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Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr:
Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A
myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.”
Trochę zaskakujące jest zakończenie Eucharystycznej mowy
Jezusa. Wydawać by się mogło, że powinno być w niej więcej
o Komunii św., o potrzebie przystępowania do sakramentów. Do
tego jesteśmy przyzwyczajeni z licznych kazań i nauk
rekolekcyjnych. Tymczasem w swoim pouczeniu o Eucharystii,
Jezus większy nacisk położył na wiarę, na zaufanie i więź
z Bogiem, niż na samo „jedzenie Komunii św.” Punktem
kulminacyjnym tej sceny jest jej zakończenie: chwila próby
wiary, której zostali poddani Apostołowie.
Wielu uczniów Jezusa nie przeszło tej próby pomyślnie. Za trudna
im się wydawała mowa Jezusa. Nie potrafili jej pojąć ani przyjąć.
Może zbyt ufali sobie, swojej logice i wyobrażeniom? Może za
mało znali Jezusa, za mało Go kochali, za daleko byli od Niego?
Może za mało było w nich życia duchowego, a za dużo
„cielesności”? Nie chodzi tu oczywiście o cielesność fizyczną,
która jest przecież nieodłącznym składnikiem człowieczeństwa
i pochodzi od Boga, ale o styl życia według wzoru tego świata,
czyli przeciwnie do woli Bożej. Ludzie „cieleśni” to ci, którzy
bardziej cenią sobie to, co ziemskie, ich własne, grzeszne, aniżeli
to, co proponuje nam Bóg.
Życie duchowe rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.
Prawdopodobnie wielu z nas doświadczyło kiedyś tego, jak
pogłębia się w nas życie wiary i modlitwy, jak lekko i radośnie
przychodzi nam zachowywać naukę i przykazania Chrystusa, gdy
zaczynamy ściślej obcować ze Słowem Bożym, gdy częściej
sięgamy po Pismo św. i nie tylko je czytamy, ale także
rozważamy i próbujemy na nie odpowiadać. To właśnie Słowo
Boże przyjęte z wiarą, jest w nas źródłem życia Bożego. Bez
Słowa Bożego nie ma ani wiary, ani prawdziwej pobożności, ani
życia chrześcijańskiego.
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Słowa, Twoje Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

w seminarium, a do nowicjatu jak na razie zgłosiło się
czternastu kandydatów; zobaczymu ilu z nich dotrwa do
końca nowicjatu i seminarium. Serdecznie zachęcam do
przyjmowania Obrazu Matki Boskiej do swoich domów i
modlitwy o powołania.
3. Rejestracja do Polskiej Sobotniej Szkoły w Norcross jest
otwarta do festiwalu pierogów, szkoła prowadzi zajęcia w
soboty od 10-13. Dzieci można zarejestrować po Mszy
Świętej u pani Ani Standish. Rejestracji można tez dokonac
przez internet na stronie polishclubofatlanta.org.
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OGŁOSZENIA

1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę
powstania naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego
Apostolatu. Zachęcam wszystkich do znalezienia czasu na
prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy
wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. Jana
Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem
Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o modlitwę w
intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu.
2. Od kilku lat nasza wspólnota podejmuje wysiłek modlitwy
do Maryi – Matki Kapłanów o nowe powołania kapłańskie i
zakonne. Obecny obraz powołań możemy określić jako
nienaklepszy, choć na pewno nie jest tragiczny. W tym roku
nasz nowicjat opuści sześciu nowicjuszy i rozpocznie studia

4. Festiwal pierogów już w najbliższą sobotę. Jak
doskonale wiecie jest to ogromne przedsięwzięcie i
wymaga mnóstwo pracy zarówno przed festiwalem jak i
w trakcie. Poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogliby
tak w przygotowaniu festiwalu jak i w trakcie. Wasza
pomoc jest nieoceniona i bardzo potrzebna.

