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BIULETYN
RODZINY RÓŻAŃCOWEJ PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

LIPIEC

SIERPIEŃ

Wielka Nowenna Różańcowa

INTENCJA
ewangelizacyjna

INTENCJA
papieska

Za kapłanów

Za rodziny jako skarb
ludzkości.

Na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki
rozpoczęliśmy Wielką Nowennę
Różańcową przed Jubileuszem 200 lecia
powstania Żywego Różańca , który
przypadnie w 2026 r.

INTENCJA
PARAFIALNA
Wynagradzająca
Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa
i Niepokalanemu
Sercu NMP za grzech
świętokradztwa
i profanacji.

Temat pierwszego roku Nowenny :

INTENCJA
PARAFIALNA

„Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do
dojrzałego życia duchowego”

W intencji trzeźwości
narodu polskiego
oraz za osoby
walczące z nałogami
i zniewolonych.

Stałe Intencje modlitwy:
-o wzrost w wierze, nadziei i miłości;
-o rozwój wspólnot ŻR;
-o błogosławieństwo dla misyjnego dzieła
Kościoła;
-o pokój na świecie i zgodę w rodzinach;
-o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot;

Ogłoszenia
1. 16 lipca obchodzimy wspomnienie MB z Góry Karmel patronki wszystkich noszących szkaplerz
karmelitański. Te osoby mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. W lipcu odmawiajmy Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa w intencji powołań do służby w Kościele.
3. 25 lipca - Św. Krzysztofa – poprośmy o błogosławieństwo pojazdów i pamiętajmy o kierowcach.
4. Czas wakacji to czas odwiedzania miejsc świętych, wczasów, kolonii, obozów oraz pielgrzymek –
rozglądajmy się uważnie by zobaczyć wokół nas „Ślady Boga”, które zostawił w pięknie przyrody.
5. 15 oraz 26 sierpnia nasz wzrok kierujemy na Jasną Górę. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce na Jasną
Górę oraz do pielgrzymowania duchowego i prośmy przez wstawiennictwo MB za naszą ojczyznę.

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.
Bogu chwała!

STARACHOWICE

Lipiec - Sierpień 2018

KATECHEZA - Dar męstwa
Kiedy młodzi chłopcy po raz pierwszy słyszą o darze męstwa, nierzadko sądzą. że Bóg obdarza
człowieka niezwykłymi mocami, niespotykaną energią albo ogromną odwagą i siłą. Z czasem jednak
dowiadują się, że Bóg nie jest jak bohaterowie komiksów. Daru Ducha Świętego nie można rozumieć w
sensie fizycznym. Męstwo oznacza wytrzymałość i wytrwałość wobec prób i trudności na drodze wiary,
specjalną pomoc Ducha Świętego do znoszenia trudnych życiowych doświadczeń z miłości do Boga, który
nigdy nie zostawia nas samych. Dzięki niemu możemy mówić za św. Pawłem: "Wszystko mogę w tym,
który mnie umacnia". Dar męstwa pozwala człowiekowi przyjmować Słowo Boże oraz wprowadzać je w
konkret życia. To Duch Święty jest autorem pragnienia w sercu człowieka, aby regularnie czytać Biblię i
odnosić jej słowa do konkretnych sytuacji w życiu. Słowo Boże nieustannie zachęca do nawrócenia, innym
razem daje wskazówki, którymi możemy kierować się w codziennym życiu. Duch Święty zabiera nasze lęki
i obawy, że kiedy oddamy nasze życie Bogu, to stracimy wolność osobistą. Męstwo uzdalnia do zaufania, że
Słowo Boga chce nas obdarzyć prawdziwą wolnością od grzechu. Tradycyjnie dar męstwa jest także
utożsamiany z postawą wielu chrześcijan, którzy w obliczu prześladowań nie zachwiali się w wierze i
poświęcili swoje życie na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty jest tym, który pozwala
człowiekowi odrzucić lęk o siebie, a następnie przeciwstawić się niesprawiedliwości i kłamstwu. W
skrajnych okolicznościach uzdalnia do wytrwania przy Bogu do końca. Dar męstwa pomagał męczennikom
oddać życie za Chrystusa, ale nie należy mylić go z samym męczeństwem. Nawet dzisiaj w wielu miejscach
na świecie chrześcijanie dzięki Duchowi Świętemu są w stanie dawać świadectwo prawdzie i nieskończonej
miłości Boga, którą szatan chce zanegować i zniszczyć. Oczywiście nie każdy człowiek jest zaproszony do
takiego heroizmu, aby głosić Jezusa Chrystusa swoim życiem i śmiercią. Większość z nas otrzymuje dar
męstwa, aby w codziennych sytuacjach zmagać się z trudnościami i przeciwnościami. W sposób szczególny
życie rodzinne i małżeńskie jest polem, na którym dar męstwa jest najlepiej widoczny. Bez pomocy Ducha
Świętego małżonkowie nie byliby w stanie okazywać sobie wzajemnie miłości. Dzięki Niemu razem klękają
do modlitwy i proszą o wsparcie, aby umieć sobie nawzajem przebaczać, dostrzegać we współmałżonku
ślady Bożej obecności i miłości. Dar męstwa jest widoczny szczególnie w przypadku rodzin, w których
jedna strona jest niewierząca albo wręcz wrogo nastawiona do wiary i Kościoła. Duch Święty jest Źródłem
cierpliwości i siły do codziennego dawania świadectwa przez proste znaki i słowa miłości, aby doprowadzić
tę drugą osobę do łaski wiary. Relacje rodzinne są wyjątkowo naznaczone potrzebą daru męstwa, który jest
wręcz konieczny w procesie wychowywania dzieci. Dzisiaj w świecie bardzo widać różnicę w mentalności
pokoleń. Rodzice, a tym bardziej dziadkowie nie są w stanie zrozumieć swoich dzieci czy wnuków, które
często żyją w świecie mediów społecznościowych - Facebooka, Instagrama, Snapchata ... Duch Święty
uczy, jak zachowując swoją wiarę i tożsamość, z cierpliwością patrzeć na młode pokolenie i prostymi
słowami objaśniać mu zawiłości życia wiary, prostymi gestami pokazywać dobroć Boga, ufając, że ziarno
zasiane w młodości zakiełkuje w dorosłym życiu. W ten sam sposób dzieci i młodzież są zapraszane do
modlitwy o dar męstwa, który pozwala pośród różnych burz czasu dojrzewania trzymać się mocno Jezusa.
Dar męstwa jest odpowiedzią na lęki dzisiejszego świata. Wielu z nas boi się o własne zdrowie,
żyjemy obawą o byt materialny swój i rodziny, przejmujemy się stanem naszej Ojczyzny, ostatecznie
obawiamy się śmierci, zarówno fizycznej, jak i duchowej. Lęk jest tym, co paraliżuje i zamyka w sobie. Nie
pozwala człowiekowi doświadczyć wolności dziecka Bożego. W tych wszystkich sytuacjach przychodzi
Duch Święty, aby pokonać nasze zniechęcenie i obawy, tak jak przestraszonym uczniom w Wieczerniku daje
moc, aby nie schodzili z raz obranej drogi ku królestwu Bożemu. Duch Święty działa w sercu człowieka
pokornego, który uznaje, że sam z siebie nie ma siły, aby poradzić sobie z własną słabością i odpowiedzieć
na ewentualne przeciwności w wierze. Jedynie wierzący, który prosi Ducha Świętego o Jego męstwo, jest
zdolny nie tylko do walki duchowej z własnymi słabościami, ale także do dawania świadectwa o mocy
Bożej, jest w stanie zrealizować w swoim życiu słowa św. Pawła, które skierował do Tymoteusza: „Weź
udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa".
Bogu chwała!

