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VI Niedziela Wielkanocna

Czytania na dzisiejszą niedzielę:

1. czytanie (Dz 8, 5-8. 14-17)
2. czytanie (1 P 3, 15-18)

Psalm (Ps 66, 1-3a. 4-5. 6-7. 16 i 20)
Aklamacja (J 14, 23)

Ewangelia (J 14, 15-21)
Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich ucznió w:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, któ rego
świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie,
ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już
Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym
dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten
będzie umiłowany przez Ojca mego, a ró wnież Ja będę go miłował i objawię mu
siebie».
* * * * *
Benedykt XVI - następca Jana Pawła II - bardzo cenił
i szanował jego nauczanie i świadectwo życia. Wielokrotnie
odwoływał się do jego słó w i dzieł. Był na przykład
przekonany, że potrzeba budzić nadzieję wśró d wspó łczesnych ludzi - wzywać ich do
wyzbycia się lęku, stąd chętnie przypominał prorocze słowa papieża Wojtyły: "Nie
lękajcie się!".
Ś wiat, któ ry nas dzisiaj otacza jest sparaliżowany lękiem o zdrowie, o byt
materialny, o pokó j na świecie. Także w naszym kraju tyle trwogi, niezgody,
nienawiści, lęku o bezpieczeń stwo religijne i społeczne. Święty Papież z Wadowic
woła zatem z domu Ojca: "Nie bó jcie się, otwó rzcie, otwó rzcie na oścież drzwi
Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwó rzcie granice pań stw, systemó w
ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie
bó jcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie"
(por. Homilia podczas Mszy św. inauguracyjnej, 22 paź dziernik 1978).

Być człowiekiem odważnym - człowiekiem pokoju to znaczy być
wewnętrznie wolnym; być gotowym do najwyższej ofiary: [złożyć] dar z samego
siebie oraz [przyjąć] dar serca od Ojca, od Syna i Ducha Wspomożyciela. ON zapewnił:
Pozostawiam wam pokó j, obdarzam was moim pokojem. Kto miłuje jest gotó w do
takiej wymiary z Serca do serca - do wymiany duchowej - wymiany "odmieniającej
oblicze ziemi".
Jan Paweł II Wielki nie jest na dany po to, by go podziwiać i stawiać mu
pomniki. On jest - jak to trafnie zauważył Benedykt XVI - "jakby promieniem światła
wychodzącym ze słowa Bożego". On rozświetla nasze wspó łczesne, pogmatwane
drogi - jest drogowskazem i przewodnikiem na drogach naszej wiary. Uczy nas
odczytywać orędzie Ewangelii przez pryzmat swojego życia z wiary. Papież senior
przekonuje, że "interpretacja Pisma Świętego nie byłaby pełna, gdybyśmy nie
wsłuchali się ró wnież w tych, któ rzy naprawdę żyli słowem Bożym, czyli świętych".
Czyż te słowa nie odnoszą się właśnie do św. Jana Pawła II? Któ ż bardziej niż on
naprawdę żył słowem Bożym? Miał zatem rację św. Grzegorz Wielki, ucząc: Viva lectio
est vita bonorum - "życie świętych jest żywą lekturą". Można odczytywać życie
świętych, jak czyta się słowo Boże. Ich życie jest najlepszym komentarzem do
Ewangelii. Tak właśnie jest, gdy odczytuje się ż ycie św. Jana Pawła II. On wyjaśnia
nam słowa Ewangelii, by się "nie trwożyć w sercu i nie lękać"; by "przyjąć dar pokoju
od Ojca, i Syna i Ducha Świętego"; by "radować się z odejścia Jezusa do domu Ojca", bo
przyśle nam Ducha Wspomożyciela, któ ry "pouczy nas o wszystkim". Tak o tym
wszystkim uczył nas Duch ustami Świętego Papieża z Polski. "Najgłębsza
interpretacja Pisma pochodzi bowiem od tych, któ rzy pozwolili się kształtować słowu
Bożemu przez słuchanie go, czytanie i wytrwałe rozważanie". Tak czynił papież
Wojtyła przez cały swó j pontyfikat, docierając do wszystkich zakątkó w ziemi,
nawiedzając wielokrotnie swoją Ojczyznę, któ rą nazywał "swoją Matką".
Tak św. Jan Paweł II jest "promieniem światła wychodzącym ze słowa
Bożego" dla nas i na nasze czasy. On jak promień światła przechodzi przez witraż
naszych serc i rozświetla nasze wnętrze iskrzącymi się barwami świętości. Pozwó lmy
Świętemu Rodakowi świecić, promieniować, inspirować - tu i teraz! Niech i dziś uczy
nas odwagi, pokoju, radości, medytacji nad słowem Bożym i życia według Niego.
Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że
dałeś Kościołowi św. Jana Pawła II, i sprawiłeś, że
zajaśniała w nim Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża
Chrystusa i blask Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi, stał się żywym obrazem Jezusa Dobrego
Pasterza, wskazując nam świętość - wysoką miarę życia chrześcijańskiego, jako drogę
do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie
z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy… Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Najlepszym prezentem urodzinowym dla św. Jana Pawła
II jest nasze "viva lectio est vita bonorum" ("życie
świętych jest żywą lekturą") oraz wdrażanie w życie jego
motta "nie lękajcie się!". Podziel się dzisiaj dobrym słowem - słowem Bożym z bliźnimi!
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

ZBIÓRKA NA RESPIRATOR. PODZIĘKOWANIA!

Ks. Biskup dziękuje za solidarność w zbió rce na respiratory. Zbió rka trwała
od 2 do 30 kwietnia, w tym czasie zebrano ponad 392,7 tys. zł w tym 202 000zł
przekazali księża diecezji gliwickiej. Pieniądze przeznaczone zostały na
sfinansowanie respiratoró w i innego potrzebnego sprzętu w walce z koronawirusem.
Czcigodni Księża,Szanowne Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Diecezjanie!
Z początkiem marca rozpoczęła się w naszym kraju bezpośrednia walka z
zagrożeniem wywołanym przez światową pandemię koronawirusa. W obliczu
rozwijającej się pandemii i szybko rosnącej liczbie osó b zakaż onych, dnia 2 kwietnia
br. diecezja gliwicka pragnąc wesprzeć służbę zdrowia w walce z pandemią, zakupiła
– ze środkó w własnych – jeden respirator dla Oddziału Anastezjologii i Intensywnej
Terapii Wojewó dzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.
Tego samego dnia zwró ciłem się do Was z prośbą o włączenie się w dzieło
zakupu kolejnego, tak bardzo potrzebnego specjalistycznego sprzętu medycznego,
mając na uwadze, że zakupiony sprzęt zostanie w szpitalach także po ustaniu
epidemii i będzie służył pacjentom.
Pragnę Was poinformować, że na dzień zamknięcia zbió rki, czyli na 30
kwietnia br., zebrano z Waszych ofiar kwotę 392 722,00 zł.
Z zebranej kwoty zakupiono dla:
1. Szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach:
- 1 respirator za kwotę 85 000,00
- inny sprzęt medyczny za kwotę 40 400,00 zł
- ubrania ochronne za kwotę 16 605,00 zł
- testy na koronawirusa za kwotę 3 240,00 zł
Razem 145 245,00 zł
2. Oddziału Anastezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu:
- 2 respiratory za kwotę 170 000,00 zł
- dodatkowy sprzęt do respiratoró w za kwotę 27 441,00 zł
- ubrania ochronne za kwotę 20 036,00
- inny sprzęt medyczny za kwotę 30 000,00
Razem 247 477,00
W nawiązaniu do powyższego pragnę wszystkim, któ rzy odpowiedzieli na
moją prośbę i przyłączyli się do tego dzieła, złoż yć serdeczne podziękowanie. Bó g
zapłać Wam za konkretny gest solidarności i wyraz odpowiedzialności za tych, któ rzy,
walcząc z epidemią i jej skutkami, opró cz modlitwy, potrzebują także naszego
materialnego z serca płynącego wsparcia.
Wasz Biskup
+Jan Kopiec Biskup Gliwicki

SŁOWA PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU!
Wobec możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby
osó b, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi
duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, któ rzy tego nie uczynili, przystępowali do

sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić
głó d eucharystyczny i głó d Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie
tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środkó w
bezpieczeń stwa sanitarnego jakim są maseczki i dystans społeczny – podkreśla
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
Przewodniczący Episkopatu podziękował kapłanom za odważne towarzyszenie
wiernym w czasie epidemii, za to, że w kościołach dbali o bezpieczeń stwo wiernych
dezynfekując kościoły czy zachęcając by nie zwalniali się z dystansu społecznego oraz
noszenia maseczek. „Ufam, że wkró tce będziemy mogli cieszyć się pełnią
duszpasterskiego zaangażowania i posługi. Wszystkich Polakó w, a zwłaszcza chorych,
samotnych i cierpiących oraz tych, któ rzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie,
z serca błogosławiąc” – napisał abp Gądecki.
My także dziękujemy wszystkim parafianom za słowa wsparcia i modlitwy
w tym trudnym, dla wszystkich nas, czasie. Za to, że mimo trudności staraliście się
jak tylko to możliwe dostosować się do zarządzeń państwowych ale także do
zarządzeń Biskupa i Kościoła. Jak napisała św. Siostra Faustyna w swoim
Dzienniczku: „Większą mi oddajesz chwałę przez jeden akt posłuszeństwa, niżeli
przez długie modlitwy i umartwienia. Czyń tylko to, na co otrzymasz pozwolenie.”
Oczywiście epidemia jeszcze całkiem się nie zakończyła i cały czas musimy dalej
stosować się do przepisów sanitarnych dla naszego i innych bezpieczeństwa. Ale
jeśli będziemy dalej posłuszni wszystkim wytycznym, mamy nadzieję, że to szybko
się skończy i będziemy mogli cieszyć się swoją obecnością już bez żadnych
ograniczeń.

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

1. czytanie (Dz 16, 11-15) Chrzest Lidii
Ewangelia (J 15, 26 – 16, 4a) Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

18

Poniedziałek
maja

19

Wtorek
maja

1. czytanie (Dz 16, 22-34) Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia
Ewangelia (J 16, 5-11) Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was

20

Środa
maja

1. czytanie (Dz 17, 15. 22 – 18, 1) Paweł w Atenach
Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

21

Czwartek
maja

1. czytanie (Dz 18, 1-8) Święty Paweł w Koryncie
Ewangelia (J 16, 16-20) Smutek wasz przemieni się w radość

22

Piątek
maja

1. czytanie (Dz 18, 9-18) Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi
Ewangelia (J 16, 20-23a) Smutek wasz przemieni się w radość

23

Sobota
maja

1. czytanie (Dz 18, 23-28) Działalność Apollosa
Ewangelia (J 16, 23b-28) Opuszczam świat i idę do Ojca

24

Niedziela
maja

1. czytanie (Dz 1, 1-11) Uniósł się w ich obecności w górę
2. czytanie (Ef 1, 17-23) Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
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