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LITURGIA SŁOWA
Dz 15, 1-2. 22-29; Ps 67; Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23-29
ref. psalmu: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie,
nie jest moja, ale Tego, który
Mnie posłał, Ojca. To wam
powiedziałem, przebywając
wśród was. A Paraklet, Duch
Święty, którego Ojciec pośle
w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja
wam powiedziałem. Pokój
zostawiam wam, pokój mój
daję wam. Nie tak jak daje
świat, Ja wam daję. Niech
się nie trwoży serce wasze
ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”. – Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZE DO CZYTAŃ
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego
Komentarz do pierwszego czytania
W pierwotnym Kościele, jak z resztą wszędzie, także nie brakowało sporów i konfliktów. Najważniejsze jest jednak to, że chciano je rozwiązać w Bożej mądrości. Jej owocem było zwołanie
Soboru Jerozolimskiego, który miał za zadanie rozwiać wszelkie
niejasności pojawiające się przy głoszeniu Jezusa Chrystusa
Żydom i poganom. Fragment tego wydarzenia jest zawarty

22 maja 2022
Jezus mówi o miłości Ojca i Syna do
człowieka. „Usiądę” u Jego stóp i będę słuchał Jego wyznania pełnego ciepła i przyjaźni. Zobaczę, jak intymna jest miłość Jezusa i Ojca do mnie.
Choć tak bardzo pragną we mnie zamieszkać, ich miłość jest delikatna i nigdy
do niczego mnie nie przymusza. Jezus
i Ojciec czekają na gesty miłości z mojej
strony, aby mogli przyjść i we mnie przebywać.
Moją miłość rozpoznają po uczynkach.
Jeśli miłuję Ojca i Syna, będę zachowywał
naukę Ojca. Zwrócę uwagę, że Bóg Ojciec
bardziej niż słów oczekuje ode mnie konkretnych czynów.
Jezus zwraca uwagę, że wypełnianie nauki Ojca nie może być dyktowane jedynie
poczuciem obowiązku. Ma ono być wyrazem miłości i pragnienia przebywania
z Nim. Popatrzę na moją modlitwę, na
uczestnictwo w Eucharystii i innych sakramentach: ile jest w nich „potrzeby spełnienia obowiązku”, a ile miłosnego pragnienia przebywania z Bogiem?
Wypełnianie nauki Ojca i miłosne przebywanie z Bogiem są niemożliwe bez łaski. Troskliwy Ojciec posyła mi Pocieszyciela. To Duch Święty jest źródłem wszelkich dobrych pragnień i silnej woli w wypełnianiu nauki Bożej. On mnie uwalnia
od lęku i trwogi i wypełnia pokojem.
Będę prosił Ducha Pokoju, aby wyzwolił
mnie od moich lęków i otwierał na miłość
Ojca i Syna, i aby pogłębiał we mnie pragnienie przebywania z Nimi. Wyznawać
będę z głębi serca: „Boże mój, Ciebie pragnie dusza moja”.
Krzysztof Wons SDS
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w pierwszym czytaniu. Wydarzenie Soboru Jerozolimskiego próbuje rozwiązać problem jedności w
różnorodności. W jaki sposób należy przyjmować pogan do Kościoła? Co z Żydami i ich praktykami? Jak pogodzić jednych z drugimi? Co jest prawdziwym wymogiem wyznawania wiary? W podjęciu refleksji i znalezieniu odpowiedzi na te i inne problemy apostołowie kierują się jedynym słusznym
fundamentem – Słowem Bożym
i asystencją Ducha Świętego.
W wielu sytuacjach, które dzieją
się wokół nas – we wspólnocie Kościoła, parafii, konkretnej grupy,
a nawet w kręgu bliskich, znajomych i przyjaciół także nieuniknione są konflikty czy niejasności.
Nie zapominajmy w tych chwilach
szukać odpowiedzi w Słowie Bożym, zapraszać Ducha Świętego
z Jego darami oraz podejmować
twórczej dyskusji, mającej na celu
wypracowanie najlepszego stanowiska.
Komentarz do psalmu
Psalm śpiewany tej niedzieli był
pieśnią przygotowaną na żydowskie Święto Namiotów. Przepełnia
go radość i wesele – wyraz uwielbienia Boga za wszelkie dobra,
które od Niego pochodzą: plony
ziemi, błogosławieństwo, opieka,
kierowanie swoim ludem… Psalmista podkreśla dobitnie, że w rzeczywistości wszystko, co człowiek
otrzymuje, jest darem pochodzącym od Boga.
Radość i dobroć, tak jasno widoczne w psalmie, powinny być
rozprzestrzenione wśród wszystkich narodów. Stąd pojawia się
w nim prośba o to, aby wszystkie
narody mogły te wielkie dary Boże
zobaczyć. Aby mogły poznać Jego
życzliwość i łaskawość, żyjąc
wskazaną przez Niego drogą.
Czy na rozmaitych drogach mojej
codzienności potrafię zauważyć nawet te niewielkie radości, które są
wyrazem Bożej obecności i opieki?
Komentarz do drugiego
czytania

Drugie czytanie przedstawia nam
dzisiaj opis miasta świętego – niebieskiego Jeruzalem. Tego, do którego zdążamy przez całe nasze życie, a w którym króluje sam Bóg.
Z Jego opisu możemy wysnuć bardzo ważny wniosek: jest ono doskonałe, dlatego powinniśmy postawić je sobie za cel do osiągnięcia.
Opis miasta, jak cała księga Apokalipsy, jest pełen symboli. Warto
zwrócić uwagę na kilka z nich.
Miasto jest zabezpieczone wielkim
i wysokim murem, co czyni je niezwyciężonym. Takim samym murem powinna być dla nas wiara,
która chroni nas przed pokusami,
upadkami, odejściami… Z różnych
stron miasta, w murze, jest obecnych 12 bram – symbol 12 pokoleń
Izraela, 12 apostołów, co dla nas
jest oznaką powszechności i ciągłości Kościoła Bożego. W mieście nie
ma także centralnego budynku życia wiarą, tak bardzo cennego dla
Żydów – świątyni. Świątynią jest
Pan Bóg. Najważniejsza jest Jego
obecność. Bez Niego nie ma wspólnoty, nie ma Kościoła.
Komentarz do Ewangelii
Miłość, która jest motywem przewodnim pism św. Jana, ma wiele
twarzy. Dzisiaj Chrystus przedstawia nam kilka z nich.
Posłuszeństwo. Jest ono bardzo
ważnym dowodem miłości. To ono
otwiera drogę do poznania Ojca, do
zaproszenia Go do swojego serca.
Człowiek posłuszny Bożej nauce
otwiera dla Niego swoje drzwi,
chce, aby był obecny w jego życiu.
Pamięć. Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pamięć pielęgnować. Miłość Jezusa to przechowywanie Jego nauki, Jego działalności. Nie chodzi jednak o samo pamiętanie, ale także o próbę ciągłego
zrozumienia tego, co przechowujemy. Pomocnikiem w tym jest
Duch Święty.
Pokój. Serce wypełnione miłością
jest sercem pełnym pokoju. Sam
pokój to nie tyle nieobecność problemów i strapień, co raczej ciągłe
dążenie do dobra. To pokój inny niż

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
1554 "Urząd kościelny, przez
Boga ustanowiony, sprawowany
jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów , prezbiterów i diakonów".
Nauka katolicka, wyrażona w liturgii, Urząd Nauczycielski i stała praktyka Kościoła uznają, że
istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa:
episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos – kapłan – oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Nauka
katolicka przyjmuje jednak, że
zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie (episkopat
i prezbiterat), jak i stopień
służby (diakonat), są udzielane
za pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego "święceniami", to znaczy przez sakrament święceń:
Niech wszyscy szanują diakonów jak [samego] Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest
obrazem Ojca, i prezbiterów
jako Radę Boga i zgromadzenie
Apostołów; bez nich nie można
mówić o Kościele.
1555 "Wśród tych rozmaitych
posług, od najdawniejszych czasów sprawowanych w Kościele,
pierwsze miejsce, jak świadczy
Tradycja, zajmuje posługa tych,
którzy ustanowieni biskupami
dzięki sukcesji sięgającej początków, rozporządzają latoroślami wyrosłymi z nasienia apostolskiego".
ten, którego szukamy na świecie.
On także jest owocem miłości.
Komentarze zostały przygotowane
przez ks. Wojciecha Węglowskiego
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W SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI
Prymas Wyszyński podjął służbę
Kościołowi w czasach wyjątkowo
ciężkich. Od początku, wobec nowej sytuacji ustrojowej, dostrzegał
palącą potrzebę znalezienia modus
vivendi Kościoła w Polsce. Przewidując trafnie dalszy rozwój wydarzeń w kraju i na arenie międzynarodowej, wybrał drogę porozumienia z rządem Polski. W 1950 r. wobec braku Konstytucji, Prymas Wyszyński podpisał Porozumienie z
rządem komunistycznym. Była to
jedyna deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce.
Władze komunistyczne jednak nie
zamierzały dotrzymywać zobowiązań. Prymas z wielką roztropnością, a jednocześnie odwagą, bronił
praw wierzącego Narodu. 12 stycznia 1953 r. w Rzymie Prymas Wyszyński został mianowany kardynałem.

W tym czasie wzmogło się
w kraju prześladowanie Kościoła,
ograniczanie jego wolności, podstawowych praw do bytu i pracy.
Władze PRL odmówiły paszportu
nowo mianowanemu Kardynałowi,
który miał pojechać do Rzymu na
konsystorz. Ingerencje władz państwowych w sprawy Kościoła coraz
bardziej przybierały na sile. Rząd,
po zlikwidowaniu opozycji politycznej, poczuł się na tyle silny, że
uznał za stosowne przejść mimo zawartego porozumienia do ostrej
walki z Kościołem. Nastąpiły
aresztowania biskupów i księży. 25
września 1953 roku aresztowany
zostaje także Kardynał. Wywieziony z Warszawy więziony jest
w Rywałdzie koło Grudziądza,
w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego, w Prudniku Śląskim i w Komańczy, gdzie 26 sierpnia 1956 r.
w łączności z pielgrzymami zebra-

nymi na Jasnej Górze składał
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Okres więzienia Kardynała
Wyszyńskiego to lata ofiary, cierpienia i odosobnienia. Był to także
czas, kiedy z modlitwy i medytacji
powstały dzieła wyjątkowe np.:
"List do moich kapłanów", a przede
wszystkim "Śluby Narodu" i program "Wielkiej Nowenny" przed
Tysiącleciem Chrztu Polski. 28
października 1956 wśród wielkiej

radości całego Kościoła polskiego
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski wrócił do Warszawy.
Wiosna następnego roku zainaugurował Wielką Nowennę – 9-letni
czas przygotowania Narodu Polskiego do obchodów Milenium
Chrześcijaństwa. Był to program
odnowy Ojczyzny w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu. Prymas
niezmordowanie głosił słowo Boże.
Z jego inicjatywy rozpoczęło się
Nawiedzenie, czyli wędrówka
Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego po wszystkich polskich
parafiach. W latach 1962 - 1965
kard. Stefan Wyszyński brał
czynny udział w pracach Soboru
Watykańskiego II, najpierw w jego
przygotowaniu, a potem w obradach wszystkich czterech Sesji. W
nurt prac soborowych włączył cały
Kościół w Polsce, inicjując w nim
modlitwy w intencji Soboru m.in.:
Czuwania Soborowe z Maryją Ja-

snogórską. Biskupi polscy złożyli
na III Sesji Soboru specjalny memoriał do Ojca Świętego z prośbą o
ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i
oddanie Jej świata. Dokonało się to
21 listopada 1964 roku, na zakończenie III Sesji. Papież Paweł VI,
ku wielkiej radości wszystkich biskupów ogłosił Maryję Matką Kościoła. Prymas Wyszyński był inicjatorem Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, za
co spotkała go bardzo ostra riposta
władz Polski Ludowej. W 1967 r.
władze państwowe nie dały zezwolenia Prymasowi na wyjazd do
Rzymu na Synod Biskupów. W ramach jedności Episkopatu i na znak
protestu, zrezygnował z wyjazdu
kardynał Karol Wojtyła oraz inni
członkowie delegacji. Wobec narastających konfliktów społecznych
(1968 r.) Prymas zdecydowanie
występował w obronie podstawowych praw człowieka i Narodu.

Wołał: Nie wolno bić! Chrześcijanin nigdy na nikogo ręki nie podnosi, bo w każdym widzi godność
dziecięcia Bożego. Ugodzony może wydawać się sponiewieranym.
Ale bardziej poniewiera się ten,
który uderza, niż ten, który jest uderzany ... Najmilsi, przezwyciężajcie
nienawiść miłością. A po tragicznych wypadkach na Wybrzeżu
(1970 r.) Prymas wypowiedział
wstrząsające słowa: Wasz ból jest
naszym wspólnym bólem. Gdybym
mógł w poczuciu sprawiedliwości
i ładu, wziąć na siebie całą odpowiedzialność za to, co się ostatnio
stało w Polsce, wziąłbym jak najchętniej... Bo w Narodzie musi być
ofiara okupująca winy Narodu...
Jakżebym chciał w tej chwili – gdyby ta ofiara przyjęta była – osłonić
wszystkich przed bólem, przed
męką.

OGŁOSZENIA
 W najbliższą sobotę w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 10:00 kard.
Kazimierz Nycz będzie udzielał Święceń Prezbiteratu – w ty m trzem
diakonom związanym z naszą parafią:
diakonowi Shalvie Markozashvili, diakonowi Pawłowi Cyglerowi oraz
diakonowi Michałowi Wojutyń-skiemu, który pełnił posługę diakońską
w naszej parafii. Polecamy tych księży modlitwie naszych Parafian
w czasie bezpośredniego przygotowania do Święceń. Zapraszamy na
Mszę św. Prymicyjną – w przyszłą niedzielę o godz. 13:00, którą będą wspólnie celebrować wraz z
neoprezbiterem ks. Mariuszem Kubajkiem, naszym parafianinem, wyświęconym 8 maja tego roku w Grenadzie w Hiszpanii.
1. Pierwsza Msza św. gregoriańska w intencji śp. ks. Giennadija Kozłowa odbędzie się 1 czerwca – w środę
o godz. 9:00. Szczegółowy program Mszy św. znajduje się w gazetce, w gablocie i na stronie internetowej.
2. W maju zapraszamy na nabożeństwa majowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu codziennie o godz.
18:00. W środy – połączone z wezwaniami do MBNP i św. Józefa.
3. Dziś w Lyonie o godz. 15.00 odbędzie się beatyfikacja Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca i Dzieła
Rozkrzewiania Wiary. Transmisja jest przewidziana w telewizji Trwam.
4. Wspomnienia liturgiczne:
- wtorek – wsp. Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych;
- czwartek – wsp. św. Filipa Neri, Kapłana;
- sobota – wsp. bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa;
- niedziela – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Konto parafii św. Augustyna:
56 1240 2063 1111 0010 0087 4213

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!
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