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Tu jest Chrystus!

KALENDARIUM
7 kwietnia – św. Jana
Chrzciciela de la Salle –
wspomnienie

23 kwietnia – Św. Wojciecha –
Biskupa i Męczennika –
Uroczystość

25 kwietnia – Św. Marka
Ewangelisty – Święto

29 kwietnia – Św. Katarzyny
Sieneńskiej - święto

MYŚL
MIESIĄCA
Tylko Chrystus może
uciszyć lęk człowieka.

Patrzcie na Jezusa głębią
waszych serc i umysłów!

On jest waszym
nieodłącznym
przyjacielem.

Jan Paweł II

Pewien człowiek przyjrzał się kiedyś
uważniej ludziom powracającym po Eucharystii
z kościoła do domów i zapisał myśli, jakie
wówczas mu się nasunęły: Ludzie powracający
ze Mszy świętej rozmawiają i śmieją się. Zdaje
im się, że nie widzieli nic nadzwyczajnego. Nie
domyślili się niczego, ponieważ nie zadali sobie
trudu widzenia. Wracają z Golgoty rozmawiając
o pogodzie. Gdyby im powiedziano, że święty
Jan i Maryja schodzili z Kalwarii rozmawiając
o głupstwach, powiedzieliby, że to niemożliwe.
A sami czynią nie inaczej. Byli obecni przy
wykonywaniu wyroku śmierci. Po chwili już
o tym nie myślą. Żydzi nie mogli znieść blasku
oblicza Mojżesza, a przecież Mojżesz był tylko
człowiekiem! Pod postaciami chleba i wina
więcej niż anioł, więcej niż Mojżesz. (…) Czego
trzeba, by ich poruszyć? Gdyby mogli się
zdziwić, to by ich zbawiło, lecz oni uczynili
z religii jedno ze swych przyzwyczajeń, to znaczy
coś płaskiego, bez wartości, coś naturalnego.
Przyzwyczajenie jest zgubą i przekleństwem
świata!. Tak pisał w 1959 roku K. Joumet
w czasopiśmie Msza Święta.

Gdybyśmy my sami równie dokładnie
przyjrzeli się ludziom uczestniczącym na mszy
św. być może podobne myśli i nam przyszłyby
do głowy. Przecież i naszemu życiu
chrześcijańskiemu w ogóle, a uczestnictwu
w Eucharystii w szczególności zagraża
„przekleństwo przyzwyczajenia". Jak więc
uczestniczyć w Eucharystii, aby po jej
zakończeniu poczuć się przynajmniej trochę
zadziwionym?

Zgromadzeni na sprawowanie Eucharystii
mamy w niej przede wszystkim uczestniczyć
świadomie. Ojciec Święty Jan Paweł II
dopominał się o wynikające z wiary
przekonanie, że Eucharystia jest wielkim
sacrum, czyli wielką świętością, którą należy
szanować i strzec przed zagrażającym jej dziś
zeświecczeniem. Ta przestroga jest niezmiernie
aktualna, gdyż — jak łatwo zauważyć - dla
wielu uczestników Eucharystii staje się ona
jedynie zbiorem niezrozumiałych słów
i gestów, z których nic dla życia nie wynika.
Gdybyśmy ich zapytali, czym różni się
sprawowanie Eucharystii od nabożeństwa
majowego, nie umieliby odpowiedzieć.

Stoją więc w świątyni znudzeni, zerkają na
zegarek, oglądają architekturę wnętrza,
oceniają stroje sąsiadów; myśl ich ucieka ze
świątyni: to, co dzieje się na ołtarzu przestaje
być centrum uwagi. Wstają, klękają, żegnają
się, bo tak czynią inni. Kto wstrząśnie ich
sumieniami? Kto przemówi do ich
umysłów? Kto ich przekona, że Eucharystia,
to nie są jakieś tam kościelne ceremonie, ale
spotkanie z obecnym pośród nas
zmartwychwstałym Panem nieba i ziemi -
Jezusem Chrystusem? Kto im pokaże, że
w Eucharystii rozgrywa się dramat Boga-
Człowieka, w który jesteśmy od początku
zamieszani, a w który teraz oto świadomie
się włączamy, dla naszego zbawienia?

Papieski ceremoniarz ks. Konrad
Krajewski wspomina pewne wydarzenie
z ostatniej procesji Bożego Ciała, której
przewodniczył Jan Paweł II: Już nie chodził.
Wraz z arcybiskupem Marinim pomogliśmy
Ojcu Świętemu zająć miejsce na platformie
specjalnie przygotowanego samochodu. Na
klęczniku, w monstrancji, znajdował się
Najświętszy Sakrament. Ruszyliśmy ulicą
Merulana w kierunku Bazyliki Matki Bożej
Większej. W pewnym momencie Papież dał
znak, by się zbliżyć. Powiedział po polsku:
"Chciałbym uklęknąć". Byłem tak zaskoczony
tą prośbą, że zupełnie nie wiedziałem, co
odpowiedzieć. Zdawałem sobie sprawę, że
fizycznie jest to niemożliwe. Z wielką
delikatnością i drżącym głosem tłumaczyłem,
że samochód bardzo trzęsie i będzie trudno
uklęknąć. W odpowiedzi usłyszałem dobrze mi
znane: mmm… Kiedy byliśmy na wysokości
Uniwersytetu Antonianum, Papież powtórzył
jeszcze raz: "Chcę uklęknąć". Nieśmiało
powiedziałem, że lepiej jeszcze trochę
poczekać, że może jak będziemy bliżej bazyliki.
I znów usłyszałem znajome: mmm… Kiedy
mijaliśmy kościół redemptorystów, powiedział
stanowczo i głośno: "Tu jest Chrystus!
Proszę!". Nie odważyłem się sprzeciwić…

Przy takim świadectwie nie trzeba więcej
słów. Życzę wszystkim by świadomość
obecności Chrystusa na Eucharystii
pobudziła do pełnego przeżywania misterium
zbawienia, jakim jest Msza św. sjk
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On tu był
2 kwietnia. Od trzech lat data ta jest bardzo ważna
dla milionów ludzi na całym świecie. W każdym
zakątku ziemi, wierzący w szczególny sposób
wspominają Jana Pawła II i dzień, w którym
odszedł do Ojca. Modlitwa, skupienie,
wspomnienia, towarzyszą tym wszystkim, którzy
spotykają się, by oddać hołd Wielkiemu Polakowi.
On sam poderwał do modlitwy za siebie cały
świat, a my dziękujemy Bogu za Niego i za to, że
mogliśmy żyć w czasach, kiedy był głową
Kościoła.

Każdą ważną rocznicę obchodzi się uroczyście.
Nie mogło być inaczej i tym razem. Nasza
wspólnota parafialna zgromadziła się w świątyni,
by uczcić to niezapomniane wydarzenie.
W kościele panował mrok, który rozświetlały
jedynie migocące płomienie świec ułożone
w kształt papieskiego herbu. Cisza dzwoniąca
w uszach, skupienie, podniosłość – tak w kilku
słowach można scharakteryzować niezwykłą
atmosferę, która panowała tego wieczoru.
„Wzruszenie, radość, ciarki na plecach” – słychać
było komentarze uczestników, gdy już opuszczali
miejsce modlitwy.

Tę wspaniałą ucztę duchową przygotowali
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej

Młodzi ludzie odziani w mundurki pełnili wartę
honorową przy wizerunku Jana Pawła II. Ciche,
kojące dźwięki gitary, a w ich tle strofy poezji
Karola Wojtyły, rozważania, wspomnienia,
fragmenty homilii, hymny uwielbienia – to
wszystko mógł usłyszeć nieżyjący papież.

Widział to z góry, ale nie tylko. My czuliśmy Jego
obecność wśród nas – tam w kościele. Zerkał ciepłym
wzrokiem z obrazu, jakby
chciał powiedzieć: „Dobrze, że jesteście..., nie lękajcie
się…”. Gdy z płyty popłynęły nagrane  słowa homilii
zdawało się, że cały czas jest z nami i nigdy nie
odszedł. W istocie tak przecież jest. Wciąż obecny jest
w naszych sercach, a my cały czas korzystamy ze
spuścizny, którą pozostawił.

Punktualnie o  21.37 zabrzmiały dzwony
upamiętniające godzinę śmierci. Czy mogło w tym
momencie zabraknąć wdzięcznej, melodyjnej piosenki
oazowej, która zaprowadziła Karola Wojtyłę na tron
Piotrowy? Po chwili ciszy dało się słyszeć „Barkę”
w wykonaniu  zebranych. Może nucił razem z nami?...

(kropka.)

płomienie świec ułożone w kształt papieskiego herbu

Młodziez z KSM w trakcie czuwania Harcerze pełnili wartę honorową przy wizerunku Jana Pawła II
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Zamyślenia

FESTIWALOWA RELIGIJNOŚĆ

Podczas medialnej dyskusji o polskiej
religijności padło m. in. określenie, iż jest ona
festiwalowa. Lubimy duże uroczystości, gdy panuje
atmosfera podniosłego święta. Natomiast nie ma
nas na co dzień w świątyni. A przecież jest w niej
ten sam Chrystus w Komunii Świętej. Stąd takie
żarty o obecności niektórych osób w kościele, że
widzą tylko żłób albo grób ( są tylko w Boże
Narodzenie i Wielkanoc), lub obserwują ciągły
remont świątyni widząc wynoszone figurki
(przychodzą tylko na Boże Ciało).

Ta blisko połowa parafian, do której niestety
pasują powyższe żarty, na pewno nie przeczyta
obecnej gazetki. Natomiast my, będący częściej
w kościele, zapytajmy się, jak wygląda nasz udział
w niedzielnej Mszy świętej? Czy nie zwalniamy się
z pojedynczych Eucharystii z byle powodu?

Tegoroczny kwiecień jest wyjątkowo pusty
w wielkie uroczystości. Wielkanoc i Święto
Miłosierdzia za nami. Majowe święta, pierwsze
komunie i odpust dopiero za kilka tygodni. Czy
więc mniej będzie nas w kościele przez cztery
niedziele kwietnia?

Drugi kwiecień to dzień trzeciej rocznicy śmierci
Jana Pawła II. On nie wyobrażał sobie  dnia bez
Eucharystii. Nawet kilkadziesiąt minut przed
śmiercią koncelebrowano Mszę św. przy Jego łożu i
przyjął Komunię świętą- wiatyk.

Przyszedłem kiedyś w zwykły dzień na Mszę św.
do naszej świątyni tuż przed godziną osiemnastą.
Przeraziłem się, ponieważ byłem jedyną osoba w
kościele. Na szczęście w chwili rozpoczęcia doszły
jeszcze dwie osoby, dla których codzienna
Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem dnia.

Takich osób wśród nas jest więcej. Nie afiszują
się ze swoją religijnością, Mają czasami trudne
sytuacje życiowe, powikłane losy. Jednak posiadają
w sobie coś wspaniałego - ufność w Bożą miłość.

Piszę te słowa w niedzielę  Miłosierdzia
Bożego. Tego dnia zawierzyliśmy cały świat sercu
Jezusowemu. Podczas Mszy świętej dzieci
komunijne śpiewały na dziękczynienie “Sercem
kocham Jezusa”. A my po nich “ Serce Jezusa,
proszę najgoręcej, spraw niech Cię kocham,
kocham coraz więcej”. Miarą miłości jest czas
poświęcany umiłowanym. Może więc przyjdziemy
z miłością na Eucharystię nie tylko w kwietniowe
niedziele, ale także w dni powszednie.

L.K.

WIELKI PIĄTEK – WIOSNĄ
ZBAWIENIA

W tym roku dzień rozpoczęcia się wiosny
przypadł na Wielki Piątek, co zdarza się dość
rzadko. W zbieżności tych dwóch dni możemy my
chrześcijanie dopatrywać się pewnego symbolu.
Wiosna od zawsze wzbudza w ludziach bardzo
pozytywne myśli i nastroje oraz wyzwala wiele
radości. Natomiast Wielki Piątek nawet dla
człowieka niewierzącego, kojarzony jest ze
smutkiem i żałobą, no bo przecież jest to rocznica
śmierci Mesjasza – Jezusa Chrystusa. I co jest się
z czego cieszyć? – zapyta nie jeden. Przypomnijmy
sobie dlaczego wiosna tak mocno pobudza nasze
zmysły. Jest to czas odradzania się życia
w przyrodzie po zimowym odrętwieniu.
W odniesieniu do naszej egzystencji tu na ziemi
możemy to odrętwienia utożsamić z życiem
w grzechu, kiedy to dusza pozostaje jakby w letargu.
Wiosna to również czas zasiewów. Wrzucone do
ciepłej i wilgotnej gleby nasiona w takich warunkach
zaczynają „obumierać” i kiełkując dają nowe życie.
I właśnie Wielki Piątek to taki „czas wiosny” dla
ludzkości kiedy to Chrystus – ziarno obumiera
i rzucony do „gleby grobu” kiełkuje Zmartwych-
wstaniem w Wielkanocny poranek, dając ludziom
wszechczasów nadzieję na wyjście z „letargu
grzechu” i na życie wieczne. Święty Jan Ewangelista
przytacza słowa Jezusa porównującego się wprost
do wysianego ziarna „Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy upadłszy na
ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity.” (J 12, 24)

Bóg nie chce być sam i dlatego dał nam się
w Jezusie abyśmy w Nim i przez Niego mogli
przejść do życia wiecznego. Cieszmy się więc
Wielkim Piątkiem jako „wiosną zbawienia” i biorąc
się razem za ręce wdrapujmy się jak dzieci na
kolana Jezusa by zadośćuczynić pragnieniom Jego
samego, który wołał „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do
takich bowiem należy Królestwo Boże.” (Łk 18, 16)

A.G.
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Bardzo spokojny szaleniec

Ogłaszając światu Swoje Miłosierdzie Jezus posłużył
się siostrą Faustyną. Niewielu ludzi jednak wie, że jest
jeszcze ktoś, kto odegrał znaczącą rolę w tym dziele.
To ks. Michał Sopoćko – gorący propagator orędzia
Jezusa, najbliższy współpracownik mistyczki. To
właśnie dzięki niemu ujrzały światło dzienne objawienia
Jezusa Miłosiernego i prawdy o Bożym Miłosierdziu.

Prostą siostrę poznał pełniąc funkcję spowiednika w
żeńskich zakonach. Już podczas pierwszego spotkania
młoda zakonnica wyznała, iż doskonale go zna,
stwierdzając: „Znam księdza od dawna, pokazał mi
księdza dwukrotnie sam Pan Jezus i zapewnił, że to
właśnie ksiądz ma ogłosić światu o miłosierdziu
Bożym”. Wyznanie to niemal sparaliżowało
duchownego. Nie bardzo dawał wiarę tym słowom i
targały nim ogromne wątpliwości. Rozsądek kazał
zignorować całą sprawę, jednak serce i sumienie
dyktowały inaczej. Postanowił działać, stawiając jednak
wizjonerce określone warunki. Chcąc wykluczyć urojeni
lub chorobę psychiczną, polecił konsultację u
specjalisty. Ponadto kazał zapisywać wszystkie
przemyślenia i wizje. Tak powstał „Dzienniczek”, jedna
z najbardziej rozchwytywanych lektur duchowych na
świecie
Sama Faustyna bezgranicznie zaufała swemu
przewodnikowi. Stali się sobie bardzo bliscy. Kiedyś
zdumiona usłyszała od Jezusa „Kierownik twój i ja jedno
jesteśmy, jego słowa są słowami moimi. Musisz być jak
dziecko wobec niego”.

dziecko wobec niego”. Jak wielkim zaufaniem obdarzy
Bóg tego cichego, ascetycznego człowieka, skoro
powiedział o nim wprost „Przenoś zdanie jego nad
wszystkie żądania moje, on cię poprowadzi według
woli mojej”.

Pomagał przy namalowaniu obrazu Jezusa
Miłosiernego według widzenia siostry i polecenia
Jezusa: „Wymaluj obraz, według rysunku, który
widzisz”. Chrystus kilkakrotnie ponaglał zakonnicę,
upominając się o wykonanie zadania, ale do jego
realizacji doprowadził dopiero ks. Michał. Znalazł
artystę, sam pokrył koszta. Gdy praca została
ukończona, Faustyna  bolała nad tym, że wizerunek
Pana nie jest taki piękny, jakim Go widziała i trzeba
było uspokajających słów: „Nie w piękności farby, ani
pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej”.
Kolejnym żądaniem Jezusa było, aby dzieło wystawić
do publicznej czci. Tak też się stało, dzięki staraniom
duchownego. Pragnieniem Jezusa było również, by
założyć nowe zgromadzenie. Faustyna nie mogła się
z tym uporać i umierała z przekonaniem, że nie
spełniła woli Bożej. Trud ten wziął na swe barki ks.
Sopoćko i wykonał wszystkie polecenia wizjonerki.
„Wszystko prawie, co siostra przepowiedziała w
sprawie tego zgromadzenia, najdokładniej się
spełniło” – wspominał.

Działania jego spotykały się z dezaprobatą władz
kościelnych. Zanim miliony na całym świecie zaczęły
szeptać „Jezu, ufam Tobie”, niewielu wierzyło w te
opowieści. Oskarżano go o herezje, teologowie ostro
krytykowali traktaty o Bożym Miłosierdziu. Nie ustawał
jednak i sił dodawały mu słowa Faustyny: „To
wszystko musi się stać, aby wypełniła się wola Boża”,
a czas triumfu poprzedzi bolesny „okres zniszczenia”.
Gdy kard. Wyszyński odczytał upomnienie z
Watykanu, z pokorą schylił głowę, oczekując kary.
Wówczas usłyszał z ust prymasa, że już samo
wysłuchanie pisma jest karą. Wystąpienie trudności
przewidzianych przez Faustynę było potwierdzeniem
faktu, że sprawa jest Boża i musi w końcu zwyciężyć.
Tego ostatecznego zwycięstwa ks. Sopoćko na ziemi
już nie doczekał. U kresu życia prosił innych, by
kontynuowali jego dzieło. Nie znalazł nikogo. Zmarł w
dniu imienin Faustyny 15 II 1975 r.

Siostra Faustyna i jej duchowy przewodnik byli
ziarnami, które wg słów Jezusa obumarły, by
przynieść plon realizacji tych planów Bożych, które
zostały im powierzone. Oboje odeszli do Pana nie
widząc jeszcze bogatych efektów swojego życia
ofiarowanego bez reszty Panu. My dziś widzimy
skuteczność tych działań.

(kropka.)

28 września tego roku w Białymstoku odbędzie się
uroczystość beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki
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Młodzi piszą

AA KKIIMM TTYY JJEESSTTEEŚŚ
Niedawno pierwszy raz w życiu brałam udział

w Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli. To
niezwykłe i poruszające wydarzenie pozwoliło mi jeszcze
raz głębiej zastanowić się nad wieloma ważnymi aspektami
mojej wiary.

Przede wszystkim uświadomiłam sobie, jak wielka jest
miłość Chrystusa do mnie. Miłość doskonała, pełna
i czysta, która nie chce niczego, bo jest zupełnie
bezinteresowna! Wiem, że nigdy nie będę umiała jej
zrozumieć ani odwzajemnić tak, jak Jezus na to zasługuje,
ale jestem pewna, że chcę się uczyć od Niego takiej właśnie
miłości. To ona zaprowadziła Go na krzyż i pozwoliła do
końca wypełnić plan Boga. Czy doceniasz łaskę , która
płynie ze śmierci krzyżowej? Czy rozumiesz jak wielki to
dar? Mimo twojej grzeszności, mimo twojej
niedoskonałości Chrystus woła z krzyża: „ To dla ciebie!
Umieram na krzyżu za twoje grzechy i daję ci ŻYCIE
WIECZNE pomimo tego, że błądzisz, że czasem sobie nie
radzisz. Bo cię kocham! Kocham bezwarunkowo” Czy
pojmujesz dar życia wiecznego? Czy wiesz, że tak niewiele
trzeba, by stało się ono twoim udziałem? Wystarczy tylko
przyjąć Chrystusa, uznać Go za Pana i Zbawcę. Pozwolić
Mu kierować swoim życiem. Dla wielu ludzi jest to próg
nie do przeskoczenia. A  przecież święty Jan mówi
w pierwszym liście: „ Ten kto ma Syna ma życie, a kto nie
ma Syna Bożego nie ma też i życia” (12) Dlaczego więc
boisz się zaufać Chrystusowi? Obawiasz się, że będzie
chciał wypróbować twoją wiarę, sprawdzić cię. Ześle
cierpienie, zabierze wszystko na czym ci zależy. Lękasz się
tego? Wyobraź sobie taką sytuację. Pewnego dnia
przychodzi do ciebie twoje dziecko i mówi: „ Mamo, tato
bardzo was kocham, chcę wam ufać i zawsze być
posłuszny”. Co wtedy robisz? Mówisz: „ Tylko na to
czekałem! Teraz zabiorę ci wszystko co kochasz, będziesz
ciągle żałował tej decyzji!” Nie! Na pewno tak nie
postąpisz! Przygarniesz dziecko do ciebie i także zapewnisz
o swojej miłości. O ile bardziej więc doskonały Chrystus
będzie się cieszył z twojego zawierzenia? Owszem Pan
może cię doświadczać, ale nawet jeśli to zrobi, to
wytrwasz! Święty Paweł mówi w liście do Filipian: „
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (4,13) Ty
także masz pewność bożej opieki i pomocy, bo jesteś dla
Chrystusa kimś ważnym i wartościowym! Musisz tylko
wierzyć, że Jezus ma dla ciebie wyjątkowy plan,
a wszystko, co się teraz dzieje jest jego realizacja, nawet
jeśli czasem tego nie widać. Bóg wie co robić. On widzi
całe twoje życie, Anie tylko skrawek, dlatego może dać ci
prawdziwe szczęście. Tylko musisz wierzyć!

Wierzyć? A czym jest wiara? Takie pytanie zadał kiedyś
studentom podczas rekolekcji akademickich pewien młody
ksiądz. Odpowiedzi było kilka. Jedni utożsamiali ją z łaską,
inni mówili, że jest to coś, czego nie można doznać
empirycznie. Najbardziej trafna i oczywista odpowiedź
była jednak taka, że wiara to ogół relacji człowieka
z Bogiem. Wszystko to, co nas z Nim wiąże. Czy ty
pielęgnujesz tę relację? Czy dbasz o swoją wiarę? Możesz
to robić dzięki modlitwie. Niestety mamy z nią często sporo
kłopotów. Jest trudna z kilku powodów: po pierwsze

dlatego, że we współczesnym świecie postrzega się ją jako
coś dziwnego. Po drugie wymaga dyscypliny duchowej
i bardzo rzadko wiąże się z wielkimi, mistycznymi
przeżyciami, co wielu ludzi zniechęca. Myślę jednak, że
właśnie z dyscypliny rodzą się najpiękniejsze rzeczy
i sukcesy (także te na płaszczyźnie duchowej) Kolejnym
problemem jest to, że po prostu czasem trudno skupić uwagę,
bo wszędzie jest tyle rzeczy, które można w tym czasie robić!
Pamiętaj jednak, że każdy z nas ma trudności w modlitwie.
Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe zadanie
i na pewno ci pomoże! Nie musisz mieć daru wysławiania
się, by modlitwa, którą zanosisz do Boga podobała Mu się.
Jezus pragnie przecież być twoim przyjacielem. Chce, żebyś
mówił Mu o wszystkim. Myślisz pewnie, że jest zbyt zajęty,
żeby cię słuchać. To nieprawda! Jesteś dla Niego kimś
ważnym, więc słucha tego, co mówisz. A Ty? Czy ty też
wsłuchujesz się w Jego słowa? Czy modlitwa jest dla ciebie
rzeczywistym dialogiem? Może to tylko monolog
wygłaszany z przyzwyczajenia i bez wiary? Czy wiesz co do
ciebie mówi Bóg? Co powiedział do ciebie dzisiaj? Często
ludzie nie traktują modlitwy poważnie, a przecież to „nasza
największa broń”.
Zaniedbywanie modlitwy bardzo ściśle wiąże się z główną
przyczyną niewiary w dzisiejszym społeczeństwie. Jest nią
brak doświadczenia Boga w życiu. Ludzie wątpią w istnienie
Pana, bo nie dostrzegają jego działania każdego dnia.
W człowieku działają dwie główne siły: emocje i rozum.
Także wiara opiera się na tych filarach. Bóg może dać się
poznać na płaszczyźnie emocjonalnej. Wtedy czujemy silnie
Jego obecność tak, że wydaje nam się, iż zaraz pękniemy
z radości i chcemy krzyczeć: Jezu kocham Cię! Dziękuję, że
jesteś! Tego rodzaju obecności Chrystusa doświadczyłam
szczególnie na polach lednickich. Musimy jednak pamiętać,
że to dopiero początek. Nie możemy zamykać Pana tylko
w emocjach, bo one stygną dość szybko i wtedy pojawia się
niebezpieczeństwo zwątpienia, a czasem nawet całkowitego
zerwania z Bogiem. „Wystygł mistyk, wynikł cynik”. Nie
pozwól, żeby twoja wiara chwiała się od jednego przeżycia
emocjonalnego do drugiego. Naucz się dostrzegać działanie
Boga w życiu. Otwórz oczy i serce, a wtedy twoja wiara
będzie stabilna. Nikt i nic nie odłączy cię już od Pana.
Pamiętaj, że w życiu każdego prawdziwego chrześcijanina
nie ma przypadków, jest tylko działanie Chrystusa. Do ciebie
jednak należy wybór Jak chcesz patrzeć na swoje życie.
Suma przypadków czy Jezus? Oddaj mu siebie. Pozwól mu
się prowadzić. On zasłużył na twoje zaufanie.

„Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może
zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić”

Jim Elliot .

A ty kim jesteś? Jeśli chcesz, by to Chrystus kierował tobą i on
był Panem twojego życia, to możesz Mu to powiedzieć nawet
teraz. Na pewno usłyszy i zacznie cię zmieniać, pozwól mu
działać! Nigdy nie jest za późno…

Promyczek
P
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom:
1. Łukasz Święcicki s. Tomasza i Barbary
2. Adam Leszka s. Dariusza i Joanny
3. Julia Löchert c. Dariusza i Iwony
4. Witaliusz Koszko s. Roberta i Anny
5. Iga Banaszek c. Tomasza i Darii
6. Mikołaj Milczyński s. Krzysztofa i Anety

Pożegnaliśmy:
1. Śp. Sabina Uchto zm. 06.03. pogrzeb odbył się 10.03.2008 r.
2. Śp. Łucja Myszkowska  zm. 10.03. pogrzeb odbył się

12.03.2008 r.

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 – ks. proboszcz, Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700 oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych indywidualne spotkania w kancelarii.

1. W dniach od 13 do 19 kwietnia przeżywamy
Tydzień Modlitw o Powołania.

2. W dniach 28 - 30 kwietnia przypadają kwartalne
dni modlitw o urodzaje i błogosławieństwo
w pracy. W tych dniach będziemy się również
modlić o dar pracy dla bezrobotnych. Na
nabożeństwach gromadzić się będziemy przy
krzyżach przydrożnych:
W poniedziałek przy krzyżu na ul. Głównej koło
bloków.
We wtorek przy krzyżu na ul. Głównej koło stadionu

W środę przy krzyżu na ul. Pocztowej

Papieska katecheza o Zmartwychwstaniu

Osłabienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do zmniejszenia mocy świadectwa chrześcijan. Na tę zależność
Benedykt XVI wskazał w katechezie na audiencji ogólnej. Papież poświęcił ją tajemnicy Zmartwychwstania i nieustannej
aktualności tego wydarzenia w życiu Kościoła i świata.

„Wiadomość o zmartwychwstaniu nie starzeje się, bo żywy jest Jezus i żywa jest Jego Ewangelia – mówił Benedykt VI.
Przypomniał powiedzenie św. Augustyn, że wiarą chrześcijan jest Zmartwychwstanie Chrystusa. „W Dziejach Apostolskich
czytamy, że Bóg uwierzytelnił Chrystusa wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Sama śmierć na krzyżu nie
wystarczała by udowodnić, że jest on Synem Bożym i oczekiwanym Mesjaszem. W ciągu wieków wielu bowiem oddało swe życie
dla ważnej sprawy i pozostało umarłymi. Śmierć Chrystusa jest wyrazem Jego wielkiej miłości do nas, ale tylko Zmartwychwstanie
dowodzi, że to, czego nauczał jest prawdą” – podkreślił Papież.

Ojciec Święty wskazał, że głoszenie podstawowej prawdy wiary, iż Chrystus zmartwychwstał ma ogromne znaczenie dla
Kościoła. Choć jest ona doskonale udokumentowana historycznie, podobnie jak kiedyś, również i dziś nie brakuje tych, którzy
chcieliby ją pomniejszyć, bądź wręcz jej zaprzeczyć.

„Osłabienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do zmniejszenia mocy świadectwa chrześcijan” – zauważył
Papież. - Jeśli w Kościele brakuje wiary w Zmartwychwstanie wszystko się kończy, wszystko się rozpada. Natomiast przylgnięcie
sercem i rozumem do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa zmienia życie, oświeca egzystencję ludzi
i narodów”.

Dowodem tych słów są męczennicy. Benedykt XVI zaznaczył, że źródłem ich siły do trwania w przeciwnościach było
właśnie spotkanie ze Zmartwychwstałym. Podobnie i dziś wielu ludzi nawraca się i zmienia swe życie po spotkaniu z żyjącym
Bogiem. Jego Pascha, jest i naszą pachą, gdyż zmartwychwstały Chrystus daje nam pewność ostatecznego zmartwychwstania. Bez
tej pewności - podkreślił Benedykt XVI - próżna jest nasza wiara. Przywołał również spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym na
drodze do Emaus. Jak opowiada dzisiejsza Ewangelia poznali Go po łamaniu chleba.

„Jezus łamie chleb także z nami i dla nas. Daje nam samego siebie i otwiera nasze serca. Możemy spotkać i poznać Jezusa
w Eucharystii, na tej podwójnej uczcie Słowa oraz konsekrowanego Ciała i Krwi. Każda niedziela jest przeżywaną na nowo Paschą
Chrystusa” – powiedział Benedykt XVI.

Audiencja Generalna 26.03.2008 r.
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