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BIULETYN
RODZINY RÓŻAŃCOWEJ PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

INTENCJA PAPIESKA
Za młodzież, szczególnie z
Ameryki Łacińskiej, aby za
przykładem Maryi
odpowiedziała na
wezwanie Pana do
przekazywania światu
radości Ewangelii.

INTENCJA
PARAFIALNA
Za rodziny parafii podczas
wizyty duszpasterskiej kolędy.

Ogłoszenia
1. Rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy 2019. Podczas
sylwestrowej Mszy Św. Na zakończenie starego roku ks. Infułat
złożył sprawozdanie ze stanu parafii. W ubiegłym roku ochrzczonych
zostało 65 dzieci, zawarto 34 śluby kościelne a zmarło 45 parafian.
Od nowego roku poranna Msza Św. W dni powszednie będzie
sprawowana o godz. 7:00.
2. 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Pierwsze litery
trzech mędrców napisane na naszych drzwiach pobłogosławioną w
tym dniu kredą, niech będą wyraźnym znakiem dla innych – Tu
mieszkają chrześcijanie.
3. 9 stycznia 1862 r w Lyonie w nędzy i opuszczeniu umiera Paulina
Jaricot – nasza założycielka. Nie ustawajmy w modlitwie o cud za Jej
wstawiennictwem, potrzebny do beatyfikacji.
4. XXXIV Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dn.
22-27 stycznia 2019 r. w stolicy Panamy. Tematem spotkania
wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z
Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według słowa twego” (Łk 1,38).

MODLITWA JUBILEUSZOWA KŻR
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca
w sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za
wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą
Paulinę Jaricot. która to dzieło to zainicjowała i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u
Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością ucz przeżywać słowa
i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwalę Boga i przyczynia się do zbawienia
ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

MODLITWA o beatyfikację sł. Bożej Pauliny Jaricot
O Panie, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy. Ty natchnąłeś Paulinę
Jaricot, żeby poświęciła się całkowicie rozkrzewianiu wiary na świecie. Racz przyspieszyć dzień, kiedy
Kościół publicznie uzna świętość jej życia, aby jej przykład pociągał coraz większą liczbę chrześcijan
gotowych głosić Ewangelię i aby w końcu wszystkie narody uznały Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga,
Tego, którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, naszego Pana. Amen.

Bogu chwała!
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KATECHEZA
„Bóg jest radością. Dlatego przed swój dom wystawił słońce” – mawiał św. Franciszek z Asyżu. A
czy my jesteśmy radośni? Czy rozumiemy, czym tak naprawdę jest Boża radość? Prośmy Maryję w
tajemnicach radosnych różańca świętego, by nauczyła nas uśmiechać się do Boga i ludzi…
Większość z nas pamięta chwile z dzieciństwa, kiedy mama, tata lub dziadkowie uczyli nas znaku
krzyża, pierwszej modlitwy do anioła stróża, mówili pierwsze słowa o Bogu i Jego miłości. taka katecheza
szybko owocowała przekonaniem, że Bóg troszczy się o każdego człowieka. wystarczy się pomodlić, a Bóg
powinien spełnić nasze prośby . ta dziecięca wiara szybko musiała się jednak zmierzyć z pierwszymi
próbami. szybko okazuje się, że Bóg nie jest automatem do spełniania naszych życzeń, że można modlić się
tydzień, miesiąc i rok, a nie zawsze odrazu otrzymuje się potrzebne dary. W młodym sercu rodzą się wtedy
różne pytania.
Przychodzą pierwsze kryzysy w wierze i wątpliwości – po co mam chodzić na mszę świętą do
kościoła, skoro nic nie otrzymuję i do tego jest tam nudno, po co codzienna modlitwa, lepiej zrobić coś
praktyczniejszego itd. kiedy pojawiają się pierwsze młodzieńcze miłości, o załamanie wiary jeszcze łatwiej.
Jednak jak to bywa z każdym kryzysem, jest on szansą, aby wiarę pogłębić i dojrzale odkrywać obecność
Boga w każdej chwili życia. Pierwsza cześć różańca świętego, radosna, przypomina m.in. dwa elementy
dojrzałej wiary.
Maryja, będąc jeszcze młodą dziewczyną w Nazarecie, była wychowana w atmosferze słuchania
słowa Bożego, patrzenia na swoje życie przez pryzmat posłuszeństwa Bogu, odpowiadania na pytanie: czy
Jej czyny Jemu się podobają? Przyjście archanioła Gabriela nie wywołało u Niej szoku, ale wręcz
przeciwnie wydaje się naturalne, że Bóg pragnie spotkać swoją służebnicę. Pokornie przyjmuje słowo Boga
i jak pisał św. Stanisław Papczyński: „O wzniosła skromności! O głębokie uniżenie siebie! O
niewytłumaczalna pokoro Najświętszej Dziewicy! anioł pozdrawia Ją jako matkę Bożą, a Ona wyznaje, że
jest służebnicą Boga, a nawet chciałaby stać się tylko sługą matki Bożej”. W czasie Narodzenia Pańskiego
Maryja dalej nasłuchiwała Boga. choć nie rozumiała tego, co się dzieje, ale wierzyła, że Bóg jest wierny
swemu słowu. Najprawdopodobniej była zdziwiona tym, że pasterze i mędrcy przybywali oddać pokłon
Nowo narodzonemu. Maryja nie wszystko rozumiała, ale pokornie stawała w obecności Boga. Podobnie na
schodach świątyni, kiedy słuchała słów starca Symeona, jeszcze się nie domyślała tego, co się wydarzy na
Golgocie, ale była przekonana, że Bóg prowadzi zawsze do dobra. Podobną postawę przybrała w świątyni,
kiedy dwunastoletni Jezus mówił o domu Ojca. Choć razem z Józefem zmartwieni szukali Go kilka dni
wśród krewnych i znajomych, nie zdenerwowała się na syna, ale próbowała odkryć plan Boga.
Kiedy Maryja usłyszała od anioła, że będzie matką Jezusa, mógł zająć się sobą, zadbać o siebie, nie
przepracowywać się, poprosić innych o pomoc. Ona jednak poszła z pośpiechem w góry do swojej krewnej
Elżbiety, która bardziej potrzebowała pomocy, i służyła jej konkretną miłością. Podobnie kiedy w Betlejem
Józef bez skutecznie szukał miejsca na nocleg, aby Maryja mogła spokojnie urodzić Jezusa, nie czyniła mu
wymówek, jak to często zdarza się w naszych rodzinach – wystarczy, że mąż coś źle zrobi, odrazu
otrzymuje komunikat, że do niczego się nie nadaje. Maryja prawdziwie kochała i miała cierpliwość.
Podobnie po znalezieniu w świątyni Jezusa rozważała w sercu wszystkie te wydarzenia i potwierdzała swoją
postawą, że tam, gdzie jest miłość, tam jest wolność. Jak często brakuje w naszych rodzinach tej wolności.
są tacy rodzice, którzy chcą zrobić za bliskich wszystko, za syna pracować, za synową lub zięcia
wychowywać wnuki, ostatecznie odbierając młodym wszelką odpowiedzialność. Potem próbują ratować
zagrożone związki swoich dzieci, winiąc innych, tylko nie siebie. ale czy w tym wszystkim była miłość,
która szanuje wolność każdego człowieka? Chrystus, który patrzył z miłością na odchodzącego bogatego
młodzieńca, nie mówił mu: „zostań, żartowałem”, ale uszanował jego wolny wybór.
Dojrzała wiara charakteryzuje się prawdziwą radością. Słuchając słowa Bożego i kochając w
konkrecie życia na wzór Maryi, można stawiać Jezusa w centrum swojego życia.
Bogu chwała!

