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Jak ten czas szybko płynie.
Aż gorąco się robi i to dosłownie, bo słońce coraz wyżej.
Coraz bardziej leniwie wielu zabiera się do codziennych zajęć.
Przed nami najdłuższe dni w roku i zbliża się okres wakacji,
urlopów, odpoczynku po wytężonej pracy. Ale czy na pewno
wytrwaliśmy na ile to możliwe w podjętych obowiązkach?
Niekiedy możemy obserwować dzieci, kiedy odkrywają nowe hobby:
zaczynają zbierać znaczki pocztowe, zakładają akwarium, hodują chomika,
czy też chcą mieć pieska. Na początku zawsze panuje wielki entuzjazm i składane
są wielkie obietnice. Z czasem jednak entuzjazm zaczyna stygnąć: na ściankach
akwarium pojawiają się glony, klatka chomika zaczyna – nazwijmy to delikatnie –
nosić ślady zaniedbań, a z pieskiem na spacer musi wychodzić ten, kto dziecku
pieska kupił. Początkowy entuzjazm zderzył się z codziennym trudem.
Hobby zamiast dawać tylko rozrywkę, okazało się ciężarem i obowiązkiem.
Mechanizm zaniechania początkowego entuzjazmu jest znany nie tylko
w świecie małych dzieci, które łatwo ulegają nowym modom. Myślę, że każdy
z nas przeżywał już fazę, kiedy był do czegoś bardzo zapalony.
A potem ogień powoli przygasał, aż w końcu została tylko garść popiołu.
No właśnie jak jest z moim zapałem i wytrwałością?
Chwile przygasania pierwotnego żaru są szczególnie odczuwalne w miłości
między dwiema osobami. Zdarza się w małżeństwie, że pierwsze chwile
zakochania się i wielkich uniesień powoli przygasają i potrzeba troski, aby je
podtrzymywać. Ktoś zauważył niegdyś, że w kulturze europejskiej młoda para
zawiera małżeństwo, kiedy garnek gorącej wody (czyli ich uczuć) wrze.
W kulturach Azji ludzie przy zawieraniu małżeństwa jakby stawiają garnek
na palenisku i wspólnie rozniecają ogień podtrzymując, by nie zgasł.
Pan Jezus w Ewangelii przypomina nam: „Wytrwajcie w mojej miłości”,
oraz „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej
miłości”. To dwukrotne wezwanie wskazuje na to, iż Jezus zdawał sobie sprawę
z naszego ludzkiego słomianego zapału. Dlatego nawoływał do wytrwałości,
a jednocześnie obiecywał, że owocem tej wytrwałości jest radość, sens życia
i optymizm życiowy. Pomyślmy o tym zanim zaczniemy wakacje, urlopy
i dopilnujmy naszych obowiązków do końca, bo kto kocha nic nie robi z musu.

Z modlitwą i życzeniami wytrwałości w dobru – ks. Proboszcz Józef
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ŻYCZENIA IMIENINOWE
DLA KSIĘDZA WIESŁAWA KANI

Drogi Księże Wiesławie,

Rok 2016

Księże Wiesławie. Pielęgnuj w
sobie uśmiech i poczucie humoru,
którym tak szczerze nas parafian
obdarzasz.
Dziękujemy Ci z głębi naszych
serc jak również w modlitwie w
Twojej intencji.
Szczęść Boże.
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
Współbracia
i tolkmiccy parafianie
Solenizant odprawi Mszę Św. w
niedzielę 12 czerwca o godz.
12:00, na której będzie można złożyć życzenia.
HUMOR

Z okazji Imienin pragniemy
bardzo podziękować Ci za to, że
jesteś wśród nas, za Twoje Serce,
którym nas tak szczerze obdarzasz, za chęć niesienia pomocy,
czasami w trudnych sprawach, za
wiele pielgrzymek i parafialnych
atrakcji.
Niech Bóg obdarza Cię radością
z pełnionej posługi kapłańskiej,
niech darzy Cię obfitością Swoich
łask i wieloma radosnymi chwilami.
Niech Duch Święty opromienia
swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi.
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Nauczycielka do Jasia:
- Świetny rysunek, ale przyznaj
się kto go robił? Ojciec czy matka?
- Nie wiem ja już spałem!
Jasio pyta ojca:
- Tato, jak to się nazywa, jeśli
ktoś ma dwie żony?
- Poligamia.
- A jak ktoś ma jedną?
- Monotonia...
Pani od biologii pyta Jasia:
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt
mieszkających w Afryce.
Na to Jaś:
- 2 małpy i 3 słonie.

Czerwiec, 2016

PIELGRZYMKA
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Ziemia Święta –
śladami Chrystusa.
Tak nazwana została nasza pielgrzymka do Ojczyzny Jezusa. Odbyła się ona w dniach 24.04.1.05.2016 r.
Z Tolkmicka wyjechaliśmy w
niedzielę – o godz. 11:00, w Tel
Awiwie byliśmy nad ranem w poniedziałek 25 kwietnia.
Grupa 27 pielgrzymów z Tolkmicka z 15 osobami z Warszawy
oraz ks. Dariuszem Machniakiem,
ks. Sławomirem Szczodrowskim,
ks. Tadeuszem Mazurem i dk Cezarym Lipką wyruszyła do Ziemi
Świętej, po której kiedyś chodził
Jezus.
Wędrowaliśmy śladami historii
zbawienia ludzkości, gdzie dokonały się: zwiastowanie, nawiedzenie i narodziny Pana Jezusa, Jego
działalność, powołanie Apostołów
i wreszcie odkupienie człowieka.

Każdego dnia uczestniczyliśmy
w Mszy Św., celebrowanej przez
naszych kapłanów. Szliśmy śladami ziemskiego życia Jezusa , począwszy od Jego poczęcia, poprzez narodzenie w Betlejem,
życia w Nazarecie, powołania
Apostołów nad Jeziorem Genezarat, głoszenia Królestwa Bożego
aż po mękę i śmierć w Jerozolimie.

W Kanie Galilejskiej, miejscu
pierwszego cudu Jezusa, 5 par
małżeńskich odnowiło sakrament
małżeństwa.
Na Górze Błogosławieństw, po
Eucharystii, otrzymaliśmy indywidualne błogosławieństwo kapłańskie.
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Dużym przeżyciem dla każdego
pielgrzyma było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w rzece Jordan oraz rejs statkiem po Jeziorze
Galilejskim.

Myślę, że każdy z naszych pielgrzymów zostawił cząstkę serca
w Ziemi Świętej, gdzie Chrystus
założył kościół, który trwa, żyje
i głosi ewangelię.
Nad Morzem Martwym zatrzymaliśmy się trochę dłużej, aby zanurzyć się w jego słonej wodzie i
utrzymać na powierzchni, nawet,
gdy nie umiało się pływać.

Przejazd przez Pustynię Judzką,
czy wzdłuż doliny Jordanu, to widoki wyjątkowe. Panorama Jerozolimy i widok na wzgórze świątynne, pozostaną na długo w
naszej pamięci.
Ziemia święta, to kraj bogaty w
wydarzenia i różnorodność kultur,
kraj trzech wielkich religii, zróżnicowany krajobrazowo i klimatycznie.
strona 4

Wiesława Charyton – Kozioł
HUMOR
Jasio siedzi na ławce w parku, a
obok niego kobieta w ciąży. Jasio
po chwili zagaduje:
- Przepraszam, co pani w tym
brzuchu ma, że ma pani go takiego dużego?
- Dzidziusia - odpowiada kobieta.
- A kocha go pani - dopytuje Jaś.
- Oczywiście, przecież jestem
jego mamą - odpowiada kobieta.
- To dlaczego go pani zjadła?
Nauczycielka nie radząc sobie z
Jasiem, kazała mu przyjść do szkoły z ojcem.
- Proszę pana, jeżeli Jasiu dalej
będzie się tak uczył, to pójdzie do
szkoły specjalnej.
- Pani! Niech on najpierw tą
szkołę skończy, a później pomyślimy o dalszej nauce.

Czerwiec, 2016

AKTUALNOŚCI
W sobotę 30 kwietnia ponad 30osobowa grupa parafian udała się
do Warszawy. Celem był Teatr
Buffo i spektakl „Tyle miłości”.
Opiekunem grupy był niezmordowany ks. Wiesław Kania.
Po przybyciu do Warszawy,
wycieczka zatrzymała się na modlitwie przy grobie ks. Jerzego
Popiełuszki. Poczęstunek w Bazylice na Pradze wzmocnił uczestników przed zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego.
Potem wszyscy mieli trochę wolnego czasu, by wieczorem zająć
miejsca w Teatrze Buffo.
Wszystko to, uczestnicy tej niebywałej wycieczki mogli zobaczyć
dzięki ks. Wiesławowi, któremu
cała grupa serdecznie dziękuje.

Maj, to najpiękniejszy miesiąc
roku, to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Jedną z
takich form hołdu składanego
Maryi są Nabożeństwa przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych.

W naszej parafii w maju gromadziliśmy się w poniedziałki i środy przy krzyżach i kapliczkach.
Najważniejszą częścią takiego
nabożeństwa była Litania Loretańska, wspaniały hymn na cześć
Maryi, w którym wysławiane są
Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.
Dziękujemy
duszpasterzom,
którzy te nabożeństwa prowadzili, wszystkim, którzy w nich
uczestniczyli oraz tym, którzy
dbają o nasze krzyże i kapliczki,
nie tylko w miesiącu maju.
Każdy dzień miesiąca maja
przepełniony jest czcią Matki Bożej.
Wśród świąt, jakie znalazły się
w maryjnym miesiącu jest jedno
zupełnie niezwykłe – święto Matki Bożej Fatimskiej.

Od lat, w sposób szczególny w
naszej parafii czcimy Matkę Bożą
Fatimską.
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13 maja, przed Apelem Jasnogórskim, zebraliśmy się w Kościele na modlitwie, którą poprowadził
ks.
Proboszcz
Józef
Grochowski.

Odmówiliśmy Litanię Loretańską a następnie z figurką Matki
Bożej, ze śpiewem, udaliśmy się
w procesję wokół kościoła.
Po powrocie był akurat czas na
Apel Jasnogórski, potem cząstka
Różańca i kolejnymi pieśniami zakończyliśmy ten piękny wieczór.
Bóg zapłać wszystkim, którzy
przyszli na to spotkanie z Maryją.
15 maja wczesnym popołudniem, 40 osobowa grupa tolkmickich parafian, pod duchowym
przewodnictwem ks. Wiesława
Kani, wyjechała do Elbląga na
film „Młody Mesjasz”. Wszyscy z
ogromną uwagą obejrzeli to filmowe dzieło. Młody Mesjasz to
wielka duchowa przygoda. Ten
film powinien zobaczyć każdy
wierzący”.
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Rok 2016

Dziękujemy ks. Wiesławowi za
ten kolejny wyjazd do elbląskiego
kina.
02 czerwca skończyła się oktawa Bożego Ciała. Od Bożego Ciała, przed Mszą Św. wieczorną odbywały
się
procesje
z
Najświętszym
Sakramentem.
Ostatniego dnia procesja wyszła
na ulicę – wokół kościoła.

Tego dnia ks. Dariusz święcił
wianki i bukiety, sporządzone z
pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Po Nabożeństwie ks. Darek
odprawił Mszę Świętą.
03 czerwca, tradycyjnie już, w
samo południe zebraliśmy się w
kaplicy cmentarnej. Jest ona pod
wezwaniem Najświętszego Serca
Jezusowego, stąd każdego roku
obchodzimy tu maleńki odpust.
Ksiądz Proboszcz Józef Grochowski odprawił Mszę Św. w intencji naszych bliskich zmarłych,
spoczywających na tym cmentarzu.

Czerwiec, 2016

Słowo Boże też dotyczyło naszego życia „po drugiej stronie”.
Poświęcił też przyniesione znicze
i kwiaty.
Następnie, procesyjnie przeszliśmy alejkami cmentarza, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Proboszcz święcił
wszystkie groby na tej „trasie”.

Zbliżają się Dni Jakubowe.
Szczegóły podamy w najbliższym
czasie.
STATYSTYKI
W ostatnim okresie grono
członków naszego kościoła poprzez Sakrament Chrztu Świętego
powiększyli:
- Pola Różeńska
- Antoni Różeński
- Karolina Waś
Do Domu Ojca odeszli:
- Wiesław Danilewicz
- Zbigniew Gaj
- Marianna Konował,
- Maria Klamer
Sakrament małżeństwa zawarli:

Modlitwą za naszych zmarłych
zakończyliśmy ten szczególny
dzień, przywołujący refleksje na
temat, jak to kiedyś będzie...

- Krzysztof Michaliszyn
Joanna Semkiw
Remont organów:

23 czerwca obchodzimy Dzień
Ojca. Pamiętajmy w modlitwach o
tych, którzy się nami opiekują na
co dzień, którzy z nami są, oraz o
tych, którzy przeszli już do wieczności.

Serdeczne Bóg zapłać składamy
wszystkim, którzy pośpieszyli z
pomocą na remont naszych organów.

24 czerwca obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. Jana
Chrzciciela a 29 czerwca Uroczystość Św. Piotra i Pawła Apostołów . Msze Święte o godz. 7:00
i 19:00.

Maria i Gustaw Ułanowscy,
Adelajda Balicka,
Janina i Zygmunt Zielińscy,
Bogumiła i Grzegorz Dziełak,
Paweł Tischbein.

Są to:
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DOMINIKALIA – OSTRÓDA
06 – 08.05.2016

Rok 2016

W sobotnich rozgrywkach w
piłkę nożną ministranci – gimnazjaliści z Tolkmicka zdobyli I miejsce, a grupa ze Szkoły Podstawowej – II miejsce.
OŚWIĘCIM - SPOTKANIE
CZCICIELI MARYI
WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

W dniach 06 – 08 maja w Ostródzie trwały obchody Inspektorialnego Święta Liturgicznej Służby
Ołtarza „Dominikalia 2016”.
Uczestniczyli w nich również
ministranci z Łęcza, Pogrodzia,
Próchnika i Tolkmicka - ogółem
39 osób. Opiekę duchową zapewniali im : ks. Dariusz Machniak,
ks. Marek Szymborski i dk Cezary
Lipka.
Ministranci uczestniczyli w
spotkaniach formacyjnych, rozgrywkach sportowych, konkursach, pokazach i innych atrakcjach.
Centralnym
punktem
świętowania była Eucharystia.

14 maja br. grupa naszych parafian uczestniczyła w spotkaniu
Czcicieli Maryi Wspomożycielki
pod hasłem „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.
Rozpoczęło się ono w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki w Oświęcimiu.
O godzinie 10.30 wysłuchaliśmy referatu ks. dr. hab. Wojciecha Życińskiego SDB pt. „Miłosierdzie Jego z pokolenia na
pokolenie”.
Potem uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, podczas której
słowo boże wygłosił ks. Andrzej
Wujek – Inspektor Prowincji Warszawskiej.
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Czerwiec, 2016

O godzinie 14.00 wysłuchaliśmy krótkich prezentacji miejsc
kultu maryjnego w Inspektorii
Św. Jacka. Kraków-Dębniki przedstawił ks. Zygmunt Kostka SDB,
Szczyrk ks. Stanisław Oskwarek
SDB, Przyłęków ks. Krzysztof Pilarz SDB a Oświęcim ks. Marek
Głuch SDB. Spotkanie zakończyło
się błogosławieństwem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
Poprzedniego dnia pojechaliśmy na Jasną Górę i uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Tam
też mieliśmy nocleg.
Parafię naszą reprezentowali:
Jolanta Piotrowska, Mariola Socha, Stanisława Maciorowska, Zofia Pietrzak, Halina Małysko, Klara Noga oraz opiekun ks. Wiesław
Kania. Jak zwykle kierowcą był
Pan Zenon Birkholc, który bezpiecznie dowiózł nas do naszych
domów. Mimo zmęczenia wszyscy wróciliśmy w dobrych humorach.
Ks. Wiesław Kania

Mszę Św. odprawił ks. Proboszcz Józef Grochowski.

Wprowadził On do kościoła
wszystkie dzieci procesyjnie, z
błogosławieństwem
rodziców.
Oprawę liturgii przygotowały
dzieci pod okiem Pani Gabrieli
Starosteckiej, katechetki.
Okolicznościowe słowo Boże
do dzieci i ich najbliższych skierował ks. Adam Homoncik.

UROCZYSTOŚĆ
I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dzieci były bardzo rozśpiewane. W skupieniu podchodziły do
klęcznika, by po raz pierwszy do
małych serduszek przyjąć Pana
Jezusa. Wszystkie otrzymały pamiątkowe obrazki i chlebki, do
podzielenia się z najbliższymi.

22 maja przeżywaliśmy w naszej parafii wielką Uroczystość.
W pięknie udekorowanym kościele, wśród najbliższej rodziny, znajomych i przyjaciół, do I Komunii
Św., po wcześniejszej spowiedzi,
przystąpiło 30 dzieci.

Był też czas na podziękowania
Ks. Proboszczowi i pozostałym
Księżom, Pani Katechetce, Rodzicom, Wychowawcom klas, Panu
Organiście i wszystkim, którzy
przyczynili się do godnego przeżycia tej pięknej Uroczystości.
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Jeszcze tylko wspólne zdjęcia
i pora na uroczyste obiady i spotkania z najbliższymi.

Rok 2016

Wszyscy, łącznie z „szefową ”
tej grupy, byli bardzo przyjaźnie
nastawieni. Okazało się bowiem,
że to dzieci z miejscowej Szkoły
Podstawowej wraz z Panią Dyrektor i Wychowawcami klas, przyszły na Mszę Św. w swojej intencji,
z okazji Święta Patrona Szkoły,
którym jest Mikołaj Kopernik.

Kochane Dzieci.
Szczęść Wam Boże na dalsze
lata życia.
ŚWIĘTO PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TOLKMICKU 25.05.2016

I tu się wszystko wyjaśniło,
skąd te kosmiczne przebrania.
Wszyscy z uwagą uczestniczyli
w Mszy Św., którą odprawił ks.
Proboszcz w asyście diakona Cezarego. Takie Msze Św. weszły już
na stałe do kalendarza szkolnego i
parafialnego...

Ks. Proboszcz Józef Grochowski
przecierał oczy i zadawał sobie
pytanie, czy dobrze widzi... Prawdziwa inwazja kosmitów opanowała nasz kościół.
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Po Mszy Św. dzieci zebrały się
na placu przed kościołem, gdzie
przedstawiły swoje programy klasowe, związane z patronem ich
szkoły. Potem wszyscy przeszli
ulicami miasteczka, by mieszkańcy dowiedzieli się o tym wydarzeniu.

Obchody uroczystości wiążą się
z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy
czterech ołtarzach, przy których
czytane są związane tematycznie
z Eucharystią fragmenty czterech
Ewangelii."

Dziękujemy Pani Dyrektor
Marcie Drożdżewskiej za trwanie
w zwyczaju, że Święto Patrona
rozpoczyna się w zabytkowych
murach naszego kościoła. Dziękujemy wychowawcom i opiekunom oraz dzieciom i ich rodzicom
za tę wspólną Mszę Świętą.
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI PAŃSKIEJ
- BOŻE CIAŁO 26.05.2016

W naszej parafii też, ulicami
miasta, przeszła procesja do czterech ołtarzy, przygotowanych
przez parafian. Bogaty był orszak
procesyjny. Udział wzięło wielu
parafian i gości.
Za tę manifestację wiary dziękujemy tym, którzy wzięli udział
w Mszy Św. i procesji. Trudno tu
każdego wymienić, więc wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

"Uroczystość Bożego Ciała ma
charakter dziękczynny i radosny.
W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome,
wypadające zawsze 60 dni po
Wielkanocy.

Dziękujemy także naszym Strażakom i Policjantom, którzy zabezpieczali przejście procesji na
trasie.
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POŻEGNANIE
KS. ADAMA HOMONCIKA

Rok 2016

Drogi Księże. Byłeś z nami bardzo krótko, ale pozostaniesz w
naszych sercach i modlitwie.
Życzymy, by Matko Boża, wypraszała Ci dalsze potrzebne łaski
i błogosławieństwa, obdarzała siłami, niezbędnymi do podjęcia
nowych duszpasterskich wyzwań.
Szczęść Boże.

29 maja 2016 r. pożegnaliśmy
ks. Adama Homoncika.
Drogi Księże Adamie.
Dziękujemy opatrzności Bożej
za umożliwienie nam poznania
Księdza, który swoją postawą i
ciepłym stosunkiem do wszystkich parafian wywarł na nas bardzo pozytywny wpływ na postrzeganie istoty naszej wiary
i celu do którego podążamy.
Swoją rzadko spotykaną osobowością i promieniującą dobrocią,
dawałeś nam wskazówki jak
mamy tę wiarę pogłębiać. Z uwagą słuchaliśmy Twoich bardzo
cennych kazań, które pomagały
nam spojrzeć na różne tematy z
dobrej strony, umieć je rozwiązywać, być otwartym na łaskę Ducha Świętego.
strona 12

Ks. Proboszcz
Józef Grochowski
Współbracia
i tolkmiccy parafianie.
WIZYTACJA KS. BISKUPA
J.E. JACKA JEZIERSKIEGO.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Rano 5 czerwca J.E. ks. Biskup
Jacek Jezierski rozpoczął wizytację duszpasterską w naszej parafii,
Taka wizytacja zdarza się raz na 5
lat.
Oficjalne wprowadzenie i powitanie ks. Biskupa miało miejsce na
Mszy Św. o godz. 9:00. Zrobił to
ks. Proboszcz Józef Grochowski –
gospodarz parafii oraz przedstawiciele parafii.
Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z minionych 5 lat, zaznaczając, że jest u nas niespełna
rok i większość spraw, którymi
możemy się pochwalić, to zasługa
byłego Proboszcza – ks. Sławomira Szczodrowskiego.

Czerwiec, 2016

Ks. Biskup podziękował za
sprawozdanie. Wygłosił też Słowo
Boże, nawiązując do ewangelii.
Po zakończeniu Mszy Św. odbyło się na plebanii małe spotkanie z współbraćmi i współpracownikami salezjańskimi.

Po tej Mszy Św. nasz Gość udał
się na wspólny obiad, po którym
kontynuował wizytację duszpasterską. Sprawozdanie z wyniku
wizytacji ks. Proboszcz otrzyma
w stosownym czasie.

Następnie nasz Gość uczestniczył w kolejnej Mszy Św., na której również głosił Słowo Boże.

W godzinach popołudniowych
opuścił naszą parafię.
Podczas niedzielnej wizytacji
przewidziano Uroczystość Bierzmowania.
Z przyjęcia tego Sakramentu
skorzystało 27 osób.
Jak zwykle w takich uroczystościach bywa, była prośba Rodziców i ks. Proboszcza o udzielenie
tego Sakramentu, a potem podziękowania i wspólne zdjęcie.

Bóg zapłać Księdzu Biskupowi
za bardzo miłe, ciepłe odwiedziny
i za udzielony Sakrament Bierzmowania. Niech zasiane ziarno,
kiełkuje i wydaje obfite plony.
Szczęść Boże Ks. Biskupowi na
dalsze dni i lata jako Ordynariuszowi Diecezji Elbląskiej.
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KATOLIK NA WAKACJACH
Każdy człowiek ma prawo do
odpoczynku. Tego nikt nie kwestionuje. Wakacje są po to, byśmy
nabrali nowej energii, choć na moment zmienili swoje środowisko i
nadrobili różne zaległości. Wolny
czas jest darem Boga, który na
swoim przykładzie pokazał, że po
pracy należy odpocząć.
Człowiek ma ograniczone siły,
co jakiś czas potrzebuje odetchnąć
od tego, czym się zajmuje na co
dzień. Nie da się ciągle funkcjonować na pełnych obrotach. Sam Jezus, widząc utrudzonych apostołów mówił: „Pójdźcie na ubocze,
na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco” (Mk 6, 31).
W wakacje zawieszamy nasze
niektóre obowiązki, warto jednak
pamiętać, że są takie sprawy, o
których nie wolno zapomnieć nawet podczas urlopu. Pamiętajmy
przede wszystkim o tym, że katolikami jesteśmy przez 365 dni w
roku.
W ostatnich dniach w wielu kościołach jak refren powtarzało się
zdanie, że od Pana Boga nie ma
wakacji. Kapłani przypominali
nam, byśmy nie rezygnowali z
modlitwy, niedzielnej Eucharystii
oraz spowiedzi i Komunii św. Letnie atrakcje nie powinny przysłonić nam Jezusa.
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Co nam przyjdzie z tego, jeśli
odpoczniemy tylko fizycznie?
Naszym motorem jest dusza. Jeśli w niej coś szwankuje, trudno o
radość, siłę i ochotę do życia. Wakacje są po to, byśmy zregenerowali zarówno ciało, jak i ducha.
Jeżeli rozluźnimy wtedy nasze relacje z Bogiem i damy sobie taryfę
ulgową w sprawach wiary, popełnimy poważny błąd.
Jezus jest z nami przez cały rok.
Towarzyszy nam w chwilach radości i smutku. Chce być przy nas
przez cały czas. Wzywaliśmy Go
w trudnych chwilach, był nam
potrzebny, gdy mieliśmy egzaminy, problemy ze zdrowiem i kłopoty w pracy.
Dlaczego zapominamy o naszym Mistrzu w wakacje? On pragnie, byśmy dzieli z Nim także
nasze radości, wszak to On jest
ich dawcą...
LIST DO PAPIEŻA
Modlitwy, którą odmawiały
osoby uczestniczące w Apelu Jasnogórskim, były ofiarowane w
intencji Ojca Świętego, Jego przyjazdu do Polski na Światowe Dni
Młodzieży oraz o bezpieczny
przebieg tych Dni. List, którego
treść zamieszczamy, został podpisany przez wiernych, modlących
się na Apelu w maju br. i wysłany
do Ojca Świętego.

Czerwiec, 2016
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