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Wiara jest darem Boga, pozwalaj¹cym
nam przyj¹æ Jego objawienie. Uwierzyæ
w Boga znaczy zawierzyæ Mu swoje ¿ycie,
a to jest mo¿liwe tylko dziêki ³asce wiary. Tylko
wiara mo¿e uzdolniæ nas do tego, by ufaæ
Jezusowi w ka¿dej sytuacji naszego ¿ycia.
Tylko wiara mo¿e zrodziæ w nas wytrwa³oœæ
w obliczu trudnoœci i niepowodzeñ, nawet
kazaæ nam podejmowaæ ryzyko ze wzglêdu
na Jezusa i Jego królestwo. Takiej wiary
brakowa³o Tomaszowi. Mimo, ¿e d³ugo
przebywa³ z Jezusem, wci¹¿ zagra¿a³a mu
pokusa zw¹tpienia. Kiedy jednak Jezus ukaza³
siê Tomaszowi, w sercu ucznia wydarzy³o siê
coœ nieoczekiwanego. Tomasz nie tylko
intelektualnie przyj¹³ do wiadomoœci fakt
zmartwychwstania Jezusa. Dotar³o do niego,
kim jest Jezus, i ca³kowicie Mu siebie zawierzy³:
„Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28). Te s³owa mówi¹ o radykalnej zmianie jaka
siê dokona³a w jego sercu. Tomasz nie mia³ ju¿ wiêcej w¹tpliwoœci.
Taka wiara w Jezusa sta³a siê dla Tomasza fundamentem ca³ego
¿ycia.
Je¿eli otworzymy swoje serca na dzia³anie Ducha Œwiêtego, tak¿e
naszym udzia³em mo¿e staæ siê osobiste poznanie Jezusa, a z czasem
tak¿e uczestniczenie w ¿yciu samego Boga.
„Panie Jezu przymnó¿ nam wiary, pomó¿ nam
poj¹æ Kim Jesteœ i co dla nas uczyni³eœ.
Przemieñ moc¹ Twojego Ducha nasz¹ niewiarê
w niezachwian¹ ufnoœæ.”
Jezu ufam Tobie!
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (20,19-31)
By³o to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali
uczniowie, drzwi by³y zamkniête z obawy przed ¯ydami, przyszed³ Jezus,
stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokaza³ im
rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzek³ do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am.
Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: WeŸmijcie Ducha Œwiêtego!
Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³ razem
z nimi, kiedy przyszed³ Jezus. Inni wiêc uczniowie mówili do niego:
Widzieliœmy Pana! Ale on rzek³ do nich: Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê
œladu gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwoŸdzi, i nie w³o¿ê rêki
mojej do boku Jego, nie uwierzê. A po oœmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewn¹trz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszed³ mimo drzwi
zamkniêtych, stan¹³ poœrodku i rzek³: Pokój wam! Nastêpnie rzek³
do Tomasza: Podnieœ tutaj swój palec i zobacz moje rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿
/j¹/ do mego boku, i nie b¹dŸ niedowiarkiem, lecz wierz¹cym. Tomasz Mu
odpowiedzia³: Pan mój i Bóg mój! Powiedzia³ mu Jezus: Uwierzy³eœ
Tomaszu, bo Mnie ujrza³eœ; b³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej ksiêdze, uczyni³ Jezus
wobec uczniów. Te zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bo¿ym, i abyœcie wierz¹c mieli ¿ycie w imiê Jego.
* * * * * * * * * * * *
W JEGO RANACH JEST NASZE ZDROWIE
Postaæ œw. Tomasza Aposto³a kojarzymy ze scen¹
z Wieczernika rozgrywaj¹c¹ siê w tydzieñ
po Zmartwychwstaniu. Kiedy wiêc Jezus pojawi siê
w Wieczerniku, Tomasz za¿¹da od Niego znaków Mêki,
dowodów œmierci, przez któr¹ mia³ Jezus przejœæ. I jest w tym
jakaœ konsekwencja. Zdaje siê, ¿e to w³aœnie Tomasz
zrozumia³, ¿e nie ma innej drogi dla Jezusa jak œmieræ i innej
drogi dla Jego ucznia jak wspó³umieranie. Teraz jedynie chce
potwierdzenia. Mo¿e wiêc ten jeden wierzy³ bardziej
ni¿ wszyscy inni?
Kiedy w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego wpatrujemy siê w obraz Jezusa
Mi³osiernego, dostrzegamy rany na Jezusowym ciele. To z nich wyp³ynê³y Krew i Woda,
które sta³y siê dla nas o¿ywczym Ÿród³em. Œmierci Jezusa w ¿aden sposób nie da siê
porównaæ z nasz¹. Jego by³a zwyciêska, nasza – bez Niego – jest tylko koñcem,
przegranym bojem o ¿ycie. On umar³ ju¿ za nas. Wzi¹³ na siebie wszystkie nasze
œmierci. I w swoim konaniu zawar³ wszystkie nasze konania. Dlatego mo¿emy
powiedzieæ, ¿e w Jego ranach jest nasze zdrowie. A Jego Zmartwychwstanie jest
naszym zmartwychwstaniem.
Nie uwierzê, jeœli nie dotknê i nie zobaczê – mówi³ Tomasz. A my mówimy tak razem
z nim. Bo z ran Jezusa, zwyciêskich i wziêtych ze sob¹ w wiecznoœæ, jest nasza wiara.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii
Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
Oczekiwanie na przyjœcie Zbawiciela
Po czterdziestu latach od wyjœcia z Egiptu ¯ydzi doszli do Ziemi
Obiecanej, któr¹ kiedyœ Bóg da³ Abrahamowi. W Ziemi Obiecanej ¯ydzi
za³o¿yli swoje pañstwo. Pan Bóg wybiera³ spoœród nich pewnych ludzi
i dawa³ im dar proroctwa, czyli przepowiadania wydarzeñ, odnosz¹cych siê
do obiecanego w raju przyjœcia Zbawiciela. Ci ludzie nazywali siê
prorokami.
Przepowiedzieli oni dok³adnie, gdzie i kiedy narodzi siê Pan Jezus, jakie
bêdzie jego ¿ycie i œmieræ. Prorocy zachêcali te¿ ludzi, by nie grzeszyli, lecz
przygotowali siê na przyjœcie Zbawiciela.
Pami¹tkê tych czasów, w których ludzie z têsknot¹ czekali na Zbawiciela, obchodzimy
ka¿dego roku przed Bo¿ym Narodzeniem. Ten okres nazywamy Adwentem.

Sakrament bierzmowania
Kim s¹ anio³owie?
Anio³owie s¹ stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbi¹
Boga i s³u¿¹ Jego zbawczym zamys³om wobec innych stworzeñ.
Anio³ów, zbuntowanych przeciwko Bogu, którzy dzia³aj¹ na szkodê
ludzi i ich zbawienia, okreœlamy mianem szatana czyli diab³a.
Kim jest cz³owiek?
Cz³owiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi,
maj¹cym rozum i woln¹ wolê. Jest jednoœci¹ cia³a i duszy
nieœmiertelnej. Cz³owiek zosta³ stworzony przez Boga, aby Go czci³,
kocha³ i s³u¿y³ Mu, cieszy³ siê darem ¿ycia na ziemi, a przez to osi¹gn¹³
szczêœcie wieczne.
Co to jest grzech pierworodny?
Grzech pierworodny to niepos³uszeñstwo pierwszego cz³owieka wzglêdem Boga, wskutek
czego utraci³ pierwotn¹ œwiêtoœæ i sprawiedliwoœæ. Na skutek grzechu pierworodnego natura
ludzka zosta³a os³abiona, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu œmierci; jest sk³onna
do grzechu. Grzech ten przeszed³ na wszystkich ludzi. Spoœród ludzi od zmazy grzechu
pierworodnego zosta³a zachowana Najœwiêtsza Maryja Panna, dlatego okreœlamy J¹ mianem
Niepokalanie Poczêtej. Grzech pierworodny zostaje zg³adzony podczas Chrztu Œwiêtego.

* * * * *
DLACZEGO KATOLICKIE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
IM. KARDYNA£A STEFANA WYSZYÑSKIEGO W £OM¯Y ?
ü
Tworzymy wyj¹tkow¹ wspólnotê szkoln¹;
ü
Zapewniamy wysoki poziom nauczania wed³ug nowoczesnych standardów;
ü
Rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania uczniów;
ü
Motywujemy do realizowania indywidualnych marzeñ i aspiracji;
ü
Posiadamy wysokie wyniki EWD;
ü
Ka¿dego ucznia traktujemy indywidualnie;
ü
Dajemy poczucie wygody i bezpieczeñstwa;
ü
Posiadamy tytu³ „Szko³a Odkrywców Talentów" i certyfikat „Szko³a bezpieczna i przyjazna
uczniom”
Zapraszamy na Dzieñ Otwartych Drzwi 11 kwietnia 2013 r. o godz. 1700
Szczegó³y na stronie internetowej http://www.klo.lomza.info/
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800;
Inne nabo¿eñstwa:

w dni powszednie: 700 , 1800

s
Modlitwa

Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej
przekonuj¹ nas o tym, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹, ¿e potrafi jedynie kochaæ i przebaczaæ. Jak¿e wiêc
nie dziêkowaæ za wielki dar mi³osierdzia, za ³askê sakramentu pokuty!? Jako Koœció³,
nape³nieni paschaln¹ radoœci¹, mamy teraz tylko jedno zadanie: g³osiæ i uobecniaæ mi³osierdzie
Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpia³ za grzeszny œwiat, prawdziwie
zmartwychwsta³ i ¿ywy jest poœród nas. Warto w tym miejscu przypomnieæ s³owa
b³ogos³awionego Jana Paw³a II: „Trzeba przekazywaæ œwiatu ogieñ mi³osierdzia.
W mi³osierdziu Boga œwiat znajdzie pokój, a cz³owiek szczêœcie! To zadanie powierzam wam,
drodzy bracia i siostry, Koœcio³owi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bo¿ego
mi³osierdzia, którzy tutaj przybywaæ bêd¹ z Polski i z ca³ego œwiata. B¹dŸcie œwiadkami
mi³osierdzia!” (£agiewniki, 2002 r.).
2. Jutro przypada przeniesiona w tym roku z 25 marca (akurat by³ to Wielki Poniedzia³ek!),
uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Uroczystoœæ tê obchodzimy w Koœciele jako Dzieñ
Œwiêtoœci ¯ycia oraz Dzieñ Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. ¯ycie – wielki dar Stwórcy jest
œwiête od poczêcia w ³onie matki a¿ do œmierci – domaga siê poszanowania i obrony.
Pamiêtajmy, ¿e nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma w³adzy. Msze Œw. w naszym koœciele
o godz.: 700 i 1800. Na Mszy Œw. o godz. 1800 uroczyste podjêcie Duchowej Adopcji Dziecka
Poczêtego.
O godz. 1800 Marsz ¯ycia z parafii Bo¿ego Cia³a do £om¿yñskiej Katedry (zaczyna siê Msz¹ œw.).
3. W nadchodz¹c¹ œrodê, 10 kwietnia, przypada 3. rocznica katastrofy polskiego rz¹dowego
samolotu pod Smoleñskiem. Pewnie pamiêtamy jeszcze, jak trudne to by³o doœwiadczenie dla
polskiego narodu, jak g³êboka ¿a³oba spowi³a serca wielu Polaków. Wspominaj¹c tamte chwile,
w osobistych modlitwach polecajmy Bo¿emu mi³osierdziu wszystkich, którzy wówczas zginêli,
i proœmy o b³ogos³awione owoce ofiary ich ¿ycia, zw³aszcza dla naszego narodu, naszej Ojczyzny
ci¹gle tak bardzo doœwiadczanej. Proœmy Boga o to, abyœmy wreszcie potrafili wyci¹gaæ z tej
i innych lekcji historii w³aœciwe wnioski.
Wasz Proboszcz
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