sięga początków
chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął
rozwijać się wśród wiernych kult
Matki Zbawiciela, równocześnie
ufność w Jej przemożną przyczynę
u Syna nakazywała uciekać się do
Niej we wszystkich potrzebach.
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",
jest św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła
(+ 373). Pisze on wprost, że: „Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych".
W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazwał
Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu,
patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy napisał, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści
pism doktorów Kościoła wynika,
że przez słowo "Wspomożycielka"
rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam
udziela i udzielić może.
Miejscem najżywiej rozwiniętego
kiedyś kultu Wspomożycielki była
Bawaria. Pierwszy kościół pod

wezwaniem
Wspomożycielki
w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w nim figura
Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy witają Ją okrzykiem:
Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).
7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, która
zagrażała bezpośrednio desantem
Italii. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do
Litanii Loretańskiej nowe wezwanie "Wspomożenie wiernych, módl
się za nami".
12 września 1683 r. król Jan III
Sobieski rozgromił pod Wiedniem

Turków. Jako podziękowanie Matce Bożej za to zwycięstwo papież
bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych,
rychło podniesione do rangi arcybractwa. W roku 1816 tytuł Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
wszedł do liturgii Kościoła, gdy
papież Pius VII ustanowił święto
Matki Bożej pod tym wezwaniem
na dzień 24 maja jako podziękowanie Matce Bożej za to, że właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie
powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską. 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. 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 wprowadze-

nie 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, kiedy doznał Jej
szczególniejszej opieki. Polskie

sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańskiej
parafii w Rumii na Kaszubach.

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ
Drodzy Bracia i Siostry,
rozważymy dzisiaj modlitewną prośbę "Ojcze nasz":
"zachowaj nas od złego"
(por. Mt 6,13b). Pragniemy, by Bóg nas nie opuszczał w czasie pokusy,
a także byśmy zostali
uwolnieni od zła. Jest to
istotna cecha modlitwy
chrześcijańskiej, modlitwy
syna, który ma świadomość, że droga życia prowadzi przez trudności. Nie
brak ich, gdy doświadczamy grzechu, prześladowań, cierpień, rozpaczy, śmierci. Rzeczywistość zła
często daje odczuć swoją obecność. Niekiedy bywa ono bardzo
wyraźne, natrętne, zniewalające.
Można je dostrzec w świecie zewnętrznym, a także wewnątrz własnego serca. Zło nie jest jednak
zamysłem Boga. Jak na nie reagować?
Pokazał nam to Pan Jezus, gdy
został poddany próbie pokus i konfrontacji ze złem. Przed swoją męką modlił się: "Abba, Ojcze, za-

Do Polaków
Papież powiedział:

bierz ten kielich ode Mnie! Lecz
nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty
niech się stanie!" (por. Mk 14, 36).
Doświadczył śmierci na krzyżu,
samotności, pogardy, okrucieństwa. Nie uległ jednak nigdy iluzji
pokusy, zła. To On, Syn Boży,
przychodzi nam z pomocą, modli
się za każdego z nas, przebacza i
okazuje miłosierdzie, zachęca do
wytrwania. W chwilach nękających nas pokus jakby czeka na nasze wołanie: „zachowaj nas od
złego”. Miejmy odwagę często
powtarzać tę prośbę.

Przedwczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki
Bożej Fatimskiej. 13 maja,
to dzień Jej pierwszego objawienia i zamachu na życie św. Jana Pawła II. Pamiętamy jego wyznanie:
„We wszystkim, co się
wydarzyło, zobaczyłem…
szczególną matczyną opiekę Maryi”.
Wspomnijmy także słowa Matki
Bożej: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami.
Niech ludzie odmawiają różaniec i
pokutują za grzechy”. Podejmijmy
to polecenie, prosząc Maryję o Jej
matczyną opiekę, o dar nawrócenia, ducha pokuty i pokój dla całego świata. Niepokalane Serce Maryi módl się za nami. Z serca Wam
błogosławię.

OGŁOSZENIA
Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, codziennie w maju o godz. 18.00.
Kolejna zbiórka makulatury na cele misyjne odbędzie się 22-23 maja.
Zapraszamy do nabycia w księgarni i kancelarii oraz w zakrystii książki Witolda Dąbrowskiego „Cud na
Nowolipkach”. Koszt 10 zł.
Planujemy wyjazd dzieci i młodzieży na kolonie letnie, które odbędą się od 22 lipca do 3 sierpnia w Szeligach koło Ełku, nad jeziorem Selment Wielki. Koszt 1400 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii u ks. Michała i s.
Iwony.
Zachęcamy do udziału w ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnoty Neokatechumenalne naszej parafii,
która odbywa się w niedziele od godz. 16.00 w Parku Saskim.
W tym tygodniu wspomnienia liturgiczne:
w piątek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych.
Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!
www.swaugustyn.pl
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