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BIULETYN
RODZINY RÓŻAŃCOWEJ PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

INTENCJA
PAPIESKA
O właściwe zarządzanie
gospodarką na świecie
uwzględniającą potrzeby i
godność każdego człowieka

INTENCJA
PARAFIALNA
W intencji dzieci
komunijnych oraz
młodzieży
przygotowującej się do
sakramentu
bierzmowania.

Ogłoszenia
1. Chrystus Zmartwychwstał! Głośmy nieustannie tę prawdę
szczególnie tym, którzy żyją tradycją a nie prawdziwą wiarą.
2. Święto Bożego Miłosierdzia jest wciąż ukazywaniem światu,
że każdy może przyjąć ten dar, jeśli otworzy swoje serce na
niego. W tym dniu Jezus udziela wielu łask tym któż skorzystają
z daru Sakramentu Pokuty.
3. Zapraszamy do udziału w Katechezie Dorosłych w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca w Sali Rycerskiej o godz. 16:00.
Kwietniowa katecheza odbędzie się 8 kwietnia 2018.

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.

KATECHEZA - Mądrość Boża
Mądrość Boża. Bóg sam jest Mądrością i pragnie udzielać jej każdemu z nas. Jest to jeden z
największych darów Ducha Świętego, który uzdalnia nas do przeżywania życia w perspektywie
ostatecznego celu: życia wiecznego z Bogiem. Pewnego dnia król Salomon otrzymał od Boga propozycję,
aby prosić o cokolwiek dla siebie. Po chwili refleksji syn króla Dawida poprosił nie o sławę i bogactwo, ani
nawet nie o zdrowie, ale zwrócił się z prośbą o mądrość. Pragnął sprawiedliwie sądzić synów Izraela i
rozróżniać dobro i zło. Ta modlitwa bardzo spodobała się Bogu. W tym opowiadaniu z Drugiej Księgi
Królewskiej widać, że mądrość można rozumieć jako zdolność odróżniania dobra od zła, a co za tym idzie umiejętność dobrego i sprawiedliwego sądzenia spraw. Natomiast w Księdze Rodzaju Józef jest nazywany
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mądrym, ponieważ wyjaśnia znaczenie snów. Daru Ducha Świętego nie można utożsamiać tylko ze
zdolnością intelektualną, z tym, czego można się nauczyć na drodze zdobywania wiedzy w szkole czy nawet
doświadczenia. Człowiek obdarzony darem mądrości Bożej nie zna odpowiedzi na wszystkie możliwe
pytania, nie jest omnibusem - ale ma zdolność serca do widzenia świata i drugiego człowieka oczami Boga.
Ta zdolność rodzi się z przebywania Jezusem na modlitwie. W wielu miejscach w Piśmie Świętym znajdują
się zachęty do modlitwy o mądrość na wzór Salomona. Z tego doświadczenia spotkania z żywym Bogiem
można uczyć się Jego patrzenia na rzeczywistość i realizowania tego w praktyce życia. Pierwszą pomocą na
drodze mądrości jest słuchanie Słowa Bożego. W naszych parafiach coraz popularniejsze staje się wspólne
czytanie Biblii, Lectio divina - modlitwa Słowem Bożym. W internecie możemy znaleźć różne refleksje i
medytacje, które pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i z niego czerpać mądrość. Mądrość Boża jest
darem, który nadaje sens życiu człowieka wierzącego. Dzięki niej człowiek odkrywa, że jego powołaniem
jest przebywanie z Bogiem nie tylko na tym świecie, ale przede wszystkim na całą wieczność. Dzięki
mądrości można odkryć, że trudności i przeciwności doświadczane w ciągu całego życia nie mogą odebrać
radości z nadziei na wieczną szczęśliwość. Dary Ducha Świętego pozwalają zobaczyć prawdziwe oblicze
Boga. Mądrość pokazuje, że Jezus kocha miłością bezwarunkową. Człowiek nie musi, a wręcz nie może
niczym zasłużyć sobie na przychylność Boga, który kocha bez żadnego "ale". To doświadczenie serca
kochanego i akceptowanego, nawet z grzechem, jest zaproszeniem do naśladowania bezgranicznej miłości
w codziennych sytuacjach. Chrześcijanin dzięki mądrości dokonuje w życiu codziennym dobrych wyborów.
Potrafi zadawać sobie fundamentalne pytanie: Czy to, co planuję zrobić, przybliży mnie do Boga? Stając
naprzeciwko półek sklepowych z różnymi towarami, można odczuć pokusę, aby sobie coś zawłaszczyć,
wziąć - czyli ukraść - bo przecież może się przyda. Dzięki mądrości można szybko rozeznać, że te rzeczy,
choć są dobre, zdobyte na drodze kradzieży oddalą mnie od Boga. Często dar Ducha Świętego pomaga
zobaczyć zło i nie dopuścić, aby moje pragnienia i zamiary, choć pozornie nieszkodliwe, zostały
zrealizowane kosztem dobra czy godności drugiego człowieka. Dzięki mądrości patrzymy na świat oczami
Boga. Kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiemu, po ludzku jedyną odpowiedzią jest zemsta albo
przynajmniej rewanż, aby bliżni poczuł odpowiedzialność za krzywdę. Jednak pod wpływem daru Ducha
Świętego podejmujemy inną decyzję. Jezus na krzyżu nie przeklina swoich prześladowców, ale ich
błogosławi. Często dla nas takimi "prześladowcami" w codziennym życiu mogą stać się nawet nasi bliscy,
sąsiedzi czy przełożony w pracy. Mądrość Boża zaprasza do tego, aby prosić o przebaczenie i błogosławić.
Chrystus, który wziął na krzyż wszystkie nasze grzechy, uzdalnia do tego, aby zło zatrzymać na sobie, ale
też - co bardzo ważne - przebaczyć sobie samemu własne słabości. Jezus patrzy na drugiego człowieka z
wielkim szacunkiem, w każdym dostrzega dobro i wierzy, że człowiek może się zmienić. Mądrość Boża
uczy patrzeć w ten sam sposób na bliżnich. Jakże trudno zobaczyć godność dziecka Bożego w politykach
przeciwnej partii, którzy często głoszą absurdalne tezy. Często łatwiej ich osądzić w sercu, aniżeli spojrzeć
na nich jak Chrystus. Wtedy Bóg zaprasza nas do modlitwy o dar mądrości. Bóg nigdy nie odpowiada złem
na zło. Dlatego na przestrzeni wieków powołuje różnych świadków swojej miłości, abyśmy mogli Go
naśladować i wypełniać Jego wolę. Wystarczy tylko wspomnieć bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, który nie
przemocą, nie złością ani gniewem, ale zawsze dobrym słowem, dobrym gestem, zwykłą ludzką
życzliwością odpowiadał tym, którzy go prześladowali. Uzdalniała go do tego mądrość Boża. W ostatnim
kazaniu, wygłoszonym 19 października 1984 r. w Bydgoszczy, mówił: "Tylko ten może zwyciężać zło, kto
sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i Ubogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej
godności dziecka Bożego. Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć
przemocą". Maryja Stolica Mądrości jest Tą, która pragnie wypraszać nam dar widzenia osób i rzeczy tak
jak Bóg. Ona uczy Kościół najpierw trwania na modlitwie, tak jak Ona trwała z Apostołami w Wieczerniku,
oczekując zesłania Ducha Świętego. Matka Boża, która jest pełna łaski, pomaga przyjmować dary
nadprzyrodzone, które przemieniają nasze serca, upodabniając nas do Jej Syna Jezusa Chrystusa.
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