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4 czerwca 2017 roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zapraszamy do 
udziału w kolejnym wydarzeniu parafialnym. W tym dniu będziemy mogli spojrzeć 
na swoje życie jak na karty Ewangelii – zobaczyć w nim działanie Boga żywego, 
okazane nam miłosierdzie i Jego dobroć, widoczną także w naszym działaniu.

 
Na koniec każdej Mszy św. podczas indywidualnego kapłańskiego błogosła-

wieństwa, wszyscy będą mogli otrzymać książeczkę „...aby życie było Ewange-
lią”. Chcemy pójść za wskazaniem papieża Franciszka, który mówił w Krakowie: 
„Ewangelia, żywa księga Bożego miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać 
i odczytywać na nowo, ma wciąż na końcu białe karty: pozostaje księgą otwartą, 
do której pisania jesteśmy powołani – tym samym stylem, to znaczy wypełniając 
dzieła miłosierdzia. Pytam was: jak wyglądają karty księgi każdego z was? Czy są 
codziennie zapisywane? Czy może są białe?”

Za przygotowanie do Liturgii odpowiadają następujące rejony:
 
7.00 – rejon I
8.30 – rejon II
10.00 – rejon VII
11.30 – rejon IV
13.00 – rejon V
17.00 – rejon III
19.00 – rejon VI
 

Spotkania sąsiedzkie:
 
Bardzo prosimy i zachęcamy do organizowania spotkań sąsiedzkich. Są one for-

mą pogłębienia przeżywanych podczas wydarzenia treści. Terminy tych spotkań 
można uzgadniać z łącznikami.

Trwały ślad



Zostawiać Boży śladOwoce rekolekcji
Rekolekcje dla osób zaangażowanych 

w odnowę parafii były mi bardzo potrzeb-
ne. Uświadomiłam sobie, że hasło „Idźcie 
i głoście” – tak trudne dla mnie, ponieważ 
nie należę do osób posiadających dar 
pięknego przemawiania – może również 
dotyczyć mnie. Poza słowem mogę 
bowiem głosić Chrystusa życiem, czyli 
postawą pełną zaufania do Jezusa oraz 
miłości względem siebie i innych.

M. 

Spotkanie
Rekolekcje dla łączników przybliżyły 

mi to, do czego konkretnie wezwał nas 
papież Franciszek. Wszystkie treści 
odnosiłam do codziennego życia próbując 
zrozumieć, w jaki sposób mam przekazać 
innym to wszystko, o czym usłyszałam. 

Najbardziej zbliżyły mnie do tej myśli 
słowa, że „każdy przez modlitwę i ofiarę 
może jednoczyć ludzi z Bogiem”. Mój 
rejon jest tak położony, że bliżej stąd do 
innego kościoła, co też często słyszałam 
roznosząc list parafialny. Nie tracąc jed-
nak wiary i ducha, mimo wszystko zapra-
szałam na niedzielną Mszę do Katedry. 
Już od jakiegoś czasu przed każdym wyj-
ściem do mojego rejonu wzywałam 
Ducha Świętego, aby pomagał mi i doda-
wał odwagi w trudnych chwilach. Modli-
łam się też za tych ludzi, którzy otworzą 
mi drzwi. I tym razem nie było inaczej. 
Następnego dnia wracając do domu po 
niedzielnej Eucharystii, spotkałam po dro-
dze osobę o znajomej twarzy. Nie rozpo-
znałam jej w pierwszej chwili, a była ta 
kobieta z mojego rejonu, z którą rozma-
wiałam przekazując list. Bardzo ucieszy-
łam się, że ją spotkałam, bo jestem prze-
konana, że wracała z Katedry. Może wła-
śnie chwila rozmowy, przekazanie listu 
lub modlitwa przekonała ją, by przyszła, 
stając się dla mnie świadectwem, które-
go potrzebowałam. To utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że Pan Bóg zawsze wie, 
kiedy i kogo postawić na naszej drodze, 
by zasiać w sercu kolejne ziarno nadziei.

Katarzyna

Bóg obecny 
w małżeństwie

Bóg w naszym małżeńskim życiu obja-
wia się przede wszystkim przez sakra-
ment małżeństwa. Ten sakrament może 
być w jakiś sposób „martwy”. Żeby Bóg 
przez niego działał, potrzeba, byśmy się 
stale do niego odwoływali. Wtedy dzieją 
się prawdziwe cuda w małżeństwie 
i w rodzinie. Dostrzegamy to także u nas. 
Nasz najstarszy syn – powoli dojrzewa, 
pracuje, myśli o związku małżeńskim. 
Średni – usamodzielnił się, wyjechał nad 
morze, pracuje, mówi o ślubie. Najmłod-
szy – nasze oczko w głowie – wzrasta 
harmonijnie, jest radosny i szczęśliwy. 
Wreszcie my oboje – przy minimalnym 
wysiłku mamy przygotowany wyjazd na 
rekolekcje Domowego Kościoła. Bogu 
niech będą dzięki za Jego wielkie miło-
sierdzie i łaskę objawione w naszym 
życiu i w naszej rodzinie przez sakrament 
małżeństwa. 

M.D. Kępscy

* * *
Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, 

potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, któ-
ra pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, 
całkiem bezpiecznie. (…) „Kanapa – 
szczęście” jest prawdopodobnie cichym 
paraliżem, który może nas zniszczyć naj-
bardziej; bo po trochu, nie zdając sobie 
z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłu-
piali, otumanieni.(…) 

Nie przyszliśmy na świat, aby „wege-
tować”, aby wygodnie spędzić życie, 
żeby uczynić z życia kanapę, która nas 
uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego 
powodu, aby zostawić ślad. To bardzo 
smutne, kiedy przechodzimy przez życie 
nie pozostawiając śladu. (…)

Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć 
trochę odwagi, trzeba zdecydować się na 
zamianę kanapy na parę butów, które 
pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci 
się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie 
pomyślałeś, po drogach, które mogą 
otworzyć nowe horyzonty. 

Franciszek, 
Kraków 30.07.2016

Od 2 tysięcy lat wybrzmiewają 
w Kościele słowa naszego Pana „Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam”; „Idźcie i głoście Ewangelię”. To 
wezwanie jest skierowane do Ciebie i do 
mnie, do każdego wierzącego, nie tylko 
do księży!

Niesamowite, jak bardzo Bóg Ojciec 
nam ufa. On od chwili chrztu świętego 
spogląda na nas jako na swoich przybra-
nych synów i córki, z czułą i wierną miło-
ścią, nawet gdy błądzimy. Bóg pragnie, 
byśmy włączeni przez chrzest w misję 
samego Chrystusa podejmowali ją 
codziennie w naszym zwyczajnym życiu 
– byśmy szli i głosili Jego miłość. Jezus 
„wezwał nas po imieniu i daje nam łaskę 
dalszego pisania Jego Ewangelii” (papież 
Franciszek) 

Jak wielki to dar! Ale często wygod-
niej i bezpieczniej jest nam pozostać „na 
kanapie”… niż ruszyć się! Łatwiej tylko 
krytykować, narzekać na los, innych 
ludzi, zamknąć się w świecie seriali czy 
wirtualnym... Łatwiej niczego nie zmie-
niać, nawet nie próbować – tylko żyć 
połowicznie, w zniechęceniu i wewnętrz-
nym paraliżu. Czasem zatrzymują nas 
przed wyruszeniem na wspaniałą misję 
z Jezusem lęk, strach przed opinią innych, 
przed niepowodzeniem. Często myślimy 
o swoich słabościach, ograniczeniach (co 
ja mogę?). Niektórzy uważają, że się nie 
nadają, bo nie widzą zaproszenia 
do tego, że mamy głosić – działać 
w małości swego życia. I wciąż 
siedzą na swej kanapie.

Czy taka bylejakość daje jed-
nak szczęście? Czyż nie tli się 
w nas pragnienie pełni życia, sen-
su i radości? To Bóg je wpisał 
w serce i zaprasza nieustannie, by 
je z Nim realizować! Jak? Roze-
znając Jego wolę, Jego wezwa-
nia w tym zwykłym życiu i odpo-
wiadając na nie z Jego łaską. 
Wtedy można zostawiać Boży 
ślad. Nikt nie może nas zastąpić 
w tym dobru, które właśnie Tobie 

i mi Pan przeznaczył do wykonania. Nie 
chodzi o pomniki czy karierę, zapis 
w historii czy pokazanie nas w TV! Chodzi 
o drobne rzeczy wykonywane dla innych, 
razem z Jezusem, który wciąż idzie obok. 
To zwykłe codzienne czynności robione 
ze świadomością Jego obecności; mądra 
wrażliwość na różne potrzeby, bóle naj-
bliższych i innych ludzi; przyjmowanie 
tych, co nas irytują.. To przebaczenie, 
które niesiemy tym, którzy nam zawinili. 
To zwykła, lecz czuła obecność przy cier-
piącym… Duch Święty pozwoli nam 
ubrać właściwe buty do drogi z Nim! 
Poprzez czytane Boże Słowo i konkretne 
sytuacje będzie nam podpowiadał, gdzie 
iść i jak zapisać ślad miłości. Pewnie zda-
rzą się sytuacje, gdy coś nie wyjdzie. Ale 
skoro sam Bóg z nas nie rezygnuje, na 
nowo trzeba wyruszać, aby nasze życie 
mogło stawać się Ewangelią. Być może 
dla kogoś nasze zachowanie będzie jedy-
ną Ewangelią, którą przeczyta. 

Duchu Święty, Duchu miłości i mocy. 
Pozwól mi zachwycić się moim szarym 
życiem, które może świecić Twoim świa-
tłem. Pomóż mi dostrzegać Jezusa 
i widzieć miejsca, osoby, do których mnie 
posyła. Spraw, aby w każdym nowym 
dniu jak na białej kartce zapisywało się 
dobro, piękno i miłość. Pomóż zostawiać 
Boży ślad. Niech Ewangelia wciąż się 
pisze i dociera do ludzkich serc. Amen. 


