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Ave Maryja – wo³a ca³y œwiat,
Ave Maryja – Matko Boga i nas...
Ca³a nasza wiara opiera siê na Objawieniu Bo¿ym, które
zosta³o spisane na kartach Starego i Nowego Testamentu.
Wszak¿e w historii Koœcio³a zdarza³y siê i nadal zdarzaj¹ objawienia prywatne.
Bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ z nich stanowi¹ objawienia Maryjne.
Opisanych szczegó³owo interwencji Maryjnych jest ponad tysi¹c, ale do tej
liczby od razu trzeba dodaæ kilka, mo¿e kilkanaœcie tysiêcy nowych, jeszcze
niezbadanych objawieñ wspó³czesnych. Mamy zatem dziœ do czynienia
z bezprecedensow¹, narastaj¹c¹ lawin¹ p³yn¹cych z nieba „znaków czasu”.
W pierwszym tysi¹cleciu objawieñ Maryjnych by³o zaledwie 46, w nastêpnych
dziewiêciuset latach – ju¿ 580, natomiast tylko do lat siedemdziesi¹tych XX
wieku – 440, a pod koniec drugiego tysi¹clecia i obecnie ich liczba zaczê³a
lawinowo wzrastaæ. Ogromna iloœæ objawieñ prywatnych, szczególnie tych nam
wspó³czesnych, jest faktem. Trudno podwa¿yæ ten oczywisty fenomen,
pozostaje tylko pytanie o jego znaczenie. Dlaczego Bóg w swojej pedagogii
wybra³ tak¹ formê wzywania nas do nawrócenia? I dlaczego objawieñ jest a¿ tak
wiele? Z jednej strony znaki czasu zdaj¹ siê nieœæ ze sob¹ ostrze¿enie,
¿e nad œwiatem wisi widmo kary, przede wszystkim zaœ, ¿e „wielu ludzi idzie
na potêpienie” (Fatima) – trzeba ratowaæ œwiat i rzesze zagro¿one potêpieniem,
trzeba ludzkoœæ ostrzec. Z drugiej strony w tej iloœci Bo¿ych interwencji mo¿emy
znaleŸæ tak¹, która przemówi do nas na tyle mocno, ¿e wzbudzi pragnienie
nawrócenia. Bóg wie, ¿e jedni potrzebuj¹ logicznych argumentów, innych
przekonuj¹ cuda, jeszcze innych prorocze zapowiedzi,
jedni musz¹ siê przestraszyæ, inni potrzebuj¹ s³ów
pocieszenia. Dla Boga wa¿ne jest jedno: byœmy wszyscy
siê nawrócili i zaczêli ¿yæ Ewangeli¹ Jego Syna. A dlaczego
s¹ to objawienia Maryjne? Siostra £ucja odpowiedzia³a
krótko: „Bo to jest Jej czas”. Mo¿e wspó³czesny cz³owiek
zagubiony i nie umiej¹cy odró¿niæ dobra od z³a, potrzebuje
pomocy Matki? Oby przyj¹³ Jej wyci¹gniêt¹ rêkê. Bóg chce
na przyprowadziæ do siebie t¹ sam¹ drog¹, jak¹ do nas
przyszed³ - przez Maryjê.
ks. Dariusz

Str.2

Pos³aniec œw. Brunona Nr 118
Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 17,11-19)

Sta³o siê, ¿e Jezus zmierzaj¹c do Jerozolimy przechodzi³ przez pogranicze
Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wysz³o naprzeciw Niego dziesiêciu
trêdowatych. Zatrzymali siê z daleka i g³oœno zawo³ali: Jezusie, Mistrzu, ulituj siê
nad nami. Na ich widok rzek³ do nich: IdŸcie, poka¿cie siê kap³anom. A gdy szli,
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widz¹c, ¿e jest uzdrowiony, wróci³ chwal¹c
Boga donoœnym g³osem, upad³ na twarz do nóg Jego i dziêkowa³ Mu. A by³ to
Samarytanin. Jezus zaœ rzek³: Czy nie dziesiêciu zosta³o oczyszczonych? Gdzie
jest dziewiêciu? ¯aden siê nie znalaz³, który by wróci³ i odda³ chwa³ê Bogu, tylko
ten cudzoziemiec. Do niego zaœ rzek³: Wstañ, idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a.

* * * * * * * * * * * *
RADOŒÆ NOWEGO ¯YCIA
Chory na tr¹d zwierzchnik wojsk syryjskich, Naaman, wszelkimi
sposobami szuka³ mo¿liwoœci wyzwolenia z drêcz¹cej go choroby.
Gdy tylko us³ysza³ o proroku-uzdrowicielu, natychmiast siêgn¹³
po tê szansê. Uzdrowiony, zapragn¹³ swego dobroczyñcê obdarzyæ
bogactwem.
Oto radoœæ cz³owieka, którego los zosta³ odmieniony. Naaman
poczu³, ¿e z jego cia³a ju¿ na zawsze znik³o piêtno poni¿enia. Có¿ z tego, ¿e nosi³ stroje
z najszlachetniejszych tkanin i obsypany by³ najwy¿szymi tytu³ami. Nic nie mog³o skryæ
brzydoty tr¹du. Dopiero prorok izraelski, Elizeusz, odmieni³ jego ¿ycie. Przez Elizeusza
Naaman otrzyma³ od Boga dar uzdrowienia.
Z postaw¹ Naamana kontrastuj¹ postawy ewangelicznych trêdowatych. Oni równie¿
otrzymali dar uzdrowienia, jednak¿e tylko jeden z nich umia³ ten dar doceniæ. Wszyscy
zostali uzdrowieni, ale tylko jeden wróci³, by podziêkowaæ. Dlaczego tak wa¿na jest
wdziêcznoœæ? Bo w niej widaæ zrozumienie daru. I jeszcze coœ wiêcej: wdziêcznoœæ jest
drog¹ do dawcy.
Œwiêty Pawe³ zwraca nam uwagê na dar odkupienia, tj. odnowione ¿ycie, i jego Dawcê –
Chrystusa. Wobec takiego Dawcy nie b¹dŸmy sk¹pi w okazywaniu wdziêcznoœci. Wszak
dar otrzymany na chrzcie jest nieodwo³alny (por. Rz 11,29). I dlatego winniœmy
promieniowaæ radoœci¹ ludzi odnowionych moc¹ Bo¿ego daru.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 15 paŸdziernika – Œwiêta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor
Koœcio³a, która zreformowa³a zakon karmelitañski; by³a wielk¹ mistyczk¹ (wspomnienie
obowi¹zkowe);
• w œrodê, 16 paŸdziernika – Œwiêta Jadwiga Œl¹ska (1174 lub 1179-1243), ¿ona ksiêcia Henryka I
Brodatego; po œmierci mê¿a wst¹pi³a do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zas³ynê³a
z pobo¿noœci i czynów mi³osierdzia (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w czwartek, 17 paŸdziernika – Œwiêty Ignacy Antiocheñski (†ok. 117), biskup i mêczennik, uczeñ
Œwiêtego Jana Ewangelisty i nastêpca Œwiêtego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria);
w czasie przeœladowañ za cesarza Trajana zosta³ uwiêziony i skazany na œmieræ; jest jednym
z pierwszych ojców Koœcio³a (wspomnienie obowi¹zkowe).

* * * * * * * * * * * *
Koœció³ to harmonia wszystkich. Nigdy nie plotkujcie, nigdy siê nie k³óæcie! Czy akceptujemy
drugiego, czy zgadzamy siê, by istnia³a zdrowa ró¿norodnoœæ, by ktoœ by³ inny, by jeden myœla³ tak,
a drugi inaczej? Mo¿na mieæ ró¿ne pogl¹dy, maj¹c tê sam¹ wiarê! A mo¿e chcemy wszystko
ujednoliciæ? Ale uniformizacja zabija ¿ycie. ¯yciem Koœcio³a jest ró¿norodnoœæ, a kiedy chcemy
narzuciæ wszystkim uniformizacjê, zabijamy dary Ducha Œwiêtego!
papie¿ Franciszek
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Akt poœwiêcenia siê Niepokalanemu Sercu Maryi
Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy siê Twemu
Niepokalanemu Sercu w akcie ca³kowitego zawierzenia Panu
Bogu. ProwadŸ nas do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bo¿ego,
a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. D¹¿yæ
bêdziemy w œwietle wiary, nadziei i mi³oœci, aby œwiat uwierzy³,
¿e Chrystus jest wys³annikiem Ojca, by nam przekazaæ Jego
S³owo, a pos³ani przez Niego bêdziemy nieœæ a¿ po krañce ziemi
poznanie i mi³oœæ ku Niemu.
Niech pod macierzyñsk¹ opiek¹ Twego Niepokalanego Serca
staniemy siê z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego
œmierci¹ i œwiadkami Jego Zmartwychwstania. Niech On nas
prowadzi ku Ojcu na chwa³ê Przenajœwiêtszej Trójcy, któr¹
wys³awiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen.
Myœli o. Pio o Matce Bo¿ej
Kiedy przechodzi siê przed obrazem Matki Bo¿ej, trzeba mówiæ:
"Pozdrawiam Ciê, o Maryjo! Pozdrów ode mnie Pana Jezusa".
Mateñko Najœwiêtsza! Pos³uchaj: kocham Ciebie bardziej ni¿
wszystkie stworzenia na ziemi i w niebie... Po Panu Jezusie
- to rozumie siê samo przez siê... ale kocham Ciê.
Niech ci Maryja przemieni w radoœæ wszystkie cierpienia.
Niech Maryja ci¹gle zasiewa, jako kwiaty, woñ coraz to nowych cnót
na polu twej duszy, a tak¿e po³o¿y sw¹ matczyn¹ d³oñ na twojej g³owie.
Ci¹gle trzymaj siê bardzo mocno Matki Niebieskiej, poniewa¿ ona jest
morzem, poprzez które p³yn¹c, dobija siê do brzegów wiecznej
wspania³oœci w królestwie porannej zorzy.
Weekendowe rekolekcje dla ma³¿eñstw Spotkania Ma³¿eñskie
Wydzia³ Duszpasterstwa Rodzin wraz z Ruchem Spotkania Ma³¿eñskie, kolejny
raz organizuje i zaprasza ma³¿eñstwa na weekendowe rekolekcje w Sanktuarium
Matki Bo¿ej w Hodyszewie w dniach od 18 do 20 paŸdziernika oraz od 22 do 24
listopada 2013 roku.
Program rekolekcji oparty na wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii,
pozwala lepiej zrozumieæ siebie nawzajem w duchu mi³oœci oraz poznaæ potrzeby
i oczekiwania wspó³ma³¿onka. W atmosferze wyciszenia, z dala od codziennych
trosk, istnieje mo¿liwoœæ pog³êbienia wzajemnych wiêzi, odnowienia mi³oœci
oraz za¿egnania pojawiaj¹cych siê trudnoœci i konfliktów.
Zapraszamy zarówno tzw. „dobre ma³¿eñstwa”, jak i ma³¿eñstwa prze¿ywaj¹ce
powa¿ne konflikty, myœl¹ce niejednokrotnie o rozstaniu. Pocz¹tek spotkania
w pi¹tek o godz. 17.30, a zakoñczenie w niedzielê o godz. 15.00. Konieczne jest
wczeœniejsze zg³oszenie swego uczestnictwa!
Wszelkich informacji udzielaj¹ i zg³oszenia przyjmuj¹: Barbara i Krzysztof Bernaccy,
tel. kom. 608 702 670, e-mail: spotkania.bialystok@gmail.com
oraz na stronie: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl
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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
00

s
W 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
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 (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejsz¹ niedzielê obchodzimy Dzieñ Maryjny pod has³em „B³ogos³awiona jesteœ, któraœ
uwierzy³a”. W setn¹ rocznicê zakoñczenia objawieñ w Fatimie, po ka¿dej Mszy œwiêtej w ³¹cznoœci
z Ojcem Œwiêtym dokonamy „Odnowienia poœwiêcenia siê Niepokalanemu Sercu NMP”.
2. W dzisiejsz¹ niedzielê kolejny raz decyzj¹ polskiego Parlamentu w naszym kraju obchodzimy Dzieñ
Papieski. W ten sposób naród polski sk³ada uznanie B³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II,
„najwiêkszemu autorytetowi XX wieku, cz³owiekowi, który siêgaj¹c do Ÿróde³ chrzeœcijañstwa, uczy³ nas
solidarnoœci, odwagi i pokory, stanowczoœci i wyrozumia³oœci, m¹droœci…”. Dziœ, a tak¿e w œrodê,
16 paŸdziernika – w dzieñ powo³ania go na Stolicê Piotrow¹ – Bogu dziêkujemy za wieloletni¹ pos³ugê
Papie¿a – Polaka, a jednoczeœnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyœmy wytrwali na wytyczonej
przez niego drodze.
3. W dniu dzisiejszym swoimi ofiarami wspieramy Fundacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”. Z tych œrodków
miêdzy innymi fundowane s¹ stypendia dla uzdolnionej m³odzie¿y, a pochodz¹cej z ubogich rodzin.
Dlatego polecam tê dzisiejsz¹ zbiórkê ¿yczliwoœci Parafian!
4. Jutro, 14 paŸdziernika, nasz¹ pamiêci¹ obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodz¹
swoje œwiêto. To ich dzieñ – Dzieñ Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich nasz¹ ¿yczliwoœci¹, a przede
wszystkim p³yn¹c¹ z serca gor¹c¹ modlitw¹.
5. W nadchodz¹cy pi¹tek, 18 paŸdziernika, w kalendarzu liturgicznym przypada œwiêto Œwiêtego
£ukasza Ewangelisty. Jednoczeœnie jest to Dzieñ Modlitw za Pracowników S³u¿by Zdrowia. Gor¹c¹
modlitw¹ obejmiemy wszystkich, którzy troszcz¹ siê o nasze zdrowie i ¿ycie.
6. Przez ca³y paŸdziernik z Matk¹ Bo¿¹ trwamy na modlitwie ró¿añcowej. Ró¿aniec towarzyszy nam
w chwilach radoœci i smutku. Rozwa¿aj¹c tajemnice z ¿ycia Jezusa i Maryi, w ró¿añcowe „dziesi¹tki”
wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Koœcio³a, ca³ej ludzkoœci.
W ten sposób prosta modlitwa ró¿añcowa pulsuje naszym ¿yciem. Spróbujmy na nowo odkryæ ró¿aniec
we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Koœcio³a. Na nabo¿eñstwo paŸdziernikowe gromadzimy
siê w naszym koœciele codziennie o godzinie 1800. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszam!
Wasz Proboszcz
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