
Często szukamy kontaktu z Bogiem, l icząc na to, że zaspokoi nasze powszednie potrzeby tego
życia. Bóg troszczy się o wszystkich i o wszystko, On jest stwórcą i dawcą wszystkiego. Pragnie
abyśmy widząc to, uwierzyl i w Jego miłość, która objawia się nam w Jezusie, Jego Synu, który
dla nas stał się chlebem z nieba, pokarmem na życie wieczne. Kto z wiarą przyjmuje ten kruchy
pokarm, otrzymuje moc stawania się dzieckiem Bożym..

statnia niedziela zapoznała nas z miło-
siernym rozmnożeniem chleba przez Je-
zusa dla wielkich tłumów, które szły za
nim. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynu-

acją tamtych wydarzeń. Tłumy zbiegły się, by
szukać Chrystusa. Jezus, jednak z bólem serca
w swej Boskiej wiedzy o człowieku, wyznaje, że
szukają Go nie dlatego, że widziel i znaki, nie
z fascynacji nauką Pana, ale dlatego, że mogli
najeść się chleba do sytości i darmo, bez wysiłku.
Cud sprawił, że w ludziach wzbudziła się niezdro-
wa ciekawość sensacji .

Potrzeba nasycenia dotyczy każdego z nas
i jest wpisana w naszą naturę. Problem jednak
leży w tym, że często kierujemy swoje pragnienia
ku temu, co szatan fałszywie przedstawia nam
jako cel naszych dążeń. Któż z nas nie marzył
przez chwilę o spokojnym ziemskim życiu,
w zdrowiu, komforcie finansowym, bezproblemo-
wych relacjach rodzinnych? Chcemy zakotwiczyć
się w teraźniejszości życia na ziemi. I . . . jesteśmy
wiecznie niezadowoleni, rozczarowani, krytykują-
cy innych, ocierający się o utratę sensu życia.
Nienasyceni.

Trzeba nam, jak mówi dziś święty Paweł,
„porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsu-
ciu na skutek zwodniczych żądz” (Ef 4,22) i naj-

pierw przyznać, że naprawy świata, korygowania
innych, odnalezienia sensu swojego życia nie
można zacząć inaczej, jak od przyjrzenia się wła-
snemu wnętrzu i spotkania w swej duszy dobrego
Boga, który wskaże moje chore od grzechu miej-
sca. Przyjrzyjmy się na początek naszym namięt-
nościom, o jakich ze smutkiem mówi Jezus.
Większość szuka Boga z chęci ułatwienia sobie
życia i z ciekawości. Do niej dołącza się zmysło-
wość i skażone uczucie. Ta zmysłowość ukrywa
się za pozorami i czynami, które wydają się do-
bre. Zdeprawowane uczucie pragnie rzeczy nie-
zwykłych, wtedy bowiem powstają poruszenia
i miły dreszcz. Potrzebujemy więcej wrażeń, nu-
dzimy się w szarej codzienności. Bez wysiłku
chcemy zaspokoić wszystkie potrzeby. Po pew-
nym czasie takiego postępowania możemy zoba-
czyć wyraźnie, że nasze żądze okazały się
„zwodnicze”. Diabeł nas oszukał, ale anioł nas
budzi do otwarcia się na pomoc Bożą.

Skąd zatem możemy zaczerpnąć życiodaj-
nej siły? W przykazaniach Bożych posiadamy za-
pasy żywności, lecz nie wiemy, że powinny być
spożyte (Słowo Boże należałoby przemyśleć,
„przetrawić”), aby zamieniły się w żywotne siły.
Powinny być rzeczywiście „nasze” poprzez wier-
ność prawdziwą i czystą Prawu Pana. Przyjście

do Jezusa, najzwyklejsze, choćby jedną uczciwą
myślą, może zmienić wszystko. Potrzeba tylko
wiary jak ziarnko gorczycy, by powiedzieć Bogu:
„Daj mi prawdziwego chleba”. Jeśl i bowiem nie
mamy prawdziwego chleba, nie możemy „wyko-
nywać dzieł Boga”(J 6,28-29), ponieważ brak
nam wtedy zdolności do ich wykonywania. „Ja je-
stem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie
będzie łaknął” (J 6,35). Chleb niebieski to Jezus!
Komunia w czasie Mszy Świętej to nic innego jak
tylko chwila, gdy On staje się tobą, a ty Nim. Nie
uczucia, ale zjednoczenie z Bogiem, realne i po-
korne, radosne i głębokie, przemieniające i trwa-
łe, stopniowo powodują, że już nie tęsknisz za
„miską soczewicy” (Rdz 25,34), ale wszystko od-
dałbyś za perłę wiary. Bóg mnie kocha! Odkry-
wasz, że nawet przy braku sił, zdrowia,
w sytuacjach trudnych, w wyzwaniach przekra-
czających naturalne możliwości masz niezmierny
pokój w sercu. Jesteś nasycony, bo sam Bóg cię
prowadzi, miłuje i umacnia. Abraham, mimo wie-
lu lat głodu posiadania syna, umiera, jak mówi
Bibl ia, „syt życia” (Rdz 25,8). Chcesz przestać
szukać z niepokojem sensu? Karm się jak naj-
częściej i godnie Chlebem Życia.

Anna Bielawska
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SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Jana (6, 24-35)

CZYTAJ W NUMERZE

KROPLÓWKA POEZJI - ŻEBY CI BYŁO LŻEJ

NIE WSZYSTKO DA SIĘ WYTŁUMACZYĆ MIŁOŚCIĄ

Ks. Marian Rowicki
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CZYTANIA NIEDZIELNE:
WJ 1 6, 2-4. 1 2-1 5;
PS 78 (77), 3 i   4bc. 23-24. 25 i   54-;
EF 4, 1 7. 20-24;
Aklamacja (Mt 4, 4b);
J 6, 24-35.

Ż
Y
Ć
S
Ł
O
W
E
M
B
O
Ż
Y
M

Sytość

1 . 01 .08 - pierwsza niedziela miesiąca,
- po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu,
- procesja,
- 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

2. 02.08 - poniedziałek, odpust „Porcjunkul i”: warunki
- pobożne nawiedzenie kościoła, - odmówienie
Modlitwy Pańskiej, Wyznanie wiary,
- do puszek można składać ofiary na przyjęcie
pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę

3. 04.08 - środa, wspomnienie św. Jana Mari i
Vianneya

4. 05.08 - pierwszy czwartek miesiąca,
- g. 1 8.00 modlimy się w intencjo wspólnoty Krwi
Chrystusa i o powołania

5. 06.08 - święto Przemienienia Pańskiego,
- ok. g. 9.00 gościmy pielgrzymkę WAPM,
- pierwszy piątek miesiąca,
- spowiedź od 1 7.30,
- po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu do g. 21 .00,
- prosimy zgłaszać chorych

6. 07.08 - pierwsza sobota miesiąca,
- g. 1 7.00 nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi,
- g. 1 8.00 Msza św. w intencj i wynagradzającej

7. Zapraszamy do czytania prasy katol ickiej.

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek

wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka

Objawienia Pańskiego

ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

Konto parafii

Nastąpiła zmiana konta parafialnego,

prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00
Spowiedź

Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godz. 1 7.1 5
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A kiedy ludzie z tłumu zauważyl i , że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedl i do łodzi, przybyl i
do Kafarnaum i tam szukal i Jezusa. Gdy zaś odnaleźl i Go na przeciwległym brzegu, rzekl i do Niego:
«Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szu-
kacie Mnie nie dlatego, żeście widziel i znaki, ale dlatego, żeście jedl i chleb do sytości. Troszczcie się nie
o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem
pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekl i do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali

dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyl i w Tego, którego On posłał». Rzekl i do
Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widziel i i Tobie uwierzyl i? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedl i mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do je-
dzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam praw-
dziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekl i więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego
chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

PIELGRZYMOWANIE DUCHOWE
Podobnie jak w poprzednich latach miesz-

kańcy stol icy zachęcani są do włączenia się
w pielgrzymkę duchową. Aby zostać duchowym
pielgrzymem pielgrzymki akademickiej wystarczy
wypełnić w internecie formularz o nazwie „Zapisz
się na Duchową WAPM” i wpłacić dobrowolną
ofiarę na rzecz organizacj i pielgrzymki oraz przy-
gotowania pakietów duchowego pielgrzyma.

Najważniejszy jest „Przewodnik Duchowego
Pielgrzyma”, w którym zawarte są modlitwy, roz-
ważania oraz konferencje na każdy dzień drogi.
Sympatycznym dodatkiem są też gadżety piel-
grzymkowe, które otrzymują duchowi pątnicy.

Na stronie: http://www.wapm.waw.pl/ i w me-
diach społecznościowych pielgrzymki będą za-

mieszczane relacje z trasy dla duchowych
pielgrzymów, a także w miarę możliwości tech-
nicznych transmisje Mszy świętych i Apeli Jasno-
górskich.

Podobnie na stronie https://www.warsza-
wa.paul ini .pl/warszawska-piel-
grzymka-piesza można
towarzyszyć 31 0. Warszawskiej
Pielgrzymce Pieszej. Zadaniem
duchowych pielgrzymów jest łącz-
ność duchowa z tymi, co na trasie
i wypełnianie w miarę możliwości
tych samych praktyk rel igi jnych.

https://archwwa.pl/aktualnosci/

77. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
Abp Guzdek apeluje o uczczenie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W najbl iższą niedzielę 1 sierpnia przypada
77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Jak co roku o godzinie 1 7 w Stol icy i wielu miej-
scach naszej Ojczyzny zatrzyma się ruch ul iczny,
a pamięć bohaterów wolnościowego zrywu zosta-
nie uczczona na cmentarzach i wielu miejscach
pamięci. Zwracam się z apelem do kapelanów
wojskowych, aby tego dnia w godzinę „W” ode-
zwały się dzwony kościołów i kapl ic wojskowych.

Przypomną one o heroicznym wysiłku po-
wstańców, których marzeniem była wolna Ojczy-
zna. Dźwięk nadziei będzie się przeplatał
z głosem żałoby i smutku po poległych powstań-
cach i pomordowanych mieszkańcach niezłomnej
Stol icy. Stańmy wtedy w zadumie i zamyśleniu.
Z ich poświęcenia i ofiary życia odrodziła się wol-
na Ojczyzna. Ich męstwo stało się inspiracją dla
powojennego pokolenia, by zrzucić brzemię kolej-
nego zniewolenia i budować życie społeczne na
trwałych wartościach.

Pamiętajmy o poległych i zmarłych, zapala-
jąc symboliczny znicz i odmawiając słowa modli-

twy. Popatrzmy na las powstańczych krzyży na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i mogiły
kryjące prochy pomordowanych mieszkańców
miasta na Cmentarzu Powstańców Warszawy na
Woli . Opowiedzmy dzieciom i wnukom o ich ró-
wieśnikach, którzy przedzieral i się pod ostrzałem
przenosząc powstańcze meldunki i pocztę, do-
starczając opatrunki i leki rannym.

Okażmy szacunek i wdzięczność tym po-
wstańcom, którzy są wśród nas. Wsłuchajmy się
w ich wspomnienia. Zatroszczmy się, by mogli
godnie przeżywać swój sędziwy wiek.

Głos dzwonów niech przypomni nam o na-
szej odpowiedzialności za Ojczyznę, Europę i za
siebie nawzajem. „Nikt z nas bowiem nie żyje tyl-
ko dla siebie i nikt nie umiera dla siebie” (por. Rz
1 4,7). Niech z pamięci o bohaterach zrodzi się
podziw, z podziwu zaś pragnienie naśladowania,
a to zaowocuje dobrym i szlachetnym życiem
każdego z nas.
Abp Józef Guzdek
Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego

nformacje ze strony: https://www.ekai.pl/
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Abp Hoser trafił ponownie
do szpitala.
„Stan jest poważny”. Prośba o  modlitwę
w czwartek, 29 l ipca 2021 roku, ksiądz arcybi-
skup Henryk Hoser SAC znalazł się ponownie
w szpitalu, jego stan jest poważny, poinformo-
wał biskup diecezj i warszawsko-praskiej Ro-
muald Kamiński.To już trzeci w tym roku
pobyt abp. Hosera w szpitalu. Po raz pierwszy
trafił do szpitala w kwietniu, z powodu zaka-
żenia koronawirsem. Później w maju w wyni-
ku powikłań po przejściu COVID-1 9.
78-letni abp Hoser w latach 2008-201 7 był or-
dynariuszem diecezj i warszawsko-praskiej.
Po osiągnięciu wieku emerytalnego, Franci-
szek mianował duchownego wizytatorem
apostolskim w Medjugorie, gdzie w 1 981 roku
miała objawić się Matka Boża.

Warszawskie pielgrzymki
piesze gotowe do drogi
W  najbliższych dniach, 5 i   6 sierpnia wyru-
szą z  Warszawy piesze pielgrzymki na Jasną
Górę. Pątnikom pobłogosławi na drogę kard.
Kazimierz Nycz, który odprawi dla nich poranne
Msze święte, tuż przed wymarszem.
Jej uczestnicy będą modlić się o ustanie pande-
mii . Będą przestrzegać rygorów sanitarnych, ale
– jak podkreśla paul in – pandemia nie może
zdominować całej pielgrzymki, której celem jest
Jasna Góra. Modlitwie i refleksj i duchowej
w czasie drogi będzie towarzyszyło hasło “Józef,
mąż Maryi” wybrane w związku z obchodzonym
w Kościele Rokiem św. Józefa.
Jaki jest sens pielgrzymowania? O. Wendlik mó-
wi, że najważniejsze jest to, co dzieje się “sam
na sam” między człowiekiem a Bogiem a pieszej
pielgrzymki nie należy sprowadzać tylko do po-
konania trasy. Pielgrzymka jest wyzwaniem du-
chowym. Bywa konfrontacją z prawdą o sobie,
bo – jak mówi paul in – w czasie pieszej wędrów-
ki, z człowieka wychodzi to, jaki jest naprawdę.

23 regionom świata grozi
kryzys głodu
ONZ-owska Organizacja ds. Wyżywienia
i   Rolnictwa FAO i   Światowy Program Żyw-
nościowy WFP ostrzegają przed rozszerzają-
cym się w  23 regionach świata kryzysem
głodu . Organizacje podkreśl i ły 30 l ipca w Rzy-
mie, że pandemia koronawirusa zaostrzyła sy-
tuację zwłaszcza w Afganistanie, Etiopi i ,
Czadzie, a także na Haiti czy w Korei Północnej.
Głównymi przyczynami krytycznej sytuacj i w za-
opatrzeniu są konfl ikty, ekstremalne zjawiska
atmosferyczne, jak susze czy powodzie oraz
załamanie gospodarcze spowodowane pande-
mią COVID-1 9. Ponadto pracę przedstawiciel i
ONZ utrudniają przeszkody biurokratyczne oraz
brak wsparcia finansowego.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

Dlaczego rodzice wtrącają się w  życie doro-
słych dzieci, reagują alergicznie na poważne
znajomości? Bywa, że swoją nadopiekuń-
czością doprowadzają nawet do rozwodów.
s.   Anna Maria Pudełko AP: Jeśl i relacja ro-
dzic-dziecko jest autentyczna, wtedy rodzic nie
powinien czuć zagrożenia, że ktoś nowy staje
się ważny w życiu dziecka. Wręcz dumą rodzica
powinno być to, że wychował dziecko do samo-
dzielności i odpowiedzialności za własne wybo-
ry. Jeśl i te relacje są szybkie i powierzchowne,
rodzic może czuć się odstawiony na bocznicę.
Relacje ciągle są nienasycone. Rodzą się trud-
ne sytuacje.

Codzienne telefony, kontrola i   wzbudzanie
poczucia winy w  dziecku, że zostawia rodzi-
ca, nie interesuje się.
To może też wynikać z potrzeby kontaktu. Ro-
dzice się starzeją, tracą życiowe poczucie bez-
pieczeństwa. Bywa, że u starszych osób
pojawiają się zmiany chorobowe. Rodzic, który
był nadopiekuńczy w młodości, na starość może
być bardzo inwazyjny, bo te stany zaostrzają się
z wiekiem. Ważne, by takiemu rodzicowi nie
okazywać pogardy, wrogości. To rani. Ale wiem,
że czasami można stracić cierpl iwość. Znam ta-
kie historie, że 30-, 40-letnim kobietom mamy
tłumaczą, jak powinny wychowywać własne
dzieci, jak urządzić dom.

Właśnie, i   co wtedy? Rzucać słuchawką?
Zrywać kontakty?
Próbować spokojnie rozmawiać, tłumaczyć.
Można powiedzieć: „Mamo, ty tyle rzeczy sama
robiłaś w moim wieku. Pozwól, że ja teraz będę
to robiła”. Trwać spokojnie przy wytyczonej
przez siebie granicy. Nawet podziękować za tro-
skę, żeby rodzice nie czul i odrzucenia: „Doce-
niam twoje zainteresowanie, doceniam chęć
pomocy i wsparcia, ale to nie znaczy, że wybie-
ram twoje sposoby rozwiązywania moich sytu-
acj i , że się z nimi zgadzam”.

A  co z  codziennymi telefonami?
Starać się wytyczyć granicę: „Dobrze, mamo, ja
zapytam, jak ty się czujesz, co u ciebie. Wygo-
spodaruję ci pół godziny w ciągu tygodnia. Ty mi
opowiesz o wszystkim, co chcesz, ja opowiem ci
tylko to, co ja chcę. Bez szczegółowych informa-
cj i o mojej rodzinie, bo one nie są ci potrzebne”.
To wielka szkoła życia, żeby umieć podziel ić się
sobą, ale nie wpuszczać tam, gdzie rodzic nie

ma już prawa wchodzić. Jeśl i tę granicę uda
nam się ustal ić, to będzie nasz wielki sukces.
Najgorsze są sytuacje, kiedy ta psychiczna pę-
powina między dorosłym dzieckiem a rodzicem
nie jest przecięta i tworzą się trójkąty. Córka
skarży mamie na męża. Syn donosi na żonę…
Jeśl i nie wytyczy się mądrze granic, można
zniszczyć najlepsze małżeństwo. I o tym mówi
nam Księga Rodzaju na samym początku:
„Opuści mąż ojca i matkę i złączy się ze swoją
żoną tak ściśle, że będą oboje jednym ciałem”.
Czyl i , żeby założyć nową rodzinę, pewne zależ-
ności trzeba zakończyć. To nie znaczy, że nie
ma wdzięczności, miłości, pamięci, ale tę prze-
strzeń intymności rodzinnej należy chronić.

To trudne, jeśli młodzi mieszkają razem z  ro-
dzicami.
Dlatego jestem za tym, na ile to oczywiście
możliwe, aby młodzi mieszkal i osobno. Oni i tak
już w swój nowy związek wnoszą własne do-
świadczenia. Te dobre chcą zachować, ale wady
i naleciałości chcą zmieniać, chcą z nimi wal-
czyć, chcą wybierać inaczej. Dlatego trzeba dać
im tę przestrzeń. Relacja małżeńska jest naj-
ważniejsza. Kolejna to relacja rodzicielska. I tu
też ważna uwaga: o wychowaniu dzieci decydu-
ją rodzice, nie dziadkowie. Dopiero trzecia rela-
cja to relacja z dziadkami. To jest właściwa
hierarchia.

Rodzice często tłumaczą dorosłemu dziecku:
„Troszczę się o  ciebie, martwię, pytam, co
u  ciebie, bo cię kocham”.
Ale to nie jest miłość. Nie wszystko da się nią
wytłumaczyć. Miłość to wolność i odpowiedzial-
ność. Dziecku trzeba dać wolność, ale trzeba
też przygotować je do życiowej odpowiedzialno-
ści. To najlepszy sposób, by dobrze się rozwija-
ło. Rodzic powinien pełnić w życiu dorosłego
dziecka rolę mentora. Jeśl i dziecko chce się
skonsultować, skonfrontować, to ja jestem. Jeśl i

nie, to daję mu przestrzeń. Chyba że dzieje się
coś bardzo niepokojącego, wtedy mogę powie-
dzieć: „Synu, córko, niepokoi mnie ta sytuacja,
nie rozumiem twoich decyzj i i to ci sygnal izuję”.
Czyl i mówię o tym, ale nie mogę ingerować
w wolność drugiego człowieka. Pewne wybory
dorosłego dziecka trzeba uszanować. Sam Bóg
Ojciec szanuje naszą wolność. Jednak nie prze-
staje dawać nam swojej łaski, nie przestaje nas
zapraszać do nawrócenia i do pogłębiania więzi
z Nim, ale nie ciągnie nas na siłę.

Jak zaborcza mama.
Tak. Jeśl i mama staje się zaborcza, manipuluje,
to wyrządza ogromną krzywdę. Jej dziecku bę-
dzie trudno znaleźć męża czy żonę, bo cały
czas będzie miało poczucie winy, że opuści ma-
mę, że mamie coś się stanie. Trzeba pielęgno-
wać to, co w naszym sercu jest autentycznie
macierzyńskie. Serce matki przygarnia, koi, bro-
ni, tul i , a z drugiej strony pozwala dzieciom roz-
winąć skrzydła i w pewnym momencie odejść.
To jedna z najtrudniejszych prób, które każda
matka – czy to naturalna, czy duchowa – prze-
żywa. I to od matki zależy, czym wypełni to pu-
ste gniazdo, by życie dalej miało sens.
Doświadczenie zdobyte w wychowywaniu dzieci,
w pielęgnowaniu relacj i można dalej pomnażać,
tylko w innej formie. Jest wiele przestrzeni, m. in.
wolontariat, w które można się zaangażować,
żeby poczuć się potrzebną.

Artykuł zaczerpnięty z dodateku do miesięcznika takRodzinie
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s.   Anna Maria Pudełko AP
Apostol inka z Instytutu Królowej Apostołów dla
Powołań, psychopedagog powołania. Wykłada
w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowi-
czu. Współpracuje ze Szkołą Formatorek Za-
konnych przy Centrum Formacji Duchowej
w Trzebini. Prowadzi rekolekcje, wykłady
i warsztaty dla osób konsekrowanych, kapłanów
i małżonków.

NIE WSZYSTKO DA SIĘ WYTŁUMACZYĆ MIŁOŚCIĄ
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W pierwszym czytaniu słyszymy o szemraniu Izrael itów wo-
bec Boga i Mojżesza. To tylko fragment arcyciekawej histori i
Mojżesza i ludu wybranego. Jako dzieci chętnie słuchal iśmy
opowieści z Księgi Wyjścia. Ale, czy jako dorośl i dobrze
znamy kolejne wydarzenia z życia Mojżesza? A warto zain-
teresować się bl iżej tą bibl i jną postacią. Od początku jest on
tajemniczo prowadzony i spotyka się z największą Tajemni-
cą, samym Bogiem.

Mój wiersz ma tylko zachęcić do rozmowy z kartami Pisma Świętego przedstawiającymi Moj-
żesza. Może też zapalić nas pragnieniem spotkania Boga poza obozem codzienności. Warto
z Mojżeszem wejść na górę Synaj i usłyszeć głos Boga.

„Tajemnica Mojżesza”

Mojżeszu, powiedz mi proszę,
czy łatwo światowe sandały zostawić
i paść w proch na kolana,
i słuchać Boga
przez noc aż do rana?
Czy to proste
przed murem mórz stanąć
i nie bać się
mocniejszego przeciwnika?
Czy wiara wtedy nie znika?

Twoja twarz promieniała,
bo rąbek tajemnicy ujrzała.
Wejdę na górę ciszy wysoką
- tam jest Prawda i pokój.

Anna Bielawska

Kroplówka poezji -żeby ci było lżej!
„Serce matki przygarnia, koi, broni, tuli, a  z  drugiej strony pozwala dzieciom rozwinąć skrzydła i   w  pewnym
momencie odejść” – mówi   s.   Anna Maria Pudełko AP.

Papież Franciszek@Pontifex_pl

W tym letnim czasie uczmy się
zatrzymywać, wyłączać telefony

komórkowe, patrzeć ludziom w oczy,
pielęgnować ciszę, kontemplować
przyrodę, odnawiać się w dialogu

z Bogiem.

@Pontifex_pl 1 8.07.2021 r.

Warto byłoby codziennie zadawać sobie pytanie: „Co dzisiaj
przynoszę Jezusowi?”. On może wiele uczynić z naszą modlitwą,
z gestem miłosierdzia wobec innych. Bóg lubi działać w ten sposób:
czyni wielkie rzeczy wychodząc od tych małych, bezinteresownych.
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