Franciszkañski k¹cik ogrodniczy
o. Erwin Urbaniak tel: 501-630-942

Kwiaty wiosenno - letnie w ofercie ogrodu
klasztornego w Gdañsku - Nowym Porcie:

Pelargonia
- stoj¹ca
- pó³wisz¹ca
Cena 1 doniczki: - 5 z³

Begonia
- bulwiasta
- semperflores
- dragon
- pó³wisz¹ce
- sollenia
Cena 1 doniczki: - od 2 do 10 z³

Swetunia
Cena 1 doniczki: - 6 z³
Wydawca Gazetki Franciszkañskiej:
O.dr Erwin Stanis³aw Urbaniak OFM
Gdañsk, Oliwska 2 tel.: 501-630-942

Gazetka
Franciszkañska
Koœció³ Morski - Gdañsk - Nowy Port
VI Niedziela Wielkanocna
17 maja 2020
NR 15 [67]
Msza œw.
NIEDZIELA:
8.00,10.00,12.00,16.30

Msza œw.
Dni powszednie:
7.30,18.30

Ewangelia wg œw. Jana (14,15-21)
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania. Ja zaœ bêdê prosi³
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami by³ na zawsze – Ducha Prawdy, którego
œwiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, poniewa¿
u was przebywa i w was bêdzie.
Nie zostawiê was sierotami. Przyjdê do was. Jeszcze chwila, a œwiat nie bêdzie ju¿
Mnie widzia³. Ale wy Mnie widzicie; poniewa¿ Ja ¿yjê, i wy ¿yæ bêdziecie. W owym dniu
poznacie, ¿e Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie mi³uje. Kto zaœ Mnie mi³uje, ten
bêdzie umi³owany przez Ojca mego, a równie¿ Ja bêdê go mi³owa³ i objawiê mu siebie».
Dzisiejsza liturgia przedstawia nam temat pojednania w Duchu Œwiêtym. Nowy
Pocieszyciel, dany ludziom, jest Duchem mi³oœci Ojca i Syna, którzy tak bardzo siê
mi³uj¹, ¿e a¿ s¹ jednym Bogiem. Niepojêta tajemnica Trójcy Œwiêtej ods³ania nam si³ê
mi³oœci miêdzy osobami. Ona ma w³adzê z-jednaæ ka¿dego i wszystkich ze sob¹. W
istocie, ka¿da mi³oœæ na ró¿nych stopniach, jednoczy ludzi.
Nie jest ³atwo ¿yæ w jednoœci kiedy inni o ni¹ nie zabiegaj¹. Dlatego œw. Piotr wspiera
nas swoimi s³owami. Pokazuje Chrystusa jako wcielon¹ mi³oœæ. On – Syn, doznaj¹c
wielu krzywd i niesprawiedliwoœci, nie przesta³ wierzyæ w bezb³êdne dzia³anie Ojca.
Aposto³ Piotr mówi nam o tym, ¿e lepiej wierzyæ i cierpieæ dla dobra, ani¿eli cierpieæ i
czyniæ z³o. Kroczenie drog¹ Jezusa – oto prawdziwa wiara.
Ewangeliczna mowa Zbawiciela wyra¿a g³êbokie pragnienie jednoœci ludzi. Jezus
jako Druga Osoba Boska zna smak wewnêtrznej, doskona³ej, idealnej, prawdziwej
mi³oœci z Ojcem i Duchem Œwiêtym. Wie On co najlepsze dla ludzi i ¿e takie mi³owanie w
naszym wykonaniu jest mo¿liwe. Ca³a wypowiedŸ Chrystusa, choæ trochê zawi³a,
przypomina opowiadanie dziecku o tajemniczym prezencie, tak ¿eby nie powiedzieæ co
to dok³adnie. Rodzic szuka sposobów na opisanie przedmiotu „dooko³a”, na
opowiedzenie do czego s³u¿y. Da siê wyczuæ pe³ne zaufania napiêcie w oczekiwaniu na
otrzymanie daru. Im wiêksze rozochocenie, tym wiêksze pragnienie, a tym samym
wiêksza radoœæ z otrzymania.

Gwizdanie na deszczu - Phil Bosmans
Jak to siê dzieje, ¿e niektórzy ze smutkiem spogl¹daj¹ w s³oñce,
a inni potrafi¹ gwizdaæ na deszczu ?
Jak to siê dzieje, ¿e niektórzy, kiedy tylko otworz¹ oczy,
zawsze widz¹ wady i b³êdy ?
To dlatego, ¿e o sensie ¿ycia i rzeczy
myœl¹ w wypaczony sposób.
Potrzebujê Boga
- nie nieuchwytnej postaci bez twarzy, gdzieœ daleko st¹d,
lecz przyjaciela, Ojca, który jest blisko.
Obcuj¹c w swym sercu z Bogiem,
ludzie ka¿dego ranka patrz¹ na œwiat innymi oczami.
............................

Byæ ubogim - Phil Bosmans
Nie wiesz,co to znaczy.
Byæ biednym,jak milony ludzi na œwiecie.
Nie wiesz, co to znaczy.
Zburz dom i postaw sza³as
z blachy, papy, eternitu i gliny.
Nie bêdzie sypialni ani barku.
Zamiast foteli i kanapy - deski i skrzynki.
Pozb¹dŸ siê auta, telewizora, radia.
Odetnij œwiat³o, telefon, wodê,gaz.
Zabraknie te¿ gazety, wie¿y stereo, lodówki, zamra¿alnika.
Zniknie ³adna odzie¿,lekarz, apteka,szpital.
Czy gdybyœ by³ ubogi, kocha³byœ tych,którzy op³ywaj¹ we wszystko
i niczym nie chc¹ siê podzieliæ? Nauczy³byœ siê nienawidziæ bogatych.
Obawiam siê,¿e tak jest w wielu krajach.

Parkowanie w s³oñcu - Phil Bosmans
Nie bêdê wiecznie chodzi³ po œwiecie.
Mój czas parkowania w s³oñcu na naszej ma³ej
planecie znajduje siê miêdzy wiecznoœci¹
przed moimi narodzinami
a wiecznoœci¹ po mojej œmierci.
Mam w³asny parkometr.
Nie mogê przestawiæ wskazówek.Nie mogê do niego
wrzuciæ nastêpnej monety i przed³u¿yæ czasu postoju.
Mój czas jest nieodwo³alnie ograniczony.
Nie ma takiej w³adzy, która mog³aby mi pomóc.
Moje ¿ycie jest jak imiê, które wypisuj¹ na morskim
piasku - wystarczy byle wietrzyk i wszystko znika.
I co dalej ?
Jedno jest pewne - nie trzeba siê smuciæ.
Trzeba raczej postaraæ siê zaparkowaæ w s³oñcu,
a nie w gnieŸdzie os, pe³nym drêcz¹cych, tocz¹cych jak
robaki trosk i sprawiæ, by dzieñ sta³ siê piêkny.
Zachwyciæ siê œwiat³em, mi³oœci¹, dobrymi ludŸmi i rzeczami.
B¹dŸ przyjazny, serdeczny wobec starego cz³owieka,
który wie, ¿e jego czas dobiega koñca,wobec chorego,
upoœledzonego, rozczarowanego, oszukanego
i tylu nieszczêœliwych,
dla których nie by³o ju¿ miejsca na s³oñcu.
Dla nich i dla wszystkich wokó³ trzeba zrobiæ wszystko,
by ich dni by³y piêkne.
¯eby byæ szczêœliwym,
w³aœciwie nie trzeba robiæ niczego wiêcej.
Parkuj w s³oñcu
i pozwól zegarowi iœæ dalej.

