Duchowa adopcja
W „Kurierze” – propagując to, co dobre – piszemy o parafialnych sprawach,
ale i uniwersalnych. Taką bez wątpienia jest kwestia poruszana w artykule
M. Kalbarczyka w „Gościu Niedzielnym”. Oto fragmenty.
Dzisiejsze wydarzenie jest dobrą okazją do tego, aby podziękować
wszystkim, którzy zapoczątkowali ruch obrony życia w tym kościele. Nie możemy
jednak spocząć na laurach. Dzisiaj fala przeciwko ludzkiemu życiu narasta, ta
sprawa cały czas wymaga naszego ogromnego zaangażowania – mówi o. Arnold
Chrapkowski, generał zakonu paulinów.
Na apel duchownego zdają się odpowiadać kolejne osoby przekraczające próg
zakrystii. Wpisują swoje nazwiska na listę, a pod koniec Mszy św. wypowiadają
słowa przyrzeczenia: „biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię
jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy każdego dnia modlić się
o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu”.
– Dzisiaj przyrzeczenie złożyło ok. 40 osób. Pamiętam czasy, w których
podczas jednej uroczystości decydowało się na to nawet 200. To wynikało z faktu,
że duchową adopcję można było podjąć tylko tutaj. Obecnie taką możliwość daje
wiele parafii – mówi Jerzy Zieliński, który od ponad 40 lat działa w Straży
Pokoleń. W skład grupy utworzonej w drugiej połowie lat 80. weszli absolwenci
warszawskich uczelni, studenci i młodzież pracująca. Wszyscy wzięli sobie do
serca zobowiązanie złożone przez kard. Stefana Wyszyńskiego w Jasnogórskich
Ślubach Narodu Polskiego: „Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia
i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu”.
Pragnąc wcielić w życie te słowa, rozpoczęli działalność uświadamiającą
społeczeństwo o szkodliwości aborcji: wygłaszali prelekcje, organizowali zajęcia w
szkołach, zachęcali do modlitwy w intencji nienarodzonych. Wtedy nie znali
jeszcze pojęcia duchowej adopcji.
– Zaczęło się od kilku osób i tak to szło: z ust do ust, z serca do serca,
z parafii do parafii. Wkrótce tę modlitwę zaczęto odmawiać także m.in.
w Niemczech, Francji i Chorwacji oraz w tak odległych państwach jak Australia,
Filipiny, Wietnam i Nowa Zelandia. Pan Bóg do tego doprowadził, to jest
prawdziwy cud – mówi o. Stanisław Jarosz, krajowy moderator Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
Do rozpoczęcia duchowej adopcji są zaproszeni wszyscy bez wyjątku: osoby
duchowne i świeckie, kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy.
Na stronie internetowej serwisu duchowaadopcja.pl można znaleźć linki do trzech
aplikacji mobilnych, przydatnych przy odmawianiu modlitwy: Power Bank for Life, Mali
Pomocnicy Boga oraz Adoptuj życie. Pomagają one nie tylko w rozważaniu tajemnic
Różańca i odliczaniu dni do narodzin adoptowanego dziecka.
Krzewieniem idei modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci od lat zajmuje się
Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.
opracowała Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)
Gazetkę opracowała Małgorzata Kaczmarek
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Ewangelia według Świętego Mateusza ( (Mt 4, 12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu
Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:„Ziemia
Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który
siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
wzeszło światło”.Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem
bliskie jest królestwo niebieskie”.
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci,
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;
byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami
ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd
dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak
z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę,
nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26.01.2020r.
W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora Kościoła; w piątek św. Jana Bosko, prezbitera. Solenizantom
i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
INTENCJE MSZALNE:
27. 01. poniedziałek
Nowolesie – Msza pogrzebowa o godz. 11.00 za śp. Janinę Czwartacką
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla
śp. Mieczysława Tenety – gregorianka
28. 01. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla
śp. Mieczysława Tenety – gregorianka
29. 01. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława
Tenety – gregorianka
30. 01. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla
śp. Mieczysława Tenety – gregorianka
31. 01. piątek
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława
Tenety – gregorianka
01. 02. sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława
Tenety – gregorianka
02. 02. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. brata
Antoniego, zmarłych Rodziców, Teściów i szwagra Franciszka
Nowolesie - Msza św. o godz. 10.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława
Tenety – gregorianka
Biały Kościół - Msza św. o godz. 12.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi
i Kazimierza Walasków w rocznicę śmierci

1. Zakończyliśmy kolędę - modlitewną wizytę duszpasterską w rodzinach naszych
drogich Parafian. Bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę
i okazaną troskę o dobro naszej Parafii. Dziękuję za złożone przy okazji kolędy
ofiary, które zostaną przeznaczone na potrzeby Kurii Metropolitalnej, Seminarium
Duchownego oraz naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie na modernizację
i doposażanie budynków kościelnych.
2. W dzisiejszą niedzielę, 26 stycznia, zapraszamy w imieniu parafialnego Caritas
i Koła Gospodyń na spotkanie opłatkowe osoby samotne i wszystkich seniorów.
Zapraszamy do budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele na godz. 1500.
3. W imieniu pani Dyrektor i społeczności Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
serdecznie zapraszam na spektakl „Królewna Śnieżka” z okazji Dnia Babci
i Dziadka w czwartek, 30 stycznia, o godz. 1700 do sali gimnastycznej.
4. Pani burmistrz Dorota Pawnuk zaprasza w dniu 5 lutego na wyjazd do Jaszkowej
Górnej na grób śp. ks. prałata Jana Tympalskiego w trzecią rocznicę jego śmierci.
Wyjazd nastąpi o godz. 1000 z rynku w Strzelinie. Zapisy w sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy lub pod numerem telefonu 71 39 21 971 do dnia 31 stycznia.
5. Ksiądz Arcybiskup mając na uwadze trudną sytuację klasztorów Sióstr
klauzurowych polecił zorganizować w przyszłą niedzielę, 2 lutego, w Święto
Ofiarowania Pańskiego – patronalny dzień osób życia konsekrowanego,
okolicznościową zbiórkę do puszek. Ofiary będą zbierane po Mszach świętych.
W minionym tygodniu z naszej społeczności odeszły świętej pamięci: +Maria
Malinowska, +Czesława Górska i +Janina Czwartacka. Wieczne odpoczywanie racz im
dać Panie…
Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Wszystko w służbie ewangelizacji
Uwięzienie Jana Chrzciciela było dla Jezusa znakiem rozpoczęcia Jego misji głoszenia
Ewangelii bliskości Boga. Jezus nie działał sam. Do dzieła ewangelizacji zaprosił
uczniów, tworząc z nimi wspólnotę życia. Co takiego miał w sobie Syn Boży, że
apostołowie potrafili natychmiast pozostawić własne sprawy i bliskich, aby związać
swoją przyszłość z Nim? Dziś Jezus spotyka każdego z nas uwikłanego w życiowe
zmagania i codzienność. Prosi, abyśmy w świadczeniu o Nim wykorzystywali całe nasze
dotychczasowe doświadczenie. On z prostych rybaków nie uczynił rabinów, nauczycieli
Prawa, lecz rybaków ludzi. Jakie moje doświadczenia pomogą mi być świadkiem Jezusa?
Jezu, oto ja, zanurzony w trud codzienności. Ufam Twoim obietnicom. To Ty czynisz mnie
Twoim apostołem.

