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Wola nas po imieniu
Jezus powiedzia³:
«Zaprawdê, zaprawdê powiadam
wam: Kto nie wchodzi do owczarni
przez bramê, ale wdziera siê inn¹ drog¹,
ten jest z³odziejem i rozbójnikiem. Kto
jednak wchodzi przez bramê, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odŸwierny, a owce s³uchaj¹ jego g³osu; wo³a
on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postêpuj¹ za nim, poniewa¿ g³os jego znaj¹.
Natomiast za obcym nie pójd¹, lecz
bêd¹ uciekaæ od niego, bo nie znaj¹
g³osu obcych».
Tê przypowieœæ opowiedzia³ im Jezus,

lecz oni nie pojêli znaczenia tego, co im mówi³.
Powtórnie wiêc powiedzia³ do nich Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Ja jestem
bram¹ owiec. Wszyscy,
którzy przyszli przede
Mn¹, s¹ z³odziejami i rozbójnikami, a nie pos³ucha³y ich, owce. Ja jestem bram¹. Je¿eli ktoœ
wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie,
i znajdzie paszê. Z³odziej przychodzi
tylko po to, aby kraœæ, zabijaæ i nisz-

czyæ. Ja przyszed³em po to, aby owce
mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci».
J 10, 1-10

2 x Sanctus!
„Na chwa³ê Trójcy Przenajœwiêtszej,
dla wywy¿szenia katolickiej wiary
i wzrostu chrzeœcijañskiego ¿ycia, na
mocy w³adzy naszego Pana Jezusa
Chrystusa, œwiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a, a tak¿e Naszej, po uprzednim
dojrza³ym namyœle, po licznych proœbach o pomoc Bo¿¹ i po wys³uchaniu
opinii naszych Braci w biskupstwie
orzekamy i og³aszamy œwiêtymi b³ogos³awionych Jana XXIII i Jana Paw³a II
i wpisujemy ich w poczet œwiêtych
i polecamy, aby w ca³ym Koœciele byli
oni czczeni z oddaniem poœród œwiêtych. W Imiê Ojca i Syna i Ducha
Œwiêtego”.
Papie¿ Franciszek
Ewangelista maj 2014
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Ewangelia na niedziele 18 maja
Droga, Prawda, ¯ycie
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Niech siê nie trwo¿y serce wasze. Wierzycie w
Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o, to
bym wam powiedzia³. Idê przecie¿ przygotowaæ wam miejsce. A gdy odejdê i przygotujê
wam miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê was do siebie, abyœcie i wy byli tam, gdzie Ja
jestem. Znacie drogê, dok¹d Ja idê».
Odezwa³ siê do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak wiêc mo¿emy znaæ
drogê?» Odpowiedzia³ mu Jezus: «Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyœcie Mnie poznali, znalibyœcie i mojego Ojca.
Ale teraz ju¿ Go znacie i zobaczyliœcie». Rzek³ do Niego Filip: «Panie, poka¿ nam Ojca, a to
nam wystarczy». Odpowiedzia³ mu Jezus: «Filipie, tak d³ugo jestem z wami, a jeszcze Mnie
nie pozna³eœ? Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca. Dlaczego wiêc mówisz: Poka¿ nam
Ojca? Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? S³ów tych, które wam mówiê,
nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzie³. Wierzcie Mi, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.
Je¿eli zaœ nie, wierzcie przynajmniej ze wzglêdu na same dzie³a.
Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, bêdzie tak¿e dokonywa³ tych dzie³, których Ja dokonujê, owszem i wiêksze od
tych uczyni, bo Ja idê do Ojca».
J 14, 1-12

Ewangelia na niedziele 25 maja

Nie zostajemy sami
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania. Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca, a innego
Pocieszyciela da wam, aby z wami by³ na zawsze, Ducha Prawdy, którego œwiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Go nie widzi ani nie zna. Ale
wy Go znacie, poniewa¿ u was przebywa i w was bêdzie. Nie zostawiê was sierotami: Przyjdê do was. Jeszcze chwila, a œwiat nie bêdzie ju¿
Mnie ogl¹da³. Ale wy Mnie widzicie, poniewa¿ Ja ¿yjê i wy ¿yæ bêdziecie. W owym dniu poznacie, ¿e Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie
i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi³uje. Kto zaœ Mnie mi³uje, ten bêdzie umi³owany przez Ojca mego, a równie¿ Ja bêdê
go mi³owa³ i objawiê mu siebie».
J 14, 15-21

Ewangelia na niedziele 1 czerwca

Jest z nami
Jedenastu uczniów uda³o siê do Galilei na górê, tam gdzie Jezus im poleci³. A gdy Go ujrzeli,
oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus zbli¿y³ siê do nich i przemówi³
tymi s³owami:
«Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ
wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata».
Mt 28, 16-20

W tym miesiacu...
1 maja - wspomnienie œw. Józefa Rzemieœlnika
3 maja - uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski, G³ównej Patronki Polski
6 maja - œwiêto Œwiêtych Aposto³ów Filipa i Jakuba
8 maja - uroczystoœæ œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski
13 maja - wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Fatimy
14 maja - œwiêto œw. Macieja Aposto³a
16 maja - œwiêto œw. Andrzeja Boboli, prezbitera i mêczennika, patrona Polski
22 maja - wspomnienie œw. Rity z Cascia, zakonnicy
29 maja - œw. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
31 maja - œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
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26 maja

Dzieñ Matki
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27 kwietnia, na Placu œw. Piotra na Watykanie o godz. 10.00 rozpoczê³a siê Msza œw., podczs której papie¿ Franciszek uroczyœcie w³¹czy³ w poczet œwiêtych dwóch papie¿y: Jana XXIII i Jana Paw³a II.
W Ewangeliœcie przypominamy sylwetki obu tych wielkich œwiêtych, tak wa¿nych dla ¿ycia wspó³czesnego Koœcio³a i ka¿dego z nas.

Dobry papiez - sw. Jan XXIII
Jan XXIII - naprawdê nazywa³ siê
Angelo Giuseppe Roncalli. By³ patriarch¹ Wenecji w latach 1953-1958
, papie¿em i 3 Suwerennym W³adc¹
Pañstwa Watykañskiego od 28 paŸdziernika 1958 do 3 czerwca 1963. To
b³ogos³awiony Koœcio³a katolickiego.
Angelo Giuseppe Roncalli urodzi³ siê
25 listopada 1881 w Sotto il Monte
(obecnie Sotto il Monte Giovanni
XXIII - nazwane póŸniej na jego
czeœæ) w prowincji Bergamo we
W³oszech. By³ czwartym z jedenaœciorga dzieci w rodzinie biednych,
ale bardzo wierz¹cych, rolników.
Wielki wp³yw na wychowanie religijne i formacjê duchow¹ przysz³ego papie¿a wywar³ jeden z jego
wujów oraz proboszcz rodzinnej parafii ks. Francesco Rebuzzini.
Pocz¹tek drogi kap³añskiej
W 1893 Roncalli wst¹pi³ do ni¿szego seminarium duchownego w Bergamo, które jest zaliczane do najlepszych we W³oszech. By³ bardzo
zdolnym studentem dlatego otrzyma³
stypendium Fundacji Cesaroli
w Rzymie w seminarium œw. Apolinarego. W 1902 roku przerwa³ naukê, aby odbyæ s³u¿bê wojskow¹,
a po jej zakoñczeniu obroni³ doktorat
z teologii i 10 sierpnia 1904 r. w Rzymie zosta³ wyœwiêcony na kap³ana.
W s³u¿bie Koœcio³a
Podczas I wojny œwiatowej ks. Angelo Roncalli s³u¿y³ w wojsku jako sanitariusz, a nastêpnie jako kapelan szpitalny. W 1919 roku zosta³ mianowany
ojcem duchownym seminarium w Bergamo, a dwa lata póŸniej powo³ano go
do pracy w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Rzymie. W 1925 roku
zosta³ mianowany przez Piusa XI wiEwangelista maj 2014

zytatorem apostolskim w Bu³garii i biskupem.
W roku 1935 zosta³ apostolskim delegatem w Turcji i Grecji. Nawi¹za³ tam
pierwsze braterskie kontakty z chrzeœcijanami obrz¹dku wschodniego,
a tak¿e z muzu³manami. Po wybuchu
II wojny œwiatowej pomaga³ ludziom
przeœladowanym przez hitlerowców,

np. wysy³aj¹c do Palestyny podrobione œwiadectwa chrztu i imigracji dla
¯ydów wêgierskich.. W roku 1944
papie¿ Pius XII mianowa³ go Nuncjuszem Apostolskim w Pary¿u. W 1953
roku zosta³ mianowany kardyna³em,
a kilka dni póŸniej patriarch¹ Wenecji.
Na tronie Piotrowym
Po œmierci Piusa XII w 1958 roku
Roncalli zosta³ wybrany na papie¿a.
Pomimo tego, ¿e jego pontyfikat trwa³
tylko piêæ lat, odegra³ bardzo istotn¹
rolê w dziejach Koœcio³a. Jako biskup

Rzymu Jan XXIII zwo³a³ pierwszy synod tej diecezji, ustanowi³ komisjê ds.
rewizji prawa kanonicznego, której
ostatecznym celem by³o opracowanie
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. 25 stycznia 1961 roku zapowiedzia³ zwo³anie Soboru Watykañskiego
II, który rozpocz¹³ siê 11 paŸdziernika
1962 roku.
23 wrzeœnia 1962 r. zdiagnozowano u papie¿a raka ¿o³¹dka. Ostatnie
publiczne wyst¹pienie papie¿a odby³o siê 11 maja 1963 r., kiedy to
w³oski prezydent Antonio Segni
przyzna³ papie¿owi nagrodê za jego
zaanga¿owanie dla pokoju.
Jan XXIII zmar³ w Watykanie
3 czerwca1963 roku o godzinie
19:49. Jego ostatnie s³owa brzmia³y: "Nie mam innej woli, jak tylko
wolê Boga. Ut unum sint. (³ac. aby
byli jedno)".
Uœmiechniêty Papie¿
Jan XXIII przeszed³ do historii jako
"Dobry Papie¿ Jan" albo "Jan Dobry". Okreœlenia te oddaj¹ jego styl
bycia i sposób sprawowania pos³ugi: by³ cz³owiekiem promieniuj¹cym
ewangeliczn¹ dobroci¹ i Bo¿ym pokojem. £agodny, serdeczny, z poczuciem humoru ³atwo nawi¹zywa³
kontakty z innymi we wszystkich sytuacjach. Zawsze stara³ siê docieraæ do
tych, którzy szczególnie cierpi¹. Jego
pragnienie jednoœci Koœcio³a Chrystusowego wyrazi³o siê poprzez liczne
spotkania ekumeniczne..
Jan XXIII zosta³ og³oszony b³ogos³awionym przez papie¿a Jana Paw³a II
3 wrzeœnia 2000 roku. Wspomnienie
liturgiczne w Koœciele katolickim obchodzone jest 11 paŸdziernika.
Zosia Janicka
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Papiez pielgrzym - sw. Jan Pawel II
M³odoœæ
18 maja 1920 - Karol Wojty³a przychodzi na œwiat w Wadowicach
1926 - pocz¹tek nauki szkolnej. W latach
dzieciêcych rozpoczyna siê s³u¿ba o³tarza, wycieczki w góry
1929 - umiera matka, a w 1932 r. brat
Edmund, co jest du¿ym ciosem emocjonalnym dla m³odego
Karola
1938 - matura i rozpoczêcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagielloñskim; Karol Wojty³a
przenosi siê wraz z ojcem do Krakowa;
od pierwszego roku studiów rozwija siê
zainteresowanie teatrem
1 wrzeœnia 1939 - wybucha II wojna
œwiatowa; Karol Wojty³a przerywa studia
1941 - umiera ojciec Karola Wojty³y
1942 - Wojty³a
rozpoczyna konspiracyjne studia
seminaryjne pod
kuratel¹ abpa Sapiehy, nadal pracuj¹c w fabryce chemicznej Solvay
i uczestnicz¹c
w podziemnym teatrze
1 listopada 1946
- przyjmuje œwiêcenia kap³añskie z r¹k
arcybiskupa Adama Sapiehy; 2 listopada - msza œw. prymicyjna w krypcie œw.
Leonarda na Wawelu
Duszpasterstwo
1946-48 - studia teologiczne w Rzymie
1948 - powrót do Polski, objêcie wikariatu w parafii Niegowiæ ko³o Bohni
w Ma³opolsce
1949-51 - Wojty³a zostaje przeniesiony
do Krakowa, na wikarego parafii œw.
Floriana
Rozpoczyna siê okres intensywnej praStrona 4

cy duszpasterskiej (zw³aszcza z m³odzie¿¹), naukowo-dydaktycznej (Uniwersytet Jagielloñski, Katolicki Uniwersytet Lubelski: 1948 - doktorat,
a w 1953 habilitacja z teologii na
Uniwersytecie Jagielloñskim; wyk³ada filozofiê i teologiê), a tak¿e pracy twórczej (powstaj¹: dramat
"Brat naszego Boga", poemat "Pieœñ
o Bogu ukrytym")
28 wrzeœnia 1958 - Karol Wojty³a otrzymuje sakrê biskupi¹
1962 - uczestniczy w pracach Soboru Watykañskiego II (trwaj¹cych
do 1965 r.)
1964 - mianowany arcybiskupem metropolit¹ krakowskim
1967 - podniesiony przez papie¿a Paw³a VI do godnoœci kardyna³a
1978 - w sierpniu umiera papie¿ Pawe³
VI; kard. Wojty³a obecny jest na pogrzebie, uczestniczy te¿ w konklawe, które
wybiera papie¿a Jana Paw³a I
28.09. 1978 - Jan Pawe³ I umiera nagle,
po zaledwie 34 dniach pontyfikatu
3.10. 1978 - kard. Wojty³a
uczestniczy w pogrzebie Jana
Paw³a I
14.10.1978 - otwarcie konklawe msz¹ "pro eligendo
Papa" celebrowan¹ przez 110
ze 111 kardyna³ów , którzy
wybior¹ nowego papie¿a
16.10.1978 - oko³o godz.
17.15 metropolita krakowski, kard. Karol Wojty³a zostaje wybrany
263 nastêpc¹ œw. Piotra i przyjmuje imiê
Jan Pawe³ II. O godz.
18.44 na placu œw.
Piotra s³ychaæ s³owa
kardyna³a Pericle
Feliciego: "Nuntio
vobis gaudium magnum, habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem

Wojtyla qui sibi nomen imposuit Joannem Paulum Secundum"
Pontyfikat
21 stycznia - 1 lutego 1979 - pierwsza
podró¿ zagraniczna papie¿a do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama
2-10 czerwca 1979 - pierwsza pielgrzymka do Polski (Warszawa, Gniezno,
Czêstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, OœwiêcimBrzezinka, Nowy Targ). W Warszawie
Jan Pawe³ II wyg³asza s³ynne kazanie
"Niech st¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi"
1979 - ukazuje siê pierwsza encyklika "Redemptor hominis"
13 maja 1981 - Ali Agca strzela do papie¿a na Placu œw. Piotra w Rzymie
16 - 23 czerwca 1983 - druga pielgrzymka do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Czêstochowa, Poznañ, Katowice, Wroc³aw, Góra ŒwiêtejAnny, Kraków)
27 paŸdziernika 1986 - Œwiatowy
Dzieñ Modlitw o Pokój wAsy¿u z udzia³em 47 delegacji koœcio³ów chrzeœcijañskich i 13 religii niechrzeœcijañskich
8 - 14 czerwca 1987 - kolejna podró¿
do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin,
Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia,
Gdañsk, Czêstochowa, £ódŸ)
8 - 11 paŸdziernika 1988 - wyst¹pienie
w Parlamencie Europejskim i Trybunale
Praw Cz³owieka
1 - 9 czerwca 1991 i 13 - 20 sierpnia
1991 - dwuetapowa podró¿ do
Polski (Koszalin,
Rzeszów, Przemyœl, Lubaczów,
Kielce, Radom,
£om¿a, Bia³ystok, Olsztyn,
W³oc³awek,
P³ock, Warszawa oraz Kraków, Wadowice, Czêstochowa)
25 czerwca 1992 - papie¿ podpisuje
nowy Katechizm Koœcio³a Katolickiego
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22 maja 1995 - krótka wizyta papie¿a
w Skoczowie, Bielsku-Bia³ej i w ¯ywcu
(zorganizowana
przy okazji wizyty
w Czechach, pielgrzymka mia³a
charakter nieoficjalny)
5 paŸdziernika
1995 - Jan Pawe³
II przemawia na
forum ONZ
31 maja 10 czerwca 1997
- pielgrzymka do
Polski (Wroc³aw, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznañ, Kalisz, Czêstochowa, Zakopane, LudŸmierz, Kraków, Dukla, Krosno)
5 - 17 czerwca
1999 - kolejna
wizyta Jana Paw³a II w naszym
kraju (odwiedza
m.in. Gdañsk, Pelplin, Licheñ, Warszawê, Bydgoszcz, Toruñ)
24 - 25 grudnia 1999 - w Wigiliê o pó³nocy papie¿ otwiera Drzwi Œwiête
w Bazylice œw. Piotra na znak otwarcia
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
24 - 26 lutego 2000 - papie¿ pielgrzymuje na górê Synaj
12 marca 2000 - Dzieñ Przebaczenia.
Wyznanie win pope³nionych przez ludzi
Koœcio³a, Jan Pawe³ II przeprasza m.in.
¯ydów za przeœladowania
20 - 26 marca 2000 - pielgrzymka do
Ziemi Œwiêtej
16 - 19 sierpnia 2002 - pielgrzymka do
Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków)
Wrzesieñ 2002 - w trakcie pobytu
w letniej rezydencji Castel Gandolfo Jan
Pawe³ II pisze poemat "Tryptyk Rzymski"
Lipiec 2003 - papie¿ przebywa w Castel Gandolfo, œwiatowe media pisz¹
o z³ym stanie zdrowia Jana Paw³a II
2004 - pielgrzymka do Szwajcarii i Lourdes
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Styczeñ 2005 - stan zdrowia papie¿a
pogarsza siê z dnia na dzieñ
9 lutego 2005 - Jan Pawe³ II
nie bierze udzia³u w uroczystoœciach Œrody Popielcowej
Luty - marzec 2005 - papie¿
podupada na zdrowiu, dwukrotnie przebywa w klinice Gemelli,
lekarze dokonuj¹ zabiegu tracheotomii
27 marca 2005 - Jan Pawe³ II
udziela w Wielk¹ Niedzielê milcz¹cego b³ogos³awieñstwa "Urbi
et Orbi"
1 kwietnia 2005 - na Placu Œw.
Piotra czuwa ponad 10 tys. ludzi, do Watykanu od rz¹dów wielu pañstwa sp³ywaj¹ depesze z ¿yczeniami powrotu do
zdrowia i wytrwa³oœci, za
papie¿a modl¹ siê wyznawcy wielu od³amów
chrzeœcijañstwa
2 kwietnia 2005 roku
- papie¿ Jan Pawe³ II
umiera w Watykanie
Po œmierci Jana Paw³a II
zaczêto nazywaæ go
Wielkim (tylko trzech
papie¿y w historii Koœcio³a nosi³o taki
przydomek: Leon I, Miko³aj I i Grzegorz
I). W dniu pogrzebu nad Placem Œwiêtego Piotra w Rzymie wznosi³y siê okrzyki
i powiewa³y
transparenty
z napisem "Santo Subito" "œwiêty natychmiast". Jan
Pawe³ II by³ postaci¹ charyzmatyczn¹, osob¹
o g³êbokiej duchowoœci, wielkiej m¹droœci i wra¿liwoœci, œwiêtoœci osobistej. Sta³ siê autorytetem dla tysiêcy ludzi, zyska³ szacunek
i powa¿anie nie tylko wœród katolików
i chrzeœcijan, ale tak¿e wœród wyznawców innych religii.
Pod wieloma wzglêdami jego pontyfikat,
nale¿¹cy do najd³u¿szych w dziejach
Koœcio³a (26 i pó³ roku - 9666 dni), by³
niezwyk³y. Do najbardziej charaktery-

stycznych jego rysów nale¿a³a otwartoœæ
Papie¿a na ludzi i problemy wspó³czesnego œwiata, a jednoczeœnie bezkompromisowoœæ w kwestiach wiary, moralnoœci, nieustannej walki o godnoœæ cz³owieka.
Jan Pawe³ II by³ papie¿em-aposto³em,
bliskim wszystkim ludziom. Niwelowa³
dystans i bariery watykañskiego ceremonia³u, by³ bezpoœredni, spotyka³ siê ze
zwyk³ymi ludŸmi, szczególn¹ trosk¹ otacza³ zw³aszcza chorych, biednych, odrzuconych. Wiele uwagi poœwiêca³ zawsze
m³odym, zapocz¹tkowa³ tradycjê Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
Jan Pawe³ II to Papie¿-pielgrzym. Odby³
104 podró¿e zagraniczne, odwiedzaj¹c
132 kraje na wszystkich kontynentach,
oraz 100 pielgrzymek na terenie samych
W³och. Najwiêcej razy by³ w Polsce
(8 razy), we Francji i USA (po 7 razy).
Charakterystycznym elementem pielgrzymek papieskich by³y msze œwiête i spotkania z wiernymi, na które przybywa³y
t³umy - organizowano je na stadionach,
lotniskach, placach itp. Papie¿ zawsze
wyg³asza³ homilie lub choæby krótkie sentencje w jêzyku odwiedzanego kraju.
Jan Pawe³ II beatyfikowa³ 1338 i kanonizowa³ 482 osób - wiêcej ni¿ jakikolwiek poprzedni papie¿. Podczas swego
pontyfikatu powo³a³ te¿ wiêcej ni¿ poprzednicy kardyna³ów, w liczbie 231.
Wielk¹ wagê przywi¹zywa³ do
kwestii ekumenizmu, jednoœci
chrzeœcijan, a tak¿e relacji
z wyznawcami innych religii
i ateistami. Szczególne miejsce
zajmowa³ dialog z judaizmem
(jako pierwszy w dziejach papie¿ odwiedzi³ synagogê, niezwykle wa¿na by³a te¿ pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej i
modlitwa pod Œcian¹ P³aczu). Spotyka³
siê z przywódcami religijnymi, uczestniczy³ w modlitewnych spotkaniach przedstawicieli religii œwiatowych wAsy¿u.
Nie by³ obojêtny na wydarzenia ogólnoœwiatowe, spotyka³ siê ze œwiatowymi
przywódcami, przemawia³ w Parlamencie Europejskim, Trybunale Praw Cz³owieka, na forum ONZ, w siedzibie UNESCO.
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Specjalistka od spraw beznadziejnych
Pamiêtam moje pierwsze z Ni¹ spotkanie. Szuka³am wtedy medalika
z Duchem Œwiêtym; pani, która wtedy mnie obs³ugiwa³a, przek³adaj¹c
kolejne medaliki w pude³eczku, powtarza³a " œw.Rita.... œw.Rita... œw.Rita..." Nie mia³am pojêcia, ¿e taka
œwiêta w ogóle istnieje. Któregoœ
dnia spyta³am przyjació³kê, która bardziej ni¿ ja mia³a rozeznanie w tych klimatach. "A wiesz,
to taka œwiêta od trudnych
spraw, niemo¿liwych nawet".
I jakoœ tak siê potoczy³o, ¿e od
tamtego czasu œwiêta Rita pojawia³a siê obok mnie coraz czêœciej. A to film w telewizji, a to
ksi¹¿ka o jej ¿yciu...

przyj¹³ jednak do serca Jezusa i przebaczy³ mordercy.
Rita by³a matk¹ dwóch synów, z którymi mia³a k³opoty wychowawcze.
Boj¹c siê, by nie kontynuowali wendety, prosi³a Boga, aby raczej zabra³
ich ze œwiata ni¿ mieliby staæ siê zabójcami. Bóg wys³ucha³ tej proœby. Obaj

D³ugo nie trwa³o, a zaczê³a
dzia³aæ w moim ¿yciu. Postanowi³am poznaæ j¹ bli¿ej, zobaczyæ
sk¹d u niej ta chêæ wspomagania innych. Sk¹d ta œwiêtoœæ.
Bo¿a Pere³ka
By³a darem od Boga...wymodlona przez swych rodziców, przysz³a na œwiat oko³o 1381 roku
w Roccaporena niedaleko Cascii
(W³ochy). Na chrzcie otrzyma³a
imiê Margarita (Per³a), jednak rodzice nazywali j¹ Rit¹ (czyli Pere³k¹ :-) ). Choæ od dzieciñstwa
z têsknot¹ spogl¹da³a na pobliski
klasztor augustianek, by³a pos³uszna rodzicom i zgodnie z ich ¿yczeniem poœlubi³a Paola Manciniego.
By³ on cz³owiekiem wielce porywczym, gwa³townikiem. Ma³¿eñstwo nie by³o dla Rity radoœci¹, raczej
pasmem udrêk. Jednak dziêki jej wewnêtrznemu spokojowi i ³agodnoœci,
Paolo nabiera³ og³ady. W osiemnastym
roku ich ma³¿eñstwa zosta³ zamordowany. Byæ mo¿e pad³ ofiar¹ krwawej
wendetty w trwaj¹cej wówczas wojnie gwelfów i gibelinów, stronnictw
politycznych rywalizuj¹cych o wp³ywy
we W³oszech. Tu¿ przed œmierci¹
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m³odzieñcy, którzy planowali pomœciæ
ojca, zmarli podczas epidemii. Rita
zosta³a sama, mia³a wtedy zaledwie
36 lat.
A jednak klasztor
Wróci³a myœl o wst¹pieniu do klasztoru augustianek, jednak nie przyjmowano wtedy wdów, poza tym siostry obawia³y siê przyjêcia Rity ze wzglêdu na

waœnie rodzinne, w których uczestniczy³ jej m¹¿. Nie chcia³y uczestniczyæ
w potencjalnych próbach zemsty. Rita
by³a wielokrotnie odsy³ana "z kwitkiem" sprzed klasztornej furty. Odsy³ano j¹ wiele razy, a¿ nagle zaskoczone siostry znalaz³y j¹... w œrodku kaplicy. "Przyprowadzili mnie tu œwiêci
Jan Chrzciciel, Augustyn
i Miko³aj " wyjaœni³a Rita. Zdumione mniszki nie wiedzia³y, co odpowiedzieæ; przyjê³y Ritê do swego
grona.
Ciernie i ró¿e
Œwiêta szczególnie umi³owa³a sobie mêk¹ Chrystusow¹. Wielokrotnie spotykano j¹ le¿¹c¹ krzy¿em,
zalan¹ ³zami. Prosi³a gor¹co Jezusa, by da³ jej zakosztowaæ mêki
chocia¿ jednego ciernia, który rani³
Jego przenajœwiêtsz¹ g³owê. Zosta³a wys³uchana. W czasie modlitwy poczu³a nagle w g³owie silne
uk³ucie. Na tym miejscu wytworzy³a siê bolesna rana, która zadawa³a jej nieznoœne cierpienia przez
15 lat, a¿ do œmierci. Aby jednak
unikn¹æ sensacji, Rita prosi³a
Chrystusa, by rana by³a ukryta, ale
by pozosta³y cierpienia. Tak siê te¿
sta³o.
By³a pos³uszn¹ mniszk¹, wype³niaj¹c¹ gorliwie wszystkie polecenia
przeoryszy. Nawet to, które dotyczy³o podlewania suchego kawa³ka drewna... Jak wielkie by³o
zdumienie wœród sióstr, gdy wypuœci³ on listki, zakwit³ i da³ owoce.
Pod koniec ¿ycia, gdy Rita chorowa³a, odwiedzi³a j¹ kuzynka; poproszona
zosta³a przez Ritê o przyniesienie ró¿y
z ogrodu. A by³o to w œrodku zimy...
Zdawa³o siê, ¿e proœba jest niemo¿liwa do spe³nienia... A jednak dziewczyna powróci³a do celi Rity z piêknie
pachn¹c¹ ró¿¹ :-)
Œwiêta zmar³a 22 maja 1457 roku; jej
celê wype³ni³ zapach ró¿.
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Dziesiêæ lat po œmierci niezniszczone
zw³oki Rity zosta³y przeniesione do
klasztornej zakrystii i z³o¿one w ozdobnym sarkofagu. Cia³o pozosta³o giêtkie i do dziœ zachowa³o siê w doskona³ym stanie. W 1627 roku papie¿
Urban VIII og³osi³ Ritê b³ogos³awion¹,
a 112 lat temu zosta³a kanonizowana
przez Leona XIII.
Ratunek w sprawach trudnych
W Polsce doczeka³a siê specjalnego
nabo¿eñstwa. Ka¿dego 22. dnia miesi¹ca wierni gromadz¹ siê w koœciele
œw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. Po Mszy œw. odprawiane jest
nabo¿eñstwo, w czasie którego odczytywane s¹ proœby zanoszone przez
wiernych do stygmatyczki. Przychodzi
z pomoc¹ w sprawach, które s¹dz¹c
po ludzku s¹ niemo¿liwe.
Dlaczego tak? Myœlê, ¿e odpowiedŸ jest
ze wszech miar prosta. Rita ca³¹ sob¹
przylgnê³a do Chrystusa. Odda³a Mu
siê w ca³oœci. Zawierzy³a Jego woli
i tylko j¹ pragnê³a wype³niaæ... I pewnie dlatego Jezus da³ Jej sposobnoœæ
poœredniczenia w naszych modlitwach

i wypraszania tych "niemo¿liwoœci"...
Nazwano j¹ Œwiêt¹ od Ró¿."Znak
ciernia, niezale¿nie od cierpieñ fizycznych, jakie powodowa³, by³ niczym
pieczêæ jej boleœci wewnêtrznych, ale
przede wszystkim by³ dowodem jej
bezpoœredniego uczestnictwa w mêce
Chrystusa, której jednym z najbardziej
dramatycznych momentów by³o ukoronowanie koron¹ cierniow¹ w Pretorium" - przypomina³ Jan Pawe³ II.
Sama mogê byæ œwiadkiem jej dzia³ania... Zaskakuje sw¹ pomoc¹... Jakby
odczytywa³a proœby niewypowiedziane...
"Dziêkujê Ci, Panie, za dobra, którymi raczysz nas obdarzaæ za spraw¹
naszych œwiêtych braci ¿yj¹cych
z Tob¹ w chwale raju. Panie, maj¹c
ufnoœæ w Twoje mi³osierdzie, proszê
Ciê przez wstawiennictwo œwiêtej
Rity o ³askê naœladowania jej, szczególnie w mi³oœci do Ciebie i do bliŸnich, zgody na Twoj¹ wolê oraz pobo¿nego rozpamiêtywania mêki
Chrystusa, Twojego Syna. W powa¿-

nej potrzebie, która œciska mi teraz
serce, w ogromnym bólu, jaki mnie
drêczy, b³agam Ciê przez zas³ugi
Chrystusa i przez wstawiennictwo
tej drogiej œwiêtej, byœ mi dopomóg³,
pocieszy³ mnie i wys³ucha³. Obejmuj¹c krzy¿, obiecujê, ¿e zawsze bêdê
Ci wdziêczny za to, czego Ty, Nieskoñczenie Dobry, udzielisz mi dla
zbawienia mojego i tych, których Ci
powierzam. O chwalebna œwiêta
Rito, ka¿dego dnia pokazujesz dobrotliwie, ¿e to, co dla ludzi jest niemo¿liwe, u Boga jest mo¿liwe. Si³¹ twego wstawiennictwa wyb³agaj mi
³aski, o które pokornie ciê proszê.
Najdro¿sza œwiêta Rito, módl siê za
mn¹ i b¹dŸ b³ogos³awiona na wieki".
K.N.
za:
- Internetowa Liturgia Godzin, Czytelnia:
B³ogos³awieni i œwiêci
- M. Jakimowicz, Na k³opoty Ma³goœka,
w: Goœæ Niedzielny, 8 lipca
2012

Z ZYCIA PARAFII

Nowy witraz w kaplicy
„Za Mi³oœæ p³aci siê tylko Mi³oœci¹” - taki napis, s³owa œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus,
widnieje na nowym wita¿u, który w Wiekim Tygodniu pojawi³ siê w kaplicy naszej parafialnej œwi¹tyni. Witra¿ znajduje siê w dwóch oknach na chórze, dlatego widaæ go tylko od
strony o³tarza (nie zobaczymy go niestety siedz¹c normalnie w ³awkach). Warto jednak
przystan¹æ na moment np.wychodz¹c z kaplicy by przyjrzeæ siê mu siê uwa¿niej.
Sk³ada siê z dwóch czêœci: pierwsza nawi¹zuje do witra¿y, z koœcio³a g³ównego (fragment
têczy oraz czerwone promienie, podobne do tych z witra¿y z koœcio³a). Druga czêœæ - po
prawej stronie - przedstawia liliê, symbol czystoœci, oplatan¹ od do³u cierniami.
Autorem projektu nowego witra¿u jest nasz maltañski parafianin, Ivan Grixti.
Wiêcej o nowym witra¿u pisaæ bêdziemy w kolejnym numerze Ewangelisty.
red.

Swieta Wielkanocne w parafii
Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych Caritas Parafialna obdarowa³a darami ¿ywnoœciowymi 58 rodzin z naszej parafii, znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji materialnej. Dary sponsorowali parafianie, przynosz¹c wype³nione ¿ywnoœci¹ i s³odyczami „tytki charytatywne”, Rada Osiedla Rusa (zakupi³a „bony ¿ywnoœciowe”), oraz uczniowie ze Szko³y Podstawowej Nr 6, którzy zorganizowali
zbiórkê ¿ywnoœci przekazanej potem do Caritas.Wszystkim, którzy pomogli w tej akcji z serca dziêkuje Caritas Parafialna .
Ewangelista maj 2014
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Wielkanoc 2014 w naszej parafii

Liturgia Wielkiego Czwartku - umycie nóg 12 mê¿czyznom

Jak zawsze w czasie œwi¹t œpiewa³ chór Familia Cantans
Uroczyst¹
Mszê
œw.
Wi e c z e r z y
Pañskiej, pami¹tkê ustanowienia kap³añstwa,
sprawowali
wspólnie
wszyscy
ksiê¿a pos³uguj¹cy w naszej parafii

Czuwaliœmy przy Jezusie
w Ciemnicy...
...i w Grobie Pañskim.
Adoracja krzy¿a w Wielki
Pi¹tek.
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Wielka Sobota - czas trwania w ciszy przed
Grobem Pañskim...a tak¿e czas tradycyjnego
œwiêcenia pokarmów na wielkanocny stó³.

Sobotnia liturgia œwiat³a - ciemnoœci w koœciele
rozœwietlone œwiecami, odpalonymi od nowo
poœwiêconego pascha³u.

Litania do Wszystkich Œwiêtych, odœpiewana
przez mê¿czyzn przy chrzcielnicy.

fot. J. P.
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Uroczysta procesja rezurekcyjna na koniec liturgii wielkanocnej - dŸwiêkiem dzwonów i œpiewem oznajmiliœmy
œwiatu radoœæ ze zmartwychwstania Chrystusa.
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Proszê, by nie wrêczaæ przy tych okazjach kwiatów.
Œrodki na nie przeznaczone bêdzie mo¿na ofiarowaæ po Mszy œw. prymicyjnej
na wsparcie „Domu Pokoju” - sierociñca w Jerozolimie i Betlejem

Nabo¿eñstwa majowe w ci¹gu tygodnia o godz. 20.30,
w soboty i niedziele po mszy œw. o godz. 18.30
W maju wieczorne msze œw. w ci¹gu tygodnia o godz. 20.00
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