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Czy zauwa¿y³eœ?
Czy zauwa¿y³eœ, ¿e najmocniej têsknimy za tymi,
którzy s¹ tu¿ obok nas, a my nie mo¿emy ich mieæ?
Najbardziej brakuje nam tych, którzy s¹ prawie namacalni.
Czy zastanawia³eœ siê kiedyœ, co boli bardziej
- powiedzieæ coœ i ¿a³owaæ tego,
czy nic nie powiedzieæ i tego ¿a³owaæ?
Myœlê, ¿e najtrudniej jest mówiæ o najwa¿niejszych rzeczach.
Wstydzimy siê ich, gdy¿ s³owa umniejszaj¹ je.
Sprawiaj¹, ¿e to, co w naszej g³owie wydawa³o siê
wielkie i wspania³e, po wypowiedzeniu staje siê okrutnie zwyczajne.
Nie bój siê mówiæ ludziom, ¿e ich kochasz.
Jeœli to zrobisz, oni mog¹ z³amaæ Ci serce, ale jeœli nie, Ty mo¿esz z³amaæ ich.
Czy kiedykolwiek postanowi³eœ nie wi¹zaæ siê z kimœ z obawy,
¿e stracicie to, co do tej pory was ³¹czy³o?
To Twoje serce decyduje, kogo kocha, a kogo nie.
Nie mo¿esz mu mówiæ, co ma robiæ. Ono samo wybiera.
Wtedy kiedy najmniej siê tego spodziewasz, a nawet wtedy, gdy tego nie chcesz...
Czy kiedykolwiek pragn¹³eœ kochaæ kogoœ ca³ym sob¹,
ale ta druga osoba za bardzo siê obawia³a, by Ci na to pozwoliæ?
Zbyt wielu z nas pozostaje zamkniêtych, gdy¿ za bardzo siê boj¹.
Boj¹ siê, ¿e zacznie im zbyt mocno zale¿eæ, albo ze strachu przed tym,
ze drugiej osobie zale¿y mniej albo wcale.
Czy kiedykolwiek kocha³eœ kogoœ, kto zupe³nie nie mia³ o tym pojêcia?
Czy by³eœ kiedyœ zakochany w swoim najlepszym przyjacielu
i musia³eœ spokojnie patrzeæ jak budzi³o siê w nim gor¹ce uczucie dla kogoœ innego?
Czy kiedykolwiek zaprzeczy³eœ swoim uczuciom,
gdy¿ strach przed odrzuceniem by³ nie do zniesienia?
K³amiemy, kiedy siê boimy...
Boimy siê tego, czego nie znamy,
boimy siê tego, co pomyœl¹ o nas inni.
Ale za ka¿dym razem to,
czego siê boimy roœnie i staje siê silniejsze.
¯ycie samo w sobie jest ryzykiem i czasami wymaga
od nas skoku w przepaœæ.
Nie b¹dŸ osob¹, która musi patrzeæ w przesz³oœæ
i zastanawiaæ siê, co mog³a mieæ i zrobiæ...
Nikt nie czeka wiecznie...
Anonim
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 4,12-23)

Gdy Jezus pos³ysza³, ¿e Jan zosta³ uwiêziony, usun¹³ siê do Galilei. Opuœci³
jednak Nazaret, przyszed³ i osiad³ w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu
Zabulona i Neftalego. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo proroka Izajasza: Ziemia
Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud,
który siedzia³ w ciemnoœci, ujrza³ œwiat³o wielkie, i mieszkañcom cienistej krainy
œmierci œwiat³o wzesz³o. Odt¹d pocz¹³ Jezus nauczaæ i mówiæ: Nawracajcie siê,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodzi³ obok Jeziora
Galilejskiego, ujrza³ dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego,
Andrzeja, jak zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzek³ do nich:
PójdŸcie za Mn¹, a uczyniê was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci
i poszli za Nim. A gdy poszed³ stamt¹d dalej, ujrza³ innych dwóch braci, Jakuba,
syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali
w ³odzi swe sieci. Ich te¿ powo³a³. A oni natychmiast zostawili ³ódŸ i ojca i poszli
za Nim. I obchodzi³ Jezus ca³¹ Galileê, nauczaj¹c w tamtejszych synagogach,
g³osz¹c Ewangeliê o królestwie i lecz¹c wszelkie choroby i wszelkie s³aboœci
wœród ludu.

* * * * * * * * * * * *
BYÆ APOSTO£EM ŒWIAT£A

W Biblii œwiat³o pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z niebem i tym,
co Boskie. W œwietle objawiaj¹ siê: dzia³anie Boga, Jego dobroæ
i mi³osierdzie. Prorok Izajasz, w dzisiejszej liturgii, mówi o „œwiat³oœci
wielkiej” (Iz 9,1), za któr¹ têskni ludzkoœæ pozostaj¹ca w mroku i cieniu
œmierci. Œwiat³oœci¹ t¹ jest Jezus Chrystus i Jego nauka. Izajasz tak
opisa³ postawê tych, wœród których zab³ys³o Œwiat³o: „Rozradowali siê
przed Tob¹, jak siê raduj¹ we ¿niwa, jak siê wesel¹ przy podziale ³upu” (Iz 9,2).
Œwiat³oœæ Jezusa winna byæ niesiona na ca³y œwiat przez Jego uczniów, w³¹czonych
w szeroko rozumiany apostolat. Oni sami maj¹ byæ œwiat³em Chrystusa, daj¹c œwiadectwo ¿ycia
w czynach odrzucaj¹cych przemoc, gwa³t i ucisk, czyli sprzeciwiaj¹cych siê temu, co wyra¿a
chêæ zapanowania nad cz³owiekiem. Mi³oœæ prowadzi do pe³nego zaanga¿owania siê na rzecz
tworzenia dobra wspólnego, jest si³¹ buduj¹c¹ braterstwo miêdzy ludŸmi i ich wzajemn¹
wspó³odpowiedzialnoœæ.
Ks. Stanis³aw Dziekoñski (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 27 stycznia – b³. Jerzy Matulewicz (1871-1927), biskup, odnowiciel zgromadzenia marianów i
za³o¿yciel dwóch zgromadzeñ ¿eñskich: sióstr eucharystek i sióstr ubogich od Niepokalanego Poczêcia NMP
(wspomnienie obowi¹zkowe);
• we wtorek, 28 stycznia – œw. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Koœcio³a, wielki czciciel Jezusa
Eucharystycznego; jest on autorem m.in. hymnu eucharystycznego „Zbli¿am siê pokorze” (wspomnienie
obowi¹zkowe);
• w pi¹tek, 31 stycznia – œw. Jan Bosko (815-1888), prezbiter, za³o¿yciel zgromadzeñ salezjañskich, które
oddaj¹ siê pracy z m³odzie¿¹ (wspomnienie obowi¹zkowe).

* * * * * * * * * * * *
Z homilii Ojca Œwiêtego
Jak wskaza³ Ojciec Œwiêty, u cz³owieka dotkniêtego zazdroœci¹ pierwszym wyraŸnym objawem jest
gorycz:
„Osoba zawistna, zazdrosna to ktoœ rozgoryczony. Nie umie œpiewaæ ani siê cieszyæ, nie wie co to
radoœæ, a ci¹gle patrzy, czy ktoœ ma coœ, czego ja nie mam. To wiedzie do goryczy, która rozlewa siê na ca³¹
wspólnotê. To s¹ tacy siewcy goryczy. Drugim objawem niesionym przez zazdroœæ i zawiœæ s¹ obmowy.
Gdy ktoœ nie znosi, ¿e ktoœ inny coœ ma, rozwi¹zaniem jest œci¹gniêcie w dó³ drugiego, aby samemu byæ
trochê wy¿szym. A narzêdziem jest obmowa. Przypatrz siê dobrze, a zobaczysz, ¿e za plotk¹ stoi zazdroœæ
i zawiœæ. I obmawianie dzieli wspólnotê, niszczy j¹. To orê¿ diab³a”.
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Porz¹dek Kolêdy (27 - 31 stycznia 2014)
1. Poniedz. – 27 stycznia – ul. Wojska Polskiego (od nr 12, 134, 153) oraz blok nad
00
sklepem „Biedronka” – 3 ksiê¿y od godz. 9
ul. Krzywa
– 1 ksi¹dz od godz. 900
00

2. Wtorek – 28 stycznia – ul. Janowo i Stare Kupiski – 3 ksiê¿y od godz. 9
ul. Sikorskiego (od nr 46 – strona od ul. Nowogrodzkiej)
00
oraz ul. Dobra – 1 ksi¹dz od godz. 9
3. Œroda – 29 stycznia – ul. Nowogrodzka (od nr 29, 50, 155, 276 ),
00
S³owikowa, Kanarkowa – 4 ksiê¿y od godz. 9
4. Czwartek – 30 stycznia – ul. Strzelców Kurpiowskich (od nr 71 i 1),
ul. Kapitana Skowronka oraz Pu³kowa
– 2 ksiê¿y od godz. 900
ul. Sikorskiego (od nr 162 i 225) oraz Cegielniana
00
– 2 ksiê¿y od godz. 9
5. Pi¹tek

– 31 stycznia – ul. Spokojna (Nr 4 i 196 – str. parzysta)
00
– 2 ksiê¿y od godz. 9

* * * * * * * * * * * *
„Chrystus czeka na ka¿dego cz³owieka, w swoim mi³osierdziu ukocha³ wszystkich
ludzi, pozwól mu siê odnaleŸæ, On przygotowa³ dla Ciebie NOWE ¯YCIE!”
21-23 lutego 2014 r.
W ramach przygotowañ do czerwcowej Ewangelizacji £om¿y Klerycy z Wy¿szego Seminarium
Duchownego zapraszaj¹ na Kurs Nowe ¯ycie, który powsta³ jako jedna z odpowiedzi na wezwanie
b³. Jana Paw³a II do nowej ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, ¿ywy i prosty przekaz Dobrej
Nowiny skierowany do wspó³czesnego cz³owieka. Adresowany jest do osób, które chc¹ doœwiadczyæ
na nowo mi³oœci Boga. Jak wiemy, doœwiadczenie Jego mi³oœci jest najcenniejsze w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka, daje o¿ywienie i umocnienie serca. Doœwiadczaj¹c tego, ¿e jesteœ kochany/kochana
przez Stwórcê, który jest Ojcem pe³nym dobroci zdobêdziesz nowe si³y do ¿ycia i dzielenia siê
mi³oœci¹ z innymi.
Ca³y Kurs Nowe ¯ycie jest czêœci¹ programu miêdzynarodowej sieci Szkó³ Nowej Ewangelizacji
i dlatego prowadz¹cym jest Pallotyñska Szko³a Nowej Ewangelizacji z Bia³egostoku. Kurs jest
prowadzony w wiêkszoœci przez osoby œwieckie, zarówno przez m³odych, jak i ma³¿onków oraz
osoby dojrza³e. Tak wiêc pod pewnym wzglêdem ca³y Kurs jest wielkim œwiadectwem zwyk³ych osób,
które doœwiadczy³y mi³oœci Boga.
Miejsce: Centrum Edukacji Szkoleniowej przy Wy¿szym Seminarium Duchownym w £om¿y
Plac Jana Paw³a II 1 (wejœcie przy pomniku b³. Jana Paw³a II)
Zapisy na email: wsd.ewangelizacja@wp.pl (podaj¹c imiê, nazwisko, wiek, parafiê, nr. kom.)
Wiêcej informacji pod numerem: 509 114 457
Kurs bez noclegów, bo g³ównie jest skierowany do mieszkañców £om¿y i okolic, dla osób
ze wspólnot, a tak¿e i tych, dla których droga do Koœcio³a jest jeszcze daleka!
00
00
00
00
00
00
Start - Pi¹tek (21.02) godz. 18 – 22 , sobota 9 - 22 , zakoñczenie - niedziela godz. 9 - 15
Koszt: 50z³ (w cenie posi³ki, ale jeœli nie staæ Ciê na uiszczenie tej op³aty, to prosimy o kontakt
na email, pieni¹dze nie mog¹ staæ na przeszkodzie)
Liczba miejsc ograniczona, wiêc prosimy jak najszybciej o zg³oszenia. W kursie mog¹
uczestniczyæ tylko osoby pe³noletnie, które wczeœniej zg³osi³y siê na podany email. Rejestracja
00
od godz. 17 na furcie seminaryjnej. Zapraszamy!
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 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. Dziœ przypada 3. niedziela w ci¹gu roku liturgicznego, a zarazem jest to ostatnia
niedziela stycznia, która jest obchodzona jako Œwiatowy Dzieñ Trêdowatych. Choroba
ta jest dziœ uleczalna, ale mimo to wci¹¿ zbiera wielkie ¿niwo w krajach rozwijaj¹cych
siê.
2. Wczoraj dobieg³ koñca tegoroczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Od kilku
lat dzieñ po jego zakoñczeniu, tj. 26 stycznia, obchodzony jest w Polsce i w kilku innych
krajach Dzieñ Islamu. Jego celem jest przede wszystkim modlitwa za wyznawców
islamu, ale te¿ wzajemne, lepsze poznanie siê i poszukiwanie dróg porozumienia.
3. W tym tygodniu przypada te¿ pierwsza sobota miesi¹ca. W tym dniu szczególnie
czcimy Matkê Najœwiêtsz¹ i powierzamy Jej matczynej opiece ca³¹ nasz¹ codziennoœæ.
Wasz Proboszcz

* * * * *
Humor z Ma³ego Goœcia Niedzielnego
– A my ju¿ mamy w domu wszystko! – chwali siê Ania
– Sk¹d wiesz? – pyta kole¿anka.
– Bo jak tata przywióz³ z delegacji gitarê, to mama powiedzia³a, ¿e jeszcze tylko tego brakowa³o.
Dwóch ch³opców rozmawia w przedszkolu.
– Mój tata p³ywa w marynarce – chwali siê pierwszy.
– A mój w k¹pielówkach.
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