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23 września – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny
Słowo na najbliższe niedziele…
Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie
(na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już 5.09.2021 r.
w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37
modlitwie i rozmyślaniu. Gdy
miał 5 lat, objawił mu się po raz 12.09.2021 r.
pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Syr 24,9-12.19-22; Kol 3,12-17; Mt
Franciszek
przyjął
habit 12, 46-50 – tom VI
kapucyński i otrzymał zakonne
imię Pio. Rok później złożył 19.09.2021 r.
śluby zakonne i rozpoczął Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk
studia filozoficzno-teologiczne. 9,30-37
W 1910 r. przyjął święcenia
kapłańskie.
Już
wtedy 26.09.2021 r.
od dawna miał poważne Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38problemy
ze
zdrowiem. 43.45.47-48
Po kilku latach kapłaństwa
został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod
koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był
kierownikiem duchowym młodych zakonników.
20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio
otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki
Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów
i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne
doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku
z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania
wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez
dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki,
o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty. Zmarł w swoim klasztorze
23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.
[https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-23a.php3]
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Witajcie Młodzi Przyjaciele!
Zapraszam do lektury nowego numeru Izydora. W tym wydaniu fragment kolejnej encykliki
Papieża Jana Pawła II oraz propozycja pieśni na wrzesień. Jak zawsze, nie zabrakło krzyżówki
oraz cyklu Kartka z kalendarza, a w nim przegląd uroczystości i świąt przypadających w tym
miesiącu.

Z encyklik Papieża Jana Pawła II
Tradycyjnie zachęcamy do lektury kolejnej encykliki Jana Pawła II. W tym numerze Izydora
fragment pierwszego rozdziału encykliki Fides et ratio. Całość dostępna m.in. na stronie
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/fides_ratio_1.html
Jezus objawia Ojca
7. U podstaw wszelkiej refleksji, jaką podejmuje Kościół, leży jego przeświadczenie, że zostało
mu powierzone orędzie, które bierze początek z samego Boga (por. 2 Kor 4, 1-2). Wiedzy, którą
pragnie przekazać człowiekowi, Kościół nie uzyskał w drodze samodzielnych przemyśleń,
choćby najwznioślejszych, ale dzięki przyjęciu z wiarą słowa Bożego (por. 1 Tes 2, 13).
U początków naszej wiary znajduje się spotkanie, jedyne w swoim rodzaju, które oznaczało
odsłonięcie tajemnicy przez wieki ukrytej (por. 1 Kor 2, 7; Rz 16, 25-26), teraz jednak
objawionej: «Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić
nam tajemnicę woli swojej (por. Ef 1, 9), dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie
mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami Boskiej natury». Bóg wystąpił
z tą całkowicie bezinteresowną inicjatywą, aby dotrzeć do ludzkości i zbawić ją. Bóg jest źródłem
miłości i dlatego pragnie być poznany, zaś poznanie Boga przez człowieka nadaje pełny kształt
wszelkiemu innemu prawdziwemu poznaniu sensu własnego istnienia, które ludzki umysł jest
w stanie osiągnąć.
8. Podejmując prawie dosłownie nauczanie zawarte w Konstytucji Dei Filius Soboru
Watykańskiego I i uwzględniając zasady sformułowane przez Sobór Trydencki, Konstytucja Dei
verbum Soboru Watykańskiego II uczyniła kolejny krok naprzód w odwiecznym dążeniu do
zrozumienia wiary przez refleksję o Objawieniu w świetle nauczania biblijnego i całej tradycji
patrystycznej. Podczas Soboru Watykańskiego I Ojcowie podkreślili nadprzyrodzony charakter
Bożego Objawienia. Krytyka racjonalistyczna, która w tamtym okresie zwracała się przeciwko
wierze, opierając się na błędnych, ale bardzo rozpowszechnionych tezach, pragnęła podważyć
wartość wszelkiego poznania, które nie jest owocem naturalnych zdolności rozumu. Ten fakt
kazał Soborowi stanowczo potwierdzić prawdę, że obok poznania właściwego ludzkiemu
rozumowi, który ze swej natury zdolny jest dotrzeć nawet do samego Stwórcy, istnieje poznanie
właściwe wierze. Jest to poznanie prawdy opartej na rzeczywistości samego Boga, który się
objawia, a więc prawdy niezawodnej, ponieważ Bóg się nie myli ani nie zamierza zwieść
człowieka.
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Pieśń na wrzesień
1. Witaj, Jezu, w tej świętości,
Witaj, Zbawicielu drogi,
Który z wielkiej swej miłości
Stałeś się dla nas ubogi.
(: Przyszedłeś z nieba na ziemię,
Abyś zbawił ludzkie plemię :).
2. Uczyłeś nas swym przykładem
Czynić wolę Ojca Twego,
Abyśmy, idąc Twym śladem,
Chowali nakazy Jego.
(: Ci tylko osiądą w niebie,
Którzy naśladują Ciebie :).
3. Z Ojca Przedwiecznego ręki,
Dla odkupienia naszego,
Piłeś kielich gorzkiej męki,
Nie żałując życia swego.
(: Tak bardzoś nas umiłował,
Żeś się za nas ofiarował :).

Kartka z kalendarza
3 – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dK
8 – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
12 – UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji
13 – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK
14 – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
15 – Wspomnienie NMP Bolesnej
16 – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa
18 – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zakonnika, patrona Polski
20 – Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Kim Teagon, prezbi., Pawła Chong Hasang i Tow.
21 – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
23 – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
27 – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
28 – Wspomnienie św. Wacława, męczennika
29 – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
30 – Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i dK
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej]
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Krzyżówka nr 24
1
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4
5
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PYTANIA: 1 Cukrowa na patyku; 2 Na półce w bibliotece; 3 Ostatnia wola; 4 Pieśń, którą często
śpiewano św. Janowi Pawłowi II; 5 Jeden z ewangelistów; 6 Nocny odpoczynek; 7 Używany
do notatek w szkole; 8 Pomieszczenie w szkole do nauki; 9 Święty z Pietrelciny; 10 Tańcowała
z nitką; 11 Pływają na rosole.
[Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię,
nazwisko i wiek) do 24 września. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
wylosowana zostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 23: ŚWIĘTY JACEK. Książkę
otrzymuje Hubert lat 10. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Uśmiechnij się…
W małej wiosce odbywały się prymicje i przy ołtarzu było wielu księży. Gdy główny celebrans
rozpoczynając Mszę powiedział: „Pan z wami”, pewna kobieta, nieprzyzwyczajona do tak
wielkiej ilości księży odpowiedziała : „I z duchami waszymi”.
[Maziarz Magdalena, Wolne żarty. Humor po chrześcijańsku 2.0, Wyd. AA, Kraków 2020]
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