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

Numer 133

2 lutego 2014 r.

Testament Bernadety Soubirou
Za biedê, w jakiej ¿yli mama i tatuœ, za to, ¿e siê nam
nic nie udawa³o, za upadek m³yna, za to, ¿e musia³am
pilnowaæ dzieci, stró¿owaæ przy owcach, za ci¹g³e
zmêczenie... dziêkuje Ci, Jezu.
Za dni, w które przychodzi³aœ, Maryjo, i za te, w które
nie przysz³aœ - nie bêdê Ci siê umia³a odwdziêczyæ,
jak tylko w raju. Ale i za otrzymany policzek, za drwiny,
za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomylon¹, za tych,
co mnie pos¹dzali o oszustwo, za tych, co mnie
pos¹dzali o robienie interesu... dziêkuje Ci, Matko.
Za ortografiê, której nie umia³am nigdy, za to, ¿e pamiêci nigdy nie mia³am, za moj¹
ignorancjê i za moj¹ g³upotê, dziêkujê Ci...
Dziêkujê Ci, poniewa¿ gdyby by³o na ziemi dziecko o wiêkszej ignorancji i wiêkszej
g³upocie, by³abyœ je wybra³a...
Za to, ¿e moja mama umar³a daleko, za ból, który odczuwa³am, kiedy mój ojciec,
zamiast uœcisn¹æ swoj¹ ma³¹ Bernadetê, nazwa³ mnie "siostro Mario Bernardo” ...
dziêkujê Ci, Jezu.
Dziêkujê Ci za to serce, które mi da³eœ, tak delikatne i wra¿liwe, a które przepe³ni³eœ
gorycz¹...
Za to, ¿e matka Józefa obwieœci³a, ¿e siê nie nadajê do niczego, dziêkujê...,
za sarkazmy matki mistrzyni, jej g³os twardy, jej niesprawiedliwoœci, jej ironiê i za chleb
upokorzenia... dziêkujê.
Dziêkujê za to, ¿e by³am t¹ uprzywilejowan¹ w wytykaniu mi wad, tak ¿e inne siostry
mówi³y: "Jak to dobrze, ¿e nie jestem Bernadet¹".
Dziêkujê za to, ¿e by³am Bernadet¹, której gro¿ono wiêzieniem, poniewa¿ widzia³am
Ciebie, Matko... t¹ Barnadet¹ tak nêdzn¹ i marn¹, ¿e widz¹c j¹, mówili sobie: "To ta ma
byæ Bernadet¹, któr¹ ludzie ogl¹dali jak rzadkie zwierzê?"
Za to cia³o, które mi da³eœ, godne politowania, gnij¹ce..., za tê
chorobê, piek¹c¹ jak ogieñ i dym, za moje spróchnia³e koœci,
za pocenie siê i gor¹czkê, za têpe ostre bóle... dziêkujê Ci,
mój Bo¿e.
I za tê duszê, któr¹ mi da³eœ, za pustyniê wewnêtrznej
osch³oœci, za Twoje noce i Twoje b³yskawice, za Twoje milczenie
i Twe pioruny, za wszystko. Za Ciebie - i gdy by³eœ obecny, i gdy
Ciê brakowa³o... dziêkuje Ci, Jezu.
(wed³ug Fonti vive, Caravate, wrzesieñ 1960)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 2,22-40)
Gdy up³ynê³y dni oczyszczenia Maryi wed³ug Prawa Moj¿eszowego, przynieœli
Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawiæ Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie
Pañskim: Ka¿de pierworodne dziecko p³ci mêskiej bêdzie poœwiêcone Panu. Mieli
równie¿ z³o¿yæ w ofierze parê synogarlic albo dwa m³ode go³êbie, zgodnie z przepisem
Prawa Pañskiego. A ¿y³ w Jerozolimie cz³owiek, imieniem Symeon. By³ to cz³owiek
sprawiedliwy i pobo¿ny, wyczekiwa³ pociechy Izraela, a Duch Œwiêty spoczywa³
na nim. Jemu Duch Œwiêty objawi³, ¿e nie ujrzy œmierci, a¿ zobaczy Mesjasza
Pañskiego. Za natchnieniem wiêc Ducha przyszed³ do œwi¹tyni. A gdy Rodzice wnosili
Dzieci¹tko Jezus, aby post¹piæ z Nim wed³ug zwyczaju Prawa, on wzi¹³ Je w objêcia,
b³ogos³awi³ Boga i mówi³: Teraz, o W³adco, pozwól odejœæ s³udze Twemu w pokoju,
wed³ug Twojego s³owa. Bo moje oczy ujrza³y Twoje zbawienie, któreœ przygotowa³
wobec wszystkich narodów: œwiat³o na oœwiecenie pogan i chwa³ê ludu Twego,
Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili siê temu, co o Nim mówiono. Symeon zaœ
b³ogos³awi³ Ich i rzek³ do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek
i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹. A Twoj¹ duszê
miecz przeniknie, aby na jaw wysz³y zamys³y serc wielu. By³a tam równie¿ prorokini
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podesz³a w latach. Od swego
panieñstwa siedem lat ¿y³a z mê¿em i pozostawa³a wdow¹. Liczy³a ju¿ osiemdziesi¹ty
czwarty rok ¿ycia. Nie rozstawa³a siê ze œwi¹tyni¹, s³u¿¹c Bogu w postach i modlitwach
dniem i noc¹. Przyszed³szy w tej w³aœnie chwili, s³awi³a Boga i mówi³a o Nim
wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wype³nili wszystko wed³ug
Prawa Pañskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dzieciê zaœ ros³o
i nabiera³o mocy, nape³niaj¹c siê m¹droœci¹, a ³aska Bo¿a spoczywa³a na Nim.
* * * * * * * * * * * *
Œwiêto Ofiarowania Pañskiego
by³o obchodzone w Jerozolimie ju¿ w V wieku, a dwa wieki
póŸniej równie¿ w Koœciele Zachodnim. W kalendarzu liturgicznym
wyznaczono mu datê 2 lutego. Zamyka ono cykl uroczystoœci
zwi¹zanych z objawieniem siê œwiatu S³owa Wcielonego.
Liturgiê tego œwiêta rozpoczyna obrzêd b³ogos³awienia œwiec
i procesja z nimi na uroczyste sprawowanie Eucharystii. Kap³an
wypowiada s³owa modlitwy, w której prosi, aby "wszyscy, którzy
zgromadzili siê w tej œwi¹tyni z p³on¹cymi œwiecami, mogli kiedyœ
ogl¹daæ blask chwa³y Chrystusa". To odniesienie do spotkania z Panem w wiecznoœci oraz
czytana Ewangelia o spotkaniu z Symeonem sprawiaj¹, ¿e pob³ogos³awione 2 lutego œwiece
podaje siê umieraj¹cym.
Chrystus jest œwiat³em œwiata: "Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹, nie bêdzie
chodzi³ w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia" (J 8,12). Zapalenie pascha³u w Wigiliê
Paschaln¹ jest wyznaniem tej w³aœnie wiary. Ciemnoœci grzechu zosta³y pokonane: wspólnota
dziêki ³asce spostrzega, ¿e jest ogarniêta œwiat³em. Obecnoœæ wœród zgromadzonych
zapalonego pascha³u przez okres wielkanocny jest wys³awianiem tajemnicy
Zmartwychwstania, aby mog³a siê coraz g³êbiej zakorzeniæ w uczniach pewnoœæ obecnoœci
chwalebnego Mistrza, ogarniaj¹cego ich œwiat³em wiernoœci Ojca. To, co siê wydarzy³o w nocy,
rozci¹ga siê w czasie.
Gest zapalenia pascha³u, szczególnie uroczyœcie wykonywany w Wigiliê Paschaln¹ i w ci¹gu
okresu wielkanocnego, jest wyrazem nadziei obecnej w sercu ka¿dego cz³owieka, który
nie chce byæ zwyciê¿ony przez nadci¹gaj¹ce ciemnoœci, lecz pragnie ¿yæ i kroczyæ po drogach
œwiata. Cz³owiek nie jest stworzony dla œmierci, lecz dla ¿ycia, jego dusza musi wiêc obudziæ siê
z wszelkiej ospa³oœci, o czym przypomina Aposto³: "ZbudŸ siê, o œpi¹cy, i powstañ z martwych,
a zajaœnieje ci Chrystus" (Ef 5,14).
przedruk za: www.katolik.pl
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B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹
Jezus wskazuje najwa¿niejszy sposób oczyszczenia: „Wy ju¿ jesteœcie czyœci dziêki s³owu, które
wypowiedzia³em do was” . A zatem nie rytualne obrzêdy s¹ w stanie oczyœciæ duszê, lecz s³owo Jezusa.
S³owo Jezusa nie jest jak s³owa ludzkie. Jest w nim obecny Chrystus, podobnie jak – choæ w odmienny
sposób – jest obecny w Eucharystii. Poprzez s³owo Chrystus wstêpuje w nas i jeœli pozwolimy Mu dzia³aæ,
czyni nas wolnymi od grzechu, a wiêc ludŸmi czystego serca.
Zatem czystoœæ jest owocem ¿ycia S³owem, wszystkimi s³owami Jezusa, które wyzwalaj¹ nas od tak
zwanych przywi¹zañ, jakim nieuchronnie siê ulega, jeœli serce nie jest zanurzone w Bogu i Jego nauce.
Mo¿na byæ przywi¹zanym do rzeczy, do osób albo do siebie. Ale jeœli serce jest zwrócone ku Bogu, wszystko
inne blednie.
Dla wytrwania w takiej postawie mo¿e byæ pomocne kierowanie w ci¹gu dnia ku Jezusowi, ku Bogu,
wezwania z Psalmu: „Ty, Panie, jesteœ jedynym moim dobrem!” . Spróbujmy powtarzaæ je czêsto, a zw³aszcza
wtedy, gdy ró¿ne przywi¹zania chcia³yby poci¹gn¹æ nasze serce ku tym obrazom, uczuciom, namiêtnoœciom,
które mog³yby przys³oniæ nam dobro i odebraæ wolnoœæ.
Jeœli kusi nas, by patrzeæ na pewne plakaty reklamowe albo ogl¹daæ niektóre programy telewizyjne,
powiedzmy Bogu: „Ty, Panie, jesteœ jedynym moim dobrem”. Bêdzie to pierwszy krok, który pomo¿e nam
wyzwoliæ siê od nas samych i na nowo wyznaæ Bogu nasz¹ mi³oœæ. W ten sposób staniemy siê bardziej czyœci.
Mo¿e zauwa¿amy czasem, ¿e jakaœ osoba lub praca stanowi przeszkodê miêdzy nami i Bogiem, zak³óca
nasz¹ jednoœæ z Nim. Jest to okazja, ¿eby powtórzyæ: „Ty, Panie, jesteœ jedynym moim dobrem!”. To pomo¿e
oczyœciæ nasze intencje i odnaleŸæ wewnêtrzn¹ wolnoœæ.
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹
S³owo wprowadzone w ¿ycie czyni nas wolnymi i czystymi, poniewa¿ jest ono mi³oœci¹. To w³aœnie mi³oœæ
oczyszcza boskim ogniem nasze intencje i ca³e nasze wnêtrze, gdy¿ „serce” wed³ug Pisma Œwiêtego
jest najg³êbsz¹ siedzib¹ rozumu i woli.
Jest taka mi³oœæ, nakazana nam przez Jezusa, która pozwala ¿yæ treœci¹ tego b³ogos³awieñstwa. Jest to
mi³oœæ wzajemna pomiêdzy tymi, którzy za przyk³adem Jezusa s¹ gotowi oddaæ ¿ycie za innych. Wzbudza
ona wzajemnoœæ, atmosferê, której dominuj¹c¹ nut¹ jest w³aœnie przejrzystoœæ, czystoœæ, dziêki obecnoœci
Boga, który sam tylko mo¿e stworzyæ w nas serce czyste . Gdy siê ¿yje mi³oœci¹ wzajemn¹, S³owo dokonuje
oczyszczenia i uœwiêca.
W pojedynkê cz³owiek nie zdo³a na d³u¿sz¹ metê opieraæ siê pokusom œwiata, natomiast w mi³oœci
wzajemnej znajduje zdrowe œrodowisko, zdolne ochraniaæ jego czystoœæ i prawdziwe ¿ycie chrzeœcijañskie.
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹
Taki jest w³aœnie owoc czystoœci, ci¹gle na nowo zdobywanej: mo¿na „widzieæ” Boga, czyli rozumieæ Jego
dzia³anie w naszym ¿yciu i w historii, s³yszeæ w sercu Jego g³os, dostrzegaæ Jego obecnoœæ tam, gdzie On
jest: w ubogich, w Eucharystii, w braterskiej jednoœci, w Koœciele.
Jest to przedsmak obecnoœci Boga, która zaczyna siê ju¿ w tym ¿yciu, gdy postêpujemy „wed³ug wiary,
a nie dziêki widzeniu”, a¿ do chwili kiedy „zobaczymy twarz¹ w twarz” na wieki.
Chiara Lubich

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê, 5 lutego – œw. Agata, dziewica i mêczennica, szczególna patronka Sycylii we W³oszech; ze wzglêdu
na swoje mêczeñstwo, podczas którego odciêto jej piersi, mo¿e te¿ byæ wzywana jako wspomo¿ycielka
kobiet karmi¹cych i tych, które zmagaj¹ siê z chorobami piersi (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w czwartek, 6 lutego – œw. Pawe³ Mika i jego Towarzysze, pierwsi mêczennicy japoñscy z XVI wieku
(wspomnienie obowi¹zkowe).

* * * * * * * * * * * *
Z homilii Ojca Œwiêtego
Modlitwa uwielbienia czyni nas p³odnymi. W ten sposób Papie¿ skomentowa³ taniec króla Dawida przed
Ark¹ Bo¿¹, o którym s³yszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu liturgicznym. Jak zaznaczy³ w homilii, ten
ekstatyczny taniec by³ prawdziw¹ modlitw¹ uwielbienia i radoœci. Podobnie tañczy³a Sara po narodzinach
Izaaka. Franciszek zwróci³ przy tym uwagê, ¿e wprawdzie doœæ ³atwo wyobra¿amy sobie modlitwê proœby
czy dziêkczynienia, a nawet adoracji. Jednak nie jest to takie oczywiste w przypadku oddania chwa³y Bogu,
czyli modlitwy uwielbienia.
„Wielu mówi: «O, to jest dla tych z Odnowy w Duchu Œwiêtym, nie dla wszystkich chrzeœcijan!» – mówi³
Papie¿. – Nie, modlitwa uwielbienia to modlitwa chrzeœcijañska dla nas wszystkich! Podczas Mszy,
ka¿dego dnia, gdy œpiewamy Œwiêty, œwiêty... To w³aœnie jest modlitwa uwielbienia: chwalimy Boga, bo jest
wielki. I mówimy Mu piêkne rzeczy, bo tak to czujemy. Ktoœ powie: «A ja tak nie mogê. Ja muszê...».
No dobra, umiesz krzyczeæ, gdy twoja dru¿yna strzeli gola, a nie umiesz wyœpiewaæ chwa³y Panu? Nie
umiesz trochê rozluŸniæ swojej powœci¹gliwoœci, by to wyœpiewaæ? Wychwalanie Pana jest ca³kowicie
bezinteresowne! Nie prosimy, nie dziêkujemy: wielbimy!” (...)
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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
00
œw. o godz. 1800. Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
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. Dzisiejsze œwiêto Ofiarowania Pañskiego przenosi nas ponownie w klimat
Narodzenia Pañskiego. Mamy okazjê raz jeszcze spotkaæ siê z naszym Zbawicielem,
który przychodzi w postaci Dziecka, aby wybawiæ nas od panowania grzechu i z³a.
2. Z woli papie¿a Jana Paw³a II od 1997 roku w to œwiêto w Koœciele powszechnym
obchodzony jest Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego, poœwiêcony modlitwie za osoby, które
odda³y swoje ¿ycie na s³u¿bê Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach,
zgromadzeniach i instytutach œwieckich. Pamiêtajmy o nich w naszych modlitwach.
Zechciejmy równie¿ materialnie wspieraæ szczególnie zakony kontemplacyjne
(klauzurowe), których zadaniem jest przede wszystkim modlitwa za ka¿dego z nas,
za ca³y Koœció³ i œwiat. Poœwiêcaj¹c siê modlitwie, zawierzaj¹ one Bo¿ej Opatrznoœci
równie¿ swoich ofiarodawców, wierz¹c, ¿e ci, za których siê modl¹, nie zapomn¹ o nich
w swojej wielkodusznoœci.
3. Dzisiejsze œwiêto koñczy równie¿ tradycyjny okres œpiewania kolêd w naszych
koœcio³ach i rodzinach.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy pi¹tek miesi¹ca.
W czwartek dziêkujemy za dar Eucharystii i kap³añstwa; prosimy o nowe i œwiête
powo³ania do pracy w Pañskiej Winnicy tak¿e z naszej wspólnoty parafialnej. W pi¹tek
pragniemy wype³niæ proœbê Pana Jezusa o modlitwê wynagradzaj¹c¹ za grzechy nasze
i ca³ego œwiata.
Wasz Proboszcz
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