
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy

zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

         Oby w nas paskudne jędze
          pozamieniały się w owieczki,
       a w oczach mądre łzy stanęły

       jak na choince barwnej świeczki.

       Niech anioł podrze każdy dramat
        aż do rozdziału ostatniego,

         i niech nastraszy każdy smutek,
         tak jak goryla niemądrego.

       Aby się wszystko uprościło –
       było zwyczajne – proste sobie –
       by szpak pstrokaty, zagrypiony,

     fikał koziołki nam na grobie.

     Aby wątpiący się rozpłakał
      na cud czekając w swej kolejce,

        a Matka Boska – cichych, ufnych –
        na zawsze wzięła w swoje ręce.

 Ks. Jan Twardowski

Redakcja gazetki „Pójdź za mną” z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku składa swoim czytelnikom najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego i miłości.

Z  CYKLU BOŻE OBIETNICE

Jego  [Jana  Chrzciciela]  ojciec  Zachariasz  został  napełniony  Duchem
Świętym i prorokował: „Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo
swój lud nawiedził i wyzwolił. I wzbudził nam potężnego Zbawcę     w
domu swojego sługi,  Dawida,  zgodnie  z  tym,  co zapowiadał  od dawna
ustami swych świętych proroków: że nas wybawi od naszych wrogów i z
ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, aby okazać miłosierdzie naszym
ojcom i wspomnieć swe święte przymierze – przysięgę, jaką złożył naszemu
ojcu Abrahamowi. I da nam, że wybawieni z rąk wrogów, będziemy Mu
służyć bez  lęku,  w świętości       i  sprawiedliwości  wobec  Niego przez
wszystkie  dni  nasze.  A  ty,  chłopcze,  będziesz  nazwany  prorokiem
Najwyższego;  bo  pójdziesz  przed  Panem przygotować Jego  drogi.  Jego
ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie mu grzechów. Dzięki
miłosiernej  litości  naszego  Boga  nawiedzi  nas  z  wysoka  Wschodzące
Słońce,  które  objawi  się  pogrążonym  w  ciemności  i  cieniu  śmierci  i
poprowadzi  nas  na  drogę  pokoju”.  Chłopiec  rósł  i  wzmacniał  się
duchowo.  Przebywał  na  pustkowiu  aż  do  czasu  wystąpienia  przed
Izraelem. (Łk 1,67-80)

Modlitwa do w. Michałaś
Archanioła

Święty  Michale  Archaniele,
wspomagaj  nas  w  walce,
a przeciw niegodziwości
i  zasadzkom  złego  ducha  bądź
naszą  obroną.  Niech  go  Bóg
pogromić  raczy,  pokornie  o  to
prosimy, a Ty, Wodzu zastępów
anielskich,  szatana    i  inne  złe
duchy,  które  na  zgubę  dusz
ludzkich  po  tym  świecie  krążą,
mocą  Bożą  strąć  do  piekła.
Amen.

Jeżeli  chcesz  doświadczyć
miłości  Boga  i  bliźniego,
zapraszamy  Cię  w  każdy
czwartek  o  godz.19.00,
na  spotkanie  modlitewne
wspólnoty  Szkoły  Nowej
Ewangelizacji  Jezusa
Zmartwychwstałego,

do kościoła p.w. św. Kamila
w Zabrzu.
W  każdy  trzeci  czwartek
miesiąca  Msza  Święta
z modlitwą o uzdrowienie.
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