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BIULETYN
RODZINY RÓŻAŃCOWEJ PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

INTENCJA
PAPIESKA
Za sprawujących władzę
polityczną i duchową
aby nie ulegali korupcji.

Ogłoszenia
1. 2 lutego –

co roku obchodzony Dzień Życia

Konsekrowanego to piękna okazja do

wielkiej modlitwy

o

nowe, święte powołania zakonne i misyjne.
2. 11 lutego – wspomnienie NMP z Lourdes. 160 lat temu

INTENCJA
PARAFIALNA

Matka Boża objawia się Bernadecie Soubirous . Z woli Św.

Za osoby życia
konsekrowanego z naszej
parafii: ks. Krzysztofa
Sokoła, s. Jadwigę
Kaczmarzyk, s. Katarzynę
Purską; s. Justynę Oksiutę
oraz postulanta zakonu
bonifratrów br. Łukasza
Wiącka.

Bogu swoje cierpienia. Powierzajmy w modlitwie wszystkich

Za ś.p. Wacławę Niewczas
- główną honorową
zelatorkę KŻR w naszej

Jana Pawła II ten właśnie dzień obchodzony jest jako Światowy
Dzień Chorych. Chorzy są skarbem Kościoła, bo oni ofiarują
chorych w naszej parafii i tych co opiekują się chorymi.
3. 14 lutego, Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post.
Zapraszamy do praktykowania czynów pokutnych: postu
jałmużny i modlitwy. Doga Krzyżowa w każdy piątek o godz.
17:30, Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17:00.
4. Zapraszamy do udziału w Katechezie Dorosłych w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca w Sali Rycerskiej o godz. 16:00.

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!

STARACHOWICE

LUTY 2018

KATECHEZA - Imiona Ducha Świętego
Imię w Biblii oznacza istotę, tożsamość osoby. Z naszego doświadczenia osobistego wynika, że jeśli
ktoś zwraca się do nas po imieniu, oznacza to znajomość, wzajemny szacunek i pewną więź miłości między
dwiema osobami. Pismo Święte, mówiąc o Duchu Świętym, używa różnych określeń.
Duch Święty jest imieniem własnym Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Duch w języku hebrajskim to
ruah, czyli tchnienie, powiew lub wiatr. W tym momencie przypomina się historia z prorokiem Eliaszem,
który rozpoznał Boga nie w wichurze czy trzęsieniu ziemi, ale w lekkim powiewie wiatru. Słowo "święty",
po hebrajsku kadosz, oznacza "oddzielony", "transcendentny". Krótka analiza pokazuje, że Duch Święty jest
bezpośrednim podmiotem świętości Boga w człowieku. Bóg, który wykracza poza świat materialny, daje
swojego Ducha, abyśmy dzięki Miłości mogli się z Nim spotkać i budować relacje. Tylko dzięki Niemu
możemy się modlić, On podtrzymuje naszą modlitwę w Żywym Różańcu i prowadzi nas do realizacji w
życiu wezwania Boga: "Świętymi bądżcie, bo Ja jestem święty" (1 P 1,16). Innym imieniem Ducha
Świętego, które znajdujemy na kartach Ewangelii, jest słowo „Paraklet”. Etymologicznie słowo to oznacza
obrońcę, adwokata. Papież Jan Paweł II wyjaśnia znaczenie tego imienia w encyklice Dominum et
vivificantem: Parakletos zaś znaczy «Pocieszyciel», a znaczy również «Orędownik» lub «Rzecznik».
Chrystus nazywa Ducha Prawdy «innym» Pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus jest
pierwszym Pocieszycielem (por. 1 J 2, 1); pierwszym nosicielem i dawcą Dobrej Nowiny. Duch Święty
przychodzi po Nim i za Jego sprawą, ażeby dzieło Dobrej Nowiny zbawienia kontynuować w świecie przez
Kościół". Duch Święty uzdalnia nas do dawania świadectwa bezwarunkowej miłości Boga, do mówienia
swoim bliskim czy znajomym, w prostych, czasami nieporadnych słowach, o tym, co Bóg uczynił w naszym
życiu. Gdy mowa o symbolu, niewątpliwie niektórym z nas od razu jawi się przed oczami przepiękny witraż
z Bazyliki św. Piotra w Rzymie, autorstwa Berniniego, na którym Duch Święty został przedstawiony w
postaci gołębicy oświetlonej promieniami słonecznymi. Symbol ten zawdzięczamy ewangelistom, którzy
opisując Ducha Świętego zstępującego na Jezusa podczas chrztu w Jordanie, przedstawili Go jako gołębia.
Niektórzy teologowie twierdzą, że został wybrany na pamiątkę gołąbka, który zwiastował Noemu, że wody
potopu już opadły i może bezpiecznie opuścić arkę.
Pismo Święte stara się przedstawiać Ducha Świętego za pomocą symboli, które są bardzo
powszechne w naszym codziennym życiu. Z tego powodu trzy z czterech żywiołów stały się symbolami
Ducha Świętego: wiatr, ogień i woda. Jest to bardzo znaczące, ponieważ wiatr oznacza siłę niewidzialną,
która potrafi przenikać i być gwałtowna. Ogień jest żywiołem, który wznosi się ku górze, wypala i
oczyszcza, a zarazem daje ciepło. Woda ożywia i zaspokaja pragnienie. Wiatr to niewidzialna siła, która
potrafi unosić liście, ale także zrywać dachy domów. Symbolizuje tajemnicę, dlatego Jezus mówi o nim, że
wieje tam, gdzie chce, nie wiemy, skąd przychodzi i dokąd podąża (zob. J 3, 8). Duch Święty działa w
sposób niewidzialny. Dzięki Niemu poznajemy prawdę o naszej grzeszności i wielkiej, bezwarunkowej
miłości Boga. Zawsze, kiedy dajemy bezinteresowny dar z siebie, kiedy mówimy dobre słowo, nie
oczekując niczego w zamian, kiedy ofiarujemy swój czas i nie liczymy na to, że ktoś nam się odwdzięczy, to
jest to dzieło Ducha Świętego w nas, który uzdalnia nas do kochania tak jak Bóg.

DIAKON NA PRAKTYCE - KS. DK. DANIEL WIECHEĆ
Od 14 lutego b.r. w naszej parafii praktykę diakońską - ostatni etap przygotowania do
święceń kapłańskich - odbywać będzie ks. Diakon Daniel Wiecheć. Ksiądz Daniel
pochodzi z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu (os. Rajec). Już
dziś polećmy go naszym osobistym modlitwom, aby czas trzymiesięcznej praktyki w
naszej parafii był dobry i owocny.
Bogu chwała!

