DRODZY PARAFIANIE

W DRODZE DO NIEBA

Uroczystoœæ Wniebowziêcia Matki Bo¿ej, g³ównej patronki naszego Koœcio³a, to wielki dzieñ
radoœci i szczêœcia dla Niej i dla ca³ej Naszej Parafii - Jej dzieci. Maria z cia³em i dusz¹ w Domu
Ojca Niebieskiego. Ona ju¿ niebo posiada. My natomiast jesteœmy jeszcze w drodze. Nasza radoœæ
to radoœæ nadziei, ¿e kiedyœ tam dotrzemy. Jak to robiæ skutecznie, aby razem z nasz¹ Matko
królowaæ w Niebie? Ojciec Maksymilian stawia nam Maryje Niepokalan¹ za wzór i zachêca nas,
abyœmy J¹ naœladowali. Œwiêty mówi, ¿e „Maryja to najkrótsza droga do Komunii z Bogiem.
Koœció³ wiedz¹c o tym, ¿e jesteœmy jeszcze w drodze, w liturgii nie mówi o Marii w niebie, o jej
obecnym szczêœciu, ale ukazuje nam J¹ w drodze do nieba.
Jest szereg ludzi, którzy s¹dz¹, ¿e Pan Bóg oczekuje od cz³owieka wielkich dzie³ i chc¹c temu
sprostaæ, czekaj¹ na okazjê, w której coœ wielkiego bêd¹ mogli uczyniæ. Tragiczna pomy³ka. To jest
tak, jakby ktoœ s¹dzi³, ¿e mo¿na napisaæ ksi¹¿kê w jednym momencie. Tymczasem w jednym
momencie mo¿na napisaæ tylko jedno s³owo - nic wiêcej. Ca³e nasze ¿ycie jest pisaniem jednej
ksiêgi. Ka¿dy dzieñ to nowa strona. Objêtoœæ tej ksi¹¿ki od wieków jest znana Bogu. On wie kiedy
postawimy ostatni¹ kropkê. I nie wolno gubiæ siê w wielkich rozwa¿aniach i wyczekiwaæ momentu
natchnienia. Trzeba zapisaæ dok³adnie i o ile mo¿na doskonale to, co wydarzy³o siê wdanym dniu.
Mog¹ to byæ rzeczy najprostsze. Maria, pracuj¹c w domu El¿biety, przypomina nam tê podstawow¹
prawdê, ¿e Niebo osi¹ga siê w codziennoœci.
Droga do nieba to nie droga wielkich czynów, ale zwyk³ych, codziennych dobrze wykonanych
obowi¹zków. Nie myœlmy wiele o stronach ju¿ zapisanych, nawet jeœli musimy siê ich wstydziæ. Nie
myœlmy równie¿ o tych, które jeszcze czekaj¹ na zapisanie. Skoncentrujmy siê na tej jednej
stronie dnia dzisiejszego i zapiszmy j¹ tak, jak chce Bóg. Jutro uczynimy to z nastêpn¹ stron¹.
Jeœli w tym wytrwamy, to bez ¿adnych lêków, zapisaniu ostatniej strony ksiêgi ¿ycia zamkniemy j¹,
weŸmiemy pod pachê i zaniesiemy do archiwum niebieskiego, odbieraj¹c po drodze nagrodê
podobn¹ do tej, jak¹ ju¿ odebra³a Maryja z Nazaretu.
Drodzy Parafianie dziêkujê Wam, ¿e szukacie chwa³y swojej Matki. Proszê Was uk³adajcie
swoje ¿ycie w cieniu Maryi, by iœæ drog¹ najkrótsza i sprawdzon¹ przez ¿ycie. Jest to droga wiary,
Przykazañ, Niedzielnej Eucharystii, codziennej modlitwy i piêknej s³u¿by Bogu i innym w
codziennych obowi¹zkach.
Dziêkujê Wam za troskê o nasze Sanktuarium, które coraz to bardziej staje siê piêkniejsze,
dziêki waszemu ¿yciu wiary, waszemu zaanga¿owaniu i ofiarnoœci. Za tê troskê o ten Nasz wspólny
DOM - dom naszej Matki Wniebowziêtej Królowej Ró¿añca œwiêtego wszystkim z serca dziêkujê.
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