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EWANGELIA (J 14,1-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce
wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego
Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i
zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a
jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.
Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie
wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje
tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli
zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych
uczyni, bo Ja idę do Ojca.

KOMENTARZ
W ubiegłą środę, mimo ciągle trwającej epidemii, część
przedszkoli została otwarta. Jednak wielu rodziców, jeszcze nie
zdecydowało się skorzystać z tej propozycji. Lęk o zdrowie dzieci, w
wielu przypadkach, okazał się silniejszy i zwyciężył. Różne obawy i
niepokoje, związane z koronawirusem, towarzyszą nam już od wielu
tygodni.
Niezależnie jednak, od obecnie trwającej epidemii, są w naszym
życiu takie okresy, w których czujemy się niepewni i zagrożeni.
Zagrożenia przychodzą z różnych stron i bywają tak silne, że nikt nie
potrafi ukoić naszych skołatanych serc. Słowem niosącym prawdziwe
ukojenie i pocieszenie jest słowo Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, który
mówi: Niech się nie trwoży serce wasze.
Podczas mowy pożegnalnej, po wyjściu Judasza-zdrajcy z
Wieczernika, Jezus uspokaja swoich uczniów i zachęca ich, aby porzucili
lęk, który odczuwają i zaufali Mu. Zapewnia, że nie zostawi ich
sierotami, ześle Ducha Świętego, który będzie prowadził ich dalej. Wiele
razy po swoim zmartwychwstaniu, Jezus przychodząc do uczniów,
mówi: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje
świat, Ja wam daję.
Stwórca nie uzależnia naszego wewnętrznego pokoju od naszej
doskonałości, czy jej braku. Nie musimy być idealni, doskonali,
perfekcyjni duchowo czy moralnie. Zresztą nikt z nas, takim nie jest.
Winniśmy zaakceptować siebie, ze swoimi słabościami i
niedoskonałościami i nie sądzić, że muszę być doskonały, aby się zbawić.
Bóg nie oczekuje od nas postawy idealnej, doskonałej, On pragnie,
abyśmy Mu zaufali, zawierzyli swoje życie.
W czasie Ostatniej Wieczerzy Filip prosi Jezusa: Panie, pokaż
nam Ojca, a to nam wystarczy. W ten sposób wyraża myśli i pragnienia,
które nurtowały Apostołów i nurtują każdego człowieka. Pragniemy
zobaczyć Boga. Ale nie tylko zobaczyć. Chcemy Go dotknąć, zrozumieć,
zamknąć w swoich pragnieniach i potrzebach.
Tak czynił Judasz, który próbował narzucić Jezusowi misję
polityczną i w końcu zdradził Go. Podobnie Piotr próbował manipulować
Mistrzem, również Maria Magdalena po zmartwychwstaniu, gdy chciała
Go zatrzymać dla siebie.

W podobny sposób czyni wielu z nas. Stąd tyle fałszywych i
nieprawdziwych obrazów Boga w naszych sercach, które wywołują lęk.
Życiowe zawody i rozczarowania, rodzą czasem fałszywe rozumienie
Boga. Jednak prawdziwe oblicze Stwórcy objawia Chrystus. Kto Mnie
widzi, widzi także i Ojca - mówi Jezus. W Chrystusie, każdy może
zobaczyć prawdziwe oblicze Boga.
Jakiego Boga ukazuję światu poprzez swoje życie?
Proboszcz
Orędownik w czasie epidemii
Św. Andrzej Bobola patron naszej Ojczyzny
Zachęcam do żarliwej, pełnej wiary modlitwy przez
wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli, który jest nie tylko patronem
Ojczyzny, ale także szczególnym orędownikiem na czas epidemii. Kiedy
w roku 1628 Wilno nawiedziła zaraza, gdy wokół masowo umierali
ludzie, on wraz z innymi zakonnikami niósł pomoc potrzebującym, nie
bacząc na własne bezpieczeństwo. Epidemia zabiła sześciu (według
niektórych źródeł ośmiu) jego zakonnych braci, on przeżył. Święty
Andrzej Bobola towarzyszył Polsce i Polakom w trudnych momentach
historii także po swojej śmierci. Przypisywano mu m.in. ocalenie
Pińszczyzny od epidemii w latach 1709-1710 i później, w roku 1716. W
tym czasie epidemia na terenach dzisiejszej Białorusi zbierała wielkie
żniwo śmierci, a ominęła Ziemię Pińską, gdzie znajdowało się ciało
Męczennika.
Dodatkowa Msza św.
Od dzisiejszej niedzieli do wakacji, wprowadzamy dodatkową
Mszę św. w każdą niedzielę o godz. 15.00 rozpoczynając Koronką do
Miłosierdzia Bożego.
Aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku
pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy św. i przyjęcia
Komunii Świętej. sakramentalnej. Dlatego zwiększamy liczbę Mszy św.
umożliwiając większej grupie wiernych, w tym rodzinom z dziećmi i
młodzieży, uczestnictwo w życiu liturgicznym parafii.

Papież Franciszek w swoich homiliach wielokrotnie przestrzegał
przed ograniczeniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru
wirtualnego, bez możliwości osobistego udziału w sakramentach.
Podkreślił, że nie jest to sytuacja normalna, kiedy wierni, uczestnicząc w
Eucharystii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu, nie mogą
być na niej obecni fizycznie i mogą przyjmować jedynie Komunię Świętą
duchową.
Uroczyste rozpoczęcie procesu kanonizacji
Emilii i Karola Wojtyłów
Na 11 dni przed setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II w
Bazylice Ofiarowania NMP rozpoczął się proces kanonizacji Jego
rodziców – Emilii i Karola Wojtyłów. Z tej okazji na całym wadowickim
Rynku zostały wywieszone papieskie flagi i specjalne maszty,
prezentujące poszczególne etapy życia św. Jana Pawła II i jego drogę od
narodzin do świętości.
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Od dzisiejszej niedzieli do wakacji, wprowadzamy dodatkową Mszę
św. w każdą niedzielę o godz. 15.00 rozpoczynając Koronką do
Miłosierdzia Bożego.
Dziś Nieszpory i nabożeństwo majowe o godz. 17.45.
Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 18.00. Zachęcamy do
modlitwy Litanią loretańską.
W czwartki zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
Adoracja rozpoczyna się po Mszy św. godz. 8.00 w kościele i trwa
do godz. 18.30.
Informujemy, że poza odkładaniem na dalszy termin uroczystości
komunijnych istnieje także możliwość indywidualnego lub
kilkuosobowego przygotowania dzieci do przyjęcia I Komunii
Świętej. Wówczas uroczyste przyjęcie I Komunii Świętej nastąpi
indywidualnie w uzgodnionym terminie.
Istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty podczas każdej
Mszy św.

