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Serce Jezusa,
gorejące ognisko
miłości…
Weź moje serce
Napełnij miłością,
Nie daj mu pobłądzić
By szło ku marnościom…
Pan Jezus pragnie swoją miłością pociągnąć wszystkich ku
sobie. Pierwsze pragnienie Jego
Serca, wypowiedziane zostało
słowami: "Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na
siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych" (Mt 11,28-29).
W ludzkim Sercu Jezusa ujawnia się dla nas miłość Boża. Z
miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a
wśród nich Sakrament Miłości Eucharystia. W prefacji o Najświętszym Sercu Jezusa kapłan
wypowiada następujące słowa:
Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda, i tam wzięły
początek sakramenty Kościoła,
aby wszyscy ludzie pociągnięci
do otwartego Serca Zbawiciela,
z radością czerpali ze źródeł
zbawienia… Jak wiele dała nam
Jezusowa Miłość... Co więcej, ta
Miłość płonie nadal i jest gotowa ubogacać świat i ludzkie serca. Objawiając się św. Siostrze
Faustynie Pan Jezus powiedział:
Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze
ludzkie… (Dz. 300).

Obraz uczuć i pragnień Serca
Jezusowego wzbogaca swymi
słowami św. Jan Ewangelista.
Miłość Chrystusa podbiła i zachwyciła go tak dalece, że zebrał
i przekazał swe myśli w Ewangelii: "Umiłowawszy swoich na
świecie, do końca ich umiłował" (J 13,1). "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten
Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez
Ojca mego, a również Ja będę
go miłował i objawię mu siebie" (J 14,21). "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem" (J 15,9).
Wchodzimy w tajniki Bożego
Serca – a tym, co wszystko łączy, jest miłość. „Bóg jest miłością” (1 J 4,8.16). Abyście zdołali „poznać miłość Chrystusa,
przewyższającą wszelką wiedzę,
abyście zostali napełnieni całą
Pełnią Boga” (Ef 3,19). Bez miłości nie ma życia. Bez Serca
Bożego nie ma poznania, umiłowania i naśladowania. Oto ma
zapłonąć ten ogień miłości, którego Syn pragnął, będąc na zie-

Do użytku wewnętrznego

mi, i który wydobywa się z Jego
otwartego Serca. Żar tej miłości
przetapia i uszlachetnia, nie niszcząc, a udzielając się. Niech roznieca się coraz mocniej we mnie i
wokół mnie! Na ile zanurzony w
Jego Sercu, na tyle gorejący miłością Bożą, aż po: „teraz zaś już
nie ja żyję, lecz żyje we mnie
Chrystus” (Ga 2,20), albowiem
„miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz
5,5).
Skoro „przeszedł przez ziemię,
dobrze czyniąc” (por. Dz 10,38),
to Jego Serce skupia jak w soczewce całe Najwyższe Dobro,
Najwyższą Dobroć. Pełne po
brzegi. Przelewające się na ziemię i na człowieka. Na dodatek –
i jakiż to dodatek – pozostaje
otwarte, czyli ciągle wypływa z
niego ta dobroć i miłość.
Serce, które przede wszystkim
chce zbawienia wszystkich ludzi,
chce, by wszyscy zaczerpnęli i
nasycili się tym Dobrem, Ojcem
w niebie. Dotyka to dzieci, ubogich, smutnych, odrzuconych –
tych, którzy, spodziewając się,
nie doświadczyli dobroci i miłości. To serdeczność, to poruszenia
wnętrza Boga, który widzi potrzebującego i wzrusza się głęboko
nad każdym. Każdy z nas mógłby
za św. Janem Apostołem powtarzać: „Jest ponadto wiele innych
rzeczy, których Jezus dokonał, a
które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie
pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by
napisać” (J 21,25).
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Miłość małżeńska –
trudne szczęście ?
Ludzie zawierają małżeństwa w nadziei, że ich to
uszczęśliwi. To, co wyrasta pomiędzy nimi po roku, dwóch
czy dziesięciu latach, bywa zaskakujące. Nierzadko temperatura uczuć ochładza się i małżonkowie przypominają dwuosobową spółkę powołaną do
realizacji życiowych zadań.
Czasami rodzi się między nimi
głęboka i ciepła miłość; czasami pojawia się raniąca nienawiść. Badania wykazały, że najczęstszym powodem kierowania gniewu na tych, których kochamy, jest poczucie, że zostaliśmy przez nich źle potraktowani. Nienawiść to skrajnie nasilony i utrwalony gniew. W małżeństwie uczucie to ma różne
oblicza. Może być to nienawiść
zrodzona z bólu i żalu; naznaczona zawziętym krytycyzmem;
ukrywająca się w wybuchach
agresji; pragnąca zamienić drugą osobę w przedmiot bez własnej woli i pragnień; łaknąca
karania i zadawania bólu. Bywa
nienawiść króciutka, sporadyczna - błysk zawziętej wściekłości, która zdarzyć się może każdemu, gdy zostanie dotknięty,
poczuje się opuszczony lub
upokorzony. Jest jednak nienawiść chroniczna, trwająca od
rana do rana przez wiele lat.
Innym powodem może być
zawód na drugiej osobie: ktoś
myślał, że poślubia bohatera,
tymczasem był to zwykły człowiek z wadami. Częściej jednak
jest to zawód w ogóle. Patrząc
na życie pod pewnym kątem,
możemy stwierdzić, że jest ono
pełne zawodów. Codziennie
budzimy się z nadzieją, wyobrażając sobie, że różne dobre rze
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Wczoraj żona poprosiła, bym ją
zabrał w jakieś drogie miejsce...
Wziąłem ją na stację benzynową.

czy mogą się nam przydarzyć. A
przecież nie wszystko się udaje.
Dlaczego życie nie przebiega według naszych marzeń i potrzeb?
Szukając powodów tego, większość z nas, ludzi żyjących w
małżeństwach, choćby czasami
ulega pokusie, by znaleźć przyczynę w żonie lub w mężu, czyli
osobie najbliższej. Im więcej zawodów, frustracji, niespełnionych
planów i nieudanych zamierzeń tym więcej winy do przypisania
komuś innemu. Oczywiście nie
wszyscy ludzie stosują tę strategię. Niektórzy reagują odmiennie.
Mówią: "Tak mi źle. Pomóż!
Wesprzyj!". I jeśli wsparcie nadchodzi, małżonkowie zbliżają się
do siebie właśnie w obliczu zawodów. Niektórzy jednak w takich sytuacją często winą obarczają współmałżonka, rozkręcając
w ten sposób koło nienawiści.
Wygląda na to, że w małżeństwie ludzie "hodują" nienawiść
jako pomoc w ich specyficznym
problemie osobistym. Nienawiść
chroni przed cierpieniem, poczuciem, że jest się gorszym, bezradnością w kierowaniu swoim życiem. Zarazem - choć wykorzystana jako skuteczna obrona - ma
też swoją cenę. Nie pozwala na
radość i spokój, zabiera szansę na
szczęście osobiste, pochłania
energię, odsuwa od bliskości.
Prowadzi do zapaści nie tylko z
osobą, wobec której jest odczu-
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wana, ale też zaburza kontakty z innymi ludźmi.
Bywa, że miłość w małżeństwie objawia się po śmierci
męża czy żony. Z dystansu, gdy
nie przeszkadza codzienne rozdrażnienie i niepokój, gdy najbliższą osobę można ujrzeć w
perspektywie, w całości - ludzie
odkrywają, że byli kochani i pozwalają sobie - czasem po raz
pierwszy od wielu lat, a czasem
po raz pierwszy w życiu - na doświadczenie wdzięczności i miłości.
Miłość małżeńska łatwiej uwidacznia się w trudnych sytuacjach niż w codziennym życiu.
Pewne małżeństwo indywidualistów około sześćdziesiątki, ze
względu na pandemię, zostało
zmuszone do przeniesienia się z
Warszawy na zapadłą wieś i spędzenia tam wspólnie roku. W
trudzie rąbania drzewa na opał,
noszenia wody, braku wygodnej
łazienki, bez znajomych, telewizora i gazet niesłychanie zbliżyli
się do siebie. Ona zaczęła podziwiać jego siłę i zręczność, on jej
pracowitość i oddanie. Dogadzali
sobie nawzajem, opowiadali historie, rozśmieszali. Ich dorosłe
dzieci spostrzegły w rodzicach
niezwykłą zmianę - przestali mówić "ja", a zaczęli mówić "my".
Miłość i nienawiść potrafią się
wzajemnie w siebie przekształcać. Początkowa miłość może
przekształcić się w nienawiść, a
nienawiść może czasami rozproszyć się i ujawni się miłość. A
wszystko to nie dzieje się bez
naszego udziału. Rozgrywa się w
długim czasie, podczas spędzanych razem tygodni, miesięcy,
lat. Dlatego warto sprawdzać,
obserwować i patrzeć, w jakim
kierunku teraz, wczoraj, dziś,
jutro toczy się nasze małżeńskie
życie.
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Co słychać w moim Kościele?
Ks. Biskup Ordynariusz zarządził zorganizowanie w każdej
parafii, w niedzielę 12 czerwca
2022 r., zbiórki pieniężnej do
puszek przeznaczonej na służący
młodzieży już od 25 lat Dom
Rekolekcyjny bł. Karoliny w
Rzeszowie.
W dniach 22-26 czerwca 2022
r. odbędzie się w Rzymie X
Światowe Spotkanie Rodzin z
Ojcem Świętym Franciszkiem.
W Diecezji Rzeszowskiej we
wszystkich parafiach będziemy
modlić się w tych dniach w intencji świętości małżeństw i rodzin.
Zapraszamy na XX Koncert
Jednego Serca Jednego Ducha,
który odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała, 16 czerwca
2022 r. o godz. 19.00 w Parku
Sybiraków na os. Baranówka w
Rzeszowie. Wstęp wolny. Koncert będzie też transmitowany w
TV Trwam i w internecie.
Rzeszowska Rodzina Radia
Maryja organizuje pielgrzymkę
na Jasną Górę dla dzieci z racji
25 rocznicy istnienia Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Pielgrzymka odbędzie się w
sobotę 19 czerwca 2022 r. W
programie koncert w wykonaniu
Arki Noego, modlitwa różańcowa z Madzią Buczek oraz Msza
święta pod przewodnictwem Bpa
Antoniego Długosza. Zapisy u
Pani Marii: tel. 608 205 087.
Więcej informacji na plakacie.
DD TABOR zaprasza na rekolekcje w duchowości ignacjańskiej w dniach 10-12 czerwca
2022 r. Rekolekcje pt. "W chwilach trwogi. W rękach Bożej
Opatrzności" poprowadzi o. Józef Augustyn SJ.
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
włączając się w ogólnopolską

akcję „Paczka dla Ukrainy” dostarczyła do parafii kartony z
logo Caritas. Zachęcamy do ich
zabrania i włączenia się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie
poprzez wypełnienie takiego
kartonu trwałą żywnością.
„Paczki dla Ukrainy” można
dostarczać do centrali rzeszowskiej Caritas (ul. Jana Styki 21)
lub do lokalnych placówek Caritas. Można nimi również wesprzeć lokalne ośrodki, w których przebywają uchodźcy.

Palikówka: 31. rocznica śmierci
Sługi Bożego Jacka Krawczyka

„Gromadzi nas dzisiaj wspomnienie narodzin dla nieba Sługi Bożego Jacka Krawczyka.
Modlimy się o jego rychłą beatyfikację, ale także o Boże błogosławieństwo na czas procesu,
który jest wielkim, zbiorowym
wysiłkiem. Modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy aktywnie
angażują się w trwający od 25
marca 2022 r. proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym” –
mówił bp Jan Wątroba w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Palikówce. 1 czerwca 2022 r.
obchodzono 31. rocznicę śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka.
Homilię wygłosił o. Andrzej
Derdziuk OFMCap, który od
wielu lat propaguje postać Jacka Krawczyka, szczególnie w
środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana
Pawła II. Zwracając uwagę na
potrzebę czerpania przykładu ze
świętych i błogosławionych powiedział: „Zwyczajny chłopak,
który chciał być szczęśliwy na
tej ziemi, który rozwijał swoje
zainteresowania i talenty, który

cieszył się więzami rodzinnymi
i jednocześnie miał wrażliwe
serce na potrzeby drugiego
człowieka”. Przywołując liczne
zapiski Sługi Bożego, o.
Derdziuk mówił o wierze w życiu Jacka Krawczyka: „Dla Jacka wiara była sposobem życia,
patrzenia na świat i szukania
pomocy. Dlatego troszczył się o
nią i pisał: «Lecz pamiętajmy,
módlmy się o wiarę i o siłę wytrwania w niej. Niech nasza
wiara będzie podobna do tej z
Częstochowy, atakowanej przez
Szwedów. Umacniajmy swą
wiarę , wielbijmy Boga Ojca
przez życie z Jezusem Chrystusem, wzywajmy Ducha Świętego, by w tej pielgrzymce oświecił nas. Prośmy Matkę Najświętszą o wstawiennictwo, a
świętych o modlitwę.» Jacek
chciał być apostołem wiary.
Mówił o tym w takich słowach:
«Dzisiejsze życie zmusza nas
do dawania ciągłego świadectwa o Chrystusie, do ciągłego
budowania życia i jego sensu. A
budować musimy na jedynym i
sensownym fundamencie, którym jest Chrystus. Jeżeli oprzemy się na Chrystusie, to sens
życia, jakiekolwiek by nie było,
będzie zawsze jaśnieć przed
nami. Musimy być silni, silni
wiarą. Musimy oprzeć się na
znaku, któremu sprzeciwiać się
będą. Musimy być świadkami
Chrystusa».”
Na zakończenie Eucharystii ks.
Kazimierz Gawełda, proboszcz
parafii w Palikówce, podziękował biskupowi rzeszowskiemu i
wszystkim zebranym w świątyni za udział w obchodach 31.
rocznicy śmierci parafianina,
Sługi Bożego Jacka Krawczyka.

W maju w naszej parafii „z wody i Ducha Świętego”
Świętego” narodzili się:

Filip Gawlik
Nikodem Basara
Malwina Mucha
Lena Jakubek

Liliana Budzińska
Antonina Tomaszewska
Emilia Drozd
Patryk Mazur

We maju ślubowali sobie miłość w sakramencie małżeństwa:

♥♥

Wojciech Idzik i Klaudia Magdalena Mazek

W maju odeszli od nas do wieczności:
† Mateusz Sylwester Sroka
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