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BIULETYN
RODZINY RÓŻAŃCOWEJ PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

INTENCJA
PAPIESKA
Za chrześcijan w krajach
azjatyckich.

INTENCJA
PARAFIALNA
O pokój na świecie
i w naszej ojczyźnie.
W intencji parafian
na czas wizyty
duszpasterskiej.

Ogłoszenia
1.9 stycznia 1862 r w Lyonie w nędzy i opuszczeniu umiera
Paulina Jaricot – nasza założycielka. Dla Żywego Różańca to
ważny dzień. Nie ustawajmy w modlitwie o cud za Jej
wstawiennictwem, potrzebny do beatyfikacji.
2.Pamietajmy w modlitwie o ks. Biskupie Henryku Tomasiku,
ordynariuszu naszej radomskiej diecezji, który 6 stycznia b.r.
obchodzi srebrny jubileusz sakry biskupiej.
3.Zapraszamy do udziału w Katechezie Dorosłych w każdą
pierwszą niedzielę9o miesiąca w Sali Rycerskiej o godz. 16:00.
4. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Módlmy się za
duszpasterzy oraz parafian przyjmujących kapłana w swoim
domu. Nie zapominajmy o tych, którzy nadal pozostają
obojętni.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot
Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do
Apostołów „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu”. Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz
swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i natchnąłeś ją,
by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło
Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. Spraw by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło
duchem głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją nieskończoną miłość. Za wstawiennictwem czcigodnej
sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski…, o

którą szczególnie Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym

znakiem, aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót, mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Bogu chwała!
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KATECHEZA
Czy przypadkiem w naszym życiu nie powtarza się sytuacja z Dziejów Apostolskich. kiedy to św.
Paweł zapytał uczniów, czy przyjęli Ducha Świętego, na co oni odpowiedzieli, że nigdy o Nim nie słyszeli?
Papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu przypomniał wydarzenie z czasów, kiedy jeszcze był
proboszczem. Podczas homilii zapytał dzieci: "Kim jest Duch Święty?". Jedno z nich, zamiast powiedzieć:
„Parakletem'', odpowiedziało, że jest "paralitykiem". Oczywiście dziecko się przejęzyczyło, ale ten lapsus
zaprasza także nas do zadania sobie tego pytania. W XX w. niektórzy teologowie mówili wprost, że Duch
Święty jest "nieznany" albo "zapomniany" w Kościele. Z jednej strony takie zdanie może dziwić, ponieważ
każdego dnia co najmniej kilka razy wykonujemy znak krzyża, gdzie wspominamy imię Ducha Świętego, a
w modlitwie różańcowej powtarzamy: "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu".
Na pewno słyszeliśmy o ruchach Odnowy w Duchu Świętym, które działają w naszych parafiach,
każdego roku przed Zesłaniem Ducha Świętego odbywają się czuwania i uwielbienia. Nie można też
zapomnieć o sakramencie bierzmowania, w czasie którego otrzymaliśmy Ducha Świętego. To wszystko
prawda, jednak warto zadać sobie pytanie, czy faktycznie Duch Święty jest obecny w moich modlitwach,
czy wzywam Go każdego dnia, aby umacniał miłość do Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, czy proszę
o Ducha Świętego, aby uzdalniał mnie do dobrych i mądrych wyborów życiowych. Zapytajmy siebie, ile
widzieliśmy przedstawień Ducha Świętego w malarstwie, ile znamy pieśni o Duchu Świętym, ile jest
nabożeństw do Ducha Świętego. Na pewno mniej niż do Maryi lub świętych. Czy nie jest tak, że znika nam
z pola widzenia ten, który jest "Parakletem", który jest naszym Obrońcą, który daje natchnienie prorokom,
który dał nam Jezusa Chrystusa we Wcieleniu, który dzięki Jezusowi został posłany Kościołowi, ożywia go
i prowadzi? Nowy rok duszpasterski został poświęcony Osobie Ducha Świętego. Ma nam pomóc
nieustannie aktualizować w życiu słowa Jana Pawła II z encykliki Dominum et vivificantem o potrzebie
"nowego odkrycia Boga w Jego nadprzyrodzonej rzeczywistości Ducha nieskończonego, tak jak Go Jezus
przedstawia Samarytance"; potrzebie "oddawania Mu czci «w Duchu i prawdzie» (por. J 4, 24)"; nadziei
"znalezienia w Nim tajemnicy miłości i siły «nowego stworzenia» (por. Rz 8, 22; Ga 6, 15): tak, właśnie
Tego, który daje życie". Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej, jest równy Ojcu i Synowi, dlatego
także możemy powiedzieć, że Duch Święty stworzył świat. Tym, co pomaga nam zrozumieć Jego istotę, jest
Jego działanie, ponieważ On objawia się w historii zbawienia. Można powiedzieć, że jest więzią, miłością
łączącą Ojca i Syna. Ta miłość promieniuje w naszej wspólnocie i w życiu osobistym każdego wierzącego.
Każdy Go przyjmuje w prawdzie i uznaje w sercu, że miłość Boża jest darmowa, że nie trzeba na nią
zasługiwać; ponieważ każdy jest grzesznikiem, człowiek nawet nie ma czym zasługiwać. Dzięki śmierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa wszyscy staliśmy się wolni od kłamstwa Złego, który chce nam wmówić, że
nie jesteśmy godni miłości Boga. Tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie wyznać, że Jezus jest
Panem, przyjmować Jego miłość i dzielić się nią z innymi. On nie tylko mówi nam o tej miłości - On nią jest
i obdarzając nas, obdarza innych. Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy uczyli się ustąpić, powiedzieć
dobre słowo, pokazać nieprzyjacielowi, że go kocham i szanuję - pomimo krzywd, jakie mi wyrządził. Duch
Święty daje wiarę i w sytuacjach, w których nie potrafimy się modlić, ponieważ jesteśmy przygnębieni
różnymi trudnymi wydarzeniami - na przykład chorobą, zdradą, utratą pracy - nieustannie modli się za nas.
Duch Święty uczy nas, jak miłować bezinteresownie i bezwarunkowo. On umacnia naszą nadzieję, która nie
polega na tym, że wierzymy w wydarzenie się czegoś, czego oczekujemy, ale jest pewnością spełnienia
obietnicy Boga, że nasze życie na ziemi jest pewnym przedsionkiem, wprowadzeniem do życia wiecznego z
Bogiem w szczęśliwości, której nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Na początku nowego roku wzbudzajmy w sobie intencję do odkrywania roli i obecności Ducha
Świętego w naszym codziennym życiu. W kolejnych miesiącach będziemy rozważać znaki Jego obecności i
Jego dary, które pomagają żyć pełnią życia chrześcijańskiego.
Bogu chwała!
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