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do niczego. Jesteœ mim dzieckiem i Ja Ciê kocham. 
Pozwól Mi nape³niæ Ciê radoœci¹ i pokojem”. 

Wzywaj¹c nas do zaparcia siê samego siebie i wziêcia 
krzy¿a, Jezus prosi, abyœmy odwrócili siê od grzechu 
i poszli za Nim. Nie oczekuje jednak, ¿e uczynimy to bez 
Jego pomocy. Daje nam ³askê i wszystko, co potrzebne, by 
stworzyæ z nas – ludzi s³abych i grzesznych – przepiêkny 
Koœció³, który bêdzie wys³awia³ zmartwychwstanie 
Jezusa w czasie œwi¹t wielkanocnych.        ks. Dariusz

Prze¿ywaj¹c Wielki Post czêœciej spogl¹damy na krzy¿ Jezusa. S¹dzê, 
¿e równie¿ czêœciej myœlimy o naszym krzy¿u. Nie ma chyba katolika, który 
nigdy nie s³ysza³ lub sam nie wypowiedzia³ s³ów: „Musze nieœæ swój krzy¿”. 
W ¿yciu ka¿dego z nas przychodzi czas prób i wyzwañ, którym musimy 
sprostaæ pok³adaj¹c nadziejê w Panu. Naszym krzy¿em mo¿e byæ trudny 
charakter wspó³ma³¿onka czy dziecka, nieoczekiwana œmieræ bliskiej 
osoby, przewlek³a i nieuleczalna choroba, jakieœ nadzwyczajne k³opoty. 
W tym sensie wyra¿enie „nieœæ krzy¿” oznacza, ¿e próbujemy przyj¹æ 
bolesne wydarzenia czy trudn¹ sytuacjê bez szemrania, z wiar¹, ¿e ufne 
kroczenie t¹ œcie¿k¹ przybli¿y nas do Boga.

Istnieje jednak inny sposób niesienia krzy¿a z Jezusem – nie tylko 
w chwilach nieszczêœæ czy prób, lecz w naszej zwyk³ej codziennoœci. Zaprzeæ 
siê samego siebie, odrzucaæ egoizm i grzech, wybieraæ dobro. Ten rodzaj 
krzy¿a nie pojawia siê tylko w niektórych momentach naszego ¿ycia. 
To jest krzy¿, który mo¿emy braæ na siebie ka¿dego dnia.

Kochani !
Wszyscy mamy wiele wspania³ych darów, zalet i talentów. Mamy te¿ 

jednak swój baga¿ s³aboœci i grzechów. Okres Wielkiego Postu jest 
doskona³¹ okazj¹, by prosiæ Pana zarówno o rozwijanie darów jak i 
wyzwolenie z grzechów. 

Kluczem do wolnoœci jest dla nas krzy¿. To w³aœnie w krzy¿u znajdujemy 
si³ê do rzucenia palenia czy jakiegokolwiek innego na³ogu, do zapanowania 
nad z³oœci¹ czy z³ym humorem. Krzy¿ ma moc zdj¹æ z nas wstyd i poczucie 
winy. Jezus ukrzy¿owany wo³a do ka¿dego z nas: „To nieprawda, ¿e jesteœ 

Bogu serce, ludziom uœmiech, sobie Krzy¿.  (Jan Vianney)
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Ewangelia niedzielna - wg Œw. Mateusza (4,1-11)
 „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”.

DZIEÑ ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA
W Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego 25 marca 2011 r. obchodziæ 

bêdziemy Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia, Dzieñ szczególnej modlitwy w intencji 
dzieci poczêtych i nienarodzonych, których ¿ycie w ³onie matki jest 
zagro¿one. 

Tego dnia Duszpasterstwo Rodzin, Diakonia ̄ ycia Ruchu Œwiat³o-¯ycie, 
Domowy Koœció³, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y i Parafie £om¿y, 
serdecznie zapraszaj¹ wspólnoty parafialne, organizacje dzia³aj¹ce przy 
p a r a f i a c h  o r a z  R u c h y  i  S t o w a r z y s z e n i a  K a t o l i c k i e  
do zaanga¿owania siê w organizacjê Marszu dla ¯ycia i Rodziny 
a WSZYSTKICH do wziêcia czynnego udzia³u w tej manifestacji 
Cywilizacji ¯ycia. Marsz odbêdzie siê 25 marca br. w czterech miastach 
naszej Diecezji. Ni¿ej podajemy program dla £om¿y:
18.00 – Msza œw. w Parafii pw. Bo¿ego Cia³a w £om¿y (Bp Tadeusz 
Bronakowski)
19.00 – Marsz ulicami £om¿y z Parafii pw. Bo¿ego Cia³a do Katedry 
£om¿yñskiej
20.15 – Modlitwa i z³o¿enie deklaracji podjêcia Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczêtego 

*   *   *

To, co jest Jezusa, jest te¿ moje. Jego przemienienie na górze Tabor pokazuje 
mi moje przetworzone przez zmartwychwstanie cz³owieczeñstwo: „rzuci³ œwiat³o 
na ¿ycie i nieœmiertelnoœæ przez Ewangeliê”. Przemienienie Pañskie mówi, ¿e 
przemienimy siê: jak koñ w pegaza, jak poczwarka w motyla. W porównaniu z tym, 
kim bêdziemy, teraz jesteœmy poczwarkami. Gdybym móg³ dziœ zobaczyæ siebie, 
jakim wówczas bêdê, odda³bym sobie pok³on, pad³bym na twarz w geœcie 
przejêcia i adoracji. Nikt z nas nie jest po prostu sob¹, jest – w nadziei – bogiem, 
Bogu prawdziwemu podobnym.

     Tomasz Kwiecieñ OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2005, s. 47

*   *   *   *   *   *   *   *   *
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Kamienie ¿ycia
Pewnego dnia, pewien stary profesor zosta³ zaanga¿owany, aby przeprowadziæ 

kurs dla grupy dwunastu szefów wielkich koncernów amerykañskich, na temat 
skutecznego planowania czasu. 

Kurs ten by³ jednym z piêciu modu³ów przewidzianych na dzieñ szkolenia. Stary 
profesor mia³ wiêc do dyspozycji tylko jedn¹ godzinê by wy³o¿yæ swój przedmiot. 
Stoj¹c przed t¹ elitarn¹ grup¹, która by³a gotowa zanotowaæ wszystko, czego ekspert 
bêdzie naucza³, stary profesor popatrzy³ powoli na ka¿dego z osobna, nastêpnie 
powiedzia³: "Przeprowadzimy doœwiadczenie". Spod biurka, które go oddziela³o 
od studentów, stary profesor wyj¹³ wielki dzban o pojemnoœci 4 litrów, który postawi³ 
delikatnie przed sob¹. 

Nastêpnie wyj¹³ oko³o dwunastu kamieni, wielkoœci pi³ki do tenisa, i delikatnie 
w³o¿y³ je kolejno do dzbana. Gdy dzban by³ wype³niony po brzegi i niemo¿liwym by³o 
dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniós³ wzrok na swoich studentów i zapyta³ 
ich: "Czy dzban jest pe³en?" Wszyscy odpowiedzieli: "Tak" Poczeka³ kilka sekund 
i doda³: "Na pewno?". Nastêpnie pochyli³ siê znowu i wyj¹³ spod biurka naczynie 
wype³nione ¿wirem. Delikatnie wysypa³ ¿wir na kamienie, po czym potrz¹sn¹³ lekko 
dzbanem. ¯wir zaj¹³ miejsce miedzy kamieniami... a¿ do dna dzbana. Stary profesor 
znów podniós³ wzrok na audytorium i znów zapyta³: "Czy dzban jest pe³en?" 

Tym razem œwietni studenci zaczêli rozumieæ. Jeden z nich odpowiedzia³: 
"Prawdopodobnie nie" "Dobrze" odpowiedzia³ stary profesor. Pochyli³ siê jeszcze raz 
i wyj¹³ spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwaga wsypa³ piasek do dzbana. Piasek 
zaj¹³ wolna przestrzeñ miedzy kamieniami i ¿wirem. Jeszcze raz zapyta³: "Czy dzban 
jest pe³en?" 

Tym razem, bez zaj¹knienia, œwietni studenci odpowiedzieli chórem: "Nie", 
"Dobrze" odpowiedzia³ stary profesor. I tak, jak siê spodziewali, wzi¹³ butelkê wody, 
która sta³a na biurku i wype³ni³ dzban a¿ po brzegi. Stary profesor podniós³ wzrok 
na grupê studentów i zapyta³ ich:, „Jak¹ wielk¹ prawdê ukazuje nam to 
doœwiadczenie?" Nieg³upi, najbardziej odwa¿ny z uczniów, bior¹c pod uwagê 
przedmiot kursu, odpowiedzia³: "To pokazuje, ¿e nawet, jeœli nasz kalendarz jest 
ca³kiem zape³niony, jeœli naprawdê chcemy, mo¿emy dorzuciæ wiêcej spotkañ, wiêcej 
rzeczy do zrobienia". "Nie" odpowiedzia³ stary profesor, "To nie o to chodzi³o". 

"Wielka prawda, któr¹ przedstawia to doœwiadczenie jest nastêpuj¹ca: 
jeœli nie w³o¿ymy kamieni jako pierwszych do dzbana, póŸniej nie bêdzie to mo¿liwe". 
Zapanowa³o g³êbokie milczenie, ka¿dy uœwiadomi³ sobie oczywistoœæ tego 
stwierdzenia. 

Stary profesor zapyta³ ich: "Co stanowi kamienie w waszym ¿yciu?" "Wasze 
zdrowie?", "Wasza rodzina?", "Przyjaciele?", "Zrealizowanie marzeñ?", "Robienie 
tego, co jest wasz¹ pasj¹?" "Uczyæ siê?", "Odpoczywaæ?", "Daæ sobie czas...?", "Albo 
jeszcze coœ innego?" "Nale¿y zapamiêtaæ, ¿e najwa¿niejsze jest w³o¿yæ swoje 
KAMIENIE jako pierwsze do ¿ycia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy przegraæ... 
w³asne ¿ycie Jeœli damy pierwszeñstwo drobiazgom (¿wir, piasek), wype³nimy ¿ycie 
drobiazgami i nie bêdziemy mieæ wystarczaj¹co du¿o cennego czasu, by poœwiêciæ go 
na wa¿ne elementy ¿ycia. 

Zatem nie zapomnijcie zadaæ sobie pytania: "Co stanowi kamienie w moim ¿yciu?" 
„Nastêpnie w³ó¿cie je na pocz¹tku do waszego dzbana (¿ycia)”. Stary profesor 
przyjacielskim gestem d³oni pozdrowi³ audytorium i powoli opuœci³ salê... 

Co jest Twoim kamieniem, ska³¹, opok¹?
Spraw Panie abyœ by³ zawsze na w³aœciwym miejscu w naszym ¿yciu.

         Amen.
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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

00

*   *   *   *   *

1. Dziœ druga niedziela Wielkiego Postu. Koœció³ na ró¿ne sposoby pragnie nam pomóc, abyœmy 
ten œwiêty czas prze¿ywali z jak najwiêkszym po¿ytkiem. Czyni to zw³aszcza przez g³oszenie s³owa 
Bo¿ego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to tak¿e przez organizowanie 
w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabo¿eñstw pokutnych… Przypominam, 
¿e w naszym koœciele w ka¿dy pi¹tek o godz. 17  razem z Chrystusem i Jego bolej¹c¹ Matk¹ 
przemierzamy Drogê Krzy¿ow¹, a w niedziele po Mszy œw. o godz. 11  rozpamiêtujemy Mêkê Pana 
Jezusa podczas Gorzkich ¯ali. Wszystkich zachêcam do licznego udzia³u w tych nabo¿eñstwach. 
Nie lekcewa¿my i nie odrzucajmy mo¿liwoœci pog³êbienia wiary i prawdziwego nawrócenia, 
pog³êbienia naszej komunii z Bogiem.

2. Dzisiaj naszymi modlitwami obejmujemy tak¿e g³oszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach 
i tych, którzy tê Dobr¹ Nowinê o zbawieniu nios¹ na krañce ziemi. Oni czêsto na wzór Chrystusa 
cierpi¹ przeœladowania i p³ac¹ najwy¿sz¹ cenê z w³asnego ¿ycia dla odkupienia innych braci.

3. Wpatrzeni w Ukrzy¿owanego, który dla nas wyrzek³ siê wszystkiego i z³o¿y³ w ofierze swoje ¿ycie, 
z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy 
nasze i naszych bliŸnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy siê od udzia³u w g³oœnych 
rozrywkach, od spo¿ywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodziæ Bogu 
grzechy pijañstwa, rozwi¹z³oœci, nieuczciwoœci i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, ¿e Wielki Post 
jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zak³óc¹ huczne spotkania czy imprezy 
rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z wiêksz¹ trosk¹ spojrzyjcie w tym czasie na swoje 
dzieci. To na Was spoczywa obowi¹zek dobrego wychowania dzieci, tak¿e w duchu tradycji i naszej 
polskiej pobo¿noœci. 

4. W pi¹tek, 25 marca, przypada uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Uroczystoœæ tê obchodzimy 
w Koœciele jako Dzieñ Œwiêtoœci ̄ ycia oraz Dzieñ Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. ̄ ycie – wielki 
dar Stwórcy - jest œwiête od poczêcia w ³onie matki a¿ do œmierci, domaga siê poszanowania i obrony. 
Pamiêtajmy, ¿e nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma w³adzy. Na Mszy œw. o godz. 18  bêdzie mo¿na 
w sposób uroczysty podj¹æ Duchow¹ Adopcjê. 

Niech Wam wszystkim Bóg b³ogos³awi!

           Wasz Proboszcz
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