Św. Rita z Cascii (22 maja)
Rita na chrzcie otrzymała imię Małgorzata. Już jako dziewczynka marzyła, aby wstąpić do zakonu. Jednak w wieku 12 lat rodzice wydali ją za mąż za mężczyznę, który okazał się agresywny i brutalny. Urodziła mu dwóch synów (bliźniaków), którzy charakter odziedziczyli po ojcu. Po 18 latach małżeństwa mąż Małgorzaty ginie w bójce. Synowie postanawiają pomścić
ojca. Matka wtedy modliła się do Boga, by raczej wezwał ich do siebie niż dopuścił do popełnienia przez nich zbrodni. Młodzieńcy ciężko zachorowali i umarli. Przed śmiercią na prośbę
matki wybaczyli mordercom ojca. Po śmierci synów Małgorzata wstąpiła do zakonu augustianek-eremitek. Ale nim została przyjęta dwukrotnie jej odmawiano. Według legendy Ricie ukazali się: św. Jan Chrzciciel, św. Augustyn i św. Mikołaj i odprowadzili ją pod bramy klasztoru,
które same się otworzyły. Życie w klasztorze Rita spędzała na pokucie i modlitwie do Jezusa
Ukrzyżowanego. W czasie wizji w 1443 r. otrzymała stygmaty korony cierniowej, które zachowały się do śmierci 22 maja 1457 r. Święta Rita jest patronkom spraw beznadziejnych,
chroni przed ospą. W Polsce kult świętej pielęgnowany jest w klasztorze i kościele Augustianów w Krakowie, w klasztorze w Łomiankach oraz w Nowym Sączu. Modlitwa. Św. Rito, stanowisz wzór żony, która wie, że małżeństwo jest czasami krzyżem, który przyjmujemy na nasze barki. Modlę się o cierpliwość i pokorę, by móc znosić przykrości, jakie czasami sprawiają
nam nasi bliscy. Amen.
Św. Izydor Oracz (15 maja)
Urodził się ok. 1080 r. w Madrycie, który został zajęty przez Arabów. Musiał dlatego
opuścić to miasto z innymi chrześcijanami.
Izydor był skromnym robotnikiem rolnym. Poślubił sobie równą sanem Marię. Wkrótce doczekali się potomka, ale ich dziecko żyło zaledwie kilka miesięcy. Śmierć syna oboje
uznali za znak od Boga. Stwierdzili, że bezdzietność jest im pisana i postanowili żyć
w czystości. Izydor wstawał zawsze przed
świtem, by udać się na najwcześniejszą
mszę św. Gdy kończył pracę w polu również
oddawał się modlitwie. Powstało wiele legend
o Izydorze. Jedna z nich mówi, jak ktoś doniósł, że Izydor zawsze spóźnia się do pracy,
gdyż za długo modli się na mszy. Pracodawca postanowił sprawdzić czy to rzeczywiście
pobożność jest przyczyną spóźnień Izydora.
Gdy skradał się za nim, ujrzał krążące nad
Izydorem anioły. Nie odważył się wiec zwróci
mu uwagi. Izydor, z racji swego zawodu
zwany Oraczem, dzielił się wszystkim co miał
z najbiedniejszymi. Jego sława rozeszła się
szeroko, a gdy zmarł szybko stał się obiektem kultu. W naszej parafii, w ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Izydora.
Modlitwa. Boże, św. Izydor, w prostocie
swego serca, potrafił całym swym życiem
głosić chwałę Twej miłości. Niech za jego
przykładem i nam będzie dane przeżyć życie
z miłością do Ciebie i do innych ludzi. Amen.

Św. Petronela (31 maja)
Niewiele wiemy o życiu św. Petroneli. Wiadomości o niej pochodzą głównie z opowieści
z okresu średniowiecza. Większość z nich
podaje, że Petronela była piękną kobietą.
Jedne z legend podają, że była córką św. Piotra, inne twierdzą, że przyjęła chrześcijaństwo
z rąk św. Piotra po tym, jak ją wyleczył z poważnej choroby. Pewne jest, że była Rzymianką i chrześcijanką, i że rzeczywiście
współpracowała ze św. Piotrem. Stąd też
w sztuce często przedstawiana jest u boku
tego apostoła. Niewiele też wiemy o śmierci
świętej. Zarówno hagiografowie, jak badania
naukowe, a nawet legendy zaliczają ją do
grona męczenników za wiarę. Legendy mówią, że pogański król zapragnął pojąć ją za
żonę. Kiedy Petronela odrzuciła jego zaloty,
zaczął jej grozić. Petronela odmówiła jedzenia
i umrzeć trzeciego dnia głodówki. Ta opowieść przetrwała do naszych czasów, choć
bardziej prawdopodobne jest to, e Petronela
poniosła śmierć w czasie prześladowania
chrześcijan za czasów Nerona. Relikwie świętej znajdują się w jednej z kaplic Bazyliki św.
Piotra w Rzymie. Św. Petronela czuwa nad
podróżującymi w górach i turystami.
Modlitwa. Święta Petronele, uproś dla nas
u Boga tę mądrość, która pozwoli nam pracować na Jego większą chwałę. Uproś pokorę,
byśmy nie wywyższali się nad innymi. Wspieraj nas byśmy mogli dołożyć swój kamyk do
budowy świątyni wiary. Amen.
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Św. Akacjusz (7 maja)
Akacjusz jest bardzo często zaliczany do 14
świętych wspomożycieli. Urodził się w Kapadocji. Gdy dorósł został żołnierzem w rzymskiej
armii. Wtedy były to ciężkie czasy dla wyznawców Chrystusa. Nowe prawo nakazywało konfiskatę mienia chrześcijan, a co najgorsze edykt
rozpętał okres prześladowań i torturowania
chrześcijan. Akacjusz nigdy nie ukrywał swojej
wiary. Został aresztowany i skazany na tortury.
W oczekiwaniu na rozprawę modlił się o powodzenie i zdrowie wszystkich ludzi, którzy będą
czcić pamięć zamęczonych chrześcijan. Według jednych źródeł Akacjusza ukrzyżowano.
Inne podają, że skazano go na tortury i obcięto
mu głowę. Akacjusz zaliczany jest do grona 14
świętych wspomożycieli. Pierwszy raz modlono
się do nich, gdy w Europie szalała zaraza na
początku XIV w. Każdy ze wspomożycieli kojarzony jest ze zdrowiem i uzdrawianiem. Akacjusz wzywany jest w nagłych przypadkach.
Jest patronem bojących się śmierci. Modlitwa.
Boże jedyny, proszę byś wziął w opiekę
wszystkie ofiary zbrodni. Zabierz strach z ich
serc i spraw, by byli pewni Twej opieki. Amen.
Bł. German Stępień (28 maja)
Karol Stępień przyszedł na świat w Łodzi 21 października 1910 r. Po ukończeniu szkoły
powszechnej pojechał do Lwowa, by tam uczyć się dalej w Małym Seminarium Ojców
Franciszkanów. W trakcie nauki w seminarium wstąpił do zakonu franciszkanów. Nauka
przychodziła mu łatwo, co sprawiło, że zaczął być arogancki. Sugerowano mu opuszczenie
zakonu, on jednak obiecał poprawę i błagał, by pozwolono mu zostać. Gdy złożył podanie
o dopuszczenie go do ślubów wieczystych, zostało ono odrzucone. Wtedy nastąpiła w nim
głęboka przemiana. Po okresie próby złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 27 lat. Wojna zastała go na terenie diecezji pińskiej. Pracował jako wikariusz
w parafii Pierszaje. Gdy wybuchł bunt przeciw Niemcom, władze oskarżały wszystkich
mieszkańców wsi o pomoc partyzantom. Pierzejom groziły represje. Zakonnicy zostali
o nich poinformowani wcześniej przez komendanta. Mimo to zostali z ludźmi. Zostali aresztowani i wywiezieni ze swoimi parafianami. Zdawało się, że wszyscy zginą. Jednak Niemcy
zastrzelili tylko kapłanów. Pozostałych więźniów skierowali na roboty. Franciszkanie z Pierszaj zostali zaliczeni do grona 108 męczenników II wojny światowej i beatyfikowani 13
czerwca 1999 r. Modlitwa. Boże, który przygotowałeś bł. Hermana na męczeństwo, wspierając go w walce ze słabościami własnego charakteru, niech i nam towarzyszy Twoja łaska,
gdy szczerze pragniemy wzrastać duchowo. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

