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24 rok realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

Przebieg Wydarzenia
Tego dnia liturgię mszy św. przygotowują poszczególne Rejony. 
Msza św. ze świadectwem.
Tekst modlitwy na wydarzenie
O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i naszą 

pokorną podziękę za wszystkie powołania, którymi za pośrednictwem 
Twego Ducha hojnie i nieustannie obdarzasz swój Kościół.

 Miej nas w opiece na drodze realizacji naszych powołań.  Spraw, 
abyśmy byli przykładem życia prawdziwie ewangelicznego. Daj nam 
siłę i wytrwanie w postanowieniach, do których się zobowiązaliśmy.

 Strzeż wszystkich młodych w naszych rodzinach i w naszych 
wspólnotach: daj im gotowość i wielkoduszność w postępowaniu 
za Tobą. Także dziś zwróć na nich Twe spojrzenie i wezwij ich. Daj 
wszystkim powołanym siłę, by umieli porzucić wszystko i wybrać tylko 
Ciebie, który jesteś miłością czy to w życiu małżeńskim, kapłańskim, 
zakonnym a nawet w życiu w samotności.

 Przebacz niekonsekwencje i niewierności nasze. Wysłuchaj. 
Chryste, naszych próśb za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, 
Twojej Matki. Niech Jej obecność i Jej przykład towarzyszą nam, 
których wzywasz do całkowitej służby Twojemu królestwu. Amen

Wytrwałość 
prowadzi do 
zwycięstwa

Wytrwałość w realizacji swego powołania do 
ostatnich chwil swego życia jest postawą na wskroś 

ewangeliczną jak mówi Jezus:  Kto wytrwa do 
końca, ten będzie zbawiony. Mt 10, 22



Pożyteczne informacje: 
W tym roku duszpasterskim będziemy przeżywać 6 wydarzeń ewangeli-
zacyjnych, uwrażliwiających nas na wartość służby. Będą one okazją, by 
zatrzymać się na sakramentach małżeństwa i kapłaństwa, w których odnaj-
dziemy szczególne zaproszenie do realizowania powołania przez podjęcie 
prawdziwej służby. Zachęcamy wszystkich do włączenia się życie naszej 
parafii i zaangażowanie w realizację proponowanych gestów wydarzeń. 
Przypominamy:
Kancelaria jest czynna codziennie w godz. 900- 930 i 1700 - 1800. W sobotę 
tylko z rana w godz. 900- 930 .
Od września jest już czynna biblioteka parafialna w każdą niedzielę   
od godz. 1645 do 1915. Jest wiele nowych pozycji książkowych. Zapraszamy.
Na naszej stronie parafialnej (www.emaus.parafia.info.pl) możemy za-
wsze znaleźć bieżące informacje  dotyczące parafii: ogłoszenia, intencje 
mszalne, i inne wydarzenia. 
Prowadzimy też stronę Polskiej Grupy Promotorów (http://www.mmmorg.
parafia.info.pl/) Ruchu dla Lepszego Świata na której są informacje o 
realizowanych programach parafialnych w Polsce i inne ciekawe wyda-
rzenia. Zachęcamy do odwiedzania.
 Zachęcamy do dzielenia się swoim świadectwem wiary, świadectwem 
przeżywanych wydarzeń i ciekawych spotkań. Te świadectwa można 
przesłać na adres parafii albo przekazać do sekretariatu przez  księdza 
lub siostrę. 
Nauki przedmałżeńskie prowadzimy 5 razy w ciągu roku. Rozpoczynamy 
je w 1 niedziele miesiąca: września, listopada, stycznia, marca i maja. 
Nauki przedchrzcielne prowadzone są w naszej parafii we czwartek 
przed 2 niedzielą miesiąca i we czwartek przed ostatnią sobotą miesiąca 
w kancelarii parafialnej od godz. 1700. 

Świadectwa 
Powołanie. Czym jest? Bóg wzywa każdego z nas do świętości, byśmy 

byli ludźmi według Jego zamysłu. Wielu sądzi, że być powołanym to znaczy 
usłyszeć głos, albo że nie są w stanie rozeznać powołania bo w ich życiu nie 
spotkało ich takie doświadczenie duchowe. Rozeznanie Woli Bożej polega 
raczej na reagowaniu na to czym Bóg codziennie nas obdarza, odkrywaniu 
Bożej Miłości, która przejawia się względem każdego z nas na tysiące różnych 
sposobów. Boża Opatrzność działa także w najbardziej subtelny, trudny do 
dostrzeżenia, w dzisiejszym pełnym zamętu świecie, sposób.
Echo minionych wydarzeń:

Należę do tej parafii od początku jej istnienia. Staram się ją budować 
zarówno duchowo jak i materialnie, bo właśnie tu zrozumiałam, że to jest 
mój dom, a w nim moi bracia i siostry. W tym odkrywaniu bardzo pomaga mi 
Program Odnowy i Ewangelizacji, który mnie mobilizuje, by poprzez prze-
żywane wydarzenia, spotkania grupy sąsiedzkiej, mojej grupy formacyjnej 
i zaangażowanie jako Posłanka czynić parafię coraz pełniej wspólnotą nie 
anonimowych sobie ludzi. Stąd z wielką radością podjęłam gest wydarzenia 
i dziękowałam Panu Bogu za wszelkie dobro, które się tu wydarza, a także 
za to, które stało się moim udziałem.

Wydarzenie, które przeżywaliśmy w czerwcu bardzo mnie poruszyło. 
Usłyszałem w nim jak wiele dobra się dokonuje w tej wspólnocie parafialnej. 
Przyznam, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, jaki ogrom łaski spływa tu 
na mnie i na innych parafian. To sprawiło, że otworzyły się moje oczy i serce 
i z ogromną wdzięcznością duchowo włączałem się w dziękczynienie czytane 
z ambony, przedłużając je w domu.

Ostatnie wydarzenie stało się dla naszej rodziny okazją do wspomina-
nia. Podczas wspólnej kolacji, przypominaliśmy sobie Pierwsze Komunie 
św. naszych dzieci, ślub córki, chrzest wnucząt. Wszystko to miało miejsce w 
parafii św. Barbary. Cudowna atmosfera, która tym wydarzeniom towarzy-
szyła, sprawiała, że zawsze czuliśmy i czujemy się tu jak w domu. Wokół tylu 
życzliwych ludzi: kapłani, sąsiedzi, siostry. Wszystko to sprawia, że kiedy 
wyjeżdżamy i uczestniczymy we Mszy św. poza parafią czujemy się jakoś 
obco. Po spożytej kolacji, przy której długo siedzieliśmy, tak spontanicznie 
zaczęliśmy dziękować Panu Bogu za konkretne łaski, ale także za ludzi, 
których z różnych powodów już pośród nas nie ma. Na koniec w modlitwie 
Ojcze nasz oddaliśmy to wszystko Bogu, a w sercu pozostała wdzięczność za 
dar parafialnej wspólnoty. 

Wy mówicie:
Dlaczego mam się modlić o wytrwanie w powołaniu?
A Ja wam powiadam: 
Dlatego bardziej jeszcze bracia, starajcie się umocnić wasze 
powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.  
W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecz-
nego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. 2 P 1, 10-11


