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MYŚL MIESIĄCA
W pobliżu

Najświętszego
Sakramentu radują się

zasmuceni, prości
ludzie stają się

mądrymi, silni słabymi,
a bogatymi ubodzy.

Św. Alfons

KALENDARIUM

1 czerwca – Św. Justyna
Męczennika – wspomnienie
3 czerwca – Najświętszej
Trójcy – uroczystość
7 czerwca – Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa –
uroczystość
8 czerwca – Św. Jadwigi
Królowej – wspomnienie
11 czerwca – Św. Barnaby
apostoła – wspomnienie
13 czerwca – Św. Antoniego
z Padwy – wspomnienie
14 czerwca – Bł. Michała
Kozala Biskupa i Męczennika
– wspomnienie
15 czerwca – Najświętszego
Serca Pana Jezusa –
uroczystość
16 czerwca – Niepokalanego
Serca NMP – wspomnienie
21 czerwca – Św. Alojzego
Gonzagi Zakonnika –
wspomnienie
24 czerwca – Narodzenie Św.
Jana Chrzciciela –
uroczystość
27 czerwca – NMP
Nieustającej Pomocy –
wspomnienie
28 czerwca – Św. Ireneusza
Biskupa i Męczennika –
wspomnienie
29 czerwca – Św. Apostołów
Piotra i Pawła - uroczystość

Niebawem wyjdziemy na ulice naszej parafii
pięknie udekorowanych, niosąc ze sobą
Najświętszy Sakrament – Ciało Chrystusa.
Warto zastanowić się, jaki jest wyraz tej
naszej religijnej manifestacji? Po co
wyjdziemy?
Procesja Bożego Ciała to forma adoracji
i uwielbienia Najświętszego Sakramentu.
W naszych kościołach wyczuwa się często
coraz mniejszy szacunek wobec Najświętszego
Sakramentu. Jest to może objaw pogłębiają-
cego się braku poczucia świętości miejsca.
Także wiele osób ma dziś problem z modlitwą
adoracyjną.
Już zgięcie kolan przed Najświętszym
Sakramentem to coś więcej niż zewnętrzny gest.
Słowo "adoracja" pochodzi od łacińskiego
wyrażenia oznaczającego "usta", a grecki wyraz
"adorować" mówi też o pocałunku. Adoracja jest
więc wyrazem czci oddawanej z miłością.
Pomimo wszelkiego rodzaju trudności
i przeszkód, jakie spotykają nas w trakcie
prywatnej adoracji (presja czasu, rozbiegane
myśli, wewnętrzna oschłość itd.), to i tak
przebywanie przed Chrystusem w Eucharystii
jest czasem działania miłości. Wiara w rzeczy-
wistą obecność Chrystusa w konsekrowanym
Chlebie każe nam uznać, że to przede
wszystkim On nas kocha i wpatruje się w głębię
naszego istnienia. Ojciec Raniero Cantalamessa,
kaznodzieja domu papieskiego, nazywa adorację
skrzyżowaniem się dwóch spojrzeń:
Chrystusowego i naszego. Jeśli nieraz nasze
spojrzenie słabnie, to Jego wzrok nigdy nie
zawodzi. Adoracja sprowadza się niekiedy do
samego przebywania w towarzystwie Jezusa, do
pozostawania pod Jego spojrzeniem, do

stworzenia Jemu możliwości radowania się
z patrzenia na nas, którzy pomimo statusu
grzesznych stworzeń, jesteśmy owocami Jego
męki. W sposób tajemniczy dla nas Chrystus
raduje się z przebywania w naszej obecności.
Adoracja jest czasem świętowania Jezusa!
Prawda ta niewątpliwie nas przerasta, lecz
skłania także do rozpoznania nieocenionej
wartości, jaką przedstawiamy w Jego oczach.
Patrząc na Niego, pozwalamy Jemu na to, by
najpierw On nam się przyglądał.
Św. Gertrudzie Jezus wyznał, że bardzo ceni
i wynagradza każde nasze spojrzenie na Jego
eucharystyczne Oblicze. Ile razy człowiek
spogląda z miłością i szacunkiem na Hostię,
która sakramentalnie zawiera moje Ciało i Krew,
tyle razy powiększa on swe przyszłe zasługi.
W Królestwie Bożym zakosztuje radości, nowej
i specjalnej nagrody za każde spojrzenie,
skierowane na Najświętszy Sakrament.
Choć na adoracji bywamy zmęczeni, a niekiedy
także zniechęceni, to jednak nic z tego czasu nie
idzie na marne. Ciało, uczucia i myśli nie są
w stanie pojąć niewymownej rzeczywistości, jaka
rozgrywa się we wnętrzu duszy.
Hans Urs von Balthasar - jeden z największych
teologów naszych czasów i zarazem człowiek
kontemplacji - tłumaczy, że sekret adoracji
należy do Boga, a nie do nas. Wkłada on w usta
Jezusa następujące słowa: Królestwo moje
rozwija się w was, choć dzieje się poza waszymi
oczami. Ja jestem Królem i ośrodkiem
wszystkich serc, i Mnie jedynie są znane
najbardziej skryte tajemnice. Wy widzicie tylko
zewnętrzną powłokę, za którą chowacie się
jedni przed drugimi. Ja natomiast widzę dusze
od wewnątrz, od środka, tam, gdzie jest ich
prawdziwe oblicze. Tam, w głębi dusz, świeci
wasze złoto, wasz najcenniejszy klejnot. Tam
wypisany jest tytuł waszej największej godności
i szlachectwa. Tam duchowe oczy nieustannie
zapatrzone są w oblicze Ojca Niebieskiego.
Tam, nawet gdy ciało i świadomość usypiają,
nieprzerwanie czuwa wieczna lampka przed
tabernakulum.

Zatem gdy będziemy szli ulicami naszej
parafii z Najświętszym Sakramentem z wiarą
spoglądajmy na Świętą Hostię. Z wiarą
prawdziwie klękajmy przed Chlebem Żywym w
naszych kościołach i nie unikajmy adoracji
Chrystusa, który patrzy na nas z miłością. Niech
nasze spojrzenie z miłością na Hostię będzie
odwzajemnieniem Jego spojrzenia: kochajmy
Go, ponieważ On pierwszy nas ukochał.

sjk

Raduję się, gdy patrzę na ciebie

www.parafiaprzytoczna.pl
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W każde środowe popołudnie, w naszej parafii,
w setkach kościołów w Polsce i tysiącach na świecie,
rozbrzmiewa ta sama modlitwa: Matko Pomocy
Nieustającej - proś Boga za Nami!

Przyłącz się do łańcucha tej modlitwy!

Każde dziecko w Matce Bożej Nieustanną Pomoc ma,
Ona zawsze je wysłucha, nie opuści, siłę da.
Spiesz więc do Niej dziatwo mała, do niebieskiej Matki twej,
By ci łaski swe dawała, wciąż w Maryi ufność miej.

Zamyślenia

Matka, która jest zawsze z nami

Jest powiedzenie, że z drugim człowiekiem trzeba zjeść
beczkę soli, aby go poznać. Największy filozof
starożytności Sokrates tłumaczył, że jak człowiek
dogłębnie pozna dobro, to według niego postępuje.
Wczucie się w problemy innych ludzi sprzyja postawie
pomocy i zrozumienia dla ludzkich słabości.

W miesiącu maju w sposób szczególny byliśmy
z matką Jezusa Chrystusa i matką naszych mam, Maryją.
Modliliśmy się Litanią Loretańską, uczestniczyliśmy
w pielgrzymkach do bazyliki rokitniańskiej i często-
chowskiej. Dzieliliśmy się z Nią naszymi zwycięstwami
nad słabościami, dziękowaliśmy za otrzymane łaski,
płakaliśmy nad kolejnymi upadkami w grzechu,
pytaliśmy: "dlaczego jest nie tak jak byśmy chcieli?"

Jednego w życiu możemy być pewni. Maryja, jak nikt
inny, nas zna i żadnej z modlitw nie pozostawia bez
odpowiedzi. Już podczas wesela w Kanie Galilejskiej
szybko spostrzegła zakłopotanie gospodarzy i wstawiła
się u Syna . Podobnie czyni przez wieki.

Pamiętam zachowanie starszej kobiety, która
półgłosem modliła się w pustej bazylice rokitniańskiej, nie
widząc mojej obok obecności. Zapłakana starsza kobieta
prosiła "Mateczkę w Niebie" o zmianę postawy syna,
który znęca się nad nią, bije, traktując ją jak "szmatę",
a nie jak swoją matkę. Ta tragiczna modlitwa na pewno
nie została przez Maryję zlekceważona. Świadczyła już
o tym radośniejsza twarz kobiety wstającej od modlitwy.

Ileż owocnych rozmów z Maryją odbywa się także
w naszym kościele przy obrazie Matki Nieustającej
Pomocy. Większa frekwencja na nabożeństwie po
środowej Mszy św. jest tego widzialnym dowodem.

Nikt z ludzi lepiej nie zna i nie kocha bardziej dziecko
niż matka. Za to podziękowaliśmy naszym mamom w dniu
ich święta. Ale też nikt nie zna naszych życiowych
problemów i nie prowadzi nas pewniej do Jezusa tak jak
Maryja. Ona nas zna i jest zawsze z nami, szczególnie,
gdy zabraknie ziemskiej mamy. Zaufajmy Maryi i podzię-
kujmy za opiekę swoją obecnością na niedzielnych
mszach świętych i środowych nabożeństwach do Matki
Nieustającej Pomocy przez cały rok.

L.K.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy należy do
najbardziej znanych wizerunków Bogarodzicy na świecie.
Jaka jest symbolika tego obrazu?

Temat ikony koncentruje się na czekającej Jezusa Męce
krzyżowej. Obraz przedstawia cztery postaci: Dzieciątko Jezus,
Dziewicę Maryję oraz archaniołów Michała i Gabriela.
Niesione przez Archaniołów narzędzia przypominają, że
Dzieciątko Jezus czeka kiedyś straszna śmierć krzyżowa.
Archanioł Gabriel (ze strony prawej). niesie krzyż i cztery
gwoździe, narzędzia Męki Pańskiej. Św. Michał (z lewej strony)
trzyma naczynie napełnione żółcią, którą żołnierze napoją
Jezusa przybitego do krzyża. Niesie także gąbkę z trzciną
i włócznię, która przeszyje bok Jezusa po śmierci.

Oblicze Bogurodzicy jest smutne, ale nie kryje rozpaczy.
Wzrok Maryi nie jest skierowany na Jezusa, ale do
patrzącego na obraz. Co chce nam powiedzieć? - Na jej
twarzy wyrysowuje się wiedza o cierpieniu czekającym
Jezusa, ale i wielka ufność oraz bojaźń, jakimi darzy Ona
Najwyższego Boga. Czyż nie mamy iść tą drogą całkowitego
zawierzenia Bogu?

W centrum ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
znajduje się Jezus. Wokół Niego koncentrują się wszystkie
postaci obrazu: Aniołowie niosący narzędzia Męki
i wskazująca na Niego Maryja.

Twarz Jezusa jest skierowana do Archanioła Gabriela
niosącego Krzyż i gwoździe. To chyba zapowiedź przyszłej Męki
spowodowała, że chwyta dłoń swojej Matki. W tej chwili garnie
się do Niej jakby szukał duchowego wsparcia i pomocy. Choć
na Jego twarzy nie ma przerażenia, gesty ułożenia rąk
i spadający z nóżki sandał świadczą o jakiejś trwodze Boga,
który stał się Człowiekiem. O trwodze przed Męką, którą ostatni
raz będzie przeżywać w Ogrójcu:

Czy Jezus patrzy na krzyż niesiony przez Archanioła
Gabriela? Z pozoru – tak. Ale jeśli dobrze się przyjrzeć, widać,
że Jego wzrok skierowany jest w inny punkt. Gdzieś poza obszar
ikony, która wyznacza ramy świętości. Czy na zdrajcę Judasza?
Czy na ducha nieczystego? Tego możemy się tylko domyślać.

www.parafiaprzytoczna.pl
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Pierwsza Komunia Święta
Do Komunii Świętej w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Przytocznej w dniu 20.05.2007r przystąpiło

9 chłopców i 8 dziewczynek. Uroczystość komunijną rozpoczęło błogosławieństwo udzielone przez kapłana
i rodziców. Następnie dzieci udały się do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza święta. Dostojnie i pięknie ubrany
kościół pogłębiał przeżycie przez  dzieci tej uroczystości. „Chciałbym, aby tak było codziennie” – wzdychał mały
Kamil.. Na tę szczególną chwilę dzieci przygotowały liturgię. Jedne recytowały wiersze, składały podziękowania,
śpiewały psalm, a inne niosły dary ołtarza. Każde dziecko miało swój udział w oprawie tego ważnego dla nich
wydarzenia. Najwspanialszym elementem Eucharystii był moment przyjęcia Ciała Chrystusa. Był on tym
wymowniejszy, że dzieci do Komunii Św. podchodziły razem ze swoimi rodzicami. To ukazanie wspólnoty rodzinnej
w tak ważnym momencie życia dla dzieci i rodziców było bardzo budujące. Oby ta wspólnota posilania się Eucharystią
przetrwała na kolejne lata .
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PIELGRZYMKA DZIECI
PIERWSZOKOMUNIJNYCH

NA JASNĄ GÓRĘ
Świadectwa z I Komunii Świętej

Moja pierwsza Komunia św. odbyła się 20 maja.
Msza święta była bardzo uroczysta. Wszyscy
aktywnie uczestniczyliśmy we mszy św. Ja
śpiewałam psalm, czytałam komentarz do darów
i mówiłam wiersze, w których dziękowałam
rodzicom i  pani katechetce za pomoc w przygoto-
waniach do tej pięknej uroczystości. Bardzo się
cieszyłam, że mogłam pierwszy raz przyjąć Pana
Jezusa do swojego serca!

Bardzo czekałam na tą chwilę. Kiedy byłam już
blisko ołtarza, to coraz mocniej biło moje serce. Od
tej pory będę starała się by Pan Jezus był częstym
gościem w moim sercu.

Marta Zaborska

Przystępując do Sakramentu Pierwszej Komunii
Świętej przeżywałem niepokój i radość. W tym
szczególnym dniu doznałem wielu wspaniałych
wrażeń i emocji. Podczas uroczystości wśród mojej
rodziny byłem w centrum zainteresowania
i zajmowałem zaszczytne miejsce.

Michał Derfert

Ten dzień był dla naszej rodziny wyjątkowy.
Nasza córka przyjęła uroczyście I Komunię Św.
Przygotowania do tego wydarzenia trwały przez
okres przedszkola, I i II klasy. W sobotę wspólnie
z córką poszliśmy do spowiedzi, strach i obawa
dziecka "Jak będzie?". Bała się, że zapomni grzechy
i spowiedź  będzie nieważna. Po spowiedzi
podeszliśmy wspólnie do ołtarza, zapaliliśmy świecę
i przez chwilę modliliśmy się przed Najświętszym
Sakramentem.

W niedzielę idziemy razem z rodziną naszego
kościoła parafialnego. Dzieci jak kwiaty - białe,
czyste. Piękna Msza św., wszystkie dzieci biorą
czynny udział - głośno recytują i śpiewają. Komunia
św., dzieci wraz z rodzicami. Kolejno podchodzą do
księdza, aby przyjąć Pana Jezusa do serca. Znów
wzruszenie, u wielu rodziców łza w oku.
Msza św. dobiega końca. Dzieci dziękują swym
rodzicom za trud włożony w przygotowanie do tej
uroczystości  i wręczają im piękne czerwone róże.

Mama

Nasze dziecko idzie do pierwszej Komunii Świętej.
Cały rok przygotowań i jakże olbrzymi krok
w kierunku Boga. Właściwie powrót. Regularne
uczęszczanie na niedzielne msze święte, spowiedź
i komunia św. na święta. Różaniec z dziećmi, roraty
z dziećmi, droga krzyżowa z dziećmi. Najważniejsze,
że znowu jesteśmy razem: Pan Jezus, moja córka,
moja żona i ja. I wszystko to dzięki Pierwszej
Komunii świętej mojego dziecka. Niech tak zostanie.

Tata
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Zawierzamy Ci Pani Fatimska naszą parafię

Zawierzamy Ci, o Matko, nasza parafię, dzieci, młodzież,
całe rodziny, chorych i cierpiących, zagubionych
i oddalonych od Boga, składając je w Twoim
macierzyńskim Sercu.

O, Niepokalane Serce! Pomóż nam odeprzeć groźbę zła, które
tak łatwo zakorzenia się w sercach ludzi współczesnych,
a którego nieobliczalne skutki ciążą już dziś nad naszym
życiem i zdają zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od gniewu, kłótni, zawiści, od wszelkiej niezgody
i duchowego samozniszczenia, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od chwili poczęcia,
wybaw nas!
Od grzechów nieczystości, pijaństwa i narkomanii, wybaw
nas!
Od nienawiści i poniżania godności synów Bożych, wybaw
nas!
Od wszelkiej niesprawiedliwości, wybaw nas!
Od pochopnego deptania przykazań Bożych, wybaw nas!
Od prób zacierania w ludzkich sercach prawdy samego Boga,
wybaw nas!
Od utraty świadomości dobra i zła, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!

O Matko Chrystusa, przyjmij to wołanie brzemienne
cierpieniem wszystkich ludzi! Brzemienne cierpieniem
całych społeczeństw! Pomagaj nam zwyciężać mocą Ducha
Świętego wszelki grzech: grzech człowieka i <<grzech
świata>>, grzech w każdej postaci.

Niech w dziejach świata ujawni się raz jeszcze
nieskończona moc zbawcza Odkupienia: moc miłosiernej
Miłości! Niech ona powstrzyma zło! Niech przemieni
sumienia! Niech w Twoim Niepokalanym Sercu ukaże się
wszystkim światło Nadziei!".

Amen

AKT ZAWIERZENIA
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
NOWA NIEDRZWICA 13.05.2007 R.

O, Matko ludzi i ludów, Tobie znane są wszystkie ich
cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku
wszystkie zmagania między dobrem i złem, światłością
i ciemnością, jakie wstrząsają światem - przyjmij nasze
wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost
do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki
i Służebnicy tych, którzy najbardziej na to czekają
- a zarazem: na których zawierzenie Ty również
czekasz szczególnie. Weź w swą macierzyńską opiekę
całą rodzinę ludzką, w tym i naszą parafialną, którą
z żarliwością Tobie, o Matko, zawierzamy. Niech dla
nas wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności,
czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei"

<<Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża
Rodzicielko!>>. Naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych!".

Stając oto przed Tobą, Matko Chrystusa, przed Twoim
Niepokalanym Sercem, pragniemy wraz z całym
Kościołem Parafialnym zjednoczyć się z ofiarą, którą
z miłości do nas Syn Twój złożył z samego siebie Ojcu: Za
nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie - powiedział -
aby i oni byli uświęceni w prawdzie (J 17, 19). Pragniemy
zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym
poświęceniu się za świat i za ludzi, które w Jego Boskim
Sercu ma moc wyjednać przebaczenie i stać się
zadośćuczynieniem.
Matko Kościoła! Oświecaj Lud Boży, idący drogami
wiary, nadziei i miłości! Oświecaj zwłaszcza tych,
których ofiarowania i zawierzenia przez nas oczekujesz.
Pomóż nam żyć w prawdzie ofiary Chrystusa za całą
ludzką rodzinę współczesnego świata.

13 maja 2007 roku przeżywaliśmy
90 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie.

Przed figurą Maryi w Nowej Niedrzwicy
zawierzyliśmy Pani Fatimskiej i Jej
Niepokalanemu Sercu całą nasza parafię.
Świątynia w filialnym kościele naszej parafii
zapełniła się modlącym ludem - jak nigdy.

Licznie zgromadzeni wierni z całej naszej
parafii powierzając siebie Maryi i Jej
Niepokalanemu Sercu prosili o pomoc i
obronę w trudnych chwilach życia, o ratunek
dla zagubionych i wiarę dla wątpiących.
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Muzyka takich twórców jak
J.S. Bach, J. Podbielski czy K.A.
Kern rozbrzmiała piątego maja w
kościele parafialnym w Przytocznej.
Koncert organowy uświetnił
obchody święta straży pożarnej.

Andrzej Siedlecki jest
absolwentem Archidiecezjalnego
Studium Muzyki Sakralnej w Poznaniu.
To właśnie w jego wykonaniu
mieszkańcy Przytocznej mogli usłyszeć
utwory znanych artystów. – Muzyka od
zawsze była tym co mnie pociągało,
relaksowało, zbliżało też do ludzi –
opowiada Andrzej – Dzięki temu że
uczestniczyłem w Ruchu Światło-Życie
i dużo miałem kontaktu z liturgią
rozumiałem czym jest muzyka w liturgii.
– wspomina. Jak mówi Andrzej na takie
studia zdecydował się dlatego, że
muzyka zawsze zajmowała bardzo
ważne miejsce w jego życiu. – Im
więcej wchodziłem w tę naukę, w grę,
muzykę, rozkoszowałem się tą
muzyką. To pomagało mi się i modlić
i też odpoczywać. – tłumaczy Andrzej.
– To też jest konkretna praca. Służba
Bogu, służba ludziom. – mówi.

Przez pięć lat Andrzej grał
w kościołach w Gorzowie i Poznaniu.
Obecnie mieszka w Szczecinie i jak
mówi szuka pracy.

(owad)

U nas też można koncertować
Iść, co dzień do góry,

aby oglądać świat nieznany…

Czasami bywa i tak, że zniewoleni grzechem i słabościami,

pozostajemy w tyle zamiast uparcie dążyć do góry my spadamy w dół.

Jesteśmy młodzi i silni, lecz ,,wysuszona” nasza dusza nie ma sił na
nic…

Boimy się przyjść do Jezusa, by, choć trochę zaczerpnąć siły z Jego
słowa…

( jak to mówił nasz rekolekcjonista: jeden nakarmi swą duszę

gorzkimi żalami,

drugi czytając pismo św., a trzeci Eucharystią (…) )

I my zacznijmy karmić nasze dusze, nie pozwólmy im uschnąć

– nie czekajmy na starość.

Ciężko jest przezwyciężyć siebie… swoje stare przyzwyczajenia,

a przede wszystkim ten paraliżujący strach, który jest złudzeniem i
dopada

każdego z nas… często wtedy myślimy, że jesteśmy beznadziejni.

Lecz w oczach Pana jesteśmy Jego jedynymi skarbami… marzeniami.

Bóg ciągle patrzy na nas z wielką nadzieją i ufnością.

On nigdy nie potępia, gdy zawodzisz tuli Cię w swych ramionach

i mówi ,, KOCHAM CIĘ”

gwiazdeczka
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1. W czerwcu przeżywamy nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa
odprawiane będą codziennie po mszy św.

2. 7 czerwca Uroczystość Bożego Ciała. Procesja w
Przytocznej będzie szła ulicami: XXX-lecia, Lipową.
Msza św. w parku przy ul. Parkowej.

3. W piątek 24 czerwca uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Msze św. Msza św. odprawiana będzie
o godz. 1000 i 1800. W Nowej Niedrzwicy o godz. 1630

4. W piątek 22 czerwca zakończenie roku szkolnego. Msza
św. dla dzieci i młodzieży o godz. 800 w kościele
parafialnym.

Pożegnaliśmy:
1. Adela Żurawska zm. 20.05. pogrzeb odbył się 22.05.2007 r
2. Władysław Kramer zm. 19.05. pogrzeb odbył się 23.05.2007 r

DUCH ŚWIĘTY W WYOBRAŻENIACH CZŁOWIEKA.

W ostatnią niedzielę maja przeżywaliśmy święto
Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest trzecią Osobą
Trójcy Świętej. Jest On prawdziwym Bogiem,
pochodzącym od Ojca i Syna jako uosobienie ich miłości.

Bóg zawsze działa poprzez Ducha Świętego
i możemy to śledzić od pierwszych słów Pisma
Świętego gdzie czytamy „…Duch Boży unosił się nad
wodami.” (Rdz 1, 2) aż po ostatnie wersety Apokalipsy
w których wizji Świętego Jana Duch Święty wraz całym
Kościołem wzywają Jezusa: A Duch i Oblubienica
mówią: „Przyjdź!” (Ap 22, 17).

O Duchu mówimy zawsze obrazowo. Jest on
tchnieniem, wiatrem, oddechem, językami ognia lub białą
gołębicą.

Wszystkie te obrazy Ducha Świętego mają związek
z symboliką jaką im człowiek nadawał w historii swoich
dziejów. Po prostu przybliżały i utożsamiały siłę i moc
Jego działania.

Dlaczego „Wiatr” – od dawien dawna wiatry uważano
za siłę zapładniającą i użyźniającą  co ma bezpośrednie
przełożenie na siłę sprawczą Ducha Świętego, który
sprawia, że jesteśmy w stanie ujrzeć swoje miejsce na
świecie, uwrażliwia nas na ludzkie potrzeby, uruchamia
w nas zdolności, które są w stanie zapobiec ludzkim
biedom i niedostatkom oraz obdarza nas mocą, byśmy
mogli spełniać zadania, do których jesteśmy powołani.

A dlaczego „Ogień” – ogień ma specjalne i wyjątkowe
znaczenie dla przyrody i ludzi, gdyż nie tylko ogrzewa,
oświeca, spala i niszczy ale jest też siłą oczyszczającą
i dającą nowe życie. Są na przykład gatunki roślin buszu
czy sawanny, którym przejście przez ogień ułatwia
kiełkowanie. Dlatego nad głowami Apostołów „języki
ogniste”, ukazały Ducha Świętego umożliwiającego
skiełkowanie w nich sił do głoszenia z mocą Ewangelii.
A jak to przedstawia Pismo Święte – „Nagle dał się
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego
wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały
się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden.” (Dz 2, 2–3).

A teraz pytanie – dlaczego biała gołębica. Nic
bardziej oczywistego, ponieważ gołębica zawsze
kojarzyła się człowiekowi z miłością, pokojem
i niesamowitą delikatnością.

To jakby paradoks, bo Duch Święty działa z siłą
wichury i mocą ognia ale zarazem niebywale
delikatnie nie narzucając swojej woli. To czy zaufasz
woli Bożej zależy od Ciebie człowieku. Mówi o tym
świadectwo Jana Chrzcielna – „Jan dał takie
świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica
zstępował z nieba i spoczął na Nim.” (J 1, 32)
Spoczął, znaczy delikatnie dotknął Jezusa i
ukierunkował na działanie, z całą siłą miłości, dla
człowieka aż do śmierci.

Pamiętajmy – Duch Święty będzie nas
obdarowywał swymi darami zawsze. Jest jeden tylko
warunek, musimy Go wzywać. Jeżeli nie potrafimy
znaleźć własnych słów to użyjmy słów modlitwy:

Przyjdź Duchu Święty,
uświęcaj nas,
wzmacniaj nas,
zostań z nami! Amen.

A. G.
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rozwód z Katarzyną, ten odmówił, gdyż nie pozwalała mu religia, której był
wierny. Sprzeciwem tym ściągnął na siebie wyrok śmierci i przyjął go ze
spokojem, a nawet z uśmiechem, gdyż jak sam stwierdził „miał sumienie,
które mu śpiewało”. Dobry humor nie opuszczał go nawet wówczas, gdy
znalazł się na podium, gdzie kat miał spełnić swój smutny obowiązek.
Układając głowę na pniu, wypowiedział między innymi takie słowa:
„...pamiętaj, że mam krótką szyję – uważaj i uderz mocno, ...oszczędź brodę,
ona nie zdradziła, wiec nie musi być ścięta”.

Co uczyniło tego człowieka tak pogodnym? Sam to wyznał:
„słuchałem jedynie swojego sumienia”. Heroiczna wierność  uczyniła z
Tomasza Morusa patrona radości, świętego poczucia humoru. Przejawia się
to nawet w jego modlitwach:

„Panie, obdarz mnie dobrym trawieniem, a również czymś,
co mógłbym strawić. Daj mi zdrowie ciała i dobry humor, by
móc je zachować. Daj mi duszę prostą, która potrafi uznać za
skarb wszystko, co jest dobre i która nie zlęknie się widokiem
zła, a raczej znajdzie sposób, by doprowadzić wszystko na
swoje miejsce. Daj mi duszę, która nie zna nudy, zrzędzenia,
westchnień, lamentów i nie pozwól bym zbytnio martwił się
zawalidrogą, która nazywa się JA. Daj mi Panie poczucie
humoru. Udziel mi łaski zrozumienia żartu, by odkryć w życiu
trochę radości i by móc użyczyć jej innym. Amen”.

Ta wspaniała modlitwa dowodzi, że ten, kto słucha swojego sumienia
może zawsze znajdować się „o metr ponad jakąkolwiek burzą”. Wesoły
święty, o którym mowa żył zawsze w zgodzie ze swoim sumieniem, które
było czyste, a także jak je sam nazwał – uśmiechnięte. Tak więc słuchajmy
własnego głosu dochodzącego z wewnątrz, a zawsze odnajdziemy zdrowie
duszy. „Prawdziwymi dolegliwościami są wyrzuty sumienia” – mawiał
Cesare Pavese. Również Dante ostrzegał przed ukłuciami sumienia: „O
pełne godności i czyste sumienie, jak mały błąd jest dla ciebie gorzkim
ukłuciem”. Wyrzuty sumienia ciążą i zasmucają. Ktoś powiedział, że jeżeli
nie można zasnąć, to zanim obwini się za to niewygodne łóżko, należy
skontrolować własne sumienie. Nie bez powodu powstało przysłowie:
„Najlepszą poduszką jest spokojne sumienie”.

Podsumowując powyższe rozważania spróbujmy sformułować pewne
wnioski. Niejedna osoba czytająca ten tekst może zadać sobie pytanie: „Co
ma sumienie do radości, do poczucia humoru?”. Udzielając odpowiedzi na
to pytanie i skłaniając do refleksji posłużę się słowami pewnego autora:
„Ten, kto słucha własnego sumienia, nie grzeszy nigdy przeciwko światłu.
A kto nie grzeszy przeciwko światłu, jest wesoły niczym słonecznik”.

Komu jest smutno i chce bardziej wsłuchać się w swoje sumienie,
temu niech przyjdzie na pomoc Święty – Uśmiechnięty.

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,
telefon.: 7493492 Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700 oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.

Nauczanie
Benedykta

XVI

„Na szerokich połaciach świata występuje
dzisiaj dziwne zapominanie o Bogu. Wydaje
się, że wszystko toczy się jednakowo także
bez Niego. Jednocześnie jednak występuje
też poczucie frustracji, niezadowolenia z
wszystkiego i z wszystkich. Chce się wołać:
nie można żyć w ten sposób! Naprawdę
nie. W ten sposób obok zapomnienia o
Bogu istnieje niejako rozkwit religijny. Nie
chcę dyskredytować tego wszystkiego, co
kryje się w tym kontekście. Może to być
również szczera radość z odkrycia. Lecz
mówiąc z pewną przesadą, nierzadko
religia staje się jakby produktem do
konsumpcji. Wybiera się to, co się podoba,
a niektórzy potrafią nawet czerpać z tego
zysk. Jednakże religia poszukiwana metodą
«zrób to sam» ostatecznie nam nie
pomaga. Jest wygodna, ale w chwili
kryzysu pozostawia nas samym sobie.
Pomóżcie ludziom odkrywać prawdziwą
gwiazdę, która wskazuje drogę: Jezusa
Chrystusa! My sami starajmy się poznawać
Go coraz lepiej, aby móc w przekonujący
sposób prowadzić do Niego także innych.
Dlatego tak ważne jest umiłowanie Pisma
Świętego, a w konsekwencji znajomość
wiary Kościoła, która ukazuje nam sens
Pisma. To Duch Święty prowadzi Kościół w
jego wzrastającej wierze oraz pozwolił mu i
pozwala coraz bardziej wnikać w głębię
prawdy”

Kolonia - Marienfeld 21 VIII 2005
(kropka.)

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ…

...i miej uśmiechnięte sumienie.
W kalendarzu Kościoła istnieją święci dla wszystkich. Kto na przykład ma

problem z gardłem, może wezwać św. Błażeja, kto cierpi na ból głowy, może
zwrócić się do św. Leonarda, kto choruje na zanik pamięci, powinien szukać
pomocy u św. Stefana, komu dokucza bezsenność, pomoże św. Wit. Kto jest
poparzony, niech wzywa na pomoc św. Wawrzyńca...

Czy w tej całej rzeszy mogłoby zabraknąć świętego dla osoby smutnej?
Niemożliwe. Oto Tomasz Morus – święty od poczucia humoru. Człowiek ten był
naprawdę osobowością nadzwyczajną. Brał udział w życiu politycznym Anglii i
doszedł do godności kanclerza króla Henryka VIII, któremu był wierny we
wszystkim. Jednak, gdy ów władca chciał, by Tomasz zaaprobował jego
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