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BYĆ KIMŚ! cz. 1

przełożeni w firmie (sponsorzy) mówili mi, że teraz
najważniejszy dla mnie jest sukces; im więcej będę
o tym myślała, tym lepiej. To słowo było nowe w moim
słowniku. Dotąd najczęściej przegrywałam w różnych
dziedzinach mego życia. Pociągało mnie to, że
z pozycji człowieka przegrywającego mogę stać się
człowiekiem sukcesu. Uczono nas technik
programowania naszej podświadomości w celu
osiągnięcia sukcesu. Mieliśmy ustanawiać swoje cele
materialne i niematerialne, wypisać je z datą, kiedy
chcemy je osiągnąć. Mieliśmy to czytać głośno rano
i wieczorem z odpowiednią intonacją głosu. Dodatkowo
nasze cele materialne mieliśmy umieszczać
Bardzo często to pragnienie bycia kimś jest tak mocne, w widocznym miejscu. Miały to być zdjęcia
że człowiek zaczyna wchodzić na drogę szaleńczej luksusowych samochodów willi z basenem, plaż na
pogoni za pieniędzmi, sławą, zaszczytami. Robi odległych wyspach".
wszystko, aby być w centrum uwagi. Ciągle jest mu
mało. Tłumaczy sobie, że to wszystko po to, aby mógł Człowiek chce mieć i chce być, pokazać się z jak
żyć godnie, że będzie miał większe możliwości, a tak najlepszej strony. I często na swoją zgubę buduje sobie
naprawdę to chce przekonać siebie i innych, że jego taką zewnętrzną fasadę, podobnie jak faryzeusze,
osoba jeszcze nie przebrzmiała. Dla takiego człowieka z którymi rozmawiał Jezus. Zobaczcie, to ja! Ja mam!
przestają się liczyć jakiekolwiek wartości ludzkie Ja się liczę! Dla mnie jest to pierwsze krzesło! A Jezus
i moralne, nie wspominając już o wartościach przyglądając się temu wszystkiemu mówi słowa, które
proponowanych przez Boga. Dla nich liczy się sukces ustawiają nasze dążenia w całkiem innej
perspektywie.Jezus po prostu chce nam powiedzieć, że
i pierwsze miejsce na ucztach XXI wieku.
prawdziwa wielkość leży w pokorze i skromności a nie
Kiedyś bardzo mocno uderzyło mnie świadectwo jednej pysze i wyniosłości płynącej z piastowanych stanowisk,
z osób: „Do Amwaya trafiłam jak większość osób, bo czy ze stanu posiadanego majątku. I chociaż
chciałam się dorobić. Na spotkaniach Amwaya człowiekowi może się wydawać, że jesteś KIMŚ, to
roztaczano przed nami wizję życia szczęśliwego, jednak jest Ktoś inny, do kogo należy osąd czy
rzeczywiście jesteś wielki i wspaniały. Nie ty wybierasz
spełnionego i bogatego.
miejsce na uczcie, alejest Pan twojego życia, który
Prowadzący mówił, że głosi nam Dobrą Nowinę znając ciebie lepiej niż ty sam siebie znasz, wyznacza ci
materialną. Ta wizja szczęścia i dobrobytu tak nas miejsce za stołem. Gdzie zatem tkwi prawdziwa
pochłonęła, że podczas wykładów wyliczaliśmy wielkość?
cdn
zarobki, rysowaliśmy schematy biznesowe. Moi
Podobno ambicją każdego mężczyzny jest
spłodzić syna, wybudować dom i zasadzić drzewko.
Oczywiście takie ustawienie sprawy trzeba potraktować
z przymrużeniem oka. Jednak warto w tym miejscu
zauważyć, że wszyscy ludzie posiadają jakieś tam swoje
ambicje. Jest w nas coś takiego, że każdy chciałby być
KIMŚ. Pod tym słowem „kimś" kryją się różne rzeczy.
Dla jednych „być kimś" to skończyć studia, zrobić
doktorat, zaś dla innych to ustawienie finansowe, dom,
samochód, wycieczka na Karaiby, dla jeszcze innych to
kariera zawodowa, pierwsze strony gazet, stołek na
wysokim stanowisku państwowym.
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1. Dziś przypada 10. niedziela w ciągu roku. W czerwcu zachęcamy do udziału w nabożeństwach
czerwcowych, by być jeszcze bliżej Jezusowego Serca, które jest najpełniejszym wyrazem Bożej
miłości miłosiernej, Bożego miłosierdzia. To wyjątkowa okazja do wynagrodzenia Bogu za
grzechy swoje i świata. Częściej odmawiajmy Litanię do Serca Pana Jezusa i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Może warto też uważniej wczytać się w Dzienniczek Świętej Siostry
Faustyny, wielkiej apostołki Bożego miłosierdzia. Podczas każdego czerwcowego nabożeństwa
adorujemy Pana Jezusa – Miłość Miłosierną ukrytą w Eucharystii.
2. Zapatrzeni w przebite dla wszystkich Serce Jezusowe, bardziej otwórzmy nasze serca na
potrzeby bliźnich i spieszmy im z bezinteresowną pomocą. Chrystus uczy nas, że błogosławiony,
szczęśliwy jest człowiek, który jest miłosierny. On też miłosierdzia dostąpi. Mamy tyle
możliwości, choćby poprzez dar modlitwy, zaangażowanie w działalność grup parafialnych,
Parafialnego Zespołu Caritas czy wprost materialne wsparcie kogoś bardzo potrzebującego
pomocy.
3. Pamiętajmy, że autentyczną wspólnotą miłości Boga i ludzi stajemy się na Eucharystii. Starajmy
się uczestniczyć w niej jak najczęściej, nie tylko w niedziele i święta. Właśnie podczas Mszy
Świętej uczymy się, jak przekładać doświadczenie wiary na nasze codzienne życie. Naszym
zadaniem jest przemienienie świata miłością miłosierną.
4. Przypominam, że w czerwcu codziennie o godzinie po Mszy św. w naszym kościele celebrujemy
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, na które serdecznie wszystkich parafian zapraszam.
Przypatrzmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż na mało
wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela? Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu,
uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem!
5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Wiercińskiej Bożenie
i Hermanowicz Angeli. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Hermanowicz Agatę i Froń
Barbarę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• 10 VI – Błogosławiony Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński (wspomnienie
obowiązkowe);
• 11 VI – Święty Barnaba Apostoł, bliski współpracownik Świętego Pawła (wspomnienie
obowiązkowe);
• 13 VI – Święty Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, czczony
i kochany od wieków na całym świecie (wspomnienie obowiązkowe).
• 14 VI – Błogosławiony Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau
(wspomnienie obowiązkowe);
• 15 VI – Błogosławiona Jolanta (ok. 1244-1298), zakonnica, klaryska, a wpierw żona Bolesława
Pobożnego, księżna kaliska (wspomnienie obowiązkowe).
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Małgorzata Majewska, Małgorzata Łysyganicz,
Antoni Kania, Antoni Myśliński, Jolanta Galica.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00.
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