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Medytacja niedzielna:
Dzisiejsza Ewangelia powinna być otrzeźwieniem i przebudzeniem dla tych
wszystkich, którzy chcą traktować chrześcijaństwo jako religię świętego spokoju
i błogiej szczęśliwości. Chyba większość z nas traktuje naukę Chrystusa jako
takie ble, ble, ble dla małych dzieci, zbiór bajeczek, ładnych obrzędów,
bezmyślnych przyzwyczajeń, które nikogo ani ziębią, ani parzą. Nieraz są trochę
uciążliwe, więc się je opuszcza. Nieraz uprzykrzają życie, to się o nich zapomina.
I tak jakoś leci: chrzciny, Pierwsza Komunia, ślub, pogrzeb, po drodze Pasterka,
kolęda, Popielec, Wielkanoc. I to wszystko. Całe życie chrześcijańskie udało się
nam szczęśliwie sprowadzić do nikomu nie wadzących obyczajów i chodzenia
do kościoła. Gdy ktoś wykracza poza ten schemat, uznajemy go za fanatyka
i dewota, by w ten sposób nie zakłócić sobie lekkiego, łatwego i przyjemnego
wizerunku katolika. W ten sposób człowiek bardzo skutecznie odgradza się od
Słowa Prawdy i usypia w błogim samozadowoleniu.
Czy o to chodziło Chrystusowi? Na pewno nie! On przyszedł rzucić na ziemię
ogień, a nie ciepłe kluchy. To my przez swoją niemrawość i małoduszność
zagasiliśmy żar Jego słów: wielu z nas nie chce, wielu się boi, wielu
przyzwyczaiło się do dotychczasowej wegetacji i to uodparnia ich na wpływ
Słowa. Ale ono nadal płonie pod grubą warstwą naszych błędnych przekonań,
pogańskich teorii i światowych przyzwyczajeń. I jeśli okażemy gotowość
autentycznego słuchania i ryzyko zmiany, wtedy w jednym momencie zapłonie
jasnym blaskiem. I tak jak ogień zapałki ogarnia w mgnieniu oka suchą gałązkę,
zamieniając ją w płonącą żagiew, tak i Słowo Chrystusa jest w stanie przemienić
nas, jeśli tylko zechcemy i pozwolimy Mu na to.
Właśnie to miało miejsce w początkach głoszenia Ewangelii, w pierwszych
wiekach życia Kościoła, w licznych okresach odrodzenia duchowego. Także dziś
w wielu ruchach odnowy traktuje się Słowo Boże poważnie i zobowiązująco,
i zaraz wydaje to owoce. Widać tam, że Ewangelia potrafi autentycznie wpłynąć
na ludzkie życie, diametralnie przemienić myślenie, mentalność, motywacje,
postępowanie. Wielu ludzi pod wpływem wiary zaczyna robić to, co dotąd
istniało tylko w sferze mglistych przeczuć w stylu „trzeba by...”. Wiara staje się
potężnym motorem napędowym sensownego i owocnego życia.
Przede wszystkim jednak wiara daje nam pewny grunt jasnych, uzasadnionych
i niewzruszonych przekonań. Gdybyśmy tak szczerze i krytycznie postawili
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sobie pytanie: w co my właściwie wierzymy, według czego kształtujemy swoje
myślenie i decyzje, co ma na nas największy wpływ, wtedy okazałoby się, że za
naszymi wyborami kryją się telewizyjne slogany reklamowe, propaganda, moda,
artykuły z kolorowej prasy, filmowe postacie. Wydaje się nam, że w swoim
myśleniu jesteśmy niezależni i nowocześni, tymczasem ulegamy rozlicznym
wpływom i manipulacjom, najczęściej nieuświadomionym. Dlatego nasza
rzekoma wolność okazuje się tylko pozorna.
Dopiero prawda daje człowiekowi autentyczną wolność. Prawda pozwala
rozsądzać, co jest dobre, a co złe, co należy wybrać i jak postąpić. Prawda, która
nie zna kompromisów z kłamstwami i obietnicami tego świata. Człowiek, który
tę prawdę znajdzie nie da się już nabrać na rozmaite obiecanki-cacanki, nie ulega
złudzeniom, nie miesza zabobonu z wiarą, nie wierzy w sny i czarne koty, nie
powtarza bezmyślnie, co mówiła ciotka Kazia i co pisali w „Skandalach”.
A przede wszystkim człowiek taki wie, w czym może złożyć swoją ostateczną
nadzieję i że warto dla niej wszystko inne poświęcić. To jest główne źródło siły
chrześcijanina.
Ks. Mariusz Pohl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
20.NIEDZIELA ZWYKŁA – C – 14.VIII.2016.
W dzisiejszą niedzielę jesteśmy zachęceni do modlitwy o pokój.
2. W tym tygodniu obchodzimy
 Jutro 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msza św. o g. 18.30.
 W środę św. Jacka kapłana
 W sobotę św. Bernarda opata i Doktora Kościoła.
3. Już dziś przypominamy, ze uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego
odbędzie się 28 sierpnia w czasie mszy św. o g. 12.00. Więcej informacji na
stronie internetowej.
4. Wszystkich chętnych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłym
roku zapraszamy na pierwsze spotkanie w niedzielę 4.wrzesnia po mszy sw.
w bibliotece. Zapisy pod adresem mailowym dostępnym na naszej stronie
internetowej.
5. W związku ze zbliżającym się świętem naszej parafii zachęcamy do kupienia losów na LOTERIĘ i składania darów, które zostaną przeznaczone na
nagrody.
1.

Wszystkim Wam Drodzy siostry i bracia życzę wielu łask Bożych i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.

Po Mszy św.zapraszamy na kawę do małej Sali.
BIERZMOWANIE 2016/2017
ROK SZKOLNY 2016/2017

SPOTKANIE dla młodych
NIEDZIELA 4.09.2016
Po mszy sw. o 12.00
Kościół św. Anny - Polska Biblioteka
Kontakt i zapisy
s. Dorota - nadorotas@gmail.com

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
NIEDZIELA 28.08.2016
W czasie mszy św. o g.12.00
ZAPISY nadorotas@gmail.com
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