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BIULETYN
RODZINY RÓŻAŃCOWEJ PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

INTENCJA
PAPIESKA
Aby sieci
społecznościowe
sprzyjały solidarności i
poszanowaniu drugiego
w jego odmienności

INTENCJA
PARAFIALNA
O nowe powołania do
służby kapłańskiej w
Kościele z naszej parafii.
Za alumnów: Bartka
Fijałkowskiego
(WSD w Radomiu)
oraz Łukasza Wiącka
(postulat Bonifratrów)

Ogłoszenia
1. Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa - 8 czerwca - to
dzień modlitw o świętość dla kapłanów. Nie ustawajmy w
modlitwie o ten dar szczególnie dla kapłanów opiekujących się
Żywym Różańcem.
2. W najbliższy piątek nasza parafię odwiedzą goście z Korei
Południowej, którzy będą uczestniczyć we Mszy Świętej o godz.
18:00. Zapraszamy!
3. Postarajmy się brać udział w nabożeństwach czerwcowych.
Jeśli zdrowie na to nie pozwala odmawiajmy Litanię do
Najświętszego Serca Jezusa w domu jako wynagrodzenia za
nasze grzechy i całego świata.
4. Zapraszamy do udziału w Katechezie Dorosłych w pierwszą
niedzielę miesiąca w Sali Rycerskiej o godz. 16:00.
5. Młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania
w poniedziałek 9 czerwca 2018 o godz. 18:00 z rąk J.E. ks. Bpa
Piotra Turzyńskiego. To pierwsza wizyta ks. Biskupa w naszej
parafii, dlatego warto wziąć udział w tej uroczystości.
Zapraszamy również do modlitwy w intencji młodzieży.

Modlitwa o beatyfikację 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.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Bogu chwała!

STARACHOWICE

Czerwiec 2018

KATECHEZA - Dar Rady
Duch Święty jest doradcą człowieka, aby w swoich planach i zamiarach nigdy nie zapomniał o Bogu.
Dar rady to zaproszenie do wołania słowami psalmisty: "Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie
Twoich ścieżek". Żyjemy w czasach, w których wspomnienie o darze rady wywołuje u niektórych złe
skojarzenia. Współczesna mentalność została ukształtowana w okresie oświecenia, kiedy to rozum stał się
ostateczną normą postępowania i moralności, a człowiek uznał, że jest samowystarczalny, bo potrafi sam
rozeznać, co jest dobre, a co nie. Zdumiewa jednak fakt, że im lepiej ludzie poznają tajniki techniki, nauki
czy przyrody, tym popularniejsze stają się wróżki, magia, ezoteryzm ...
Kościół stoi dzisiaj przed wielkim wyzwaniem, aby ukazać Ducha Świętego, który swoimi radami
pomaga nam wszystkim pokierować życie na Boże tory. Nie musimy szukać jakichś pseudo duchowości.
Bóg chce nas obdarzyć swoim Duchem, który uzdolnia do właściwych wyborów w codziennym życiu. Rady
Ducha Świętego możemy rozpoznawać w prawie naturalnym, przykazaniach i w Słowie Bożym. Dar rady
jest zdolnością do dokonywania właściwych wyborów w codziennych sytuacjach, umiejętnością
rozeznawania, co jest ważniejsze w planach Bożych. Duch Święty uzdolnia człowieka do zobaczenia
swojego życia w perspektywie Bożej, do dostrzeżenia, że nasze plany i nadzieje wtedy są ważne, kiedy są
zgodne z wolą Bożą. Dar rady pomaga podjąć decyzję, ale nie według ludzkiego punktu widzenia. By
przyjąć ten dar, najpierw trzeba uznać pokornie, że nie wiemy wszystkiego, że nasze plany na życie nie są
planami ostatecznymi, bo jest Bóg, który przychodzi do nas, jak do proroka Eliasza, w lekkim powiewie,
ukazując nam właściwy sposób postępowania. Duch Święty nigdy nie będzie wskazywał drogi na skróty będzie pokazywał tę bardziej wymagającą, nierzadko trudniejszą, ale na pewno prowadzącą do szczęścia.
Wielu ludzi oskarża Boga o to, że nie chce On realizować ich woli. Mylą Boga ze szczęściem i
pomyślnością, które ubóstwiają. Z lęku przed tym, że w życiu może wydarzyć się coś złego, modlą się tylko
o to, żeby Bóg uchronił ich przed nieszczęściem. Takie postępowanie jest zaprzeczeniem życia w Duchu
Świętym, czyli rozeznawania i pytania Boga, jaki jest Jego plan ukryty w wydarzeniach, których często nie
rozumiemy. Duch Święty pomaga odkrywać zamysł Boży.
Dar rady jest także zachętą do tego, aby wybierać w swoim życiu to, co przekracza granice zwykłej
konieczności. W naszych wspólnotach są osoby, które mówią, że wystarczy wyspowiadać się raz w roku,
wystarczy raz w roku przyjąć Komunię świętą, wystarczy być przyzwoitym człowiekiem... Taki minimalizm
duchowy jest bardzo niebezpieczny, dlatego Duch Święty zachęca nas nieustannie, aby iść dalej, aby
wybierać to, co przynosi większe owoce duchowe. Nasze zaangażowanie w Żywy Różaniec jest przykładem
tego, że nie wystarczy tylko pacierz poranny i wieczorny, ale można pragnąć zaangażować się w życie
Kościoła poprzez modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraz za braci i siostry, którzy są w potrzebie. W
naszych parafiach także są osoby zaproszone do tego, aby podejmować pewne dzieła ze względu na
Chrystusa. Wielu ludzi jest wezwanych, aby zaangażować się - poświęcając swój czas, a nawet pieniądze w dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas albo jako wolontariusze w hospicjach czy innych
instytucjach dobroczynnych. Dar rady objawia się także w sytuacji, kiedy opowiadamy o dziełach, które
Bóg uczynił w naszym życiu. Wielu z nas staje bezradnie i mówi, że nie wie, co ma powiedzieć, jak się
zachować. Jeśli często prosimy Ducha Świętego o pomoc, nawet nie wiemy, kiedy zrealizują się w naszym
życiu słowa Jezusa: "Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem
godzinie będzie wam poddane, co macie mówić" Ludzie pokorni, którzy uznają własną słabość, nie wierzą
zbytnio we własne siły, ale czerpią moc od Boga, są przekonani o nieustannym towarzyszeniu Ducha
Świętego - Bożego doradcy. Papież Franciszek podsumował to podczas jednej ze środowych katechez: „W
zażyłości z Bogiem i słuchaniu Jego Słowa powoli odkładamy na bok naszą logikę osobistą, podyktowaną
najczęściej naszymi ograniczeniami, uprzedzeniami i własnymi ambicjami, a uczymy się pytania Pana:
czego pragniesz?; proszenia Pana o radę - a czynimy to poprzez modlitwę. W ten sposób dojrzewa w nas
głęboka symfonia, niemal wrodzona w Duchu Świętym”.

Bogu chwała!

