Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y

Numer 110

16 czerwca 2013 r.

Panie, tylko Ty
jesteœ sensem ¿ycia,
Ÿród³em mej mi³oœci...
Gen Verde
W Starym Testamencie znajdujemy wiele przyk³adów, jak Bóg wychodzi z mi³oœci¹
do swojego ludu. Wystarczy przeczytaæ historiê Abrahama, Dawida, Estery, Rut, czy
Nehemiasza. Przyk³adowo, kiedy Izraelici byli niewolnikami w Egipcie, Bóg potê¿nym
ramieniem wyprowadzi³ ich na wolnoœæ. Ca³a historia wyjœcia z Egiptu, poczynaj¹c
od plag egipskich, przejœcia przez Morze Czerwone, a¿ po wkroczenie do Ziemi
Obiecanej jest wielk¹ opowieœci¹ o wiernej mi³oœci Boga. Dzieñ za dniem pomimo
nieufnoœci i szemrania Izraelitów, Bóg karmi³ ich mann¹ na pustyni. Wci¹¿ na nowo
przebacza³ im k³ótnie, narzekania, a nawet bunty. Nada³ im swoje Prawo a nastêpnie
wprowadzi³ ich do ziemi Kanaan, pomagaj¹c im j¹ zdobyæ i w niej zamieszkaæ.
Po wielu stuleciach ci¹g³ych upadków i powrotów do Boga naród izraelski poniós³
druzgoc¹c¹ klêskê militarn¹, œwi¹tynia jerozolimska le¿a³a w gruzach, a ci którzy
prze¿yli, zostali wygnani z kraju. Kiedy wszystko wydawa³o siê stracone, Bóg kolejny
raz wyci¹gn¹³ rêkê do swego ludu. Poprzez proroka Izajasza zapowiedzia³, ¿e odnowi
Izraela. Obieca³ uzdrowiæ jego rany i sprowadziæ go na powrót do jego ziemi. Przyrzek³
mu: „Ukocha³em ciê odwieczn¹ mi³oœci¹, dlatego te¿ zachowa³em dla ciebie
³askawoœæ.” (Jr.31,3)
Kiedy rozwa¿amy Bo¿e dzie³o stworzenia, reakcje Boga na upadek pierwszych
ludzi oraz sposób w jaki prowadzi³ Izraelitów widzimy, ¿e Jego najwa¿niejsz¹ cech¹
jest mi³oœæ. Nabieramy przekonania, ¿e Bóg nigdy nie porzuci
swojego ludu, poniewa¿ go umi³owa³ – poniewa¿ nas
umi³owa³.
Mi³oœæ nale¿y do samej istoty Boga. Kiedy Bóg udziela nam
swojej ³aski, ma ona Ÿród³o w Jego mi³oœci. Kiedy okazuje
mi³osierdzie, objawia przez to sw¹ mi³oœæ. Kiedy nape³nia nas
m¹droœci¹ i pokojem, wskazuj¹c w³aœciw¹ drogê, to dlatego,
¿e nas kocha. Mi³oœæ jest Ÿród³em wszystkiego.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 7,36-8,3)
Jeden z faryzeuszów zaprosi³ Jezusa do siebie na posi³ek. Wszed³ wiêc do domu
faryzeusza i zaj¹³ miejsce za sto³em. A oto kobieta, która prowadzi³a w mieœcie ¿ycie
grzeszne, dowiedziawszy siê, ¿e jest goœciem w domu faryzeusza, przynios³a
flakonik alabastrowy olejku, i stan¹wszy z ty³u u nóg Jego, p³acz¹c, zaczê³a ³zami
oblewaæ Jego nogi i w³osami swej g³owy je wycieraæ. Potem ca³owa³a Jego stopy
i namaszcza³a je olejkiem. Widz¹c to faryzeusz, który Go zaprosi³, mówi³ sam do
siebie: Gdyby On by³ prorokiem, wiedzia³by, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która siê
Go dotyka, ¿e jest grzesznic¹. Na to Jezus rzek³ do niego: Szymonie, mam ci coœ
powiedzieæ. On rzek³: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzyciel mia³ dwóch
d³u¿ników. Jeden winien mu by³ piêæset denarów, a drugi piêædziesi¹t. Gdy nie mieli
z czego oddaæ, darowa³ obydwom. Który wiêc z nich bêdzie go bardziej mi³owa³?
Szymon odpowiedzia³: S¹dzê, ¿e ten, któremu wiêcej darowa³. On mu rzek³: S³usznie
os¹dzi³eœ. Potem zwróci³ siê do kobiety i rzek³ Szymonowi: Widzisz tê kobietê?
Wszed³em do twego domu, a nie poda³eœ Mi wody do nóg; ona zaœ ³zami obla³a Mi
stopy i swymi w³osami je otar³a. Nie da³eœ Mi poca³unku; a ona, odk¹d wszed³em,
nie przestaje ca³owaæ nóg moich. G³owy nie namaœci³eœ Mi oliw¹; ona zaœ olejkiem
namaœci³a moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone s¹ jej liczne grzechy,
poniewa¿ bardzo umi³owa³a. A ten, komu ma³o siê odpuszcza, ma³o mi³uje. Do niej
zaœ rzek³: Twoje grzechy s¹ odpuszczone. Na to wspó³biesiadnicy zaczêli mówiæ
sami do siebie: Któ¿ On jest, ¿e nawet grzechy odpuszcza? On zaœ rzek³ do kobiety:
Twoja wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju! Nastêpnie wêdrowa³ przez miasta i wsie,
nauczaj¹c i g³osz¹c Ewangeliê o królestwie Bo¿ym. A by³o z Nim Dwunastu oraz kilka
kobiet, które uwolni³ od z³ych duchów i od s³aboœci: Maria, zwana Magdalen¹, któr¹
opuœci³o siedem z³ych duchów; Joanna, ¿ona Chuzy, zarz¹dcy u Heroda; Zuzanna
i wiele innych, które im us³ugiwa³y ze swego mienia.

* * * * * * * * * * * *

UWIERZYÆ W MI£OSIERDZIE
Dzisiejsza liturgia s³owa ukazuje nam dwie
postaci, którym – z powodu z³a, jakiego siê
dopuœci³y – grozi³a wielka kara. S¹ to: król Dawid
oraz bezimienna kobieta, o której Ewangelista
napisa³, ¿e prowadzi³a ¿ycie grzeszne. Oboje
nawrócili siê i pojednali z Bogiem. Dawidowi
w pojednaniu siê z Panem pomog³o to, co oznajmi³
mu prorok Natan. Po jego s³owach przyzna³ siê
do winy, podda³ wyzwalaj¹cej mocy prawdy i odwo³a³ do Bo¿ego mi³osierdzia, dziêki
czemu otrzyma³ od Pana ³askê przebaczenia grzechów. Z kolei kobieta, o której mowa
w Ewangelii, uzyska³a odpuszczenie swych grzechów, dlatego ¿e uwierzy³a w Jezusa
i bardzo Go umi³owa³a. Uwierzy³a w to, ¿e kiedy przyjdzie do Niego, dozna mi³osierdzia.
Chrystus pochwali³ ufnoœæ kobiety i odpuœci³ jej wszystkie winy.
W Ewangelii us³yszymy pytanie: „Któ¿ On jest, ¿e nawet grzechy odpuszcza?”.
Odpowiedzi udziela nam Jan Pawe³ II, który w Encyklice Dives in misericordia zauwa¿a,
i¿ w Chrystusie ods³ania siê oblicze Ojca, który jest „Ojcem mi³osierdzia i Bogiem wszelkiej
pociechy” (2Kor 1,3), w sposób szczególny staje siê w Nim „widzialny” Bóg jako Ojciec
bogaty w mi³osierdzie (DiM 1,2).
Jeœli w pe³ni zaufamy mi³osierdziu Bo¿emu, to z pewnoœci¹ doznamy radoœci, jak¹
posiadaj¹ dzieci Bo¿e z przynale¿noœci do królestwa Bo¿ego.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”
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KATECHIZM dla ka¿dego…
"WIERZÊ W BOGA OJCA WSZECHMOG¥CEGO,
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI"
1. Dlaczego wyznanie wiary rozpoczyna siê od s³ów "Wierzê w Boga"?
Pierwsze stwierdzenie "Wierzê w Boga" jest ze wszystkich najbardziej podstawowe,
od niego zale¿¹ wszystkie pozosta³e prawdy dotycz¹ce cz³owieka i œwiata, i ca³ego ¿ycia
cz³owieka wierz¹cego w Boga.
2. Dlaczego wyznajemy wiarê w jednego Boga?
Bóg objawi³ siê Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: "S³uchaj, Izraelu, Pan
jest naszym Bogiem - Panem jedynym" (Pwt 6,4); "bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny"
(Iz 45,22). Sam Jezus potwierdza, ¿e Bóg jest "jedynym Panem" (Mk 12,29). Wyznanie,
¿e Jezus i Duch Œwiêty s¹ Bogiem i Panem, nie wprowadza ¿adnego podzia³u w jedynym
Bogu.
3. Jakim imieniem objawi³ siê Bóg?
Bóg objawi³ siê Moj¿eszowi jako Bóg ¿ywych; powiedzia³, ¿e jest "Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3,6). Objawi³ mu te¿ swe tajemnicze Imiê: "JESTEM,
KTÓRY JESTEM (YHWH)" (Wj 3,14). Niewymowne imiê Boga ju¿ w czasach Starego
Testamentu zosta³o zast¹pione Boskim tytu³em "PAN". Tytu³ ten bêdzie tak¿e w Nowym
Testamencie wyra¿a³ Boskoœæ Jezusa.
4. Tylko Bóg JEST?
Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzyma³y od Niego to wszystko, czym s¹ i co posiadaj¹,
Bóg jest pe³ni¹ Bytu i wszelkiej doskona³oœci. On jest "TYM, KTÓRY JEST", bez pocz¹tku i
bez koñca. Jezus objawi³, ¿e tak¿e On nosi imiê Boskie: "JA JESTEM" (J 8,28). 212-213
5. Jakie znaczenie ma objawienie imienia Bog?
Objawiaj¹c swoje imiê, Bóg pozwala poznaæ bogactwo zawarte w swojej niezg³êbionej
tajemnicy: On sam jest Tym, od zawsze i na zawsze, który przekracza œwiat i historiê.
On uczyni³ niebo i ziemiê. On jest Bogiem wiernym, który jest zawsze przy swoim ludzie,
aby go zbawiæ. On jest w najwy¿szym stopniu œwiêty, "bogaty w mi³osierdzie" (Ef 2,4),
zawsze gotowy przebaczaæ. Jest Bytem duchowym, transcendentnym, wszechmocnym,
wiecznym, osobowym, doskona³ym. Jest Prawd¹ i Mi³oœci¹. 206-213
Bóg jest Bytem nieskoñczenie doskona³ym, którym jest Trójca Œwiêta (œw. Turybiusz
z Mongrovejo).
6. W jakim sensie Bóg jest Prawd¹?
Bóg jest sam¹ Prawd¹, Jego s³owa myliæ nie mog¹. On "jest œwiat³oœci¹, a nie ma w Nim
¿adnej ciemnoœci" (1J 4,8). Odwieczny Syn Bo¿y, M¹droœæ wcielona, zosta³ pos³any
na œwiat, "aby daæ œwiadectwo prawdzie" (J 18,37). 214-217; 231
7. W jaki sposób Bóg objawi³, ¿e jest Mi³oœci¹?
Bóg objawi³, ¿e Jego mi³oœæ do Izraela jest mocniejsza ni¿ mi³oœæ ojca czy matki do swych
dzieci i ¿e swój lud mi³uje bardziej ni¿ oblubieniec sw¹ oblubienicê. On sam w sobie
"jest mi³oœci¹" (1J 4,8. 16). Jego mi³oœæ posuwa siê a¿ do udzielenia najcenniejszego daru:
"Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, (...) by œwiat zosta³
przez Niego zbawiony" (J 3,16-17). Posy³aj¹c swego Syna i Ducha Œwiêtego, Bóg objawi³,
¿e On sam jest wieczn¹ wymian¹ mi³oœci. 218-221

* * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 17 czerwca – Œwiêty Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik,
rozmodlony pokutnik, który odznacza³ siê heroiczn¹ mi³oœci¹ bliŸniego, dziel¹c los
z najubo¿szymi i pragn¹c przywróciæ im godnoœæ; to on uczy, ¿e trzeba byæ „dobrym
jak chleb” (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w pi¹tek, 21 czerwca – Œwiêty Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok
Œwiêtego Stanis³awa Kostki jest patronem katolickiej m³odzie¿y (wspomnienie
obowi¹zkowe).
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na Cmentarzu), 1800;
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
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.
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.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 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
1. Ju¿ jesteœmy w po³owie czerwca, miesi¹ca poœwiêconego Najœwiêtszemu Sercu Pana
Jezusa. Zapytajmy siebie: na ilu nabo¿eñstwach czerwcowych by³em (by³am), ile razy
pobo¿nie odmówi³em Litaniê do Serca Pana Jezusa czy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego albo
Akt poœwiêcenia rodzaju ludzkiego, mo¿e jak¹œ inn¹ modlitwê wynagrodzenia i przeb³agania,
ile chwil poœwiêci³em na cich¹ adoracjê i rozmowê z Bogiem ukrytym w Najœwiêtszym
Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej i czerwcowego
nabo¿eñstwa. Mo¿liwoœci mamy wiele i tylko od nas samych zale¿y, jak spo¿ytkujemy czas,
który jest nam zadany, abyœmy siê uœwiêcali i abyœmy pomagali tak¿e innym dojœæ
do œwiêtoœci.
2. Wielkimi krokami zbli¿a siê koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy
dzieciom, m³odzie¿y i rodzicom, ¿e ka¿de dzie³o, aby przynios³o dobre owoce, by by³o dobrze
zakoñczone, powinno byæ ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosiæ,
ale i dziêkowaæ za otrzymane dobro, za prze¿yty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego
dziêkczynienia w nadchodz¹cych dniach. Bêdziemy te¿ prosiæ o dobre prze¿ycie czasu wakacji.
Niech to bêdzie b³ogos³awiony czas naszego wypoczynku, regeneracji si³, ale tak¿e duchowego
wzrostu. Nawet w wakacje mo¿na wybraæ siê na rekolekcje czy pielgrzymkê, a odwiedzaj¹c
ciekawe miejsca, zw³aszcza w œwi¹tyniach, nie tylko podziwiaæ piêkno, ale oddaæ czeœæ Panu
ca³ego stworzenia.
3. Nie wszyscy wyjad¹ na wakacje. Mo¿e znamy jak¹œ wielodzietn¹ rodzinê, któr¹ nale¿y
wesprzeæ, funduj¹c wyjazd dziecka na kolonie, obóz, wycieczkê czy rekolekcje? Mamy byæ
œwiadkami Mi³oœci mi³osiernej! Zatem niech to bêdzie nasza odpowiedŸ na Chrystusowe
wezwanie: „Darmo otrzymaliœcie, darmo dawajcie” i na innym miejscu: „Wszystko,
co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili”!
Wasz Proboszcz
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