
 Słowa kończące Ewangelię według św. Mateusza 
wskazują na uniwersalność Jego orędzia. Ten, którego wy-
czekiwał lud Izraela, a którego nie rozpoznał w dniu swego 
nawiedzenia (por. Łk 19, 44), został posłany ze swoją nau-
ką nie tylko do synów Izraela. On przyszedł, aby pojednać 
całą ludzkość z Bogiem, i pragnie dotrzeć ze swoim orę-
dziem do każdego człowieka. Apostołowie zostają posłani  
z misją do całego świata, mają pozyskiwać uczniów, tj. 
czynić chrześcijanami ludzi we wszystkich narodach. Bóg 
pragnie z każdym człowiekiem wejść w zbawczą komunię, 
aby pojednanie, które dokonało się na krzyżu, przybrało 
zasięg uniwersalny. 

 Jezu, wzbudź w naszych sercach troskę o misjonarzy 
i tych wszystkich, którzy na różne sposoby głoszą Twoją na-
ukę. 

Uniwersalność zbawienia 

28 maja 2017 r. 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800. 

1. Dzisiaj przypada 36. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała 
Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski oddał nasz naród  
w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament,  
a jednocześnie módlmy się o jego rychłą beatyfikację. 

2. Od jutrzejszego poniedziałku modlitewnie oczekujemy na zesłanie Ducha 
Świętego w dzień Zielonych Świątek. Licznie włączmy się we wspólno-
tową nowennę do Ducha Świętego, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzeb-
ne Jego światło i pociecha. 

3. W środę, 31 maja, będziemy przeżywać święto Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili zwiasto-
wania i niesie Go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie, podczas nawie-
dzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. My przez chrzest 
również jesteśmy zobowiązani do niesienia światu dobrej nowiny o zba-
wieniu. Niech to święto pobudzi nas do większej gorliwości apostolskiej.  

4. W tym tygodniu – w najbliższy czwartek – rozpoczynamy czerwiec, mie-
siąc poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po 
Mszy św. będziemy sprawowali nabożeństwa czerwcowe, podczas któ-
rych śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te 
nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy  
i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa bę-
dzie też celebrowana w naszych domach, przy przydrożnych kapliczkach 
i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie Boże miłosier-
dzie. 

5. W czwartek, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, na Euchary-
stię zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie mo-
dlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpie-
czeństwo w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kochał dzieci, zatem po-
zwólmy wszystkim dzieciom przychodzić do Niego po błogosławień-
stwo. 

6. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek  
i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątko-
wej w naszym kościele przed Mszą św. Pamiętajmy o modlitewnej proś-
bie o liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz o adoracji Najświęt-
szego Sakramentu i Komunii św. wynagradzającej. Niepokalanemu Sercu 
Maryi polecajmy nasze rodziny i naszą Ojczyznę. 

7. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta 
kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić 
przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię św. wielka-
nocną.  


