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i zarz¹dzenia zmierzaj¹ce do duchowego rozwoju diecezji, 
ze zrozumieniem dzieliæ jego wspó³odpowiedzialnoœæ 
za Koœció³ powszechny i modliæ siê za niego (kan 212, par. 1). 
Módlmy siê o to, abyœmy budowali nasz¹ wspólnotê 
para f ia ln¹  w ³¹cznoœc i  ze  swo im B iskupem 
i ze œwiadomoœci¹, ¿e wszyscy tworzymy Jeden, Œwiêty, 
Powszechny, Apostolski Koœció³, za który jesteœmy 
odpowiedzialni.

     ks. Dariusz

Wizytacja pasterska
Zgodnie z kanonem 396, par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego - Biskup 

diecezjalny jest obowi¹zany raz na piêæ lat zwizytowaæ ca³¹ diecezjê czyli 
wszystkie parafie. Ostatnia wizytacja w naszej parafii odby³a siê w 2008 r. 
Wizytacjê przeprowadzi³ wtedy Ks. Biskup Stanis³aw Stefanek. A w tym roku 
wizytuje nasz¹ parafiê Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski. W zwi¹zku z wizytacj¹ 
warto przypomnieæ sobie rolê biskupa w Koœciele. Podstawow¹ struktur¹ Koœcio³a 
powszechnego, jako partykularna wspólnota Ludu Bo¿ego jest diecezja, której 
przewodniczy biskup diecezjalny. On jako nastêpca aposto³ów jest nauczycielem 
Bo¿ej prawdy i zasad moralnych, szafarzem sakramentów œwiêtych, 
ustawodawc¹ i pasterzem. Prowadzi on wspólnotê diecezjaln¹ w jednoœci z ca³ym 
Koœcio³em powszechnym i jego widzialn¹ g³ow¹ Ojcem Œwiêtym.

Biskup, œwiadomy odpowiedzialnoœci przed Bogiem za powierzonych sobie 
wiernych, troszczy siê o nich w ka¿dym swoim dzia³aniu, w modlitwie i nauczaniu. 
Wierni natomiast powinni okazywaæ swemu biskupowi szczególny szacunek 
oparty na podstawach ewangelicznych. Powinni podporz¹dkowaæ siê chêtnie jego 
pasterskiemu zwierzchnictwu, popieraæ jego inicjatywy, zw³aszcza duszpasterskie 

Zróbcie mu miejsce, 
Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieæ wychodzi
I, jak siê dzieciom Jego 
powodzi.

                                Franciszek Karpiñski
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 7,1-10) 
Gdy Jezus dokoñczy³ swoich mów do ludu, który siê przys³uchiwa³, wszed³ 

do Kafarnaum. S³uga pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, 
chorowa³ i bliski by³ œmierci. Skoro setnik pos³ysza³ o Jezusie, wys³a³ do Niego 
starszyznê ¿ydowsk¹ z proœb¹, ¿eby przyszed³ i uzdrowi³ mu s³ugê. Ci zjawili siê 
u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, ¿ebyœ mu to wyœwiadczy³, mówili, kocha 
bowiem nasz naród i sam zbudowa³ nam synagogê”. Jezus przeto wybra³ siê 
z nimi. A gdy by³ ju¿ niedaleko domu, setnik wys³a³ do Niego przyjació³ z proœb¹: 
„Panie, nie trudŸ siê, bo nie jestem godzien, abyœ wszed³ pod dach mój. I dlatego 
ja sam nie uwa¿a³em siê za godnego przyjœæ do Ciebie. Lecz powiedz s³owo, a mój 
s³uga bêdzie uzdrowiony. Bo i ja, choæ podlegam w³adzy, mam pod sob¹ ¿o³nierzy. 
Mówiê temu: »IdŸ« – a idzie; drugiemu: »ChodŸ« – a przychodzi; a mojemu s³udze: 
»Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to us³ysza³, zadziwi³ siê i zwracaj¹c siê do t³umu, 
który szed³ za Nim, rzek³: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalaz³em nawet 
w Izraelu”. A gdy wys³ani wrócili do domu, zastali s³ugê zdrowego.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Pochwa³a oficera

Setnik by³ oficerem. Nie nale¿a³ do narodu ¿ydowskiego, 
a mimo to by³ przez ¯ydów wysoko ceniony, a przez Jezusa 
nie tylko pochwalony, lecz postawiony jako wzór dla pobo¿nych 
Izraelitów.

Warto zwróciæ uwagê na glebê, na której wyrasta 
zadziwiaj¹ca wiara setnika. Los ziarna ³aski wiary, udzielonej 
przez Boga ka¿demu cz³owiekowi, zale¿y w wielkiej mierze 
od owej gleby, na któr¹ ono pada. Setnik szanowa³ cz³owieka, 
to pierwszy znamienny rys jego serca. W pogañskim œwiecie 

                       Ks. Edward Staniek

staro¿ytnym rzadko kiedy otaczano szacunkiem drugiego cz³owieka, a prawie siê to nie zdarza³o 
w odniesieniu do s³ugi. Setnik w obliczu choroby swego podw³adnego czyni wszystko, na co go staæ, 
by ratowaæ go od œmierci.

Szacunek ten zyska³ mu przyjació³. Setnik umia³ wspó³¿yæ z ludŸmi, umia³ wspó³tworzyæ œwiat 
przyjaŸni. W godzinach czuwania przy chorym s³udze przyjaciele s¹ z nim. Ich te¿ wysy³a do Jezusa 
z proœb¹, by nie wchodzi³ pod dach jego domu, lecz powiedzia³ tylko s³owo, a jego s³uga zostanie 
uleczony. To pe³ne mi³oœci i szacunku odniesienie do ludzi otwiera serce setnika na dzia³anie ³aski.

Drugim przymiotem serca setnika by³a jego religijnoœæ. On sam zbudowa³ ̄ ydom synagogê, czyli 
dom modlitwy. Ceni³ nie tylko cz³owieka, lecz i wartoœæ religii. Oficer wojskowy ceni¹cy ¿ycie religijne 
i zabiegaj¹cy o jego rozwój. Zawód nie zniszczy³ w jego sercu w³aœciwej hierarchii wartoœci. 
Pochwa³a Jezusa pod jego adresem jest pochwa³¹ wiary oficera wojskowego. To znak, ¿e nawet 
w wojsku jest mo¿liwe zachowanie prawoœci sumienia, któr¹ dostrzega Chrystus.

Trzeci przymiot jego serca to umi³owanie prawdy i bardzo g³êboka œwiadomoœæ swojego miejsca 
w œwiecie. Wie, ¿e jest prze³o¿onym i ma pod swoimi rozkazami ludzi. Równoczeœnie jednak zdaje 
sobie doskonale sprawê z tego, ¿e s¹ inni, wiêksi i mocniejsi od niego. Wobec Chrystusa czuje siê 
ma³y i niegodny. Setnik kocha³ prawdê. Wiedzia³, kim jest w oczach ludzi i kim jest w oczach 
Chrystusa.

To w takim sercu — szanuj¹cym cz³owieka, nawet s³ugê, ceni¹cym wartoœci religijne i znaj¹cym 
swe miejsce w œwiecie — ziarno ³aski wiary najlepiej wydaje swoje owoce.

Szukamy czasem przyczyn s³aboœci swojej wiary. Zastanawiamy siê nad nieurodzajnoœci¹ gleby 
naszego serca. Czy zawsze odnosimy siê z szacunkiem do ludzi, zw³aszcza zale¿nych od nas? 
Co czynimy, gdy znajduj¹ siê w prawdziwej potrzebie? Czy staæ nas na troskê o nich wed³ug miary 
owego setnika? Czy cenimy wartoœci religijne? Jaki jest nasz udzia³ w budowie czy przyozdabianiu 
domów modlitwy? Czy znamy swoje w³asne miejsce w œwiecie? Czy potrafimy w imiê prawdy 
spojrzeæ z mi³oœci¹ na tych, którzy nam podlegaj¹, i tych, którym podlegamy? Szacunek wobec ludzi, 
wobec wartoœci religijnych i wobec siebie czyni glebê naszego serca podatn¹ na przyjêcie i rozwój 
³aski wiary.
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KATECHIZM DLA WSZYSTKICH… 
EUCHARYSTIA 

1. Czym jest eucharystia?
Eucharystia jest pami¹tka Paschy Jezusa Chrystusa, to znaczy dzie³a zbawienia 
wype³nionego przez Jego ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie. Dzie³o to uobecnia siê 
w liturgii.

2. Jak¹ treœæ zawiera s³owo „Eucharystia”?
Sakrament ten nazywa siê Eucharysti¹, poniewa¿ jest dziêkczynieniem sk³adanym Bogu.

3. Jak inaczej nazywa siê Eucharystia?
• £amanie Chleba,
• Wieczerza Pañska,
• Pami¹tka Mêki i Zmartwychwstania Pana,
• Najœwiêtsza Ofiara,
• Najœwiêtszy sakrament,
• Komunia,
• Msza Œwiêta.

4. Kiedy Chrystus ustanowi³ Eucharystiê?
Chrystus ustanowi³ Eucharystiê podczas Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek, tej nocy, 
kiedy zosta³ wydany.

5. W jaki sposób Chrystus ustanowi³ Eucharystiê?
Jezus wzi¹³ w swoje rêce chleb, po³ama³ go i poda³ uczniom, mówi¹c: "Bierzcie i jedzcie 
z tego wszyscy...". Nastêpnie wzi¹³ w swoje rêce kielich z winem, mówi¹c: "Bierzcie i pijcie 
z niego wszyscy...".

6. Z jakich zasadniczych czêœci sk³ada siê celebracja Eucharystii?
Celebracja Eucharystii sk³ada siê z dwóch czêœci: z liturgii s³owa i liturgii eucharystycznej.

7. Kto przewodniczy celebracji eucharystycznej?
Eucharystii mo¿e przewodniczyæ tylko kap³an, biskup, który uobecnia Chrystusa.

8. Jak nale¿y przygotowywaæ siê do pe³nego uczestnictwa w Eucharystii?
Kto chce w pe³ni uczestniczyæ w Eucharystii, czyli chce przyj¹æ Komuniê œwiêt¹, powinien 
byæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, czyli bez œwiadomoœci grzechu ciê¿kiego.

9. Jakie s¹ owoce pe³nego uczestnictwa w Eucharystii?
Pe³ne uczestnictwo w Eucharystii:
• pog³êbia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Koœcio³em;
• odnawia ¿ycie ³aski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu;
• o¿ywia mi³oœæ do bliŸnich;
• g³adzi grzechy powszechne;
• zachowuje od przysz³ych grzechów œmiertelnych.

10. Do czego Koœció³ zachêca w zwi¹zku z Eucharysti¹?
Koœció³ zachêca do pe³nego uczestnictwa w Eucharystii (przyjêcia komunii œwiêtej) 
podczas ka¿dej mszy. Zobowi¹zuje do przyjêcia Komunii Œwiêtej przynajmniej raz w roku.

11. Czy mo¿na wiêcej ni¿ raz przyj¹æ Komuniê œwiêt¹ w ci¹gu jednego dnia?
Komuniê œwiêt¹ mo¿na przyj¹æ drugi raz tego samego dnia pod warunkiem uczestnictwa 
we Mszy Œwiêtej. Nie mo¿na jej przyjmowaæ drugi raz poza celebracj¹ eucharystyczn¹.

*   *   *   *   
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 3 czerwca – œwiêci Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), 
mêczennicy z Ugandy w Afryce, którzy równie¿ oddali ¿ycie dla Chrystusa (wspomnienie 
obowi¹zkowe);
• w œrodê, 5 czerwca – œwiêty Bonifacy (673-754), biskup i mêczennik, benedyktyn, 
wielki misjonarz i aposto³ Niemiec (wspomnienie obowi¹zkowe).



  Str.4 Pos³aniec œw. Brunona  Nr 108

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 ;    

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog.

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
00

00

00

00

00 00 00 00 00

*   *   *   *   *
1. Rozpoczêliœmy miesi¹c czerwiec poœwiêcony Sercu Pana Jezusa. W naszym koœciele codziennie o godzinie 18  
bêdziemy odprawiali nabo¿eñstwa czerwcowe, podczas których œpiewamy Litaniê do Serca Pana Jezusa. Licznie 
uczêszczajmy na te nabo¿eñstwa, aby wynagrodziæ Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawoœci. Podobnie 
jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa bêdzie te¿ celebrowana w domach, przy przydro¿nych kapliczkach 
i krzy¿ach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie Bo¿e mi³osierdzie.
2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego ksiêdza kardyna³a Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza 
niedziela czerwca obchodzona jest jako Œwiêto Dziêkczynienia. Przede wszystkim dziêkujemy naszemu Ojcu 
w niebie za dar odkupienia. Ale jednoczeœnie dziêkujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej 
solidarnoœci.
3. Trwa tak zwana oktawa Bo¿ego Cia³a. Codziennie o godzinie 18  gromadzimy siê w naszym koœciele 
na Eucharystii, a po niej celebrujemy czerwcowe nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa i pod¹¿amy w procesji 
za Chrystusem utajonym w Najœwiêtszym Sakramencie. Zachêcam wszystkich Parafian do udzia³u w tej naszej 
wspólnotowej modlitwie!
4. W tym tygodniu równie¿ pierwszy czwartek i pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Okazja do spowiedzi œwiêtej 
pierwszopi¹tkowej w naszym koœciele od godz. 17
5. W czwartek, 6 czerwca, zakoñczenie oktawy uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. W tym dniu przypada te¿ rocznica 
uroczystej beatyfikacji ksiêdza Jerzego Popie³uszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego 
B³ogos³awionego ostatnich czasów bêdziemy prosiæ o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ w naszej OjczyŸnie oraz 
o m¹droœæ i roztropnoœæ dla rz¹dz¹cych naszym narodem. Msza Œw. na zakoñczenie Oktawy 
z B³ogos³awieñstwem Dzieci oraz kwiatów i zió³ o godz. 18 .
6. Zaœ w pierwszy pi¹tek miesi¹ca przypada uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, jednoczeœnie 
obchodzona w Koœciele jako Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Uœwiêcenie Kap³anów. A w sobotê, 8 czerwca, w liturgii 
bêdziemy czcili Niepokalane Serce Najœwiêtszej Maryi Panny. Gor¹co zachêcam do licznego udzia³u w liturgii 
tych najbli¿szych uroczystych dni.
7. W przysz³¹ niedzielê w parafii naszej rozpoczn¹ siê rekolekcje dla intronizacji Najœwiêtszego Serca Pana 
Jezusa. Rozpoczêcie rekolekcji w niedzielê na wszystkich Mszach œw. W poniedzia³ek, wtorek i œrodê msze œw. 
o godz. 7 , 9 , 11  i 18 . W œrodê na Mszy œw. o godz. 18  – Uroczysty Akt Intronizacji Serca Pana Jezusa. 
Rekolekcje przeprowadzi O. Stanis³aw Dêbski – Redemptorysta z Krakowa.                                   Wasz Proboszcz_____________________________________________________________________________
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