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¿ycie. Jednak Wielki Post jest szczególnym okresem 
liturgicznym, w którym warto znaleŸæ wiêcej czasu 
dla Jezusa i mówiæ Mu: „Panie, uczyñ mnie podobnym 
do Ciebie. Przemieñ moje myœlenie”. W ci¹gu kolejnych 
czterdziestu dni zaobserwujemy w sobie zmiany, które 
bêd¹ owocem tej modlitwy. Bêdzie to efekt odrobiny 
wysi³ku z naszej strony i ogromu ³aski ze strony Boga.

Niech Wam wszystkim Bóg b³ogos³awi!
                  ks. Dariusz

Dzieci fascynuj¹ siê wieloma rzeczami, które my doroœli uwa¿amy 
za oczywistoœæ. Na przyk³ad jak bardzo intryguj¹ce s¹ dla dzieci g¹sienice. 
To dziwne w³ochate stworzonko potrafi ca³kowicie zaw³adn¹æ m³od¹ 
wyobraŸni¹, a kiedy jeszcze dziecko dowie siê, ¿e zmieni siê ono 
w piêknego motyla, fascynacja zamienia siê w podziw i zachwyt. Jak to 
mo¿liwe, ¿e z takiego niepozornego robaczka powstanie pe³en gracji motyl?

G¹sienice i motyle s¹ tak ciekawe ze wzglêdu na przemianê, jak¹ 
przechodz¹. Przykute do ziemi brzydactwo przeistacza siê w piêknego 
owada, który potrafi unosiæ siê w powietrzu. Dlatego w³aœnie w niektórych 
krajach g¹sienica jest dla chrzeœcijan symbolem Wielkiego Postu.

W tym wyj¹tkowym czasie Koœció³ zachêca nas do prze¿ycia naszej 
w³asnej przemiany, która pozwala nam coraz bardziej uwalniaæ siê od dróg 
tego œwiata i coraz œciœlej jednoczyæ siê z Jezusem.

W g³êbi serca wszyscy szukamy sensu ¿ycia. Kiedy próbujemy wype³niæ 
tê pustkê, stawiaj¹c sobie tylko ziemskie cele i ambicje, doznajemy 
rozczarowania. Nie potrafimy wyjœæ poza granice naszego ludzkiego 
myœlenia, zra¿amy siê i zniechêcamy, widz¹c, ¿e nic nie daje nam 
prawdziwego szczêœcia.

Natomiast ¿yj¹c nowym ¿yciem wiary w Jezusa, doœwiadczamy mocy 
Bo¿ej, która dzia³a w naszych sercach. Bóg przenika nasze ¿ycie, 
zaspokajaj¹c sw¹ mi³oœci¹ nasze najg³êbsze têsknoty i budz¹c pragnienie 
przemiany.

Wezwanie do przemiany w Chrystusie jest programem na ca³e nasze 

Sprawiedliwoœæ i pokój mo¿e przynieœæ tylko oczyszczenie sumieñ.
       Jan Pawe³ II 
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Ewangelia niedzielna - wg Œw. Mateusza (4,1-11)
 Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy 
przepoœci³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, odczu³ w koñcu g³ód. Wtedy przyst¹pi³ 
kusiciel i rzek³ do Niego: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz, ¿eby te kamienie sta³y 
siê chlebem. Lecz on mu odpar³: Napisane jest: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, 
lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych. Wtedy wzi¹³ Go diabe³ do Miasta 
Œwiêtego, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ Mu: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ 
siê w dó³, jest przecie¿ napisane: Anio³om swoim rozka¿e o tobie, a na rêkach nosiæ ciê 
bêd¹ byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ. Odrzek³ mu Jezus: Ale jest 
napisane tak¿e: Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego. Jeszcze raz 
wzi¹³ Go diabe³ na bardzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu wszystkie królestwa œwiata oraz 
ich przepych i rzek³ do Niego: Dam Ci to wszystko, jeœli upadniesz i oddasz mi pok³on. 
Na to odrzek³ mu Jezus: IdŸ precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu 
swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz. Wtedy opuœci³ Go 
diabe³, a oto anio³owie przyst¹pili i us³ugiwali Mu.

*   *   *

Chrystus kuszony na pustyni robi coœ dok³adnie przeciwnego ni¿ Adam kuszony 
w raju. OdpowiedŸ na diabelsk¹ intrygê jest w pos³uszeñstwie: „Bogu samemu 
bêdziesz s³u¿y³”. Dlaczego mam byæ Bogu pos³uszny? To pytanie jest zrodzone z lêku. 
Mo¿na wiêc zapytaæ inaczej: Dlaczego mam byæ pos³uszny lekarzowi, który mi 
przepisuje terapiê, lektorowi angielskiego, który uczy wymowy, doœwiadczonemu 
przewodnikowi, gdy idê w góry? Pos³uszeñstwo to zaufanie i uznanie, ¿e nie jestem 
ekspertem od ¿ycia. Pytanie z lêku zrodzone mo¿na prze³amaæ tylko doœwiadczeniem. 
Stañ przed Nim, a bêdziesz wiedzia³, dlaczego masz byæ pos³uszny. Ma³a jest ró¿nica 
pomiêdzy chrzeœcijañskim pos³uszeñstwem a mi³oœci¹.

     Tomasz Kwiecieñ OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2005, s. 22k

*   *   *   *   *   *   *   *   *
Spójrz na krzy¿

Spójrz na Krzy¿, a zobaczysz g³owê 
Jezusa pochylon¹, aby ciê poca³owaæ,
Jego ramiona rozwarte, aby ciê obj¹æ, 
Jego serce otwarte, by ciê przyj¹æ, 
by zamkn¹æ ciê w swojej mi³oœci.

Skoro wiemy, ¿e Krzy¿ jest znakiem 
najwiêkszej mi³oœci Chrystusa do ciebie 
i do mnie, przyjmijmy Jego Krzy¿ we 
wszystkim, co zechce nam daæ i oddajmy 
Mu z radoœci¹ wszystko, co zechce zabraæ.

Jeœli bêdziemy tak postêpowaæ, 
œwiat pozna, ¿e jesteœmy Jego uczniami, 
¿e nale¿ymy do Jezusa, ¿e czyny, 
które wykonujemy, ty i ja, nie s¹ 
niczym innym, jak nasz¹ mi³oœci¹ 
wcielon¹ w ¿ycie.

Matka Teresa
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Modlitwa do Chrystusa Ukrzy¿owanego
Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem 

i z najwiêksz¹ gorliwoœci¹ ducha proszê Ciê i b³agam, abyœ wszczepi³ w moje 
serce naj¿ywsze uczucia wiary, nadziei i mi³oœci oraz prawdziw¹ skruchê za moje 
grzechy i siln¹ wolê poprawy. Oto z sercem przepe³nionym wielkim uczuciem 
i z boleœci¹ ogl¹dam w duchu Twoje piêæ ran i myœl¹ siê w nich zatapiam, 
pamiêtaj¹c o tym, dobry Jezu, co ju¿ Dawid w³o¿y³ w Twoje usta: "Przebodli rêce 
moje i nogi, policzyli wszystkie koœci moje" (Ps. 22, 17). 

*   *   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *   *   *
Modlitwa codzienna w intencji obrony ¿ycia dziecka poczêtego

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodzi³a Ciê z mi³oœci¹, 
oraz za wstawiennictwem Œw. Józefa, cz³owieka zawierzenia, który opiekowa³ siê 
Tob¹ po urodzeniu – proszê Ciê w intencji tego nienarodzonego dziecka, które 
duchowo adoptowa³em, a które znajduje siê w niebezpieczeñstwie zag³ady. 
Proszê, daj rodzicom mi³oœæ i odwagê, aby swoje dziecko pozostawili przy ¿yciu, 
które Ty sam mu przeznaczy³eœ. Amen.

*   *   *   *   *   *   *   *   *
Ogromnie wiele zale¿y od tego,

jak¹ ka¿dy z was przyjmie miarê swojego ¿ycia,
swojego cz³owieczeñstwa.

Jan Pawe³ II

Apel Obroñców ¯ycia przy parafii Œw. Brunona w £om¿y

W naszej OjczyŸnie od 10 lat mniej jest urodzin ni¿ zgonów. Znaczy to, ¿e nasz 
naród wymiera. Ratujmy ¿ycie!

Szczególne ratujmy ¿ycie dzieci zagro¿onych aborcj¹ przez podejmowanie 
Duchowej Adopcji.

Duchowa Adopcja jest modlitw¹ w intencji dziecka, którego ¿ycie w ³onie matki jest 
zagro¿one. Trwa 9 miesiêcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy 
ró¿añcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka (imiê dziecka znane jest 
jedynie Bogu). Do modlitwy mo¿na do³¹czyæ dobrowolnie wybrane dodatkowe 
postanowienia. 

W naszej parafii po raz kolejny proponujemy podjêcie Duchowej Adopcji w sposób 
uroczysty w Dzieñ œwiêtoœci ̄ ycia – Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego – 25 marca 
2011r. na Mszy œw. o godz. 18 . Gdyby ktoœ nie móg³ przybyæ na tê Mszê œw. – mo¿e 
Duchow¹ Adopcjê podj¹æ prywatnie. W niedzielê poprzedzaj¹c¹ Uroczystoœæ, 
jak i w sam¹ Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego w koœciele naszym po Mszach Œw. 
bêdzie mo¿na otrzymaæ Deklaracjê z tekstem modlitwy.

Obecnie trwa Rok Œw. Maksymiliana Kolbego, którego obraliœmy za patrona 
naszego dzie³a. Wierzymy, ¿e Jego wstawiennictwo pomo¿e nam wytrwaæ w 9-cio 
miesiêcznej modlitwie za adoptowane przez nas dziecko i jego rodziców.

Wype³nijmy Jasnogórskie Œluby!
Ratujmy zagro¿one ¿ycie dzieci poczêtych! 

00
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. 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 
00

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

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

30 00

*   *   *   *   *

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Koñcz¹ siê w³aœnie trwaj¹ce od Œrody Popielcowej 
Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Warto przytoczyæ przy tej okazji s³owa Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II: „Rozpoczynaj¹cy siê okres Wielkiego Postu jest okazj¹ do bardziej intensywnej modlitwy 
i wielkodusznej pokuty dla ub³agania Boga o ³askê nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwoœci dla 
wszystkich ludzi. Zwracam siê do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do œwi¹t 
wielkanocnych poœwiêcili modlitwie o pokój i spe³nianiu czynów braterskiej solidarnoœci wobec ludzi 
cierpi¹cych”. Starajmy siê, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowa³y wokó³ 
nas, a trud stawania siê lepszymi ofiarujmy tak¿e za innych, zw³aszcza za tych, którzy obra¿aj¹ Pana 
Boga i za to nie przepraszaj¹, oraz za pokój na œwiecie.

2. W³¹czmy siê w g³êbokie prze¿ycie tego czasu przez intensywniejsz¹ modlitwê osobist¹ 
i wspólnotow¹. Tej drugiej bêdzie sprzyja³ udzia³ w nabo¿eñstwach wielkopostnych: w pi¹tki 
w naszym koœciele o godz. 17  odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹, a w niedziele po Mszy œw. o godz. 11  
Gorzkie ¯ale. Do licznego udzia³u w tych nabo¿eñstwach zachêcam wszystkich Parafian: dzieci, 
m³odzie¿ i doros³ych. Pamiêtajmy o osobistych umartwieniach, a tak¿e o specjalnych 
postanowieniach na Wielki Post.

3. Przypominam, ¿e w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa 
ukrzy¿owanego: „Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu” (patrz: strona 3) oraz za udzia³ w Drodze Krzy¿owej, 
a tak¿e w ka¿d¹ niedzielê za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ̄ ali oraz za odprawienie przynajmniej 
trzydniowych rekolekcji mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.

4. W sobotê, 19 marca, Koœció³ bêdzie obchodzi³ uroczystoœæ œwiêtego Józefa, Oblubieñca Najœwiêtszej 
Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papie¿ Pius IX w 1870 roku og³osi³ go patronem Koœcio³a 
powszechnego i rodzin chrzeœcijañskich. Podczas Mszy Œwiêtej tego dnia przez wstawiennictwo 
Opiekuna Najœwiêtszej Rodziny bêdziemy siê modliæ za mê¿ów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i 
o godne wype³nianie przez nich swojego powo³ania. Kiedy wokó³ tyle trudnoœci, codziennych k³opotów, 
niepewnoœci z powodu braku pracy i œrodków do godnego ¿ycia, warto zwracaæ siê o pomoc do œwiêtego 
Józefa nie tylko w dniu Jego œwiêta, ale tak¿e w ka¿dy wtorek szczególnie jemu poœwiêcony. Œwiêty 
Józef jest te¿ patronem dobrej œmierci. Wed³ug tradycji odszed³ z tego œwiata w ramionach samego 
Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu bêdziemy zatem polecaæ tak¿e wszystkich konaj¹cych.
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