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We współczesnym świecie niezwykle istotne
jest, by rodzina wierząca uświadamiała sobie swoje
powołanie i misję. Jej punktem wyjścia w każdej sy-
tuacji i wszelkich okolicznościach jest kontynuowanie
i wzmaganie modlitwy — nieustannej modlitwy do
Pana o wzrost i umacnianie się naszej wiary. Rodzina,
która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.
To prawda, że gdy przeżywamy pewne szczególne
chwile, wiedza naukowa może okazać się bardzo
pomocna, nic jednak nie zastąpi gorliwej , osobistej i
ufnej wiary, otwierającej się na Pana, który powiedział:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcią-

żeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11 , 28).

W okresach szczególnej wrażliwości i słabości niezbę-
dnym źródłem siły i odnowy jest spotkanie z żywym
Chrystusem, Panem Przymierza. Dlatego potrzebne
jest bogate życie duchowe i otwarcie ducha na Słowo
życia. Trzeba, aby w głębi serca rozległ się głos Boga,
który choć niekiedy wydaje się niesłyszalny, w rzeczy-
wistości nieustannie rozbrzmiewa w sercach i towarzy-
szy nam w drodze naznaczonej cierpieniem.

Szczególną troską należy otoczyć młodych małżon-
ków, aby nie ulegali zniechęceniu w obliczu proble-
mów i konfliktów. Nigdy nie wolno rezygnować z mo-
dlitwy, częstego przystępowania do sakramentu poje-
dnania, kierownictwa duchowego, ani też myśleć, że
można je zastąpić innymi rodzajami wsparcia natury
ludzkiej i psychologicznej . Nigdy nie można zapomi-
nać o tym, co istotne, czyli o życiu w rodzinie pod
czułym i miłosiernym okiem Boga.

Bogactwo życia sakramentalnego rodziny, która
w każdą niedzielę uczestniczy w Eucharystii, jest bez

wątpienia najlepszym środkiem zaradczym na trudno-
ści i napięcia, pozwalającym stawić im czoło i je prze-
zwyciężyć. Tym bardziej staje się ono konieczne, kiedy
mnożą się style życia i upowszechniają mody i kultury
podające w wątpliwość wartość małżeństwa, posuwa-
jąc się nawet do uznania za niemożliwy wzajemny dar
z siebie małżonków aż do śmierci, w radosnej wierno-
ści. Niepewność pogłębia się, gdy górę bierze owa
mentalność prorozwodowa, którą Sobór wyraźnie potę-
pił, gdyż często prowadzi do separacji i definitywnego
rozpadu małżeństwa. Również niewłaściwie pojmowa-
ne wychowanie seksualne szkodzi życiu rodzinnemu.
Gdy brak integralnego przygotowania do małżeństwa,
uwzględniającego poszczególne etapy dojrzewania
narzeczonych, zmniejszają się możliwości obrony
samej rodziny. Jeżeli natomiast pielęgnuje się konse-
kwentnie klimat życia chrześcijańskiego, nie istnieją
tak trudne sytuacje, by nie dało się im sprostać. Jest
oczywiste, że gdy życie sakramentalne słabnie, rodzina
łatwiej ulega pokusom, staje się bowiem bezbronna.

Jakże ważne jest wsparcie rodzinne dla małżeństw,
zwłaszcza młodych, ze strony rodzin silnych moralnie
i duchowo! Jest to apostolat owocny i niezbędny,
szczególnie w obecnych czasach.

Często brakuje czasu na życie rodzinne i rozmowy
w rodzinie. Niejednokrotnie rodzice czują się nieprzy-
gotowani, a wręcz obawiają się podjąć zadanie inte-
gralnego wychowania swych dzieci, które jest ich
powinnością. Może się zdarzyć, że właśnie na skutek
braku dialogu będą one miały poważne trudności ze
znalezieniem w swych rodzicach autentycznych
wzorów do naśladowania i zaczną gdzie indziej szukać
wzorców i stylów życia, które często uniemożliwiając
im dorastanie do odpowiedzialnej , dojrzałej miłości,
oraz zaburzają harmonijny rozwój ich osobowości.

„„ BBoożżee mmóójj,, BBoożżee,, sszzuukkaamm CCiieebbiiee ii pprraaggnniiee CCiieebbiiee mmoojjaa dduusszzaa.. ”” ((PPss 6633 ,, 22))



1. Wakacje, urlopy dobiegły końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje
o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było
od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo
Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa
Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie
z Panem na Łamaniu Chleba.

2. Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na specjalną
Mszę Świętą w naszym kościele w czwartek o godz. 9.00 podczas której będziemy prosić
o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas
budowania naszej komunii z Panem Bogiem i z bliźnimi. W ten dzień nie będzie Mszy św.
wieczornej .

3. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być
przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci
zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią
rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do
katolickiego wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu
podołali.

4. W poniedziałek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Tego
dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym
Narodzie.

5. W czwartek przypada 1 września, a zatem 72. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej .
Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na
frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach
politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć
nowy rok szkolny i katechetyczny. A w naszych modlitwach w te dni prośmy o dobrą pogodę
dla pracujących na roli, aby mogli kontynuować zbiory plonów. Modlimy się także za misje
i misjonarzy.

7. Msze św. we wrześniu o godz. 1 8:00.

8. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Janiszek Bogusławie i Dzik
Krystynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Łysyganicz Dorotę i Caban Iwonę.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Beata Maruszczak, Bronisława Myłek, Bronisława Konopka,

Bronisław Zięba, Stefan Dyrda, Stefania Podstawska, Izabella Borzęcka.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00
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