
Ojciec Swi~ty zachecii wiernych, by takze w swojej
modlitwie uczyli sie wkraczania coraz bardziej w te
histone zbawienia, kt6rej szczytem jest Jezus,
ponowienia przed Bogiem osobistej decyzji, aby
otworzvc sie na Jego wole, prosic Go 0 site, ieby
dostosowac nasza wole do Jego woli w calvrn
naszym zvclu, w posluszeristwie Jego planowi rnliosci
wzgledern nas. Zaznaczyt, ze stuch~,
medytowanie, milczenie przed Panem, kt6ry m6wi,
jest sztuka, kt6rej uczymy sle w6wczas, kiedy jq
wytrwale praktykujemy. Modlitwa jest darem, kt6ry
wymaga jednak przvjecla. Jest ona dzielern Boga, ale
wymaga zaangaiowania i kontynuacji, jak ukazuje to
przyktad doswladczenia Jezusa. Jego modlitwa,
oiywiana przez ojcostwo Boga i kornunie Ducha
Swietego, poglebita sit;: w dtugim i wiernym
sprawowaniu, az do Ogrodu Oliwnego i krzyia.

IIChrzescijanie sa dzisiaj powolani, aby bye
swiadkarni modlitwy, poniewai nasz swiat jest czesto
zarnknietv na Boiy horyzont i nadzieje, [aka daje
spotkanie z Bogiem. Poprzez nasza wierna i
nieustannq modlitwe, moiemy otworzvc okna na
Niebo Boga" - powiedziat papiez.

Zachecil wiernych, by wychowywali sie do

intensywnej relacji z Bogiem, do modlitwy, kt6ra nie

bedzie sporadyczna, lecz stala, pelna zaufania,

zdolna by oswiecic nasze zvcie, tak jak uczy nas

Jezus. IIProsmy Go, abvsrnv mogli przekazvwac

osobom stojqcym obok nas, tvm, kt6re spotykamy

na drogach naszego zvcla, radosc spotkania z Panem,

swiatlern dla naszego istnienia" - zakoriczvl SWq

katecheze Benedykt XVI. (KAI)

OgJoszenia duszpasterskie:

1. W tym tygodni w czwartek 8 grudnia

przypada uroczvstosc Niepokalanego Poczecia

Najswietsze] Maryi Panny. Jest to gt6wne

Swieto patronalne katolik6w w Stanach

Zjednoczonych. Msz Sw. tego dnia zostanie

odprawiona 0 godz. 19:00.

2. Od 10 do 14 grudnia bede nieobecny w

parafii.

3. Klub Polanie serdecznie zaprasza w

niedziele 4 grudnia do .Jax Cafe" na Wigilijnq

Kolacje. W programie: tradycyjne polskie

potrawy, spiew koled oraz wvstep zespotu

.Dolina" i IISfoneczniki". Cena biletu $35.00 od

osoby. Po rezerwacje dzwoniC do Ewy: 952-447-

1985 lub Marty: 651-638-9577.

4. W dniach 4 - 17 grudnia w St. Paul

State Capitol prezentowana bedzie wystawa

przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej

Instytutu Pamieci Narodowej zatytutowanej:

IIFenomen Solidarnosci. Migawki z dzlejow

Polski, 1980-1981." Wystawa przedstawia

waine wydarzenia od strajk6w sierpniowych

1980 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w

grudniu 1981 r. Uroczyste otwarcie wystawy

nastapi 4 grudnia 0 godz. 13:30. Adres

wystawy: Minnesota State Capitol, North

Corridor, 75 Rev Dr. Martin Luter King Jr. Blvd.

St. Paul MN 55155. Po dalsze informacje

dzwoniC do Ewy Banasikowskiej tel. 952-447-

1985

5. Jest rnozliwosc zorganizowania dvzuru

konsularnego w styczniu. Konsulat RP ostatnio

zmienit zasady - zamiast regularnych wizyt,

beda tylko dyiury IIW rniare potrzeby". Konsulat

prosit nas 0 zrobienie list interesant6w, wg tej

zasady. Zainteresowane osoby sa proszone 0

kontakt z Andrzejem Sankiewiczem: tel. 952-

929-3020, email: astanki123@gmail.com
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