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BIULETYN
RODZINY RÓŻAŃCOWEJ PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

INTENCJA
PAPIESKA
Aby cały Kościół uznał pilną
potrzebę formacji do
rozeznania duchowego
w aspekcie indywidualnym
i wspólnotowym.

INTENCJA
PARAFIALNA
W intencji Rekolekcji
parafialnych
prowadzonych przez oo.
franciszkanów.
Za ś.p. Wacławę Niewczas
- główną honorową
zelatorkę KŻR w naszej
parafii.

Ogłoszenia
1. Wykorzystajmy czas Wielkiego Postu na modlitwę,
rozważanie Męki Pańskiej i wynagradzanie za nasze grzechy i
grzechy całego świata.
2. 19 marca – Uroczystość Św. Józefa to święto patronalne
ojców.
3. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w
niedzielę 18 marca a zakończą się w środę 21 marca. 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.
Kwietniowa katecheza odbędzie się w drugą niedzielę
miesiąca.

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 - Charyzmaty Ducha Świętego
Dar proroctwa, uzdrawiania, tłumaczenia języków, czynienia cudów, poznania. Te nadprzyrodzone
zdolności to widoczne znaki działania Ducha Świętego w Kościele. Czym są charyzmaty. kto może je
otrzymać i do czego tak naprawdę służą? W świecie polityki i sportu bardzo często możemy usłyszeć
określenie charyzmatyczny lider partii politycznej czy charyzmatyczny gracz jakiejś drużyny. Te terminy
oznaczają kogoś, kto jest przysposobiony do pełnienia jakiejś funkcji albo ma naturalne dary i uzdolnienia,
które wykorzystuje do jak najlepszego wykonywania swojej pracy czy też wypełniania obowiązków.
W Kościele często słyszymy o ruchach charyzmatycznych i o charyzmatach Ducha Świętego,
szczególnie tych bardziej spektakularnych, jak mówienie językami czy uzdrawianie chorych. Te
nadprzyrodzone dary w istocie nie muszą być nadzwyczajne, ale pokazują zaangażowanie Ducha Świętego,
który rozlewa swoją łaskę i miłość we wspólnocie. Rozróżnia się, że dary Ducha Świętego otrzymujemy ze
względu na nasze osobiste życie i świętość, charyzmaty zaś są dane w celu budowania Kościoła. Są to
darmowe dary, udzielone według potrzeb Kościoła, w każdym czasie, w każdym miejscu i każdemu
wierzącemu. Służą wypełnieniu zadań i funkcji we wspólnocie. Duch Święty w sposób wolny uzdalnia
każdego do pełnienia posługi według własnego powołania. Sobór Watykański II w Konstytucji
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium przypomniał, że Duch Święty, "prowadząc Kościół do wszelkiej
prawdy i jednocząc we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz
charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia". Innymi słowy dzięki
Jego charyzmatom wspólnota żyje i głosi Dobrą Nowinę o Jezusie. Św. Paweł wymienia w swoich listach
pewną liczbę charyzmatów, wyraźnie zaznaczając, że nie chodzi o jakieś spektakularne dary czy też
cudowne dokonania. W Liście do Koryntian czytamy: „I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów,
po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych,
którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. ( ... )
wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (1 Kor 12, 28. 31).
Charyzmaty takie jak modlitwa, nauczanie, napominanie, dzieła miłosierdzia czy rozeznawanie
duchów są bardzo użyteczne w życiu Kościoła. W naszych wspólnotach są osoby, które mają ogromną
wrażliwość na biedę, bardzo chętnie i radośnie angażują się w dzieła miłosierdzia. Inni z kolei mają pewną
mądrość serca i słowa, dlatego wielu udaje się do nich po radę, poprosić o rozeznanie woli Bożej. Można
spotkać także ludzi mających dar nauczania, dzięki któremu wiele osób, słuchając Słowa Bożego, odkrywa
obecność Boga - i łatwiej o dobre wybory. Warto wspomnieć o charyzmatach hierarchicznych: papieża czy
proboszcza parafii, które są związane z konkretną posługą i jej wymaganiami. Papież jest odpowiedzialny za
Kościół widzialny i ma dar nieomylności w sprawach wiary i moralności. Proboszcz parafii nie tylko musi
organizować życie wspólnoty, administrować całym majątkiem parafii, troszczyć się o ubogich, nauczać, ale
przede wszystkim być odpowiedzialnym za zbawienie swoich parafian. Dlatego charyzmaty uzdalniają do
poświęcania swojego czasu i spełniania jak najlepiej tej posługi poprzez trwanie przy Jezusie i dzielenie się
Nim z braćmi w wierze. Łatwo zapomnieć o charyzmatach mniej spektakularnych, jak charyzmat matki i
ojca. Jest to jedno z wyzwań Kościoła, aby dowartościować te dary, które są wyjątkowe dla całej wspólnoty
i świata. Dzięki rodzicom dokonuje się przekazywanie życia oraz wiary nowemu pokoleniu. Rodzice nie
tylko prowadzą dzieci do Kościoła, uczą je modlitwy, ale przede wszystkim poprzez osobiste słowo
świadectwa o obecności Boga w życiu i wierze w Jego opatrzność stają się pierwszymi katechetami dla
swoich dzieci. Poza tym istnieją także charyzmaty związane z konkretnymi zawodami, na przykład
charyzmat lekarza czy nauczyciela. Dar Ducha Świętego pomaga wypełniać zawód - ale także misję - z
pasją, kompetentnie, widząc i szanując w drugim człowieku godność dziecka Bożego. Jak widzimy,
charyzmaty Ducha Świętego, pomimo że dotyczą konkretnych osób, służą przede wszystkim budowaniu
wspólnoty Kościoła.
Bogu chwała!

