WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ

TYLKO JEZUS
„Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym
przewodnikiem, ten wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi
z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym
przyjacielem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy jeśli chcemy
podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, otrzymywali je za
pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym
nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie. Bardzo często
sama tego doświadczałam: Pan mi to powiedział. Widziałam niejako
naocznie, że jeśli chcemy, aby niezmierzony Bóg ukazał nam swe
tajemnice, powinniśmy wchodzić przez tę właśnie bramę. Nie należy
szukać innej drogi, nawet jeśli kto osiągnął szczyty kontemplacji. Tą drogą
idzie się pewnie i bezpiecznie. Od Pana i przez Pana otrzymujemy
wszelkie dobra. On naszym Nauczycielem. Poza Nim nie znajdziemy
pełniejszego i doskonalszego wzoru do naśladowania”.
(św. Teresa Wielka, Godz. Czyt. 15.X.)

Z OGŁOSZEŃ
❖ Dzisiaj Msza św. z udzieleniem Komunii rocznicowej o godz. 1300.
❖ O godz. 1715 nabożeństwo czerwcowe.
❖ Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli zniesiona została

dyspensa od
udziału we Mszy niedzielnej.
❖ Kandydatów do Bierzmowania (obie grupy) zapraszam na Mszę o godz.
1800. Po Mszy spotkanie.
❖ Sprzątanie kościoła w piątek po Mszy wieczornej. Zapraszamy.
❖ Osoby, które mogłyby ofiarować godzinę adoracji w tym tygodniu prosimy
o zgłaszanie się do zakrystii.
❖ Kończy się trudny rok szkolny i katechetyczny. Nie możemy jeszcze
organizować Mszy szkolnych. Dlatego zapraszamy w najbliższy czwartek
do naszego kościoła na godz. 1800 wszystkich uczniów, by podziękować
Panu Bogu za cały tren rok i powierzyć się na czas wakacji. Wielu
uczniów z powodu epidemii długo nie było u spowiedzi i Komunii św. Od
godziny 1700 w czwartek będziemy spowiadać.
❖ Wszystkich ministrantów, kandydatów, lektorów, szafarzy i całą służbę
liturgiczną zapraszam także w czwartek na Mszę wieczorną.
❖ W czwartek obchodzimy uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela.
❖ W przyszłą niedzielę po każdej Mszy święcenie pojazdów.
❖ Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana Ś.P. ADAM MATULKA
(l. 62) z Nowego Prażmowa i Ś.P. EUGENIUSZ KLIMKOWSKI (l. 88)
z Raciborów. Oba pogrzeby odbyły się w środę. Wieczny odpoczynek….
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Ewangelia: Mk 4, 35-41

Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na
drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi.
Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher.
Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na
wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to
nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora:
Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł
do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli
się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu
posłuszne?
Oto słowo Pańskie

POKÓJ PAŃSKI

.

.
wsłuchajmy się w nauczanie jednego z największych Ojców
Kościoła, wielkiego nawróconego – św.. Augustyna:
„Będziemy komentować, z Bożą pomocą, lekturę, którą dzisiaj nam proponuje
święta Ewangelia, ażeby nie było, że wiara w waszych sercach jest uśpiona pośród
burz i fal tego świata. CO TO ZNACZY, ŻE CHRYSTUS ŚPI? ŻE PO PROSTU
ZAPOMNIAŁEŚ O NIM. OBUDŹ CHRYSTUSA, PRZYPOMNIJ SOBIE O NIM,
ABY CHRYSTUS CZUWAŁ W TOBIE.
Czyżby Chrystus nie miał władzy nad śmiercią i nad snem? Albo, czyż sen mógł
zwyciężyć nad wolą Wszechmocnego Nawigatora? Jeśli tak myślicie, to bez
wątpienia, Chrystus i wiara śpią w waszych sercach. Ale jeśli Chrystus czuwa
w was, także wasza wiara jest trzeźwa. „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę
w waszych sercach” jak mówi Apostoł (Ef. 3, 17).

Dzisiaj

Sen Chrystusa jest symbolem tajemnicy.
Marynarze to te dusze, które przemierzają
życie przymocowani do drewna. Barka to
symbol Kościoła. I z pewnością, każda dusza
jest świątynią Boga, która żegluje i nie tonie,
jeśli myśli prawidłowo.
A JEŚLI UMRĘ ROZPALONY
GNIEWEM, Z CHĘCIĄ
I PRAGNIENIEM ZEMSTY, CZY
PRZYJMIE MNIE TEN, KTÓRY NIE
CHCIAŁ KARAĆ?

rozpalony gniewem, z chęcią i pragnieniem
zemsty, czy przyjmie mnie ten, który nie chciał
karać, lecz powiedział «dajcie, a otrzymacie,
przebaczcie, a będzie wam przebaczone» (Łk
6,37-38)”. Stłumię więc moją złość i uspokoję
serce. Rozkazał Chrystus morzu i nastała cisza.
JA MÓWIĘ..., JA ROBIĘ..., JA MYŚLĘ, ŻE
... CZYMŻE JEST TO WSZYSTKO JEŚLI
NIE DMUCHANIEM BEZ POSŁUCHU
CHRYSTUSA, KTÓRY PROSI, BY SIĘ
USPOKOIĆ?

Obrazili cię? To zawierucha. Zdenerwowałeś
się? To fale. Dmucha wiatr, podnoszą się
fale, więc statek i twoje serca zanurzają się
coraz głębiej i toną. Znieważyli cię
i pragniesz zemsty. Odgryzłeś się i cieszysz
się z tego zła, znaczy, że utonąłeś. Dlaczego?
Bo Chrystus śpi w Twoim sercu. Co to
znaczy, że Chrystus śpi? Że po prostu
zapomniałeś o Nim. Obudź Chrystusa,
przypomnij sobie o Nim, aby Chrystus
czuwał w tobie. Myśl o Nim! Czego
chciałeś? Zemścić się. Nie pamiętasz, że
kiedy Go krzyżowali powiedział: „Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk
23,34). Ten, który spał w twoim sercu nie
chciał się mścić. Obudź Go! Przypomnij sobie
o Nim! Pamięć o Nim to pamięć o Jego
słowach, o Jego Prawie. I jeśli Chrystus czuwa
w tobie, powiesz sobie: „kim jestem, aby karać
innych? Kim jestem, aby grozić komukolwiek?
Może umrę zanim się zemszczę? A jeśli umrę

To, co wcześniej powiedziałem o gniewie,
zastosujcie to do każdego rodzaju pokus. Gdy
jesteś kuszony zmartwieniami, to jak wiatr
i fale, które się podnoszą. Obudź Chrystusa
i rozmawiaj z Nim. „Kimże On jest, że nawet
wichry i jezioro są Mu posłuszne?” (Mt 8,27).
„Morze jest Jego własnością: bo On sam je
uczynił” (Ps 94,5). Wszystko przez Niego się
stało (J 1,3). Naśladuj morze i wiatry, i bądź
posłuszny Stworzycielowi. Morze słucha
nakazu Chrystusa, a ty jesteś głuchy? Morze
słucha i wiatr przestaje wiać, a ty dmuchasz?
Co się dzieje? Ja mówię..., ja robię..., ja myślę,
że ... Czymże jest to wszystko jeśli nie
dmuchaniem bez posłuchu Chrystusa, który
prosi, by się uspokoić? Oby fale was nie
porwały wobec zamieszania w waszych
sercach. W każdym bądź razie, nie straćmy
nadziei, jeśli wiatr emocji pociągnie naszą
duszę. Obudźmy Chrystusa, abyśmy mogli
w spokoju żeglować i powrócić do ojczyzny”.

.

EUROPO, BĄDŹ SOBĄ!
Dlatego ja, Jan Paweł, syn polskiego

narodu, który
zawsze uważał się za naród europejski ze względu na
swe początki, tradycje, kulturę i żywotne więzy, syn
narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego
pośród Słowian, ja, następca Piotra na Stolicy
Rzymskiej, stolicy, którą Chrystus zechciał umieścić
w Europie i którą kocha za jej trud szerzenia
chrześcijaństwa na całym świecie, ja, biskup Rzymu
i pasterz Kościoła powszechnego, z Santiago kieruję do
ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości:
Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie
w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że
twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach
dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku
dla innych religii i dla prawdziwych swobód. Oddaj cesarzowi to, co
cesarskie, Bogu zaś to, co Boskie. Nie chełp się swoimi podbojami, pomna na
ich możliwe negatywne konsekwencje. Nie zniechęcaj się z powodu
zmniejszania się twojego znaczenia w świecie czy też z powodu kryzysów
społecznych i kulturalnych, które cię dotykają. Możesz jeszcze być latarnią
cywilizacji i bodźcem postępu dla świata. Inne kontynenty patrzą na ciebie
i spodziewają się po tobie tej samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał
Chrystusowi: „Mogę”.
(Jan Paweł II, Akt Europejski, Hiszpania, 9.XI.1982 r.)
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Serce moje tęskni za Bogiem, pragnę się z Nim połączyć;
lekki lęk przeszywa mi duszę i zarazem jakiś płomień
miłości rozpala mi serce. Miłość i cierpienie zespolone są
w sercu moim.

Odczułam wielkie cierpienie w ciele swoim, ale czuję, że
mnie Pan podtrzymuje, bo inaczej nie zniosłabym tego.

O Jem mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha
swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się
i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich
utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc
miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł
diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc
miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by
mogło przyćmić świętość kapłana — bo Ty wszystko możesz.

