42/21 1129

17 października 2021

CZY WY WIECIE, ŻE MY MAMY PAPIEŻA. Piosenka o św.
Janie Pawle II. Przedszkole E.
Bojanowskiego. Więcej na
www.sluzebniczki-przemysl.pl

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 10, 35-45
Co chcecie, żebym wam uczynił? Na to pytanie słyszymy jakże ludzką odpowiedź; dwóch uczniów chce
być czczonymi prawie na równi z Panem Jezusem, Synem Bożym. Jak to możliwe? Dopiero co kłócili się,
który z nich będzie pierwszy, a który ostatni, a teraz jeszcze to? Czyżby nauka Nauczyciela w ogóle do nich
nie trafiała? A może oni tylko ją słyszą, a nie słuchają?
A może są tacy jak my; posłuchamy Słowa Bożego w niedzielę, uświadomimy sobie swoje błędy i przez
pewien czas nawet staramy się nad nimi pracować, ale… po dłuższym czasie zostajemy przytłoczeni codziennością i nasza praca nad sobą gubi się w nauce, pracy i domowych obowiązkach.
Skupmy się jednak na samym życzeniu dwóch uczniów. Chcieliby korzystać z chwały Pana Jezusa, ale
czy na pewno zdają sobie sprawę z czym to się wiąże? Tak jak wielu z nas podziwia sportowców, filozofów, a może ludzi majętnych i chciałoby być w tym miejscu co oni, ale niekoniecznie chciałoby przejść
żmudną i trudną drogę do ich obecnej pozycji. Chrystus zapłacił najwyższą cenę… za nas. Czy więc egoistyczne pytanie uczniów nie wyklucza ich z zasiadania po prawej i lewej stronie Syna Bożego? Trudne to
pytania, ale musimy sobie na nie odpowiedzieć, ponieważ dotyczą one nas dzisiaj tak samo jak uczniów
wtedy.
Najważniejsze jednak jest to, że właśnie takimi „ułomnymi w wierze” ludźmi otaczał się Nauczyciel. Jest
też więc miejsce i dla nas blisko Boga.
Sebastian Niemkiewicz
Święty Jan Kanty w wieku 23 lat rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. 1421 roku. Po uzyskaniu tytułu magistra filozofii w 1418 roku, przez osiem lat uczył w Miechowie
w szkole klasztornej, prowadzonej przez Bożogrobców. W 1429 roku powrócił do Krakowa obejmując
katedrę filozofii a następnie, po odpowiednim przygotowaniu, prowadził również wykłady z teologii. W
1450 roku odbył pielgrzymkę do Rzymu.
Do historii przeszedł jako człowiek bardzo miłosierny i łagodny. Po zajęciach dydaktycznych odwiedzał
chorych, organizował pomoc niezamożnym żakom, uczył ich wzajemnej solidarności. Jego przykład pociągał studentów do większej aktywności w społeczności akademickiej.
Święty Jan Kanty z wielkim talentem prowadził wykłady a także starał się wychowywać studentów, przede
wszystkim przez osobisty przykład. Prowadził surowy tryb życia, często pościł i wiele się modlił. Można go
było spotkać na ulicach Krakowa, jak szedł z tobołkiem ubrań przygotowanych dla potrzebujących.
Obecny patron UJ był niezwykle pracowity, przepisał ręcznie 28 tomów, w sumie piętnaście tysięcy stron!
Wszelkie przeciwności znosił z wielką pogodą ducha. Był też gorliwym duszpasterzem, z wielką gorliwością głosił kazania, czerpiąc natchnienie z Pisma Świętego. Miał wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej.
Papież Klemens XIII tak scharakteryzował jego postać: "W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu
ani obłudy: co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego
stronie. Codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo
modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak więc zawsze Boga tylko miał w
sercu i na ustach".
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INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA
KRONIKA BEATYFIKACJI – O.
Gabriel Jan Bartoszewski OFMCap
Wyjątkowy, bogato
ilustrowany
album prezentujący postać kard.
Stefana Wyszyńskiego. Zawiera
zarówno materiały
archiwalne, jak i
współczesny obraz
miejsc, z którymi
wielki mąż stanu
był
szczególnie
związany. Opowieść zamknięta została relacją
z uroczystości beatyfikacyjnych. Całość uzupełnia starannie opracowane kalendarium życia
i działalności Prymasa. Autor, o. Gabriel Jan
Bartoszewski, osobiście znał Kardynała i towarzyszył mu, a po jego śmierci prowadził proces
beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.
DEKALOG.
ORĘDZIE ŚW.
JANA PAWŁA
II DO POLAKÓW – ks.
Edward Staniek
Trzydzieści
lat
temu, w czerwcu
1991 roku, u progu
odzyskanej
wolności, do Polski, swojej Ojczyzny, przybył
Jan Paweł II, by
w tym szczególnym momencie
dziejów przypomnieć rodakom prawdy Dekalogu. Wygłoszone wtedy przez Ojca Świętego nauki pozostały
nieodrobioną do dziś katechezą. Do rozważań
nad papieskimi katechezami wracamy dziś
wraz z ks. prof. Edwardem Stańkiem, który
prostym językiem próbuje ukazać nam ich sedno.

