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. niedziela zwykła. Za tydzień rozpoczniemy Tydzień Wychowania, dziś z tej
okazji wysłuchaliśmy Listu Biskupów Polskich. Niedziela adoracyjna - modlitwa
w ciszy przed Najświętszym Sakramentem po rannej Mszy świętej do sumy. Dziś
zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Świętej.
. W tym tygodniu - w poniedziałek - uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego
i katechetycznego oraz równocześnie poświecenie Szkół w naszej parafii po
remontach w nowej rzeczywistości Szkoły - klasowej. Zapraszam na godzinę
. Dyrekcje Szkoły, nauczycieli, wychowawców, dzieci i rodziców.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
.
,oo to wysokość ofiar na poszkodowanych przez nawałnicę i wichurę. Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierali ten cel w czasie zbiorki.
. Dziękuje za złożone podpisy na rzecz nagłośnienia kościoła. Uda się zamknąć
dzięki temu tą sprawę i kwestię dotacji w Krainie Nafty w Miejscu Piastowem.
. Pierwszy czwartek miesiąca adoracja relikwii św. Papieża Jana Pawła II, w tym
dniu modlitwa za dzieci i młodzież na początek Roku Szkolnego.
. września - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, poświecenie ziarna
na siew na Mszy świętej. Odpust w parafii Kobylany w naszym dekanacie.
. Do sprzątania kościoła -na sobotę . .proszę rodziny; Pietruszka, Jastrzębski,
Czelny; bardzo dziękuję rodzinom; Biernat, Sęp, Lipka za kwiaty i za ostatnie
sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.
Obraz Bożego Miłosierdzia jest już w drodze do centrum parafii i Wietrzna.

Z darem ewangelicznego
słowa.
niedziela zwykła
„Jezus rzekł do swoich uczniów:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je”.
z Ewangelii według św. Mateusza
Mt , Zaszczytny to wybór: być Bożym prorokiem,
uczniem Jezusa , chrześcijaninem w Kościele.
Tak, i choćby i cały świat stanął przeciwko
prorokowi, co mu zrobi ? Bóg jest z nim,
wspomoże go! Choćby cały świat walczył przeciwko niemu, on zwycięży! Przetrwa
wszystko! Ale jest tylko jedno małe „ale”: raczej takim prorokiem nie jestem. Moja
służba mało zaszczytna i taka do bólu zwyczajna, codzienna. A mimo to Bóg wciąż
jednak przypomina, że jestem prorokiem ! Od dnia sakramentu chrztu włączony
zostałem w prorocką, kapłańską i pasterską misję Chrystusa i to nie tylko ja, ale
każdy ochrzczony. Czemu tak trudno to odkryć ? I jak to odkryć ? Odpowiedz jest
jedna, prosta i codzienna - Słuchać, co mówi do mnie Bóg i żyć słowami Ewangelii,
i błogosławieństwa nawet gdy może inni mówią, że to nadgorliwość, że tak się nie
da, że trzeba w trym świecie być twardym. Niech się nawet i ludzie śmieją ze mnie.
Bóg jest ze mną, ochroni mnie łaską. A ja wezmę swój codzienny krzyż i będą się
starł w przyjaźni z Nim trwać, za Nim wędrować, i naśladować tak jak potrafię.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Chiara Corbella. Cz.
W piątym miesiącu w stanie błogosławionym u Chiary
wykryto maleńki, niegroźnie wyglądający guz na
języku. Wkrótce okazało się, że to rzadka odmiana
bardzo agresywnego nowotworu. Jedyną szansą na przeżycie było
natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Problem polegał na tym, że szansa na
życie dla matki oznaczała śmierć lub ciężkie powikłania dla synka, którego nosiła
pod sercem. Chiara i tym razem nie uległa radom lekarzy, nie zgodziła się też na
wcześniejsze rozwiązanie ciąży w ósmym miesiącu, chcąc mieć pewność, że nie
narazi powierzonego sobie dziecka nawet na najmniejsze niebezpieczeństwo.
Zdrowy i piękny Francesco urodził się maja
roku, a jego mama
natychmiast poddała się zalecanej terapii. Niestety okazało się, że jest już za
późno. Podczas kolejnej pielgrzymki, małżonkowie zapragnęli jeszcze raz
powierzyć Bogu i Maryi swoją rodzinę. Chiara prosiła już tylko o to, żeby
potrafiła żyć i cierpieć z poddaniem się woli Bożej.
Bóg wysłuchał jej próśb. Póki było to możliwe żyła tak, jak większość
zdrowych kobiet, zajmując się dzieckiem, wspierając męża, grając na ukochanych
skrzypcach. Ale zdrowie młodej mamy z tygodnia na tydzień ulegało
pogorszeniu. W efekcie naświetlań wystąpiło ostre zapalenie tchawicy
i przełyku. Z powodu przerzutów utraciła także prawe oko a rak zaatakował
płuca, co niemal uniemożliwiło jej oddychanie. Nie utraciła jednak pogody ducha,
szczęśliwa, że dzięki życzliwości o. Vito, może codziennie uczestniczyć we Mszy
Świętej. Przyjaciele, którzy odwiedzali wówczas tę tak ciężko doświadczoną
cierpieniem kobietę, zgodnie potwierdzają, że wracali do siebie ze spokojem
i radością w sercach.
Chiara przeczuwała, że zbliża się kres jej życia na ziemi. Jaki prezent w takiej
chwili zostawić ukochanemu synkowi? W dniu pierwszych urodzin małego
Francesco, napisała do niego list. Dwa tygodnie później, czerwca
roku,
odeszła do Pana. Gdy jej syn nieco podrośnie otrzyma dowód największej miłości,
jaką człowiek może obdarzyć drugiego człowieka; słowa poparte heroiczną
ofiarą życia jego mamy. W swoim liście do synka Chiara napisała: Stałeś się
wielkim podarunkiem dla naszego życia. Bo dopomogłeś nam wyrosnąć ponad
nasze ludzkie granice. Wśród tych niewielu spraw, jakie mogłam zrozumieć
przez te minione lata, mogę jedynie powiedzieć, że ogniskiem naszego życia jest
miłość. Jesteśmy przecież zrodzeni przez akt miłości. Żyjemy po to, żeby miłować
oraz żeby być kochanymi, a umrzemy, żeby poznać prawdziwą miłość Boga.
Celem naszego życia jest kochać i być zawsze gotowym do miłowania drugich,
tak jak Sam tylko Bóg może Cię tego nauczyć.
cdn.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak słuchać aby zrozumieć ?

Aby wprowadzać w codzienne życie słuchanie, zrozumienie - łaskę kontemplacji
i życzliwości warto posłużyć się darami łaski Bożej i podpowiedziami z mądrości
Bożej i Bożego Słowa, z nauki Kościoła. Jednym z nich jest empatia; postawić się
w położeniu rozmówcy, zrozumieć, jakie uczucia budzi w nim to, co mówimy. Tak
rozważmy konkretne sytuacje, w których druga strona mogła się poczuć zraniona.
Ważne jest, jakie wywołało to uczucia. W Biblii czytamy: „Odpowiedź łagodna
odwraca złość, lecz słowo bolesne wywołuje gniew” Prz , . Inny dar, pomoc to
obserwacja twarzy. Jeśli problem z komunikacją osobową ma źródło w złych
wzorcach idole , to warto poszukać dobrych wzorców, na przykład świętych
i błogosławionych. Zob. Flp , . Należy wyzwalać w relacji łączące dobre
uczucia
i wspomnienia. Wypowiadanie raniących słów jest problemem serca
bardziej niż języka. Starajmy się dobrze myśleć o drugiej osobie, ożywiać ciepłe
uczucia do niej. Wspominajmy miłe chwile. Oglądajmy stare zdjęcia. Por. Łk , .
Inna pomoc to mówienie w pierwszej osobie. Zamiast rzucać oskarżenia pod
adresem drugiej osoby, wypowiadajmy się z perspektywy swoich uczuć. Na
przykład: „Poczułem się dotknięty, kiedy nie zapytałeś łaś mnie o zdanie a
wszystko zaplanowałeś bez mojej pomocy” Por. Kol , . Przystopujmy, bez
pospiechu. Gdy atmosfera robi się gorąca i zaczynamy tracić kontrolę nad
językiem, warto odłożyć rozmowę na później. Lepiej jest zamilknąć, niż
wybuchnąć i poczekać, aż daną kwestię będzie można przedyskutować o wiele

