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. niedziela zwykła. W czasie wakacji i urlopów nie zapomnijmy o Bożej Miłości,
o Kościele, Mszy Świętej i o codziennej modlitwie.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Przyjmijmy Jezusa do naszych
Domów i rodzin jako Króla i Zbawiciela. Zaprośmy swoich krewnych dalszą
rodzinę na wspólną modlitwę i agape. Pamiętajmy o darach duchowych i
refleksjach.
. Pamiętajmy w modlitwie o tych ministrantach i scholii, którzy wybrali wakacje
z Bogiem w ramach RAM - Ruchu Apostolstwa Modlitwy. A w parafii takich osób
jest - ze scholii i ministrantów i lektorów.
. We wtorek wspomnienie św. Benedykta patrona Europy. Pamiętajmy w swojej
modlitwie o naszym europejskim kontynencie. Niech korzenie naszej Europy
będą korzeniami chrześcijańskimi.
. Za tydzień - lipca wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel - Matki Bożej
Szkaplerznej, wspomnienie jest przypomnieniem jak ważny jest w Kościele dar
opieki Maryi czyli Szkaplerz karmelitański.
. lipca - modlitwa różańcowa za owoce Misji Świętych. Pozostanie to nasze
nabożeństwo różańcowe w parafii aby owocowała wzajemna zgoda, miłość
i jedność w społeczności Wietrzna. Fatimska Pani - Maryja - niech nas prowadzi
ku Miłości Bożej, do Bożego Ojcostwa, do źródła łaski.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Pytlak - Sołtysik,
Nowak, bardzo dziękuję rodzinom; Stadnicka, Stanisz, Drożdżak za ostatnie
sobotnie sprzątanie Kościoła i za kwiaty do Kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
. Zapowiedzi przedślubne są wywieszone w parafialnej gablotce.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela zwykła.
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźmijcie moje jarzmo na siebie
i uczcie się ode Mnie, bo jestem
łagodny i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”...
z Ewangelii według św. Mateusza Mt , 5– ).
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój Mt , b , tak powiedział
setnik rzymski do Jezusa. Oparł się w swojej wierze na Jezusowym Słowie i
doświadczył cudu i łaski. Jeśli nam bardzo na czymś w życiu zależy, podejmujemy
wysiłek, by osiągnąć cel. Mimo przeszkód idziemy do przodu. Podobnie jak setnik,
który prosił Jezusa o uzdrowienie swojego sparaliżowanego sługi. W wierze
potrzebna jest pokora, czyli świadomość tego, kim jestem przed Bogiem, w Jego
oczach. I że bez Niego nic nie jestem w stanie uczynić. Dlatego w czasie Mszy
Świętej powtarzamy słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien…”. Mamy okazję
po raz kolejny ożywić swoją wiarę w moc żyjącego w Kościele Jezusa. I usłyszeć,
po spotkaniu i otwarciu przed Nim swojego serca: „Idź, niech ci się stanie, jak
uwierzyłeś”. Spotkanie ze świętością Boga dokonuje się po cichu. Dokonuje się w
codzienności. W zwykłych wydarzeniach. Narasta, krok po kroku, aż do
przekonania, że łagodność i pokora Jezusa nas całkowicie uzdrowi. Kolejnym
krokiem w wierze jest zaproszenie.
Dopiero za nim idą wielkie wydarzenia.
Świętość nie potrzebuje szukać ludzi.
Wystarczy, że jest. Świętość nie
wskazuje na siebie, ale na Boga.
x.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Jesteśmy pokoleniem które nieustannie potrzebuje wielkich wydarzeń. Gdy nie
za wiele się dzieje, jest w naszym życiu płasko nudno i banalnie. Taka zwykła
codzienność bez impulsów, wydaje się kompletnie nieatrakcyjna. Dlatego mamy
problem, jak świętować okres zwykły w liturgii Kościoła i w swoim domu. Okres
zwykły w Kościele ma nas nauczyć życia w świętej codzienności. Jest on także
postrzegamy jako czas kiedy w kościele „nic się ważnego nie dzieje”. Jesteśmy
przyzwyczajeni, przez media, że wciąż musi się coś dziać, musi być perspektywa
wydarzeń, uroczystości, rocznic. A tymczasem potrzebujemy docenić zwykłą,
powtarzalną codzienność, jak refren, by odkryć w niej bliskość Boga. Żaden inny
dzień, nie jest lepszy od „dziś”, by przyjąć Miłość Boga, Jego zbawienie. Czasem
zamykamy decyzję o naszej przemianie do czasu Wielkiego Postu lub Adwentu.
W tym „wyjątkowym” i „szczególnym” czasie chcemy coś w sobie zmienić.
A może zwykły dzień okresu zwykłego może być przełomową chwilą, gdy ktoś
zadecyduje o odwróceniu się od tego, co jest w twoim życiu złem. Przecież czas
i jego określanie to tylko nasza perspektywa. Dla Boga, żyjącego poza czasem,
każdy dzień jest po to, by okazywać nam swoja Miłość i Miłosierdzie. Krótkie
słowo „tutaj i teraz” jest kluczem do zrozumienia, odkrycia piękna i bogactwa
tego czasu. W tym „tutaj i teraz” dostajemy Słowo Boże, jesteśmy karmieni Jego
Ciałem, możemy skorzystać z sakramentu pojednania. Teraz – bo czas działania
łaski Boga, jest zawsze czasem teraźniejszym. Okres zwykły ma również w sobie
namiastkę wieczności. To będzie wieczne „teraz” twarzą w twarz z Bogiem.
W zwykłym okresie Liturgia Kościoła ukazuje, że wydarzenia dotyczące dzieła
zbawienia nie należą do przeszłości, ale do teraźniejszości i przyszłości.
Każdy dzień jest istotny i tak naprawdę to w wymiarze codzienności dokonuje się
wzrost wiary. Dzień po dniu, a nie tylko od święta do święta. Zobaczmy, że okres
zwykły to świętowanie codzienności, a nie dziura w kalendarzu liturgicznym.
Czasem musimy po prostu nie czekać na nic, by odkryć Jego samego, gdyż On
pierwszy na nas oczekuje i daj nam swoje światło i obecność. On Jezus w Miłości
jest pierwszy również i w czasie zwykłym. cdn.

Czym jest modlitwa kontemplacyjna.

Kontemplować to patrzeć z miłością, tak bym chyba najkrócej nazwał ten rodzaj
modlitwy będącej szczególnym znakiem Bożej łaski i daru Boga. Kontemplacja
wycisza i rzeźbi duszę, rodzi pragnienie wędrowania w jedności z Tym, kogo się
kocha. Kontemplacja jest otwarciem serca, pamięci, wyobraźni, na absolutną
Miłość Boga w Trójcy Świętej. Kontemplacja jest powrotem do zasłuchania, ciszy,
Bożego Słowa, do obrazu, który jest pomocą w utrzymaniu uwagi. W kontemplacji
pomaga przekaz słowny. Sw. Augustyn pisze; „Rozważmy, w jakim porządku
dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy
słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić
w twoim sercu to, co już istnieje w moim. W tym celu posługuję się głosem i
mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło dotrzeć do ciebie i
przeniknąć do twojego serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten
dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca, a
równocześnie pozostaje i w moim sercu”. Zauważmy że pieśni maja refreny i
śpiewanie refrenu pozwala
łatwiej zrozumieć wartość słowa, treści w
doświadczeniu wiary. Kontemplacja jest właśnie poddaniem się wewnętrznym
natchnieniom Ducha Świętego, jak takiemu refrenowi pieśni czy psalmu.
Autentyczna kontemplacja prowadzi do zrzucenia wszelkich masek i poznania
prawdy o sobie w świetle Słowa Boga. Osoba zostaje przez nią oczyszczona i
przekształcona, by całe swe życie oddać Umiłowanemu KKK
. Kontemplacja
wprowadza też w komunię, wspólnotę miłości z innymi chrześcijanami, w której
Trójca Święta kształtuje człowieka - obraz Boży - „na
swoje
podobieństwo” KKK
. Kontemplacja jest poznaniem Boga - jest
Misterium - jest jedynym i także najwyższym zjednoczeniem człowieka z wolą

