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28 października 2012 r. – XXX Niedziela Zwykła, rok B, Mk 10,4652

4 listopada 2012 r. – XXXI Niedziela Zwykła, rok B, Mk 12,28b34
Są pytania, które mogą nas wprowadzić w zakłopotanie. Nie brakuje pytań, którewydają się banalne. Trzeba przyznać, że mogą pojawić się i takie pytania, na którenie wiemy, co odpowiedzieć.Jezus usłyszał pytanie postawione przez uczonego w Piśmie. Dotyczyło onopierwszego ze wszystkich przykazań. Chrystus wskazał na przykazanie miłościBoga i bliźniego. W swoim przekazie podkreśla obraz pełnej miłości, która wyrażasię sercem, duszą, umysłem i całąmocą. Za każdym razem Jezus podkreśla„całym swoim” albo „całą swoją”. Akceptacja wypowiedzi Chrystusa przezuczonego w Piśmie jest nie tylko wyrazem zrozumienia, ale i przyjęcia naukio zbawieniu.
Panie Jezu, nasz Zbawicielu, przenikaj nasze umysły, serca i dusze, abyśmybyli świadkami miłości wiernej, świętej, mądrej i prawdziwej. Niech nie targająnami namiętności, emocje, uczucia i pożądliwości. Chryste, daj nam łaskęnawrócenia i broń przed upadkiem.
Źródło: Ewangelia 2012, Edycja św. Pawła

Jest taka bolesna uwaga, którą niekiedy można usłyszeć. Pojawia się onawówczas, gdy ktoś czegoś szuka i nie może znaleźćmimo różnego rodzajuwskazówek. Brzmi ona: „Jesteś ślepy!”.Tym razem niewidomy z Ewangelii to postać znana. Moglibyśmy powiedzieć:„Bartymeusz z Jerycha”. Ponadto zastanawia nawet to, że jest podane imię jegoojca – Tymeusz. Na tej podstawie można wnioskować, że była to osoba znanaw tamtejszej społeczności. Gdy Bartymeusz prosi Jezusa o litość, inni go uciszają,a gdy Jezus mówi, aby go zawołali, pojawiają się głosy otuchy. Dopiero jednaksamo spotkanie z Jezusem doprowadza do cudu. Bartymeusz przejrzał. Jegowiara to sprawiła.
Panie Jezu, miej w opiece wszystkich, którzy z braku wiary nie widząBoga.Daj im światło łaski. Postaw na drodze ich życia świadków wiary. Spraw, abyTwoje życie było dla nich wzorem wypełnienia woli Ojca. Niech w duchu wiaryna modlitwie Twoi wierni zanosząmodlitwy.
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Na chwałę Boga Trójjedynego pragnę złożyć świadectwo z uczestnictwa w Rekolekcjach prowadzonychprzez o. Jamesa Manjackala.Na początku bardzo czekałam na te rekolekcje, byłamciekawa gdzie się odbędą, bo ojca Manjackala znałamz reportażu w telewizji. Gdy jednak zbliżał się termin rozpoczęcia, w moim sercu powstał bunt i wiele pytań. Gdysyn chciał mi je sfinansować, postanowiłam, że mnie nanich nie będzie. Jednak stało się inaczej i Bogu nich będądzięki! Zapisałam się sama, jakby przynaglana, że bezemnie one się nie odbędą. I w taki sposób z wielkiej ciekawości, ale i z pragnieniem przeżycia czegoś wspaniałegozasiadłam wraz z innymi uczestnikami pierwszego dniarekolekcji. Mimo to, w moim sercu nie było żadnych pragnień, oprócz ciekawości. Nazwałam samą siebie „szpiegiem” ojca Jamesa. Ale, gdy ojciec już na początkuzaprosił nieuleczalnie chorych poszłam z nieśmiałościąpodglądać jego modlitwę i zobaczyć tych bardzo chorych,na których ciele jednak nie znalazłam chorób, których spodziewałam się, że zobaczę. Coraz bardziej popychana nieznaną siłą zbliżałam się do krzeseł, które zostałyopuszczone przez tych, którzy doświadczyli modlitwy ojcaManjackala. W pewnej chwili oparłam się o puste krzesłoi pani, która tłumaczyła zapytała mnie: „A pani?”. Ja zawstydzona, z lękiem powiedziałam: „Ja tylko mam chorąnogę, kolano będę miała operowane i mam mieć endoprotezę…” i już siedziałam na krześle. Ojciec położył mi ręcena głowie, a w niej pustka i myśli: „Ależ ciężkie są jegodłonie”. Miałam wrażenie, że wciskają mnie w krzesło. Muszę przyznać, że tak naprawdę wcześniej bardzo cierpiałam na zwyrodnienie stawów. W lewej nodze mam jużwstawioną endoprotezę kolanową i czekałam na wezwanie

na operację drugiego kolana. Choroba ta nie pozwalała miod lat uklęknąć do modlitwy. Każde dłuższe spacery albozmianę pogody musiałam odleżeć po kilka dni w łóżku,brałam co kilka godzin wiele leków przeciwbólowychi ciężko mi było wstać z łóżka, by zrobić kilka kroków.Tego dnia wracałam do domu radosna ze śpiewem,z dwiema towarzyszkami, z którymi dzieliłam się przeżyciami pierwszego dnia.W drugim dniu rekolekcji w czasie modlitwy o uzdrowienie ojciec James kilka razy wymawiał imię, podobne domojego, lecz ja nie brałam tego do siebie. Obok mnie siedziały dwie panie o tym imieniu, jednak moje serce przynaglało mnie bym poszła do kaplicy przed NajświętszySakrament i spróbowała uklęknąć. Bardzo odpędzałam temyśl, bo bałam się rozczarowania. Ale przynaglenieSPRÓBUJ było silniejsze i poszłam. Na podłodze leżałmaterac, a przy nim stało krzesło. Z lękiem uklęknęłam,ale serce waliło jak dzwon. Nie mogłam się modlić, tylkomyślałam jak ja wstanę. I wtedy wstałam. Łzy radości popłynęły po policzkach. Wypowiedziałam słowa „JEZU,DZIĘKUJĘ CI!”.Po dziś dzień noga mnie nie boli, czuję się tak lekko, żemogłabym podskakiwać na schodach, a mieszkam naczwartym piętrze. Z łatwością pokonuję wchodzenie nawetkilka razy dziennie. Muszę dodać, że jestem już po sześćdziesiątce. Moje dzieci wchodząc bardziej się męczą mówiąc „mamo, zamień to mieszkanie na niższe piętro!”.Kończąc, jeszcze raz pragnę uwielbić Boga za łaskęuzdrowienia a zarazem złożyć podziękowanie księdzuProboszczowi oraz ks. Mariuszowi za zorganizowanie tychrekolekcji.
Jadwiga

13 października do Zduńskiej Woli przybyły rodziny diecezji
włocławskiej, by wziąć udział w pierwszej Diecezjalnej Pielgrzymce
Rodzin do sanktuarium Urodzenia i Chrztu św. Maksymiliana
Marii Kolbego. Wydarzenie to zainaugurowało Rok Wiary. Przybyli
goście modlili się w intencji uświęcenia rodzin, a także o odwagę
do podejmowania ofiary miłości w rodzinie.

W godzinach popołudniowych w Bazylice odbył się uroczysty
koncert w wykonaniu niepełnosprawnej młodzieży z Fundacji
Pro Omnibus z Ciechocinka, z towarzyszeniem orkiestry kameralnej
Filharmonii im. Johanna Straussa w Bydgoszczy, pod dyrekcją
pana Marka Czekały pt. „Być, śpiewać, żyć”. Koncert był wielkim
artystycznym i duchowym przeżyciem, zarówno dla wszystkich
uczestników jak i dla wykonawców ze względu na miejsce,
w którym się odbywał. Można było posłuchać przebojów muzyki
pop oraz piosenek znanych z list przebojów. Takiej muzyki
nieczęsto można posłuchać w kościelnych murach. Były przeboje
m.in. grupy Bajm, Adele, Katie Melua. Niepełnosprawni artyści
z Ciechocinka zachwycili zebranych zdolnościami wokalnymi.

Agnieszka Rosiak






