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Pozosta³ wœród nas,
jest œwiat³em w ka¿dy czas,
w Jego cieniu odpoczywamy.
Odnawia oblicze naszej ziemi
i w radoœæ przemienia nasz smutek,
prowadzi nas swoj¹ ³ask¹,
¿ebyœmy wszyscy zamieszkali z Nim.
Gen Verde

Ka¿dy z nas ma w swoim ¿yciu chwile, kiedy czuje siê samotny i zdezorientowany.
Prze¿ywamy kryzysy ma³¿eñskie, problemy z dzieæmi, zastanawiamy siê sk¹d wzi¹æ
pieni¹dze na op³acenie rachunków i jak d³ugo uda nam siê utrzymaæ w pracy.
Sfrustrowani i zniechêceni, mamy wra¿enie ¿e nikt nie jest w stanie zrozumieæ,
przez co musimy przechodziæ. Nawet modlitwa w takich okolicznoœciach wydaje nam
siê strat¹ czasu. Czujemy siê jak Jezus w ogrodzie Oliwnym cierpi¹cy w samotnoœci,
podczas gdy wszyscy inny pogr¹¿eni s¹ we œnie. Mamy ochotê powtarzaæ s³owa
Jezusa wypowiedziane na krzy¿u: „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ mnie opuœci³?”
(Ps.22,2). Nasz rozum wie, ¿e w rzeczywistoœci Bóg nie opuœci³ Jezusa, a wiara
podpowiada nam, ¿e nie opuœci³ równie¿ nas. Jednak nasze serce nie zawsze czuje to,
o czym zapewnia nas rozum.
Jest jednak Dobra Nowina. Nawet, gdy czujemy siê samotni i opuszczeni, Bóg jest
z nami na ka¿dym kroku naszej drogi. On chce nas umacniaæ i dodawaæ nam otuchy.
Chce nas pocieszaæ. Chce wylewaæ na nas swoj¹ ³askê, abyœmy nawet wœród utrapieñ
mogli ¿yæ jak ufne dzieci Boga. Pozwólmy wiêc, by Dobra Nowina o Bo¿ej mi³oœci
uspokoi³a nasze myœli i pocieszy³a serca.
ks. Dariusz

* * * * * *
RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEÑ KATOLICKICH
DIECEZJI £OM¯YÑSKIEJ
serdecznie zaprasza na konferencjê pt.

„Chroñmy nasze dzieci!”
która odbêdzie siê 22 lutego br. (sobota), o godz. 10.00
w auli Centrum przy Szko³ach Katolickich,
ul. Sadowa 12 A w £om¿y.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 5,17-37)

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo albo
Proroków. Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ. Zaprawdê bowiem powiadam wam: Dopóki
niebo i ziemia nie przemin¹, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni siê w Prawie, a¿ siê
wszystko spe³ni. Ktokolwiek wiêc zniós³by jedno z tych przykazañ, choæby najmniejszych,
i uczy³by tak ludzi, ten bêdzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wype³nia i uczy
wype³niaæ, ten bêdzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeœli wasza
sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿ uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by siê
dopuœci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto siê gniewa na swego
brata, podlega s¹dowi. A kto by rzek³ swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by
mu rzek³ «Bezbo¿niku», podlega karze piek³a ognistego. Jeœli wiêc przyniesiesz dar swój przed
o³tarz i tam wspomnisz, ¿e brat twój ma coœ przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed o³tarzem,
a najpierw idŸ i pojednaj siê z bratem swoim. Potem przyjdŸ i dar swój ofiaruj. PogódŸ siê
ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteœ z nim w drodze, by ciê przeciwnik nie poda³
sêdziemu, a sêdzia dozorcy, i aby nie wtr¹cono ciê do wiêzienia. Zaprawdê powiadam ci:
nie wyjdziesz stamt¹d, a¿ zwrócisz ostatni grosz. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: «Nie cudzo³ó¿*.
A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ w swoim sercu dopuœci³ siê
z ni¹ cudzo³óstwa. Jeœli wiêc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy³up je i odrzuæ
od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje
cia³o mia³o byæ wrzucone do piek³a. I jeœli prawa twoja rêka jest ci powodem do grzechu, odetnij
j¹ i odrzuæ od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby
ca³e twoje cia³o mia³o iœæ do piek³a. Powiedziano te¿: «Jeœli kto chce oddaliæ swoj¹ ¿onê, niech
jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto oddala swoj¹ ¿onê, poza wypadkiem
nierz¹du, nara¿a j¹ na cudzo³óstwo; a kto by oddalon¹ wzi¹³ za ¿onê, dopuszcza siê
cudzo³óstwa. S³yszeliœcie równie¿, ¿e powiedziano przodkom: «Nie bêdziesz fa³szywie
przysiêga³*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysiêgi*. A Ja wam powiadam: Wcale
nie przysiêgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bo¿ym; ani na ziemiê, bo jest podnó¿kiem stóp
Jego; ani na Jerozolimê, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoj¹ g³owê nie przysiêgaj,
bo nie mo¿esz nawet jednego w³osa uczyniæ bia³ym albo czarnym. Niech wasza mowa bêdzie:
Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego pochodzi».

* * * * * * * * * * * *
O WIÊKSZ¥ SPRAWIEDLIWOŒÆ!
Normy postêpowania ukazane przez Chrystusa w Kazaniu na Górze, Wielkiej
Karcie Królestwa, domagaj¹ siê od Jego uczniów praktyki wiêkszej sprawiedliwoœci,
ni¿ sprawiedliwoœæ uczonych w Piœmie i faryzeuszów. Zakazane jest nie tylko
zabójstwo, ale tak¿e gniew, nie tylko cudzo³óstwo, lecz i grzeszne po¿¹dania,
nie tylko krzywoprzysiêstwo, lecz równie¿ samo przysiêganie, nie tylko prawo
odwetu, ale wszelka zemsta, nie tylko nienawiœæ bliŸniego, lecz i nienawiœæ wroga.
Czy owe idea³y doprowadzaj¹ce dawne prawo do pe³ni i wskazuj¹ce na koniecznoœæ
naœladowania doskona³oœci Ojca niebieskiego nie s¹ zbyt wymagaj¹ce?
Nowa, wy¿sza sprawiedliwoœæ jest nade wszystko darem Bo¿ym wys³u¿onym nam przez Jezusa
– cierpi¹cego S³ugê Jahwe, który wzi¹³ na siebie nasze nieprawoœci i nas usprawiedliwi³ (Iz 53,11).
Potrzeba wiêc przyj¹æ ³askê Bo¿¹ przekraczaj¹c¹ naturê i miarê ludzkiej sprawiedliwoœci. Tak
umocnieni Duchem Œwiêtym winniœmy przezwyciê¿aæ wokó³ nas z³o dobrem, nienawiœæ mi³oœci¹.
Zaprowadzaæ sprawiedliwoœæ tam, gdzie jej brak w ¿yciu spo³ecznym, politycznym, gospodarczym
i kulturowym, gdzie szerzy siê korupcja, mno¿¹ siê afery i gdzie niesprawiedliwoœæ krzyczy....
Bez sprawiedliwoœci, bêd¹cej podstaw¹ wszelkiego ³adu, mo¿e – co prawda – funkcjonowaæ
pañstwo, ale nie bêdzie w nim tego przyjaznego klimatu, w którym cz³owiek jest traktowany jako
cz³owiek i poszanowany w swych najbardziej podstawowych prawach.

* * * * * * * * *

przedruk za „Dzieñ Pañski”

Z nauczania papie¿a Franciszka...
Czêsto s³yszymy albo sami mówimy: «Muszê iœæ na Mszê, muszê pos³uchaæ Mszy». Mszy siê nie
s³ucha, ale siê w niej uczestniczy, bierze siê udzia³ w tej teofanii, w tej tajemnicy obecnoœci Pana
wœród nas.

Pos³aniec œw. Brunona Nr 135

Str.3

Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii
Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
£aska Bo¿a
£askê Bo¿¹ otrzymujemy przez sakramenty œwiête. S¹ to widzialne
znaki, które ustanowi³ Pan Jezus po to, byœmy mieli ³atwy dostêp do Boga
i Jego darów. Przyjmuj¹c sakramenty, otrzymujemy ³askê uœwiêcaj¹c¹
i potrzebne na co dzieñ ³aski uczynkowe .
W ka¿dym sakramencie cz³owiek spotyka siê z Panem Jezusem.
Sakramenty przyjmujemy zawsze we wspólnocie Koœcio³a. Chrzest,
bierzmowanie i kap³añstwo mo¿na przyj¹æ tylko raz w ¿yciu, gdy¿ wyciskaj¹
na duszy znamiê, czyli niezatarty znak. Inne sakramenty nie wyciskaj¹ tego
znamienia, dlatego mo¿na je przyjmowaæ wiêcej razy w ¿yciu. W³adzê sprawowania
sakramentów Koœció³ otrzyma³ od Pana Jezusa.

Sakrament bierzmowania
Jak¹ rolê maj¹ do spe³nienia rodzice dziecka i chrzestni
podczas chrztu?
Podczas chrztu rodzice dziecka prosz¹ o chrzest swego dziecka i
podejmuj¹ siê wychowania dziecka w wierze katolickiej. Chrzestni
wyra¿aj¹ gotowoœæ okazywania pomocy rodzicom dziecka w
wype³nianiu ich obowi¹zku. W imieniu dziecka rodzice i chrzestni
wyrzekaj¹ siê z³a, grzechu i przyjmuj¹ wiarê Koœcio³a.
Kto mo¿e zostaæ chrzestnym?
Chrzestnych wybieraj¹ rodzice dziecka spoœród ludzi wierz¹cych
i prowadz¹cych ¿ycie religijne.
Chrzestny powinien mieæ ukoñczone 16 lat, byæ katolikiem, który
przyj¹³ sakrament bierzmowania i Eucharystii.
Nie mog¹ pe³niæ roli chrzestnych ci, którzy s¹ w karach koœcielnych, którzy s¹
niepraktykuj¹cy, osoby pozostaj¹ce w cywilnych zwi¹zkach ma³¿eñskich bez œlubu
koœcielnego. Chrzestnymi nie mog¹ byæ rodzice dziecka.
Chrzestni powinni okazaæ przed chrztem zaœwiadczenie ze swojej parafii, ¿e mog¹ pe³niæ
tak¹ funkcjê.

* * * * * * * * * * * *
"Gender”
¯yjemy w imiê Pana Boga dobrego
Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Nasza wiara w swych przykazaniach
ku prawdziwej mi³oœci i m¹droœci nas kszta³tuje,
od dziecka dobrze nas wychowuje.
Teraz w nasze ¿ycie gender siê wkrada.
Demoniczne prawa polski parlament uk³ada.
Stosowaæ ju¿ w przedszkolach nakazuje,
m³odzie¿ i doros³ych, poprzez fa³szywe media,
o tej z³ej ideologii, jako dobrej, informuje.
Genderyzm w prawa Boga uderza!
Do czego zmierza?
Kto jest m¹drzejszy od Pana Boga?
Kto Mu siê przeciwstawia?
Nie gender, a Pan Bóg nas mi³uje i zbawia!!!

Marianna Jankowska (£om¿a, 10 lutego 2014 r.)
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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. Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 1700 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. W dzisiejsz¹, szóst¹ niedzielê w ci¹gu roku, w cyklu „A” czytamy Ewangeliê
wg œw. Mateusza. Dziœ Jezus, kontynuuj¹c swoje nauczanie okreœlane jako „Kazanie
na górze”, zwraca nasz¹ uwagê na relacje miêdzyludzkie, rodzinne i przyjacielskie. Warto,
byœmy siê im przyjrzeli. Mo¿e jest coœ, co mo¿na by w tych relacjach ulepszyæ, poprawiæ.
A mo¿e jest coœ, co nale¿a³oby naprawiæ? Wykorzystujmy w tym celu czas, który jest nam
dany, nie tylko w rozpoczynaj¹cym siê dziœ tygodniu.
2. Zwróæmy te¿ uwagê na pog³êbianie naszej wiary. Niedawno zakoñczony Rok Wiary
odkry³ przed nami wielkie bogactwo œrodków, które mog¹ nam pomóc nie tylko pog³êbiaæ
nasz¹ wiarê, abyœmy potrafili o niej œwiadczyæ w naszych œrodowiskach pracy, wœród
przyjació³, znajomych, a tak¿e czasem odpowiedzieæ na pytania nieznajomych. Zechciejmy
zatem siêgn¹æ po lekturê Katechizmu Koœcio³a Katolickiego wraz z komentarzami do niego
lub te¿ po inne pozycje ksi¹¿kowe czy te¿ po prasê katolick¹.
3. W sobotê, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada œwiêto Katedry Œwiêtego
Piotra, Aposto³a. Œwiêto to jest z jednej strony aktem wdziêcznoœci Rzymian za to,
¿e œw. Piotr wyró¿ni³ ich miasto tak chlubnie, z drugiej zaœ strony jest okazj¹ dla wiernych
Koœcio³a okazania nastêpcom œw. Piotra wyrazów szacunku i ho³du. Tron, na którym
zasiada³ œw. Piotr, obecny stale w koœciele, gdzie papie¿ odprawia nabo¿eñstwa i sprawuje
liturgiê dnia, jest nieustannym œwiadectwem, ¿e biskupi rzymscy maj¹ tê sam¹ w³adzê
nad Koœcio³em Chrystusa, jak¹ mia³ Piotr, ¿e nastêpcami Piotra mog¹ byæ tylko biskupi
rzymscy. I my w naszych osobistych modlitwach pamiêtajmy tego dnia o papie¿u
Franciszku i o ca³ym Koœciele, jakim przysz³o mu w tych trudnych czasach kierowaæ.
Wasz Proboszcz
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