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Praktyka modlitwy oddania
Nasze ¿ycie powinno œwiadczyæ o Jezusie, czêsto jednak w wielu
dziedzinach jest ono niezgodne z Jego nauk¹. Ulegamy mentalnoœci
tego œwiata, poci¹ga nas to, co ³atwe, co przyjemne, i niejednokrotnie
odchodzimy od Pana.
Poprzez prost¹ praktykê modlitwy oddania masz szansê zmieniæ
¿ycie swoje i bliskich Ci osób. Wystarczy, ¿e co rano szczerze pomodlisz
siê s³owami: „Jezu, oddajê Ci moje ¿ycie. Ty masz s³owa ¿ycia
wiecznego. Proszê Ciê, abyœ strzeg³ dziœ mnie i ca³ej mojej
rodziny. Pomó¿ mi wytrwaæ przy Tobie”. Pomódl siê w ten sposób
zaraz po obudzeniu, podczas modlitwy porannej lub bezpoœrednio przed
wyjœciem do szko³y czy pracy.
Podobnie wieczorem, przed pójœciem spaæ, powiedz Jezusowi:
„Panie, jeszcze raz oddajê Ci swoje ¿ycie. Przepraszam Ciê
za grzechy, które dziœ pope³ni³em. Proszê Ciê o przebaczenie
i spokojny sen”.
Niektórzy ³¹cz¹ porann¹ modlitwê oddania z innymi modlitwami
i czytaniem Pisma Œwiêtego. Modlitwa wieczorna jest te¿ dla wielu
okazj¹ od podsumowania ca³ego dnia – tego, co dobre i tego, co z³e
– a nastêpnie powierzenia tego wszystkiego Jezusowi.
Niezale¿nie od tego jak siê modlisz, niech poœwiêcenie ¿ycia
Jezusowi bêdzie dla Ciebie pierwsz¹ i ostatni¹ czynnoœci¹ dnia.
Doœwiadczysz wtedy dzia³ania ³aski Bo¿ej, która pomo¿e Ci postawiæ
Jezusa na pierwszym miejscu i zapewni zdrowie Twojej duszy.
Oddanie siê Jezusowi, to nie tylko
postanowienie kszta³towania swojego ¿ycia
na Jego wzór. To tak¿e nieustanne wo³anie
o Jego pomoc i opiekê. To nasz sposób
komunikowania Jezusowi – i naszemu
otoczeniu – ¿e potrzebujemy Bo¿ej ³aski
na ka¿dy kolejny dzieñ.
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Ewangelia niedzielna - wg Œw. Mateusza (3,13-17)
„Jezus przyszed³ z Galilei nad Jordan do Jana, ¿eby przyj¹æ chrzest
od niego. Lecz Jan powstrzymywa³ Go, mówi¹c: To ja potrzebujê chrztu
od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedzia³: Pozwól
teraz, bo tak godzi siê nam wype³niæ wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu
ust¹pi³. A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, natychmiast wyszed³ z wody. A oto
otworzy³y Mu siê niebiosa i ujrza³ Ducha Bo¿ego zstêpuj¹cego jak go³êbicê
i przychodz¹cego na Niego. A g³os z nieba mówi³: Ten jest mój Syn
umi³owany, w którym mam upodobanie.”
Bóg nie potrzebuje reklamy
Dlaczego S³owo Bo¿e zawarte w Piœmie Œwiêtym, kazaniach, katechezach posiada
tak ma³¹ skutecznoœæ? Dlaczego mo¿na go s³uchaæ nawet podziwiaæ, nie dostosowuj¹c
do niego swego ¿ycia? Dlaczego jest tak ma³o twórcze? Oto pytania, z którymi boryka siê
prawie ka¿dy kap³an i katecheta widz¹c marne owoce swojej pracy.
Pe³na odpowiedŸ na nie wymaga³aby g³êbszej refleksji nad urodzajnoœci¹ gleby
naszych serc. To tu tkwi g³ówna przyczyna ma³ej skutecznoœci S³owa Bo¿ego. Mo¿na
jednak postawiæ Bogu pytanie, dlaczego On sam nie uczyni³ swego S³owa bardziej
skutecznym. Dlaczego nie zadba³ o jego reklamê? Dlaczego ono samo nie narzuca siê,
nie „zmusza” do przyjêcia? Gdyby by³o otoczone cudown¹ sceneri¹, znacznie mocniej
przyci¹ga³oby ludzi do siebie i u³atwia³o przyjêcie.
Z Objawienia wiemy, ¿e Pan Bóg przemawiaj¹c do nas nie chce siê narzucaæ.
On sam w przekazie swego s³owa zastosowa³ dziwn¹ metodê. Rozrzuci³ swoje S³owo
jak ziarenka z³ota po drodze, któr¹ wêdruje cz³owiek. Zosta³o ono przez Niego
umieszczone w zwyk³ej szarej codziennoœci. Jest ukryte w wodzie chrzcielnej, w chlebie
spoczywaj¹cym na o³tarzu, w geœcie na³o¿onych r¹k i w znaku namaszczenia. Jest
ukryte w tekœcie Pisma Œwiêtego i mieszka w sercu ka¿dego sprawiedliwego cz³owieka.
Przebywa na ziemi w niepozornym, zwyczajnym opakowaniu.
Z racji tego skromnego opakowania rzadko kto zwraca na nie uwagê. Wielu
nie dostrzega go wcale, bywa, ¿e jest lekcewa¿one, a nawet podeptane. Bóg zaœ chce,
by m¹drzy zatrzymali siê przy Jego S³owie. Ufa, ¿e je dostrzeg¹, wydobêd¹ z prochu
drogi, zgromadz¹ i jako prawdziwi artyœci stworz¹ z niego jedyne i niepowtarzalne dzie³o.
Ich sukces bêdzie tytu³em do wiecznej chwa³y. ¯ycie ludzkie ukszta³towane ze S³owa
Bo¿ego ma wartoœæ wieczn¹.
Bogactwo S³owa Bo¿ego ukrytego w najprostszych znakach jest olbrzymie.
Chrzeœcijanin spotyka siê z nim po raz pierwszy w wodzie chrztu œwiêtego. To pierwszy
Bo¿y klejnot ukryty w tak zwyczajnym znaku, jakim jest polanie g³owy wod¹. Kto go
otrzyma, nie powinien ju¿ szukaæ skarbów w cudownej scenerii. Bo¿e skarby s¹ ukryte
w niepozornym opakowaniu, w trosce o to, by by³y dostêpne dla ka¿dego m¹drego
cz³owieka. M¹drym reklama nie jest potrzebna. Oni przy nabyciu nowej rzeczy nie kieruj¹
siê reklam¹, lecz sam¹ wartoœci¹ danej rzeczy.
Z³o jednak doskonale wie, ¿e chodzi o szczêœcie cz³owieka. Poniewa¿ samo
nie posiada ¿adnej wartoœci do zaofiarowania, chc¹c zyskaæ cz³owieka, musi dbaæ
o reklamê, by w piêknym opakowaniu sprzedaæ buble i w ten sposób unieszczêœliwiæ go
na wieki. Z tego punktu nale¿y oceniæ wszystkie zabiegi œwiata zmierzaj¹ce
do ustawienia obok drogi, któr¹ wêdruje cz³owiek, dobrze rozreklamowanych „skarbów”
doczesnoœci. Jest ich wiele. To coraz doskonalsze ekrany telewizyjne, z antenami
o satelitarnym zasiêgu i kasetami video; to pe³ne emocji stadiony i hale sportowe; to filmy,
prasa, moda, loterie pieniê¿ne, turystyczne podró¿e. Wszystko to jest tak interesuj¹ce,
¿e cz³owiek nie ma ju¿ ani czasu ani si³ do zajmowania siê Bo¿ymi skarbami w skromnych
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i ma³o ciekawych opakowaniach.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w takiej rywalizacji Pan Bóg, jeœli nie zatroszczy siê
o odpowiedni¹ reklamê swoich skarbów stoi na pozycji z góry przegranej. Jego skarbów
ofiarowanych w tak skromnym opakowaniu nikt nie kupi. Dziwiæ siê jedynie nale¿y,
¿e up³ynê³o wiele wieków, a Pan Bóg nadal rezygnuje z reklamy i trwa przy tej dziwnej
metodzie rozsypywania swoich wartoœci po drodze w wyczekiwaniu na m¹drych, którzy
siê przy nich zatrzymaj¹.
Pan Bóg nie potrzebuje reklamy swoich skarbów. Przyjdzie jednak czas gdy objawi
ca³emu œwiatu ich piêkno i wartoœæ. Autentyczne skarby mog¹ byæ ukryte
w najskromniejszym opakowaniu i przez to nie trac¹ nic ze swej wartoœci. Prawdê tê
nale¿y mieæ na uwadze, gdy bierzemy udzia³ w obrzêdzie chrztu œwiêtego,
uczestniczymy w Eucharystii i s³uchamy S³owa Bo¿ego.
Ks. Edward Staniek

* * *
Porz¹dek Kolêdy (10 - 17 stycznia 2011)
00

1. Poniedz. – 10 stycznia – ul. Pu³askiego (od nr 1 i 109) – 2 ksiê¿y – od godz. 9 ;
ul. Wojska Polskiego 161D (od nr 1 i 31) - 2 ksiê¿y –
00
od godz. 15
00

2. Wtorek – 11 stycznia – ul. Weso³a (od nr 23 i 95) – 2 ksiê¿y – od godz. 9
ul. Spokojna (od nr 1 A;B; 3; 7; 7 A i B) – 2 ksiê¿y –
00
od godz. 15
00

3. Œroda – 12 stycznia – ul. Weso³a (od nr 101 i 175) – 2 ksiê¿y – od godz. 9
ul. W³ókiennicza, Weso³owskiego, Bawe³niana
00
i Lniarska – 2 ksiê¿y – od godz. 15
4. Czwartek – 13 stycznia – ul. Wojska Polskiego ( od nr 12; 134; 153 ) – 3 ksiê¿y
00
– od godz. 9
00
ul. Obroñców £om¿y - 1 ksi¹dz – od godz. 15
5. Pi¹tek

– 14 stycznia - ul.Piaski (od nr 1 i 17) oraz przyleg³e - 2 ksiê¿y
00
– od godz. 9
00
ul. Szeroka (od nr 1 i 2) - 2 ksiê¿y – od godz. 15

5. Sobota

– 15 stycznia

– ul. Sikorskiego (od nr 46; 162; 225); Cegielniana
00
i Dobra - 3 ksiê¿y – od godz. 9
00
ul. £¹czna i Jasna - 1 ksi¹dz – od godz. 9

6. Poniedz. – 17 stycznia – ul. Krzywa (od nr 1); Poprzeczna (od nr 1); Piaskowa
00
(od nr 50), ul. Ogrodnika – 3 ksiê¿y – od godz. 9
00
ul. Malinowa i Przytulna - 1 ksi¹dz – od godz. 15

* * *

Nie bój siê cieni, one œwiadcz¹ o tym,
¿e gdzieœ znajduje siê œwiat³o.
Oscar Wilde
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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
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
(opiekun RRN - ks. Piotr Ogrodowicz)
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *
Kochani!
Trwa kolêda, czyli wizyta duszpasterska. Do kolêdy powinno siê
przygotowaæ wodê œwiêcon¹, krzy¿, œwiecê, Pismo Œwiête, dzieci
i m³odzie¿ uczêszczaj¹ca na katechezê zeszyt od religii.
Kolêda to modlitewne spotkanie rodziny z duszpasterzem. Jeœli to
mo¿liwe - w tym spotkaniu powinna uczestniczyæ ca³a rodzina.
Odwiedziny duszpasterskie maj¹ charakter domowej liturgii. Ka¿dy
formularz przewiduje rozwa¿anie S³owa Bo¿ego i wspóln¹ modlitwê.
W czasie odwiedzin mo¿na poprosiæ ksiêdza o poœwiêcenie obrazu
lub ró¿añca.
Specjalny obrzêd przewidziano w przypadku b³ogos³awieñstwa
nowego domu i mieszkania.
Kolêda ma sens, nawet, gdy jest krótka, poniewa¿ pozwala
zorientowaæ siê w problemach parafian i póŸniej lepiej reagowaæ na ich
oczekiwania i potrzeby w codziennej pracy duszpasterskiej.
Do mi³ego spotkania i z góry dziêkujê za ¿yczliwe przyjêcie…
Wasz Proboszcz

* * *
Za du¿o mówimy o zmianie œwiata, a za ma³o œwiat zmieniamy.
Za du¿o mówimy o mi³oœci, a za ma³o kochamy.
Janusz Ziarenko
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