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MODLITWA OPTYMISTY
Dziêkujê za:
— ba³agan, który muszê posprz¹taæ po imprezie, bo to oznacza, ¿e mam
przyjació³,
— podatki, które muszê zap³aciæ, poniewa¿ to oznacza, ¿e jestem zatrudniony,
— trawnik, który muszê skosiæ, okna, które trzeba umyæ, i rynny, które
wymagaj¹ naprawy, bo to oznacza, ¿e mam dom,
— ubranie, które jest troszeczkê ciasne, poniewa¿ to oznacza, ¿e mam co jeœæ,
— cieñ, który patrzy, kiedy pracujê, bo to oznacza, ¿e jestem na s³oñcu,
— ci¹g³e narzekanie na rz¹d, poniewa¿ to oznacza, ¿e mamy wolnoœæ s³owa,
— du¿y rachunek za ogrzewanie, bo to oznacza, ¿e jest mi ciep³o,
— pani¹, która siedzi za mn¹ w koœciele i dra¿ni swoim œpiewem, poniewa¿ to
oznacza, ¿e s³yszê,
— stosy rzeczy do prania i prasowania, bo to oznacza, ¿e moi ukochani s¹
blisko,
— budzik, który odzywa siê ka¿dego ranka, poniewa¿ to oznacza, ¿e ¿yjê,
— zmêczenie i obola³e miêœnie pod koniec dnia, bo to oznacza, ¿e by³em
aktywny.

* * * * * * * * * * * *

Kochani!
Wiem, ¿e ta modlitwa by³a ju¿ zamieszczona, we wczeœniejszym
wydaniu naszej gazetki, ale postanowi³em jeszcze raz ten tekst
przypomnieæ, poniewa¿ bardzo potrzebujemy optymizmu. Optymizm
zmienia nasz sposób myœlenia; sprawia, ¿e odwa¿niej mo¿emy
podejmowaæ decyzje dotycz¹ce naszego ¿ycia, ¿e umiemy cieszyæ siê
¿yciem; powoduje, ¿e nasze ¿ycie staje siê nieustannym
dziêkczynieniem. Mimo wszystko i wbrew
wszystkiemu - optymizm. Chrzeœcijanin to cz³owiek
nadziei, a nadzieja to optymistyczne patrzenie
w przysz³oœæ. Nieustannie trzeba dziêkowaæ Panu
Bogu za wszystko - za to, co przynosi nam radoœæ
i ukojenie, i za to, co napawa nas trosk¹ i niepokojem.
Bóg ponad wszystkim – nic nie dzieje siê bez Jego woli
- „W górê serca!!!”
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (10,1-10)
„Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni
przez bramê, ale wdziera siê inn¹ drog¹, ten jest z³odziejem i rozbójnikiem.
Kto jednak wchodzi przez bramê, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odŸwierny, a owce s³uchaj¹ jego g³osu; wo³a on swoje owce po imieniu
i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce
postêpuj¹ za nim, poniewa¿ g³os jego znaj¹. Natomiast za obcym nie pójd¹,
lecz bêd¹ uciekaæ od niego, bo nie znaj¹ g³osu obcych. Tê przypowieœæ
opowiedzia³ im Jezus, lecz oni nie pojêli znaczenia tego, co im mówi³.
Powtórnie wiêc powiedzia³ do nich Jezus: Zaprawdê, zaprawdê, powiadam
wam: Ja jestem bram¹ owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mn¹,
s¹ z³odziejami i rozbójnikami, a nie pos³ucha³y ich owce. Ja jestem bram¹.
Je¿eli ktoœ wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie,
i znajdzie paszê. Z³odziej przychodzi tylko po to, aby kraœæ, zabijaæ
i niszczyæ. Ja przyszed³em po to, aby /owce/ mia³y ¿ycie i mia³y je
w obfitoœci.”
* * * * * * * * * * * *
Dobry Pasterz owiec
Pewne obrazy biblijne trac¹ w naszych czasach swoj¹ czytelnoœæ,
bo Ewangelie spisywane prawie przed dwoma tysi¹cami lat, by³y adresowane do
innych odbiorców, maj¹cych inne doœwiadczenia, inn¹ mentalnoœæ, zawód, jêzyk.
Dlatego gdy chcemy odczytaæ uniwersaln¹ i ponadczasow¹ treœæ S³owa Bo¿ego,
musimy prze³o¿yæ te przypowieœci i porównania na nasze pojêcia i wyobra¿enia.
Bo kto z nas wie coœ o pasieniu owiec? Mo¿e najstarsi, którzy w swoim
dzieciñstwie pilnowali paru owieczek na skraju lasu, albo turyœci, którzy lubi¹
w³óczêgê po Beskidzie Niskim i Bieszczadach, gdzie jeszcze dziœ mo¿na spotkaæ
ostatnie ju¿ chyba kierdle po kilkaset sztuk owiec. Ale za kilka lat obraz pasterza
stanie siê dla nas zupe³nie egzotyczny i obcy. Dlatego musimy siê mocno wczytaæ
w treœæ tej Ewangelii, aby wychwyciæ z niej to, co najwa¿niejsze.
Otó¿ w górach niejednokrotnie obserwowa³em, jak owce potrafi¹ rozpoznaæ
swego opiekuna. Mo¿e on je nawet wzywaæ po imieniu, a one przychodz¹ po
kawa³ek chleba. Ale do obcego nie podejd¹, nawet gdy bêdzie je wabi³ ca³ym
bochenkiem. Nie mog³em siê te¿ nadziwiæ, jak ogromne, kilkaset sztuk licz¹ce
stado owiec, idzie ca³ymi kilometrami po stromych górach i lasach, prowadzone
przez jednego tylko pasterza i dwa przyuczone psy. Owce to potrafi¹ i dobrze
na tym wychodz¹, a my, ludzie, nie?
Dlaczego tak trudno przychodzi nam zaufaæ Chrystusowi, by iœæ Jego drog¹,
wed³ug Jego wskazówek? Drog¹ mo¿e i trudn¹, ale na pewno bezpieczn¹
i w³aœciw¹? Bóg nikomu nie wyrz¹dzi³ krzywdy, kocha nas mi³oœci¹ bezgraniczn¹,
zdoln¹ do najwiêkszej nawet ofiary – co pokaza³ w swoim Synu. Dlaczego wiêc Mu
nie ufamy?
Mo¿e dlatego, ¿e Go nie znamy, albo znamy nie doœæ dobrze, nie osobiœcie,
lecz poœrednio, przez katechizmowe formu³ki, ró¿nego rodzaju mity i fa³szywe
wyobra¿enia? Mo¿e nasz obraz Boga, a zw³aszcza Chrystusa, jest zafa³szowany,
prymitywny, nie ten – i dlatego takiego Boga nie potrafimy zaakceptowaæ,
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pokochaæ ani Mu zaufaæ, tylko siê Go lêkamy? Mo¿e chrzeœcijanie daj¹ z³e
œwiadectwo? A mo¿e trapi¹ nas ró¿ne w¹tpliwoœci i pytania: dlaczego tyle
niesprawiedliwoœci na tym Bo¿ym przecie¿ œwiecie, sk¹d tyle niezawinionego
cierpienia itp.....
Ale zauwa¿my, ¿e to nie Bóg jest za to odpowiedzialny, lecz cz³owiek, wiêc nie
mo¿emy nasz¹ win¹ obci¹¿aæ Boga. Wrêcz przeciwnie, Bóg sam bierze na siebie
najwiêksz¹ odpowiedzialnoœæ i skutki naszych grzechów, solidarnie uczestniczy
w naszym losie – jak dobry pasterz, który przecie¿ móg³by siê po³o¿yæ wygodnie
na le¿aku przed sza³asem i owce puœciæ samopas, a jednak nie, chodzi cierpliwie z
nimi po najwiêkszych wertepach, aby zapewniæ im bezpieczeñstwo i dobr¹ trawê.
Chrystus przyszed³ po to, abyœmy mieli ¿ycie, i to w obfitoœci! To jest Jego oferta
dla nas. Problem le¿y mo¿e jeszcze w tym, ¿e nie jest to oferta jedyna: œwiat tak¿e
podsuwa nam swoje propozycje. Czêsto s¹ one bardzo nêc¹ce i atrakcyjne,
ale biada cz³owiekowi, który im bezkrytycznie zaufa! Nikt jeszcze nie zawiód³ siê
na Bogu i Jego s³owie, wielu natomiast ¿a³owa³o, ¿e pos³ucha³o obietnic œwiata.
Komu zaufasz Ty?
Ks. Mariusz Pohl

* * * * * * * * * * * *
Moja Mama
Mojej Mamy,
która mnie urodzi³a
i tej z Nieba zawsze mi potrzeba.
Ona zawsze
mnie opiek¹ otacza.
Trudne sprawy
w ¿yciu przet³umacza.
Ma czas dla mnie,
zawsze mnie wys³ucha
I wtedy wstêpuje we mnie
Trójca Przenajœwiêtsza
prawdziwa otucha.
Trójca Przenajœwiêtsza
Moja Mama
w horyzoncie Ziemi i Nieba...
robi w swym ¿yciu
w siedmiobarwnym ³uku têczy...
dobra wiele.
w
górach i dolinach,
Ja J¹ wspieram
w
ob³okach, w wodach mórz
modlitwami
i strumieni...
w koœciele.
w zieleni...
Przed Bogiem
W twarzy sêdziwego dobrego
w Hostii Œwiêtej
Boga Ojca Przedwiecznego...
uklêknê
W Krzy¿u i Zmartwychwstaniu
i przez ³zy
Pana ze stajenki...
podziêkujê Mu
W go³êbicy Pokoju...
za moj¹ Mamê.
Marianna Jankowska
£om¿a,dn.26maja2009r.!

Marianna Jankowska
Czarnocin,06.06.2009r.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsz¹ niedzielê prze¿ywamy w Koœciele jako Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Powo³ania
Kap³añskie i Zakonne. Rozpoczyna siê te¿ Tydzieñ Modlitw o Powo³ania do s³u¿by
w Koœciele. Ci¹gle musimy prosiæ Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy
nie zabrak³o nowych pracowników w Bo¿ej Winnicy. Musimy modliæ siê o dobre i liczne
powo³ania kap³añskie i zakonne, o ludzi gotowych pójœæ przemieniaæ serca innych, podj¹æ
trudne zadania wobec wspó³czesnego œwiata. Maj¹c wœród siebie kap³anów, mamy dostêp
do niewyczerpanych Bo¿ych ³ask p³yn¹cych z sakramentów œwiêtych. Pamiêtajmy, ¿e tylko
dziêki sercom i d³oniom kap³anów jest mo¿liwe przed³u¿enie Chrystusowej zbawczej
Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bo¿ego mi³osierdzia w sakramencie pokuty.
2. Podczas tego Tygodnia szczególnie bêdziemy prosiæ o powo³ania kap³añskie i zakonne
z naszej wspólnoty parafialnej. Byæ mo¿e w m³odych sercach naszych parafian daje siê
s³yszeæ g³os Bo¿ego wo³ania: „PójdŸ za mn¹!” Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielêgnujmy
te Bo¿e podszepty, wspierajmy je modlitw¹, delikatn¹ rad¹, a nade wszystko nie stawajmy
na przeszkodzie, jeœli któryœ syn czy córka podejm¹ decyzjê o poœwiêceniu swego ¿ycia dla
Boga i bliŸnich. Ka¿dy dar z³o¿ony w rêce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony!
Proœmy o pomoc Tê, która wiernie i do koñca trwa³a przy Chrystusie i przy rodz¹cym siê
Koœciele w dniu Piêædziesi¹tnicy. Maryja jest najlepsz¹ Matk¹ wszystkich kap³anów
i wychowawczyni¹ powo³añ kap³añskich.
3. Jutro, 16 maja, przypada œwiêto kolejnego patrona Polski, œwiêtego Andrzeja Boboli,
kap³ana i mêczennika. ¯y³ na prze³omie XVI i XVII wieku i zas³yn¹³ jako gorliwy
kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. St¹d zyska³ miano „³owcy dusz”. Dnia 16 maja 1657
roku zosta³ schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzek³ siê wiary
w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajduj¹ siê w koœciele ojców jezuitów
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten œwiêty Patron bêdzie dla nas wzorem
bezkompromisowoœci wiary i przywi¹zania do Zbawiciela, a zarazem orêdownikiem
w trudnym budowaniu ³adu i jednoœci w naszej OjczyŸnie i we wspólnocie narodów.
Wasz Proboszcz
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