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

Numer 139

16 marca 2014 r.

Czujesz siê osamotniony.
Postaraj siê odwiedziæ
kogoœ, kto jest jeszcze
bardziej samotny.
papie¿ Jan Pawe³ II

Od pierwszego dnia pontyfikat Jana Paw³a II naznaczony by³ niezwyk³ymi
gestami. By³ on pierwszym papie¿em, który odwiedzi³ ¿ydowsk¹ synagogê
w Rzymie. Odwa¿nie wstawia³ siê za cierpi¹cymi z powodów politycznych
i ekonomicznych represji. Wiele razy okr¹¿y³ ziemiê, g³osz¹c Chrystusa milionom
ludzi. Wyci¹gn¹³ rêce do chrzeœcijan wszystkich tradycji, próbuj¹c przywracaæ
jednoœæ, której nie potrafimy odbudowaæ przez wieki. Podczas Mszy œw. na Placu
Œw. Piotra w pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu Roku Jubileuszowego 2000,
Papie¿ prosi³ Boga o przebaczenie grzechów pope³nionych przez lud Bo¿y w ci¹gu
ca³ego koñcz¹cego siê tysi¹clecia. Nigdy w historii ¿aden papie¿ nie zdoby³ siê
na tak œmia³y krok. Jesteœmy wezwani do pójœcia za jego przyk³adem. Równie¿ my
powinniœmy prosiæ Ducha Œwiêtego, aby ukaza³ nam koniecznoœæ wzbudzenia
¿alu – nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy ca³ego ludu Bo¿ego.
Ilu¿ z nas cierpi z powodu rozbitych ma³¿eñstw i sk³óconych rodzin – czy to
naszych w³asnych, czy osób nam bliskich. Spróbujmy w tegorocznym Wielkim
Poœcie naœladowaæ przyk³ad Ojca Œwiêtego. Je¿eli on móg³
w sercu wzbudziæ ¿al na tak „wielk¹ skalê”, czy nie mo¿emy
wzbudziæ go na nasz¹ ma³¹ skalê? Kto wie jakie strumienie
³ask pop³yn¹ od tronu Boga jako Jego odpowiedŸ na nasze
modlitwy. Pamiêtajmy o wspanialej obietnicy naszego Pana:
„Je¿eli upokorzy siê mój lud, nad którym zosta³o wezwane
moje Imiê, i bêd¹ b³agaæ, i bêd¹ szukaæ mojego oblicza,
a odwróc¹ siê od swych z³ych dróg, Ja z nieba wys³ucham
i przebaczê im grzechy, a kraj ich ocalê” (Krn 7,14).
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 17,1-9)
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadzi³ ich na górê wysok¹,
osobno. Tam przemieni³ siê wobec nich: twarz Jego zajaœnia³a jak s³oñce, odzienie zaœ
sta³o siê bia³e jak œwiat³o. A oto im siê ukazali Moj¿esz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzek³ do Jezusa: Panie, dobrze, ¿e tu jesteœmy; jeœli chcesz, postawiê tu
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze
mówi³, oto ob³ok œwietlany os³oni³ ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: To jest mój Syn
umi³owany, w którym mam upodobanie, Jego s³uchajcie! Uczniowie, s³ysz¹c to, upadli
na twarz i bardzo siê zlêkli. A Jezus zbli¿y³ siê do nich, dotkn¹³ ich i rzek³: Wstañcie,
nie lêkajcie siê! Gdy podnieœli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy
schodzili z góry, Jezus przykaza³ im mówi¹c: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu,
a¿ Syn Cz³owieczy zmartwychwstanie.
* * * * * * * * * * * *
JEGO S£UCHAJCIE
W dzisiejszym pierwszym czytaniu oraz w Ewangelii mowa jest
o objawieniu przez Boga Jego woli. W Ksiêdze Rodzaju wyra¿ona zosta³a
ona w s³owach zaadresowanych do Abrama: „WyjdŸ z twojej ziemi
rodzinnej (…) do kraju, który ci uka¿ê”, a w Ewangelii – wypowiedzianych
do Piotra, Jakuba i Jana: „To jest mój Syn umi³owany, (…) Jego s³uchajcie”.
Bóg objawi³ sw¹ wolê tym, których wybra³ i wezwa³ do wype³nienia
zleconego im zadania. Oczekiwa³ On od swoich wybranych pe³nego
pos³uszeñstwa. Zachêt¹ do spe³nienia tego, do czego wzywa³ Abrama, by³y obietnice
b³ogos³awieñstwa i ³aski, ale te¿ ostrze¿enia. Wezwanie do s³uchania Chrystusa, które us³yszeli
Aposto³owie, zaadresowane jest do ka¿dego cz³onka Koœcio³a. Chodzi o poznawanie treœci
mesjañskiego orêdzia Jezusa, a tak¿e o ¿ycie zgodne z jego treœci¹, tak by by³o podobne do ¿ycia
samego Chrystusa.
Otwarcie siê na Wcielone S³owo Bo¿e i ukierunkowanie na królestwo Bo¿e zaowocuje
wewnêtrzn¹ przemian¹ serca i przemian¹ ¿ycia, porzuceniem dawnego cz³owieka
i przyobleczeniem nowego, pojednaniem nawróconego i pokutuj¹cego cz³owieka z Bogiem,
z bliŸnimi, z sob¹ samym oraz ze œwiatem natury. Do tego w³aœnie têskni serce ka¿dego cz³owieka,
tego potrzeba rozbitemu œwiatu i tego pragnie dla ludzi Pan Bóg, jak wymownie naucza³ Jan Pawe³ II
w Adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia (por. ReP 3-4,7-12).
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * *
WEEKEND W WY¯SZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM W £OM¯Y
W dniach 21 – 23 marca 2014 roku Wy¿sze Seminarium Duchowne im. Papie¿a Jana Paw³a II w £om¿y
zaprasza m³odzie¿ mêsk¹, której nieobojêtny jest temat kap³añstwa, do prze¿ycia we wspólnocie kleryków dwóch
dni. Mo¿liwoœæ spêdzenia weekendu w Seminarium bêdzie sposobnoœci¹ do osobistego uczestniczenia w ¿yciu
alumnów naszego Seminarium, rozeznaj¹cych swoje powo³anie i przygotowuj¹cych siê do kap³añstwa. Program
spotkania bêdzie zgodny ze zwyk³ym harmonogramem zajêæ obowi¹zuj¹cym kleryków, od pi¹tkowego wieczoru
do niedzielnego obiadu. Obejmuje on miêdzy innymi wspóln¹ modlitwê, uczestnictwo w wyk³adach, spotkania
z klerykami i moderatorami Seminarium, oraz mo¿liwoœæ odbycia osobistej rozmowy z ojcem duchownym.
Zapraszamy i oczekujemy!
Ks. Jaros³aw Kotowski (Rektor WSD w £om¿y) oraz Ks. Robert B¹czek (Ojciec Duchowny)
Informacje organizacyjne:
1. „Weekend” przeznaczony jest dla m³odzie¿y mêskiej szkó³ œrednich i m³odzie¿y pomaturalnej.
00
2. Rozpoczêcie weekendu - 21.03.2014 r. (pi¹tek - zjazd do godz. 18 ); zakoñczenie - 23.03.2014 r. (niedziela 00
00
ok. godz. 14 ; o godz. 16 klerycy udaj¹ siê na Mszê Œwiêt¹ do katedry, w której oczywiœcie te¿ mo¿na wzi¹æ
udzia³).
3. Na weekend nale¿y zabraæ ze sob¹: Pismo Œwiête, ró¿aniec, notatnik, œpiwór, buty na zmianê i rzeczy
osobiste.
4. Weekend jest bezp³atny.
5. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do 20.03.2014 r.
- telefonicznie: ks. Robert B¹czek - 606318210
- lub drog¹ e-mail: ksrobertb@tlen.pl
(w zg³oszeniu podajemy: Imiê i Nazwisko, datê urodzenia, parafiê pochodzenia, szko³ê; prosimy te¿,
aby zg³oszenie by³o potwierdzone przez duszpasterza lub katechetê - telefonicznie, drog¹ e-mail lub na piœmie).
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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
TRZECIE PRZYKAZANIE BO¯E
Pamiêtaj abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³.
NIEDZIELA I ŒWIÊTA
Dniem œwiêtym jest niedziela, bo jest dniem zmartwychwstania
Pana Jezusa. W dni œwiête czêœæ czasu poœwiêcamy Panu Bogu,
czêœæ swoim najbli¿szym, czêœæ na odpoczynek. Dlatego
powstrzymujemy siê od ciê¿kich prac i zakupów. W ka¿d¹ niedzielê
lub œwiêto mamy obowi¹zek uczestniczenia we Mszy œwiêtej. Tylko
wa¿na przyczyna mo¿e zwolniæ od pójœcia do koœcio³a. Mo¿emy wtedy wys³uchaæ
Mszy Œwiêtej w radiu. Pan Bóg w trzecim przykazaniu nakazuje œwiêciæ dzieñ
œwiêty.
Oprócz niedziel obchodzimy tak¿e inne œwiêta. Najwa¿niejsze z nich to Bo¿e
Narodzenie, Wielkanoc i Zes³anie Ducha Œwiêtego.
Pan Bóg nakaza³ przez Moj¿esza: Szeœæ dni bêdziesz pracowa³ i wszystkie
sprawy swoje za³atwia³, ale dzieñ siódmy jest dniem spoczynku ku czci Pana Boga
Twego. W tym dniu nie bêdziesz ¿adnej pracy wykonywa³.

Sakrament bierzmowania
1. Czym jest wiara?
Wiara jest postaw¹ cz³owieka wobec Boga, który objawia mu
samego siebie i sw¹ zbawcz¹ wolê. Wierz¹c, cz³owiek
dobrowolnie i ca³kowicie powierza siê Bogu, uznaj¹c Go
za absolutn¹ Prawdê i Dobro, ku któremu pragnie kierowaæ
swoje ¿ycie.
2. W jaki sposób chrzeœcijanin rozwija swoj¹ wiarê?
Chrzeœcijanin rozwija swoj¹ wiarê przez: a) coraz g³êbsze
poznawanie s³owa Bo¿ego; b) wype³nianie swoich obowi¹zków
w³aœciwych cz³onkom ludu Bo¿ego; c) dawanie œwiadectwa
o swojej wierze w ¿yciu codziennym. St¹d obowi¹zek poznawania swej wiary nie koñczy
siê wraz z nauk¹ religii, lecz trwa ca³e ¿ycie.
3. W jaki sposób chrzeœcijanin daje œwiadectwo o swojej wierze?
Œwiadectwem wiary chrzeœcijanina s¹ nie tylko s³owa, ale przede wszystkim jego
codzienne ¿ycie zgodne z nauk¹ Chrystusa a wiêc: modlitwa, dobrze wykonywana
praca, umiejêtnoœæ wspó³¿ycia z bliŸnimi, cierpienie, radoœæ, rozrywka.
4. Co to jest Objawienie Bo¿e?
Objawienie Bo¿e jest to ujawnienie siê Boga ludziom w ci¹gu dziejów jako Pana
i Zbawcy. Bóg nie jest bezpoœrednio poznawalny przez cz³owieka, jest Bogiem "ukrytym".
Objawia siê jednak ludziom w ró¿ny sposób, chc¹c przez to ukazaæ i realizowaæ swój plan
zbawienia. Bóg dokona³ Objawienia pewnymi etapami (prarodzice, Abraham, Moj¿esz).
Najpe³niej objawi³ siê jednak w osobie Jezusa Chrystusa. To Bo¿e Objawienie,
przekazywane z pokolenia na pokolenie przez Koœció³, niesie zbawienie ludziom
wszystkich czasów. Zawarte jest ono w Tradycji i Piœmie Œwiêtym.
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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. Obchodzimy dziœ dzieñ modlitw za misje i misjonarzy. Wpatruj¹c siê w przemienione oblicze
Jezusa, nie mo¿emy zapominaæ, ¿e na œwiecie wci¹¿ s¹ ludzie, do których nie dotar³a jeszcze dobra
nowina o zbawieniu. Dlatego te¿ otoczmy serdeczn¹ modlitw¹ i trosk¹, tak¿e materialn¹, tych, którzy
podejmuj¹ Bo¿e wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „WyjdŸ z twojej ziemi
rodzinnej…”.
2. Pamiêtajmy równie¿, ¿e ka¿dy z nas mo¿e stawaæ siê misjonarzem w swoim œrodowisku pracy
i w swojej rodzinie, dziel¹c siê darem wiary, który otrzymaliœmy. Uczmy siê nie tylko postaw¹
œwiadczyæ o naszej przynale¿noœci do Chrystusa, lecz równie¿ s³owem uzasadniaæ to, co wyznajemy.
3. Trwa okres Wielkiego Postu. Okazja do spowiedzi œw. Nie zapominajmy równie¿ o nabo¿eñstwach
wielkopostnych, takich jak Droga Krzy¿owa czy Gorzkie ¯ale. W naszym koœciele Droga Krzy¿owa
30
00
w pi¹tek dla dzieci o godz. 17 . W niedzielê po Mszy œw. o godz. 11 Gorzkie ¯ale.
4. Przypominamy równie¿, ¿e za udzia³ w ka¿dym z tych nabo¿eñstw mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny
pod zwyk³ymi warunkami (stan ³aski uœwiêcaj¹cej, przyst¹pienie tego dnia do Komunii œw., modlitwa
w intencjach Ojca Œwiêtego, wyzbycie siê przywi¹zania do grzechy nawet lekkiego). Mo¿emy go
ofiarowaæ za siebie lub za zmar³ych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca ³aski, by coraz
bardziej upodabniaæ siê do naszego mi³uj¹cego Boga.
5. W najbli¿sz¹ œrodê bêdziemy obchodziæ uroczystoœæ œw. Józefa. Spe³ni³ on szczególn¹ rolê wobec
Pana Jezusa, bêd¹c Jego opiekunem. W tym dniu bêdziemy siê szczególnie modliæ za ojców
i opiekunów rodzin. Niech œw. Józef wyprasza ka¿demu z nich ³askê dobrego spe³niania powierzonych
mu obowi¹zków troski o rozwój i œwiêtoœæ w³asnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece.
6. Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo towarzyszy nam w tym czasie zmagania siê z naszymi wadami,
abyœmy mogli jak najlepiej wykorzystaæ ten czas na porz¹dkowanie naszego ¿ycia, a przez to
na przygotowanie siê do œwiêtowania zwyciêstwa Chrystusa nad mocami grzechu i z³a.
Wasz Proboszcz
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