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Czêsto ludzie mówi¹: Dlaczego Bóg pozwala na tak straszne
rzeczy, jak wojny, morderstwa, czy straszna nêdza? Naprawdê
jednak, to nie Bóg jest winien temu wszystkiemu. Takie opaczne
rozumowanie nie uwzglêdnia faktu, ¿e ¿yjemy w grzesznym œwiecie,
gdzie za ka¿dym grzechem kryje siê konkretny ludzki wybór,
oraz ¿e mamy duchowego nieprzyjaciela, który pragnie za wszelk¹
cenê zniszczyæ nasz¹ wiarê.
Nigdy nie w¹tpmy w to, ¿e Bóg jest po naszej stronie. Naszym
wrogiem jest szatan.
Bitwa o nasz umys³ trwa nieustannie. Im bardziej uœwiadomimy
sobie Bo¿¹ dobroæ i z³e intencje szatana, tym skuteczniej bêdziemy
w stanie przeciwstawiaæ siê pokusom, przez które szatan próbuje
oderwaæ nas od Boga.
Skoro Bóg jest dobry, mo¿emy spodziewaæ siê, ¿e bêdzie codziennie
podsuwa³ nam tysi¹ce dobrych myœli – pe³nych mi³oœci, dobroci,
odwagi i b³ogos³awieñstwa. Pismo Œwiête naucza, ¿e my mi³ujemy
Boga, poniewa¿ On pierwszy nas umi³owa³, a Bóg potwierdza tê
mi³oœæ nieustannie œwiadcz¹c nam dobro.
Z³y duch natomiast bombarduje nas codziennie myœlami, które s¹
negatywne, pogardliwe, j¹trz¹ce i samolubne. Próbuje zaszczepiæ
w nas gniew, rozgoryczenie, cynizm, zniechêcenie i bunt.
Jeœli nawet masz poczucie, ¿e wiêkszoœæ ciê¿aru spoczywa na
twoich barkach, pamiêtaj, ¿e nie jesteœ sam. Trwajmy przy Jezusie,
powierzaj¹c siê dobroci i œwiêtoœci Boga. Jest to
najlepszy sposób, by oprzeæ siê wszelkim pokusom,
by doœwiadczyæ Jego mi³oœci, b³ogos³awieñstwa,
pociechy i poczucia bezpieczeñstwa. Nasz Bóg kocha
nas i pragnie naszego dobra. Im bardziej otworzymy
siê na Niego, tym ³atwiej bêdzie nam utkwiæ w Nim
wzrok i czyniæ dla Niego wspania³e rzeczy.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (14,1-12)
„Niech siê nie trwo¿y serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o,
to bym wam powiedzia³. Idê przecie¿ przygotowaæ wam miejsce. A gdy
odejdê i przygotujê wam miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê was do siebie,
abyœcie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogê, dok¹d Ja idê. Odezwa³
siê do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak wiêc mo¿emy
znaæ drogê? Odpowiedzia³ mu Jezus: Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyœcie Mnie
poznali, znalibyœcie i mojego Ojca. Ale teraz ju¿ Go znacie i zobaczyliœcie.
Rzek³ do Niego Filip: Panie, poka¿ nam Ojca, a to nam wystarczy.
Odpowiedzia³ mu Jezus: Filipie, tak d³ugo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
pozna³eœ? Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca. Dlaczego wiêc
mówisz: Poka¿ nam Ojca? Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
we Mnie? S³ów tych, które wam mówiê, nie wypowiadam od siebie. Ojciec,
który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzie³. Wierzcie Mi, ¿e Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Je¿eli zaœ nie - wierzcie przynajmniej ze wzglêdu
na same dzie³a. Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy,
bêdzie tak¿e dokonywa³ tych dzie³, których Ja dokonujê, owszem, i wiêksze
od tych uczyni, bo Ja idê do Ojca.”
* * * * * * * * * * * *
Us³yszymy dziœ, ¿e jesteœmy powo³ani do „sk³adania duchowych ofiar,
przyjemnych Bogu, przez Jezusa Chrystusa”. Czy oznacza to, ¿e mamy
dokonywaæ nadzwyczajnych dzie³? Nie, lecz abyœmy wszystko, co czynimy, czynili
w jednoœci z Chrystusem i tak jak On. Nie jest to mo¿liwe bez pomocy Ducha
Œwiêtego. Wszyscy jej potrzebujemy – zarówno ten, kto g³osi s³owo Bo¿e, jak i ten,
kto obs³uguje sto³y. Zbieraj¹c siê jako Koœció³, proœmy Pana, aby obdarzy³ now¹
moc¹ do wype³niania naszych codziennych, zwyczajnych zadañ i uczyni³ je mi³¹
Mu ofiar¹.
Mira Majdan i Agnieszka Wêdrychowska, „Oremus” kwiecieñ 2002, s. 107

* * * * * * * * * * * *
Bierzmowanie jest to bardzo wa¿ny sakrament, czêsto niedoceniany, traktowany
bardziej jak obowi¹zek ni¿ wielki przywilej i dar, jest to sakrament, który nas umacnia,
obdarza darami Ducha Œwiêtego i usposabia do dawania œwiadectwa o swojej wierze,
ale przede wszystkim wprowadza nas w pe³nie chrzeœcijañskiego ¿ycia, poniewa¿ jest
to jeden z sakramentów inicjacji chrzeœcijañskiej. Wielu z nas ju¿ by³o u bierzmowania,
ale mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e niewielu pamiêta, ¿e przyjmuj¹c ten sakrament
zobowi¹zaliœmy siê: œwiadczyæ o swojej wierze, mê¿nie j¹ wyznawaæ i wed³ug niej ¿yæ.
Kochani !
Proszê Was o modlitwê w intencji tych m³odych, którzy w najbli¿sz¹ sobotê przyjm¹
sakrament bierzmowania. Niech bêd¹ silni wiar¹, mocni nadziej¹, a swoim
m³odzieñczym entuzjazmem niech daj¹ œwiadectwo, ¿e Bóg jest ich PRAWDZIW¥
RADOŒCI¥, niech dokonuj¹ m¹drych wyborów i zawsze daj¹ œwiadectwo prawdziwie
chrzeœcijañskiego ¿ycia.
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HUMOR
Co robi³eœ w weekend?
- By³em na œlubie
- No i jak?
- Normalnie, jak na œlubie, obr¹czkê dosta³em. O - tak¹...
**********************************************
- Wreszcie poœlubi³eœ królow¹ twego serca! - mówi przyjaciel do nowo o¿enionego.
- Tak jest, dziœ wys³ucha³em jej pierwszej mowy tronowej.
**********************************************
Adam i Ewa spaceruj¹ po Raju. Ewa pyta Adama dr¿¹cym g³osem:
- Adamie kochasz mnie?
- A kogo mam kochaæ?
*********************************************
Jasio pyta ojca:
- Tato, jak to siê nazywa, jeœli ktoœ ma dwie ¿ony?
- Poligamia.
- A jak ktoœ ma jedn¹?
- Monotonia...

* * * * * * * * * * * *
KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA!
Z okazji Dnia Dziecka og³aszamy konkurs, który bêdzie siê sk³ada³ z trzech
³amig³ówek. Zagadki publikowane bêd¹ przez 3 niedziele w naszym
parafialnym pisemku, a przy ostatniej zagadce wydrukowany zostanie
kupon do wyciêcia, uzupe³nienia danymi uczestnika konkursu i oczywiœcie
trzema poprawnymi rozwi¹zaniami. Kupon nale¿y przynieœæ do koœcio³a
i wrzuciæ do specjalnego pude³ka znajduj¹cego siê przy o³tarzu. Wœród
osób, które poprawnie rozwi¹¿¹ zadania rozlosujemy nagrody.
Dziœ do rozwi¹zania rebus nr 1:
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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. Dziœ kolejna, pi¹ta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy siê na Eucharystii, która jest darem
nieskoñczonej mi³oœci Boga. Mo¿emy ten Wielkanocny Sakrament przyj¹æ i pozwoliæ, aby
przemienia³ nas wewnêtrznie, czyni³ coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteœmy
zaproszeni, aby ju¿ tu, na ziemi, zacz¹æ wchodziæ w œwiêt¹ rzeczywistoœæ Nieba. Najdoskonalsz¹
Nauczycielka na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy Zwiastowaniu
„fiat”, nigdy go nie cofnê³a, nigdy nie odst¹pi³a od Bo¿ego Syna, sz³a z Nim a¿ na Kalwariê,
trwa³a w komunii za³o¿onej przez Niego wspólnoty – Koœcio³a.
2. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryj¹ trwamy na modlitwie podczas nabo¿eñstwa
majowego, które celebrujemy w naszym koœciele codziennie o godz. 1800. Jeœli jest ktoœ w naszej
wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabo¿eñstwie nie uczestniczy³, gor¹co
zachêcam, bo któ¿ lepiej zaradzi naszym duchowym i ¿yciowym potrzebom, jak nie
Wspomo¿ycielka wiernych!
3. W³aœnie we wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy siê do Maryi –
jako Wspomo¿ycielki wiernych. Do Niej Koœció³ ucieka³ siê od pocz¹tku we wszystkich
potrzebach i troskach. I dziœ wierzymy, ¿e jest Szafark¹ Bo¿ych ³ask i dba o swoje dzieci. Nasz
Naród nie tylko wyró¿nia siê wœród innych narodów wielkim nabo¿eñstwem do Maryi, mo¿emy
wymieniæ wiele dat, kiedy doznaliœmy Jej wyraŸnej opieki.
4. W czwartek, 26 maja, obchodzimy Dzieñ Matki. Niech nie zabraknie wdziêcznej pamiêci
o naszych mamach, tych ¿yj¹cych i tych, które Pan Bóg przywo³a³ ju¿ do siebie. Wszystkich
zapraszam na wspóln¹ Eucharystiê i modlitwê, podczas której przez wstawiennictwo
Najœwiêtszej z wszystkich matek, Maryi, bêdziemy dziêkowaæ Bogu za nasze mamy, za ich dobre
serca i rêce, bêdziemy prosiæ o potrzebne ³aski w ich codziennym utrudzeniu.
5. W sobotê, 28 maja, przypada 30. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a
Wyszyñskiego. Pamiêtajmy, ¿e ten Prymas Polski kolejny raz odda³ nasz Naród w macierzyñsk¹
niewolê Maryi. Starajmy siê wype³niaæ jego testament, a jednoczeœnie módlmy siê o rych³¹ jego
beatyfikacjê.
W parafii naszej na Mszy œw. o godz. 1800 ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania
m³odzie¿y z naszej parafii.
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