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BIULETYN
RODZINY RÓŻAŃCOWEJ PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

INTENCJA
PAPIESKA
O wypełnianie w swoim
życiu misji ewangelizacji
przez wiernych świeckich.

INTENCJA
PARAFIALNA
W intencji tegorocznych
maturzystów o najlepsze
wyniki egzaminu
dojrzałości oraz o dobry
wybór drogi życiowej.

Ogłoszenia
1. 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski – Dziękując za dar
niepodległości módlmy się za Prezydenta RP, Rząd i Parlament.
Oni potrzebują naszego wsparcia, aby trudne i ważne sprawy
polskie poprowadzić drogą Bożych Przykazań.
2. Śpiewajmy „majówki” w kościołach, przy kapliczkach
przydrożnych. Każdą „majówkę” zakończmy śpiewem Apelu
Jasnogórskiego i rozważeniem jednej tajemnicy różańca o pokój
na świecie i w intencji rodzin.
3. Zapraszamy do udziału w Katechezie Dorosłych w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca w Sali Rycerskiej o godz. 16:00.
4. Zapraszamy 2 czerwca na pieszą pielgrzymkę na Święty
Krzyż. Więcej informacji na stronie internetowej.

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.

Ksiądz Diakon Daniel Wiecheć
13 maja dobiegnie końca praktyka duszpasterska księdza diakona Daniela w naszej
parafii. Czas biegnie nieubłaganie a już niebawem ksiądz Daniel zostanie kapłanem.
Dziękujemy mu za pomoc duszpasterską, otwarte serce i świeżość duchowej
posługi. Zapewniamy księdza Daniela o naszej modlitwie i ufamy będzie dobrym i
świętym kapłanem. Ksiądz Daniel zaprasza nas na swoje święcenia kapłańskie,
które otrzyma z rak ks. Biskupa Henryka Tomasika 26 maja o godz. 10:00 w
Katedrze Radomskiej. Swoją pierwszą Mszę Świętą będzie sprawował w swojej
rodzinnej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu 27 maja o godz.
12:00. W naszej parafii Mszę święta prymicyjną będzie sprawował 2 czerwca o
godz. 12:30 po której udzieli nam prymicyjnego błogosławieństwa.
Bogu chwała!
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KATECHEZA - Dar rozumu
Zazwyczaj mówimy o rozumie jako pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, w
wychodzeniu z kłopotów. jednak w przypadku daru Ducha Świętego nie chodzi o porządek naturalny, ale o
nadprzyrodzoną zdolność duszy umożliwiającą widzenie, poznawanie i rozumienie prawd wiary oraz
wnikanie w tajemnice Boże. Każdego roku w okresie wielkanocnym czytamy fragment ewangelii o dwóch
uczniach idących do Emaus. Obaj uciekają z Jerozolimy po wydarzeniach męki i śmierci mistrza z Nazaretu.
Ich historia pokazuje wyraźnie, że bez pomocy Bożej, wyłącznie dzięki naszym zdolnościom
intelektualnym, nie jesteśmy w stanie pojąć tajemnic Boga. Ci dwaj uczniowie wiedzieli prawie wszystko o
Jezusie, śledzili Jego przemówienia, byli świadkami Jego cudów, a w pewnym sensie także świadkami Jego
śmierci i zmartwychwstania. Jednak oczy mieli jakby zasłonięte, nie rozumieli, co tak naprawdę wydarzyło
się w tamtych dniach w Jerozolimie. Jezus cierpliwie wyjaśniał im pisma, które odnosiły się do Niego, a
następnie podczas łamania chleba – czyli Eucharystii – rozpoznali swojego Pana i mistrza.
Dar rozumu uzdolnia do zobaczenia planu Bożego wobec każdego z nas. Papież Franciszek wskazał
podczas jednej z katechez, że „gdy Duch Święty mieszka w naszych sercach i oświeca nasze umysły, to
pozwala nam wzrastać z dnia na dzień w zrozumieniu tego, co Pan powiedział i uczynił, oraz sprawia, że
dostrzegamy coraz bardziej, że wszystko jest darem Jego miłości dla naszego zbawienia”. Dar rozumu
pomaga nam zrozumieć prawdy wiary oraz pełen miłości zamysł Boga. Bez te o daru nie jesteśmy w stanie
przyjąć sercem, że Bóg kocha nas bezwarunkowo i zawsze przebacza nam grzechy. Stąd św. Paweł
wszystko uznał za stratę i śmieci „ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa” (zob. Flp 3,
4-12). Kiedy człowiek doznaje krzywdy, często pragnie zemsty, chce odpłacić pięknym za nadobne.
Natomiast ubogaceni darem rozumu, rozumienia prawd wiary, możemy z wiarą odpowiadać taką samą
miłością, jaką ukochał nas Bóg. Także dzięki temu darowi jesteśmy w stanie pojąć istotę sakramentów,
widzialnych znaków niewidzialnej łaski. Duch Święty uzdolnia nas do tego, by dostrzec nie tylko wodę i
słowa: „ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, ale łaskę nowego życia w Jezusie
Chrystusie. Dar rozumu uzdolnia nas do przychodzenia do sakramentu pokuty i spowiadania się ze swoich
grzechów (często ciągle tych samych) nie człowiekowi – księdzu, który siedzi w konfesjonale – ale samemu
Bogu, miłosiernemu Ojcu, który czeka na nas tak, jak czekał na swojego syna marnotrawnego, wypatrując
jego powrotu, aby na nowo przyjąć go do siebie. Św. Teresa z Lisieux wiele razy mówiła, że „Bóg poucza ją
w sercu”. W ten sposób opisywała działanie Ducha Świętego, który pomaga nam odczytywać znaki czasu i
wolę Bożą wobec nas. Dzięki Niemu jesteśmy w stanie zobaczyć, że różne wydarzenia naszego życia mają
sens i służą odkrywaniu zamiaru Bożego, to jest Jego miłości. Kiedy pracowałem w jednej z parafii,
któregoś dnia zadzwonił pewien dorosły ministrant i poprosił mnie o spowiedź. Przyjechał natychmiast,
wyspowiadał się i na koniec naszej rozmowy, jak to między mężczyznami bywa, za prosił mnie na parking,
abym zobaczył jego nowy samochód. Wracając do klasztoru, spotkałem przy drzwiach młodego człowieka,
który na pytanie, czy w czymś mu pomóc, odpowiedział: „chcę rozmawiać z księdzem”. Szybko
powiedziałem, że możemy porozmawiać, bo ja jestem księdzem. zgodził się. Nasza rozmowa, a potem
spowiedź trwała blisko trzy godziny. Na koniec powiedziałem mu, że Bóg musi mieć wielki plan wobec
niego, bo specjalnie wyprowadził mnie na parking, abym wracając, mógł go spotkać. Kiedy on dzwonił do
klasztoru, wszyscy księża byli albo w kościele, albo w refektarzu, gdzie nie słychać dzwonka. Najpierw ze
zdziwieniem, a potem z radością dostrzegł palec Boży w całym zdarzeniu. Dar rozumu możemy rozwijać w
naszym życiu szczególnie dzięki pokorze, ufnemu oddaniu się woli Boga, w ciszy i skupieniu. Na co dzień
jesteśmy zabiegani – troszczymy się o dobra materialne, biegniemy do pracy, w pośpiechu robimy zakupy –
aby więc zobaczyć Jego działanie w naszym życiu, musimy mieć czas na zatrzymanie i modlitwę, spotkanie
z Bogiem. Dzięki przebywaniu z Jezusem, lekturze Pisma Świętego – słowa Bożego do nas – będziemy
mogli popatrzeć na swoje życie, nie tylko używając rozumu naturalnego, swojej wiedzy i wykształcenia, ale
oczami wiary. Dzięki Duchowi Świętemu życie swoje i innych będziemy odczytywać „między wierszami”,
czyli w Bożej perspektywie.
Bogu chwała!

