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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Przykazanie nowe
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: "Syn Człowieczy
został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony.
Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym,
i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie
Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię,
dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak,
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".
Ewangelia * J 13, 31-33a. 34-35

Miłujcie się…
Tak często słyszym y dzisiaj w przestrzeni publicznej o „mowie nienawiści”, o fali hejtu,
a tak rzadko o „mowie miłości”. Zwłaszcza teraz, kiedy trwa kampania przedwyborcza, jesteśmy świadkami w środkach masowego przekazu wielu słów pełnych nienawiści, agresji,
wypowiadanych pod adresem innych ludzi, innych kandydatów.
Co się stało:
– że zamiast posługiwać się językiem miłości, szacunku zaczęliśmy się wzajemnie
obrażać, nienawidzić, pogardliwie mówić i wyrażać się o innych,
– że w jednym domu, przy wspólnym stole nie można normalnie porozmawiać, bo zaraz
wybucha kłótnia,
– że ktoś palnie jakąś głupotę, a za chwilę całe stado „papug” bezmyślnie ją powtarza –
cytując, linkując, tweetując, mailując itp…
Nie bawmy się jednak w politykę, tylko spójrzmy na nasze podwórko, na nasze
codzienne zachowanie, słowne odzywki wobec najbliższych…
Jaką wartość ma dziś moje słowo, które wypowiadam? Obawiam się, że nie ma żadnej
wartości. A dlaczego?
– bo nie dbam o to…
– bo nie biorę odpowiedzialności za to słowo, które wypowiadam…
Jest takie powiedzenie: „Co w sercu to i na czubku języka”. Może więc w moim sercu
jest zbyt dużo złości, nienawiści i wszelkiego rodzaju sądów, a język tylko to uzewnętrznia?
Psalmista pisze: Z mego serca płynie piękne słowo (por. Ps 45, 2).

Jakie słowo płynie z mego serca? Z moich ust? Piękne czy… plugawe? Pełne miłości
czy np. hejtu?
Coraz częściej słyszymy niepokojące informację, że:
– gimnazjalistka nie wytrzymuje presji słownej swoich koleżanek i popełnia samobójstwo,
– że młody zdolny student, ambitny człowiek pełen planów na życie i na przyszłość,
podejmuje również taką drastyczną decyzję…
Dlaczego tak się dzieje? Pewnie nigdy nie dowiemy się tego… Może właśnie „złe” słowo
zatruwa krew, myśli, duszę i serce takich osób. Nie nam osądzać kogokolwiek, ale zróbmy
sobie (tak dla samych siebie) taki rachunek sumienia z „jakości” wypowiadanych słów.
A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą
sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie
słów twoich będziesz potępiony (Mt 12, 36-37).
Pewnie każdy z nas zaobserwował specyficzny mechanizm polegający na tym, że
przemoc rodzi przemoc, nieżyczliwość generuje nieżyczliwość, agresja rodzi agresję itd.
Trzeba wielkiej determinacji i samozaparcia, by odpowiadać dobrem na doznane zło.
Dlatego w dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam bardzo cenną wskazówkę: Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali (por. J 13, 34). A jest to nie tylko wskazówka, by dobrem odwdzięczać się za otrzymane od innych dobro. To powinno być przecież
naturalne, choć też z pewnością wymaga wielkiego samozaparcia i nie zawsze to udaje się
nam. Jezus nie zachęca, ale zobowiązuje nas jako swoich uczniów, by za zło płacić dobrem,
by zło dobrem zwyciężać. Jeśli naprawdę zaczniemy żyć tym przykazaniem, to szybko
przekonamy się, że warto dla jednej miłości żyć i dla niej ponosić wszelkie trudy.
Prorok Izajasz również będzie nas zachęcał:
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana.
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje nad waszymi drogami
myśli moje nad myślami waszymi (Iz 55,6-9).
Może to jest rada i wskazówka na dzisiejsze czasy? Szukać Boga i Jego wskazań oraz
kierować się w życiu zawsze przykazaniem miłości. Czy wtedy zniknie z naszego języka
wszelka „zła mowa”? Nie wiem, ale jeśli nie zaczniemy o tym mówić, nie zaczniemy dbać
o kulturę naszego języka, to świat na pewno nie będzie lepszy tylko gorszy. Zmartwyc hwstały Chrystus swoim przestraszonym, zalęknionym uczniom powie: Nie lękajcie się!
Odwagi! Więc i my z tym większą determinacją i miłością troszczmy się, by w naszym codziennym życiu było więcej „mowy miłości”, „kultury miłości” i zdrowego człowieczeństwa…

Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali (por. J 13, 35).
Trudne wyzwanie, ale jakże piękne i jakże bardzo potrzebne nam dzisiaj…

Rodziców dzieci klas II zapraszam w piątek na godzinę 16 00 do generalnego sprzątania
naszej świątyni przed uroczystością niedzielną. Zaś rodziców dzieci I Komunijnych
zapraszam w najbliższy czwartek do uporządkowania terenu wokół naszej świątyni.

Duszpasterz w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu o. Jacek Burnus CSsR





Msze święte w intencji:

W tym tygodniu patronuje nam:
w piątek, 24 maja, Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych, Dzień
modlitwy za Kościół w Chinach.


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki
będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego
świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza.
2. Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, artystyczne, edukacyjne
i wychowawcze. Gorąco zachęcamy do włączenia się w ten projekt, o którego szczegółach
można przeczytać na stronie www.darna100.pl”.
3. W dniu jutrzejszym, tj. w najbliższy poniedziałek, przeżywać będziemy wizytację kanoniczną naszej parafii przypadającą raz na pięć lat. Przybędzie do nas ksiądz biskup Arkadiusz Okroj, sufragan naszej Diecezji Pelplińskiej, który udzieli również Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży o godzinie 1700. Udekorujmy nasze krzyże i kapliczki oraz domy.
To jest parafialne święto przypadające raz na 5 lat. Zapraszamy wszystkich parafian i gości
na uroczystą Mszę świętą o godzinie 1700. Na godzinę 1500 zapraszam do plebanii na spotkanie z księdzem biskupem członków Parafialnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej.
4. Msze święte od wtorku do piątku włącznie powrócą do kaplicy Ogrójca i będą celebrowane tylko rano. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 720. ustanowił
to wspomnienie dniem modlitwy za Kościół w Chinach. Odpowiedzmy na ten apel papieża.
W tej intencji odprawimy nabożeństwo majowe.
5. W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Papież Benedykt XVI
6. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszenia po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe naczynia liturgiczne: puszki do
Najświętszego Sakramentu do polowych celebr odpustowych na kalwarii.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
8. Wstawiennictwu Pani Loretańskiej polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego
tygodnia.
9. W przyszłą niedzielę 19 dzieci z naszej parafii przystąpi po raz pierwszy do Komunii
Świętej. Spowiedź święta dla nich i ich rodziców oraz gości w sobotę od godziny 900
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† Rodziców: Jana i Gertrudy Felskowskich oraz braci;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Heleny, Bernarda i Jana Stanisławskich oraz Stefana;
† Urszuli i Józefa Tuszkowskich oraz Jadwigi i Franciszka Repińskich;
† Jana i Adama Narlochów;
WIZYTACJA KANONICZNA BISKUPA ARKADIUSZA
† Alfonsa i Eryki Tuszyńskich;
w intencji parafii oraz młodzieży bierzmowanej Msza święta
pod przewodnictwem księdza biskupa Arkadiusza
z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży

720

a/ † Rodziców: Feliksa i Anieli Miszke oraz rodzeństwa ;
b/ † Józefa – w rocznicę urodzin, żony Anieli i zmarłych z rodziny ;

720

a/ † Heleny Miloch – w dniu imienin ;
b/ Róży p. Gertrudy Drążek z Wdzydz Tuch. o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich bliskich oraz o nagrodę nieba
dla zmarłych zelatorek i członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720

a/ † Genowefy Wesołowskiej – od Firmy p. Synaka;
b/ † Heleny Jażdżewskiej i męża Pawła;
c/ † Zbigniewa Milocha – rodziców i rodzeństwa;

piątek
24.05.

720

a/ † Jerzego Narlocha – intencja z pogrzebu;
b/ † Anny i Alojzego Cysewskich oraz Józefa Łangowskiego;
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† Anieli – z okazji imienin i Zygmunta Żyndy;
Spowiedź święta
† Wiesława Rusa – w 6 rocznicę śmierci;
† Heleny i Zygmunta Ostrowskich oraz rodziców z obu stron
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† Mamy Łucji – z okazji Dnia Matki;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
W intencji Dzieci i Rodziców – z okazji Uroczystej I Komunii Świętej;
ks. proboszcz Jan Flisikowski
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