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KALENDARIUM
1 września – Bł. Bronisławy –
wspomnienie
3 września – Św. Grzegorza
Wlk. – wspomnienie
8 września – Narodzenie
NMP – święto
9 września – rocznica
poświęcenia kościoła
katedralnego w Gorzowie –
święto
13 września – Św. Jana
Chryzostoma – wspomnienie
14 września – Podwyższenie
Krzyża Świętego –
wspomnienie
15 września – NMP Bolesnej
– wspomnienie
18 września – Św.
Stanisława Kostki Patrona
Polski – święto
20 września – Świętych
Męczenników Andrzeja Kim
Taegon i Towarzyszy –
wspomnienie
21 września – Św. Mateusza
Ewangelisty – święto
23 września – Św. O. Pio z
Pietrelciny – wspomnienie
25 września – Bł.
Władysława z Gielniowa
– wspomnienie
27 września – Św.
Wincentego a’Paulo –
wspomnienie
28 września – Św. Wacława
– wspomnienie
29 września – Św.
Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała – święto

Grzech niewdzięczności
Wszędzie słyszy się tak wiele słów

o biedzie, o beznadziejności i, że jest tak
źle. Dzieci, które nie umieją się dzielić
niczym i zawsze o coraz większych
wymaganiach, niezadowolone i złe…
Młodzi, których ideały to komputerowa
przemoc... Dorośli, którzy wciąż gonią za
czymś…
Pamiętam, kiedy chodziłem po kolędzie

w pięknym, nowym domu z eleganckim
ogrodem i dywanami, niemniej elegancka
pani paląc nerwowo papierosa mówiła mi,
jakie to okropne czasy nastały w naszym
kraju i jak ciężko jest przeżyć. Tak trudno
mi było ją pocieszyć. U sąsiadów
natomiast było siedmioro dzieci i kawałek
pola. Wszyscy czekali na księdza
w czyściutkich, eleganckich ubrankach...
Kiedy zapytałem, z czego żyją,
"a z kawałka pola i mąż dorabia w
warsztacie" odpowiedziała kobieta, smutno
mi się zrobiło i pytałem: "I jak sobie
radzicie z tyloma dziećmi?" Z lekkim
uśmiechem matka odpowiada: "Dzięki
Bogu, jakoś leci. Mamy co jeść, dzieci
ubrane. A że nie mają tego, co inne. Nie
muszą mieć. My codziennie dziękujemy
Bogu, bo wszyscy zdrowi". Kiedy
wyszedłem z domu, zatrzymałem się na
ulicy i patrząc na dwa domy stojące obok
siebie, pytałem się: "Gdzie jest szczęście
człowieka? Po co ten ogród i dywany, po
co ten piękny dom, skoro tyle w nim
nieszczęścia i smutku. Skoro tyle
samotności i egoizmu? Popatrzyłem na
stary dom. Dzieci mi machały przez okno.
Pewnie mają swoje smutki, pewnie mają
swoje tragedie, ale po co mówić. "Dzięki
Bogu, jakoś leci. Mamy co jeść, dzieci
ubrane..." Tak niewiele potrzebowali do
szczęścia. I potrafią dziękować za to co
mają, nawet jeśli nie mają wszystkiego co
inni.

Wiem, że wielu z was przeżywa swoje
leki, swoje cierpienia i swoje biedy. Jestem
świadom, że życie niesie ze sobą wiele
zagrożeń. Jednak tyle mamy i otrzymu-
jemy, za co powinniśmy dziękować

Byłem kiedyś na pielgrzymce
z młodzieżą maturalną na Jasnej Górze. Była
z nami młoda dziewczyna, siedem lat
sparaliżowana po wypadku. Miała przetrą-
cony kręgosłup w okolicy szyi. Nie miała
czucia w całym ciele, jedynie ruszała głową
i ustami. Kiedy na Jasnej Górze w czasie
Mszy św., młodzi ludzi podchodzili w czasie
modlitwy powszechnej ze swoimi prośbami,
słyszeliśmy: "Proszę cię Maryjo o dobrego
męża, o dobrą pracę, o zdrowie mojej mamy,
o dostanie się na studia, o miłość w rodzinie,
itp..." W pewnym momencie podsunięto
wózek inwalidzki ze sparaliżowaną
dziewczyną. Kiedy popatrzyłem na nią,
zadałem sobie pytanie: "O co może prosić
młoda dziewczyna, całkowicie sparaliżo-
wana, uzależniona od pomocy innych, sama
i bez przyszłości..." Wtedy dość mocnym
głosem wypowiedziała te słowa, które
brzmią do dziś w moich uszach: " Dziękuję
Ci Maryjo, że żyję, że mogę kochać i być
kochana, i że wierzę w ciebie całym mym
sercem". W kaplicy zapadła cisza, bo nie
było "Ciebie prosimy". Ta dziewczyna tylko
podziękowała... I mnie księdzu zrobiło się
tak bardzo wstyd, że tylko proszę, że tak
rzadko dziękuję, że mam nogi, że mogę
chodzić, że mogę kochać i być kochany, że
mogę wierzyć w Boga ...

Nauczmy się więcej dziękować.
Podziękuj swej żonie za obiad i czyste
ubranie, podziękuj swym rodzicom, za tak
wiele chwil ci poświęconych, podziękuj
mężowi, że robi co może by ten dom miał co
nieco, podziękuj sąsiadowi, podziękuj
nauczycielowi, podziękuj swojemu szefowi
(bo zawsze może być gorszy). Nie wstydź się
i nie bój wypowiedzieć tego prostego słowa:
"DZIĘKUJĘ". Nic się nam nie należy,
a wszystko to łaska Tego, który nas kocha
nieskończenie.

Ucz swe dzieci dziękować za wszystko.
To ważne. Dziękujcie Bogu i dziękujcie
ludziom, a wasze życie nabierze jakże innych
kolorów życia, nadziei, miłości.

sjk

MYŚL MIESIĄCA

Boga możemy
szukać rozumem

- ale znaleźć
możemy Go

tylko sercem.

Josef von Eötvös
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Wiara Tomasza
Do miana najbardziej znanych przez dzieci

apostołów obok św. Piotra i Jana ( nie licząc
Pawła ) należy św. Tomasz. Nie dlatego, że był
następcą Jezusa, umiłowanym uczniem, czy
napisał najwięcej listów. Miarą jego popularności
jest scena niewierności słowom innych apostołów
w chwili zmartwychwstania Jezusa. Dzieci bez
problemu potrafią wyjaśnić powiedzenie
„niewierny Tomasz”, a mają kłopoty

z kojarzeniem tajemnicy różańca o przemienieniu
na Górze Tabor. Skąd ta pozornie dziwna
pamięć?. Może niewierność Tomasza jest bliższa
młodym ludziom niż zachwyt Boskością Jezusa
przez Piotra, Jakuba i Jana.

Święta siostra Faustyna dziękowała Bogu
za przeżyty kolejny dzień, bo zbliżał ją do
radosnej chwili przejścia do Boga przez śmierć.
Czytając o tym w „Dzienniczku” zastanowiłem się
jak wiele mi jeszcze brakuje do tej postawy.
Uświadamiam sobie co wieczór, że jestem
o kolejny dzień starszy i wcale mnie to nie cieszy.

Kiedy z religijną  matką trojga małych dzieci
podzieliłem się tą refleksją, ta bez namysłu
odpowiedziała: „To normalne, bo nasza wiara jest
jak Tomasza, a Faustyny jak tych apostołów co
widzieli zmartwychwstałego Chrystusa”.

Może rzeczywiście jesteśmy często podobni do
naszych uczniów, którzy przekonują, że gdyby
zobaczyli jakiś cud, to byliby każdego dnia na
Mszy św.

Św. Tomasz pokazał nam słabość wiary, gdy
zaczynamy myśleć kategoriami ludzkich zmysłów.
Wtedy nawet widok cudów Jezusa nie jest
przekonywujący. Łotr wiszący na krzyżu spojrzał
na współtowarzysza cierpienia oczami wiary
i w zakrwawionym ciele dostrzegł  Boga.

Zachowanie Tomasza niech będzie dla nas
ostrzeżeniem przed zbytnim unaukowieniem
wiary, oderwaniem od życia. Całe szczęście, że
dzieci też wiedzą co się kryje pod pojęciami
:dobry łotr, miłosierny Samarytanin, syn
marnotrawny. Z wiarą tych biblijnych postaci w
miłosierdzie Boże, powinno różnych doświadczeń
życiowych,  można góry przenosić.

L.K.

JAK KOCHAMY JEZUSA

Na ile Ty kochasz JEZUSA -
Czym mierzysz swą miłość, oddanie ?
Czy tylko tak czasem sie zmuszasz
Bo właśnie słyszałeś pytanie ?

Na ile ja - kocham JEZUSA -
Czy wtedy, gdy trwoga jest obok ?
A potem krzyżuję CHRYSTUSA
Bo lubię być panem i sobą ?...

Jak dajesz swą miłość bliźniemu
Gdy brak mu nadziei i chleba ?
Czy widzisz innego potrzebę.
Czy tylko szyderczo się śmiejesz ?

Jak dzielę swą miłość braterską
Gdy - JEZUS - miłością jest wszystkich ?
Czy kocham JEZUSA jak dziecko
Czy tylko o sobie wciąż myślę ?...

Samarytanka
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W życiu każdego człowieka liczby mają
ogromne znaczenie, które zwiększa się w miarę tak
zwanego postępu i rozwoju cywilizacji ludzkiej.
Bezpośrednim dowodem na to jest matematyka
zwana królową nauk, a której niekiedy tak nie lubimy.
W liczbach wyrażamy nie tylko czas, lata życia,
zjawiska fizyczne i chemiczne ale także wyznaczamy
etapy historycznego rozwoju całej cywilizacji ludzkiej
– dosłownie zewsząd nas otaczają.

Bóg kontaktując się z człowiekiem lub chcąc
mu coś przekazać również często posiłkuje się
liczbami. Czytając uważnie Pismo Święte możemy
z łatwością wskazać takie miejsca i to zarówno
w Starym jak i Nowym Testamencie. Co więcej jedna
z ksiąg Biblii nosi nazwę. „Księgi Liczb” z powodu
dużej ilości liczb występujących w jej tekście. Już
pierwsze dwa wersety tej księgi pokazują czego
możemy się spodziewać czytając ją, a brzmią one:
„Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku
po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do
Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkań:
Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia
Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według
głów imiona wszystkich mężczyzn.” (Lb 1, 1 – 2).
Księga ta przedstawia nam proces jednoczenia się
dwunastu pokoleń Izraela wokół przybytku Jahwe w
świetle okresu wędrówki przez pustynię.

Również liczbą posłużył się Jezus
przekazując nam najtrudniejszy chyba do realizacji
w życiu obowiązek chrześcijanina a mianowicie
obowiązek przebaczania odpowiadając na pytanie
Piotra – czy aż siedem razy mamy przebaczać? –
Jezus mu odrzekł: Nie mówię Ci, że aż siedem razy
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (Mt 18, 22).
Chrystus daje nam do zrozumienia w ten sposób, że
przebaczać trzeba zawsze.
Wiemy doskonale, że Bóg kocha wszystkich ludzi
bez wyjątku, ale nie jako ogół ludzkości lecz każdego
człowieka osobiście i indywidualnie. Inaczej mówiąc
każdy człowiek ma wyjątkowe znaczenie dla Boga.
Przekazuje nam to Jezus w słowach Ewangelii
według św. Mateusza w rozdziale 18 (1 – 11), gdzie
liczebnik „jeden” występuje pięć razy:
Kto przyjmuje jednego, który stał się jak to dziecko.

Kto by stał się powodem grzechu dla jednego
z tych małych”
Co uczyni człowiek, który ma sto owiec i jedna
mu zginie”
Tak też jest wolą Ojca niebieskiego, żeby nie
zginęło ani jedno z tych małych”

Chrystus daje nam w tych słowach do
zrozumienia, że dla Boga Ojca liczy się każdy
człowiek a szczególnie ten prosty i zwyczajny,
który z trudem idzie drogą wiary.

Co jest przyczyną tak wielkiej troski
o jednostkę? Przyczyna jest zupełnie
oczywista: każda osoba liczy się w oczach
Ojca, który nigdy nie pogodzi z jej utratą.
I pamiętajmy jeszcze o tym co mówią słowa
o sądzie ostatecznym z Mt 25, 40: Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”. Jeżeli
kierujemy się w życiu prawdziwą miłością nie
musimy się bać tych słów.

LICZBY NA KARTACH PISMA ŚWIĘTEGO

A.G.
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ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ...
...i ciesz się z tego, co masz.

Zgodnie z panującym stereotypem, wielu z nas jest
przekonanych,  że bajki i baśnie przeznaczone są wyłącznie dla
dzieci, ale czy istotnie tak jest? Można się o tym przekonać za
chwilę, gdyż właśnie gatunek literacki zwany baśnią był
inspiracją do napisania tego tekstu. Po przeczytaniu
wyciągnijmy wnioski i zastanówmy się, czy się prawda i morał
zawarte w opisanej historii mogą stanowić wyznaczniki
w naszym współczesnym, codziennym życiu. Oto opowieść:

„Daleko w baśniowej krainie, żył sobie królewicz, który był
ogromnym marzycielem. Często kładł się na łące nieopodal
zamku i spoglądał w niebo. Na zielonym, miękkim dywanie
kwitły kwiaty większe, piękniejsze i bardziej pachnące niż
gdziekolwiek indziej. W takiej sielankowej scenerii, ów
młodzieniec spędzał większość czasu i marzył. Śnił o białych
zamkach z wysokimi, kryształowymi oknami...Nadeszła wreszcie
chwila, kiedy stary król umarł, a królewicz został jego następcą
i tym samym otrzymał w posiadanie wspaniałą budowlę. Nowy
władca nie był jednak w pełni zadowolony. Stał częstokroć na
tarasie swego wspaniałego pałacu z wysokimi kryształowymi
oknami i marzył o małej łące, na której kwitły i pachniały kwiaty
większe i piękniejsze niż gdziekolwiek indziej..”.

Śledząc losy kapryśnego młodzieńca, refleksje nasuwają się
same. Ta baśń Bertolda Brechta ukazuje nasze ciągłe
niezadowolenie, niezdecydowanie. Podobnie jak główny
bohater, dopatrujemy się lepszego losu tam, gdzie nas nie ma.
Wydaje się, że to, co mają inni, lub to, co jest gdzie indziej
byłoby dla nas szczęściem. Dlatego też bardziej dostrzegamy
ciągły niedostatek czegoś niż to, co posiadamy. Siła braku
zdobywa nad nami smutną władzę, a my śnimy o szczęściu,
które mieszka w innym miejscu. W ten sposób sami siebie
pozbawiamy pogodnego i wdzięcznego życia.

Flamandzki przyjaciel ludzi, Phil Bosmans, który  twierdzi
że trzeba szukać wielkiej radości w małych rzeczach napisał:

„Może szukasz szczęścia zbyt daleko.
Ze szczęściem jest tak, jak z okularami,
szuka się ich, a one „siedzą” na nosie.
Taak blisko!”

Nie komplikujmy sobie zatem egzystencji. Spróbujmy
spojrzeć na swoje życie nie z punktu widzenia jakiegoś
braku, lecz doceńmy fakt posiadania..

„Wiem, że na szczęście składa się wiele czynników. Do pełni
brakuje zawsze jakiegoś z nich. Spraw jednak Panie, byśmy byli
szczęśliwi i nie czekali na spełnienie wszystkich warunków.
Byśmy radowali się tym, co mamy, co już osiągnęliśmy i aby to
było źródłem naszego zadowolenia, szczęścia. Wówczas nie
zakopiemy się we własnych sprawach i uczynimy dla innych
wszystko, co możliwe, nie oczekując w zamian niczego dla siebie.
Zdajemy sobie sprawę, że szczęścia nie wygrywa się na loterii.
Jest ono podobne do cienia, który kroczy za człowiekiem.
A niekiedy bywa odpowiedzią „daru”, jakim potrafimy być
w otoczeniu.”.

Tak więc życzę dobrych myśli, modlitwy za jakiegoś
bliźniego, wspólnego z kimś obiadu, deseru, spaceru...i wielu
drobiazgów, które Was uszczęśliwią. I... znajdujmy wielką
radość w małych rzeczach!!!

Sakramentu Chrztu św. udzielono:
1. Karol Koniecki s. Izabeli i Marcina
2. Maciej Pietrzak s. Aliny i Piotra
3. Magdalena Poślednia c. Ewy i Krzysztofa
4. Maja Dudek c. Joanny i Zbigniewa
5. Eryk Ślifierski s. Barbary i Sebastiana

Pożegnaliśmy:
1. Krystyna Szklaniewicz zm. 4.08. pogrzeb odbył się 7.08.2007 r.
2. Marianna Grochowska zm. 26.08 pogrzeb odbył się 29.08.2007 r.
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1. W piątek 14 września w Nowej Niedrzwicy patronalne
święto kościoła – odpust.

2. W sobotę i niedzielę (14 - 16 września) w Głogowie
odbywać się będzie Diecezjalny Dzień Młodych.

3. Od 16 września odbywać się będą kwartalne dni
modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców –
Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego

4. W trzecią niedzielę miesiąca (16.09) po Mszy św. o godz.
1200 spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Nauczanie
Benedykta XVI

Sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia jest
darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie,
objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec
każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie
objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by
«życie swoje oddać za przyjaciół swoich». Istotnie,
Jezus «do końca ich umiłował». Tymi słowami
zapowiada Ewangelista Jego gest nieskończonej
pokory: zanim umarł na krzyżu za nas, przepasawszy
się prześcieradłem, umył uczniom nogi. Tak też, w
sakramencie Eucharystii Jezus nadal miłuje nas «aż
do końca», aż po dar ze swego ciała i swojej krwi.
Jakież zdziwienie musiało napełnić serca Apostołów
wobec czynów i słów Pana podczas tej Wieczerzy!
Jakiż zachwyt winna wzbudzić w naszym sercu
tajemnica Eucharystii!

Adhortacja Sacramentum Caritatis,

(kropka.)

www.parafiaprzytoczna.pl

