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DROGA ŚWIATŁA - ROZWAŻANIA (3)
STACJA VIII: Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę
Tomasza
Jezus rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!"
Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!"(J 20,27-28)

 Każdy miewa wątpliwości w wierze. Pytanie tylko - co
z nimi robisz? Czy chcesz wówczas zaufać Bogu? Czy
chcesz trwać we wspólnocie uczniów prosząc
o przymnożenie wiary?
 Boże, przecież Ty mnie ciągle wspomagasz. To dzięki
Twojej łasce jestem ochrzczony i trwam w wierze. Ugrun-
tuj moją wiarę, proszę.
STACJA IX: Zmartwychwstały Jezus
ukazuje się uczniom nad Jeziorem
Tyberiadzkim
Szymon Piotr powiedział do nich: "Idę
łowić ryby". Odpowiedzieli mu: "Idzie-
my i my z tobą". Wyszli więc i wsiedli
do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A
gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na
brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był
Jezus. A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy macie co na
posiłek?" Odpowiedzieli Mu: "Nie". On rzekł do nich:
"Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie".
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń,
którego Jezus miłował: "To jest Pan!" (J 21,3-7)

Po raz kolejny uczniowie nie rozpoznali Jezusa. Może
dlatego, że byli zbyt zmęczeni całonocnym połowem, zbyt
zmartwieni brakiem posiłku? To tak jak my - często zbyt
pochłonięci codziennością.
 Przecież bez Ciebie Jezu cały mój trud jest bez sensu.
Pomóż mi Boże, uporządkować moje życie tak, byś Ty
zawsze był na pierwszym miejscu. Postaw też na mojej
drodze ludzi, którzy dzięki otwartym oczom wiary pomogą
zwrócić moją uwagę na Ciebie, dostrzec Twoje działanie
w moim życiu.
STACJA X: Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi
swój Kościół - Rzekł Jezus do Szymona Piotra:

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie
więcej aniżeli ci? (…) Odpowiedział
Mu: "Panie, Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do
niego Jezus: "Paś owce moje!" (J 21,15-17)

 A gdyby Jezus zapytał dziś Ciebie: "czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?". Co
odpowiesz?

 Miłość do Boga wyraża się nie tyle przez stan emocjo-
nalny, ile przez codzienne życie. A więc, czy bardziej niż
inni kochasz Jezusa - w bliźnich? Czy chcesz współpraco-
wać z Jezusem, razem z Nim szukać zagubionych owiec
i zaprowadzać Jego królestwo już na tym świecie? Czy
wyrażasz swoją miłość do Boga poprzez spełnianie Jego
przykazań, na czele z przykazaniem miłości?
Jezu, naucz mnie właśnie takiej miłości. Naucz mnie służyć
bliźnim zgodnie z Twoją wolą.

źródło: http://www.wroclawm.salezjanie.pl/droga-swiatla

 We wtorek, 8 maja, wspominamy w Kościele świętego
Stanisława - biskupa i męczennika. Jest on, obok Matki
Bożej i św. Wojciecha, głównym patronem Polski.
Informacje na temat jego życia możemy znaleźć w dziele
Galla Anonima, bł. Wincentego Kadłubka, Jana Długosza,
czy żywocie Świętego, autorstwa Wincentego z Kielczy.
 Święty Stanisław urodził się około 1030 roku
w Szczepanowie koło Bochni (tereny dzisiejszej diecezji
tarnowskiej). Miejscem jego nauki był najpierw dom
rodzinny, później szkoła katedralna w Krakowie lub klasztor
benedyktyński w Tyńcu, a także uczelnie za granicą.
Święcenia kapłańskie przyjął prawdopodobnie około 1060
roku. Został mianowany kanonikiem Katedry Wawelskiej,
a po śmierci biskupa krakowskiego, jego następcą. Jako
biskup gorliwie dbał o budowę nowych kościołów, rozwój

ŚWIĘTY STANISŁAW - BISKUP I MĘCZENNIK

zakonów, chciał także przywrócić ład hierarchiczny
w Polsce. W pracy duszpasterskiej początkowo bardzo
go wspierał król Bolesław Śmiały, jednak później doszło
między nimi do konfliktu, który zakończył się męczeństwem
Św. Stanisława i opuszczeniem Polski przez króla. Nie
wiemy dokładnie, jaka była przyczyna tego sporu. Według
bł. Wincentego Kadłubka Stanisław nie godził się na
krzywdzące traktowanie poddanych ze strony króla i sta-
wał w ich obronie. Niejednokrotnie odwoływał sie do
sumienia władcy, wzywał, aby się opamiętał i przestał być
okrutnym wobec ludzi. Powtarzał, że taka postawa może
zakończyć jego rządy. Gdy żadne argumenty nie
poskutkowały, biskup krakowski rzucił na Bolesława
Śmiałego klątwę, to znaczy usunął go ze społeczności
Kościoła i zwolnił poddanych z posłuszeństwa wobec



ŚWIATŁO SŁOWA

ks. Krystian Wilczyński

monarchy. Urażony
król postanowił ukarać
Stanisława i skazał go
na śmierć. Do zbrodni
doszło 11 kwietnia
1079 roku, podczas
Mszy Świętej w ko-
ściele na Skałce
w Krakowie. Św.
Stanisław został kano-
nizowany przez pa-
pieża Innocentego IV

w 1253 roku, a w Polsce uroczystość przeniesienia relikwii
i ogłoszenie kanonizacji odbyło się 8 maja 1254 roku.
Z tego względu w tym dniu przypada w naszym kraju
liturgiczne wspomnienie Św. Stanisława.
 Jan Paweł II tak pisał w liście z okazji 750-lecia kanonizacji

św. Stanisława biskupa i męczennika: “Jako Biskup
i Pasterz głosił naszym praojcom wiarę w Boga, zaszczepiał
w nich zbawczą moc Męki i Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa przez Chrzest święty, Bierzmowanie, Pokutę
i Eucharystię. Uczył ładu moralnego w rodzinie opartej na
sakramentalnym małżeństwie. Uczył ładu moralnego
w Państwie, przypominając nawet królowi, że w swym
postępowaniu musi się liczyć z niezmiennym Prawem
Boga samego. Bronił wolności, która jest podstawowym
prawem każdego człowieka i którego bez przyczyny żadna
władza nie może nikomu odbierać bez pogwałcenia
porządku ustanowionego przez samego Boga. U początku
naszych dziejów Bóg, Ojciec ludów i narodów, ukazał nam
przez tego świętego Patrona, że ład moralny, poszanowanie
Bożego Prawa oraz słusznych praw każdego człowieka,
jest podstawowym warunkiem bytu i rozwoju każdego
społeczeństwa”. Barbara Majkowska

 Słowo Boże zabiera nas dzisiaj do domu Korneliusza. Ten

poganin, cudownym zrządzeniem Boga został wybrany jako

znak, że Dobra Nowina dotyczy każdego człowieka.

Zadziwiło to chrześcijan pochodzenia żydowskiego,

stanowiąc dla młodego Kościoła lekcję o Bożej woli.

 Naszą uwagę zwraca postawa wewnętrzna Piotra. Jego

pokora uczy nas, że tylko Bóg jest godzien wszelkiej

chwały. Kiedy głosił Korneliuszowi i jego domowi prawdę

o Jezusie, jego słowa pokryły się ze słowem Boga. Prawda

Boża i prawda wypowiadana przez Piotra były tożsame.

Jak dwie fale nakładają się i wzmacniają swoje działanie,

tak dzieje się zawsze, gdy ludzką mową głosi się Boskie

słowa. Głębia Bożej myśli otworzyła z wielką mocą głębię

serc słuchaczy. Pojawiły się znaki wskazujące na przyjęcie

zbawienia przez wybranych spośród pogan - mówili

językami i wielbili Boga (por. Dz 10,46).

 Wszystkie te spektakularne wydarzenia - cudowne

sprowadzenie Piotra, wizja domu Korneliusza, służyły

głoszeniu Ewangelii i przyjęciu chrztu. Pismo poucza, aby

słysząc głos Boga, nie zatwardzać serca (por. Ps 95,7;

Hbr 4,7). Korneliusz i jego dom usłyszeli w słowach Piotra

głos Boga, otworzyli serca i otrzymali Ducha Świętego;

On uzdolnił ich do wielbienia Boga i uczynił ich dziećmi

Bożymi przez chrzest w Chrystusie. Tak to Pan wypełnił

zapowiedź i "na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość"

(Ps 98,2). Również nas nie-Żydów obejmuje ta sama łaska.

 Połączenie z Jezusem, jak winogrono z krzewem, wlewa

w chrześcijanina soki Bożej miłości. Owoc oczyszczony

nie traci soków płynących w niepotrzebne liście i odrosty,

ale przyjmuje je wszystkie i dojrzewa. Dojrzałym owocem

jest miłość, która jest w nas. Bóg jest miłością i przychodzi

do nas w Duchu Świętym. Dzieje się to przez włączenie

w Chrystusa. Dlatego nasze życie ma być życiem Trójcy

Świętej - wieczną miłością Wspólnoty Osób. Wtedy

radość Jezusa będzie w nas i będzie ona doskonała (por.

J 15,11).

 Wszystko to dzieje się absolutnie bez naszych zasług.

Niczym sobie tego nie wypracowaliśmy, ani nie zas-

karbiliśmy łaski Boga. Nie my Go umiłowaliśmy i "łas-

kawie" wybraliśmy, ale On nas umiłował, gdyśmy jeszcze

byli grzeszni, i wybrał po to, żeby z nas uczynić obfite

owoce służące wielu.

 Odpowiedzmy z radością na Jego głos czystym i otwartym

sercem. Uwielbiajmy Boga słowem, pieśnią, tańcem,

językami, śmiechem, płaczem, radością, która ma być pełna

i doskonała! Alleluja!



Zrozumieć czystość (cz. 2)

5. Droga podzielonego serca
 Czasem może być tak, że człowiek mimo najszczerszych
chęci trwania przy Bogu ciągle odkrywa swoją niewierność;
ciągle rozmienia się na drobne i - rozum i wola swoje,
a uczucia swoje. Po grzechu odkrywamy naszą prze-
wrotność, niechęć do ofiary, chęć uciekania w to co łatwe,
co przyjemne.
 Doświadczamy takiego rozdarcia pomiędzy tym czego
byśmy chcieli "teraz, już"- niekiedy grzesznego , a tym do
czego dążymy, co jest naszym ideałem, wartością, o którą
chcemy walczyć.
Wtedy pytamy siebie czy to moje
zmaganie ma jakiś sens? I w tym
kryzysie zazwyczaj przyjmujemy
dwie postawy jak synowie z
przypowieści o miłosiernym ojcu:
1) poddajemy się i odchodzimy
od Boga niczym młodszy syn,
który zabrał swoje manatki
i część dziedzictwa ojca i ruszył
w dalekie strony, żeby wszystko
zmarnotrawić;
2) jak starszy syn tłumimy gniew,
bunt, nasze nieraz nierozumienie woli Bożej i przybieramy
"doskonałą powłokę", pozornie trwając przy ojcu. Prob-
lem starszego syna polega na tym, że nie przeżywa relacji
z ojcem jako syn ale jako niewolnik. Mówi do niego "oto
tyle lat ci służę". To gr. słowo sługa, tłumaczone jest
również jako niewolnik.
 Dramat grzechu polega na tym, że chcemy jak młodszy
syn, zabrać od Boga część i odejść, by w samotności
budować swoje własne "królestwo", podczas gdy Bóg chce
dać nam wszystko. Ojciec chce i do młodszego syna
powiedzieć i do każdego z nas - "dziecko, ty zawsze jesteś
ze mną i wszystko moje do ciebie należy."
Postawmy sobie dwa pytania:
Skąd czerpię "życie"?
Czego nie chcę przeżywać w łączności z Ojcem?
 Bóg zna nasze serca, przed Nim nie ma żadnej tajemnicy
i właśnie w tym powinniśmy odkrywać Jego Miłosierdzie.
Bóg jest Tym, Który nie gorszy się mną, ale daje przestrzeń,
w której mogę pozwolić sobie na totalną szczerość. Jest
dość cierpliwy, żeby prowadzić nas drogą oczyszczenia,
drogą od podzielonego serca do coraz większej jedności -
czystości serca.  Potrzeba Mu tylko naszego zaufania
i lojalności. I czasu - bo nawet najpiękniejsza relacja bez
czasu spędzonego po prostu razem nie przetrwa.
"Człowiek czystego serca nie ukrywa swojej twarzy,

Magdalena Szczerkowska na podstawie
J. Pierzchalski “Zrozumieć czystość”.

rozglądając się z lękiem. Jego twarz jest odsłonięta,
bezbronna. Widać na niej Chrystusowe ogołocenie
i podatność na zranienia".
6. Droga jedności - małżeństwo? Konsekracja?
Kapłaństwo?
 Jezus wzywa mnie do czystego życia w zjednoczeniu
z Nim i może się to realizować zarówno w konsekracji,
kapłaństwie jak i w małżeństwie.
Osoby konsekrowane są wezwane do tego, aby swoją

miłość do Jezusa wyrażać
szczególnie poprzez pewną
wstrzemięźliwość, tęsknotę
i pragnienie zjednoczenia na
drodze modlitwy, ale również
poprzez szeroko rozumianą
służbę drugiemu człowiekowi, by
w nim dotrzegać Chrystusa.
 Kapłan dodatkowo, jak
powiedział św. Jan Paweł II,
sprawuje Eucharystię "in Per-
sona Christi"- to znaczy więcej
niż w imieniu, czy zastępstwie

Chrystusa. To znaczy, że sakramentalnie utożsamia się
z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem."
 Szczególny rys takiego powołania dobrze oddaje zdanie
papieskiego kaznodziei, o. Cantalamessy: “w tradycji
Kościoła, Krzyż był często nazywany łożem małżeńskim,
na którym dusza jednoczy się z Boskim Oblubieńcem”.
 Z kolei w małżeństwie, kobieta i mężczyzna są zaproszeni
do budowania coraz głębszej jedności ze sobą poprzez
wyrażenie sobie wzajemnej miłości w gestach, bliskości
na wzór miłości i jedności Jezusa z Kościołem - Oblu-
bienicą, którego/którą poślubił na Krzyżu. Pragnienie
jedności małżeńskiej to obraz pragnienia jedności Jezusa
z duszą człowieka. I ta jedność małżeńska jest tym co
“ciągnie” ich do Nieba.
 Ale również w małżeństwie, jak powiedział wspomniany
o. Cantalamessa: “więzią najbardziej łączącą małżonków
nie jest ta, jaką odczuwają we wspólnej radości, ale raczej
ta doznawana we wspólnym cierpieniu - jedno dla dru-
giego, jedno z drugim, kochając się w cierpieniu i mimo
cierpienia. A pierwsza więź (radości) musi posłużyć do
umożliwienia tej drugiej”.
 I tak jak Bóg stworzył Ewę - nowego człowieka z boku
Adama, podczas gdy ten zapadł w głęboki sen, tak samo
Chrystus zapadając w głęboki sen śmierci, zrodził nas ze
Swojego przebitego Boku do nowego życia i to wiecznego!

Zapraszamy do parafialnej kawiarenki w niedzielę po
Mszy Świętej o 10.00 i 12.00 na pyszne ciasto i dobrą
kawę. Kawiarnia mieści się w domu parafialnym, a ciasto
zostało przygotowane przez naszą młodzież.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek, 7 maja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Stanisława Komorowska

Wtorek, 8 maja - Świętego Stanisława biskupa; 7.30 + Stanisława Komorowska;

18.00 + Janina Harasimowicz w m-c po śmierci

Środa, 9 maja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Stanisława Komorowska

Czwartek, 10 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + Jadwiga w 6. rocznicę śmierci i Bernard Klechowicz

Piątek, 11 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + mąż Bolesław, rodzice z obu stron i rodzeństwo

Sobota, 12 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + rodzice: Stanisława i Marian, teściowie: Rozalia i Wacław,

brat Stanisław oraz +z rodziny

Wniebowstąpienie Pańskie, 13 maja; 8.00 + Weronika i Kazimierz w 9. rocznicę śmierci; Władysława i Stanisław

10.00 - w intencji wspólnoty KSM "Semper Fidelis" w 20. rocznicę powstania oraz za + Jerzy Czaplewski, Mieczysław

Młodzianowski, Ryszard Pyrzyński, Michał Łysak, Franciszek Dargacz, Zdzisław Głogowski;

12.00 + Wojciech Górski w 1. rocznicę śmierci, +z rodziny: Tadeusz, Czesława, Gabriela; 18.30 +Stanisława Komorowska

1. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" dzisiaj w naszym kościele. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz.

18.30, a po niej modlitwa uwielbienia.

2. Nabożeństwa Majowe w dni powszednie o 17.30, w niedziele o 18.00. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe

 rodziny na tę piękną modlitwę. Od piątku w czasie nabożeństwa majowego będziemy odmawiać nowennę przed

 uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

3. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.45 w domu parafialnym.

4. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, we wtorek, 8 maja. Zapraszamy na

 Msze Święte o 7.30 oraz o 18.00. Odpust w parafii przy al. Legionów.

5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami

 o godz. 19.15.

7. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne" w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.

8. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej w czwartek o godz. 19.00 na plebanii.

9. W piątek rano udamy się z posługą sakramentalną do naszych chorych.

10. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 18.45. W niedzielę na Mszy Świętej

 o 12.00 rozpoczniemy nowennę przed sakramentem bierzmowania.

11. Spotkanie rodziców ministrantów, lektorów oraz dziewczynek ze scholi w sprawie wakacyjnego wyjazdu w przyszłą

 niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele.

12. Za tydzień rozpoczynamy Nabożeństwa Fatimskie. Przez 6 miesięcy każdego 13-go dnia miesiąca będziemy

 gromadzić się na Mszy Świętej, modlitwie oraz procesji. Zapraszamy w przyszłą niedzielę: 18.00 - nabożeństwo

 majowe; 18.30 - Msza Święta; 19.30 - procesja i Różaniec Fatimski.

13. W przyszłą niedzielę zapraszamy do sali parafialnej, która po Mszy o 10.00 i 12.00 zamieni się w kawiarnię. Będzie

 przygotowane pyszne ciasto i dobra kawa, herbata oraz napoje. Jest to inicjatywa wspólnoty młodzieżowej, która

 sprzedając ciasto zbiera fundusze na zorganizowanie pielgrzymki do Fatimy.

14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.


