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Najpiêkniejszy dar to
przebaczenie. Tam, gdzie
nie chce siê przebaczyæ, od razu
powstaje mur. Od muru zaœ
zaczyna siê wiêzienie.
Phil Bosmans

Im jesteœmy starsi, tym trudniej jest nam przebaczyæ i prosiæ o przebaczenie.
Kiedy piêcioletni ch³opcy pobij¹ siê, umiej¹ szybko zapomnieæ o tym, co ich
podzieli³o. Jednaj¹ siê i nie potrafi¹ d³ugo ¿ywiæ urazy. Dla doros³ych przyznanie
siê do winy i przebaczenie komuœ, kto nas zrani³ jest czymœ znacznie trudniejszym.
Byæ mo¿e dzieje siê tak dlatego, ¿e umiemy odró¿niæ proste przepraszam
od pokornej proœby o przebaczenie. Wiemy, ¿e prawdziwa skrucha wymaga
szczerego ¿alu z powodu zadania komuœ bólu, ¿e potrzebna jest intencja
naprawienia wyrz¹dzonej krzywdy. A to nie jest takie proste. Kiedy jednak zajrzymy
do Pisma Œwiêtego, dostrze¿emy inn¹, wa¿n¹ prawdê: skrucha jest najpierw
przede wszystkim darem Ducha Œwiêtego, który przemienia nasze serca
i upodabnia nas do Jezusa. Kiedy rozpoznajemy swój grzech i uznajemy w³asn¹
winê, mo¿emy byæ pewni, ¿e dzia³a w nas Duch Œwiêty. Bóg zaprasza nas
codziennie byœmy badali nasze sumienie, prosz¹c Ducha Œwiêtego, aby ukaza³
nam, w czym zgrzeszyliœmy. Nie po to, byœmy poczuli siê winni, ale po to, byœmy
otrzymali Bo¿e przebaczenie i oczyszczenie. Jeœli twój umys³ z uporem zajmuje
siê wspominaniem dawnych grzechów, proœ Ducha Œwiêtego, aby sam kierowa³
twoimi myœlami. Zdumiewaj¹ce jak pamiêæ potrafi odtwarzaæ
wci¹¿ od nowa te same sceny i nie dopuœciæ do wyzwolenia
siê z poczucia winy. Gdy tylko coœ takiego ci siê przydarzy,
uciekaj siê do Pana, wo³aj¹c: „Duchu Œwiêty, wiem
¿e mieszkasz we mnie. Poddaje Ci mój umys³, moje myœli
i wspomnienia. PrzyjdŸ i ratuj mnie!”.
W koñcu uzyskasz pewnoœæ, ¿e mi³oœæ Boga do ciebie jest
wiêksza od ka¿dego grzechu, jaki pope³ni³eœ lub móg³byœ
pope³niæ. I ¿e Bóg kocha ciê tak bardzo, ¿e nie pozostawi ciê
w ciemnoœciach.
ks. Dariusz
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Pos³aniec œw. Brunona Nr 140
Ewangelia wg Œw. Jana (J 4,5-42)

Jezus przyby³ do miasteczka samarytañskiego, zwanego Sychar, w pobli¿u pola, które /niegdyœ/ da³
Jakub synowi swemu, Józefowi. By³o tam Ÿród³o Jakuba. Jezus zmêczony drog¹ siedzia³ sobie przy studni.
By³o to oko³o szóstej godziny. Nadesz³a /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpn¹æ wody. Jezus rzek³ do niej:
Daj Mi piæ! Jego uczniowie bowiem udali siê przedtem do miasta dla zakupienia ¿ywnoœci. Na to rzek³a
do Niego Samarytanka: Jak¿e¿ Ty bêd¹c ¯ydem, prosisz mnie, Samarytankê, bym Ci da³a siê napiæ? ¯ydzi
bowiem z Samarytanami unikaj¹ siê nawzajem. Jezus odpowiedzia³ jej na to: O, gdybyœ zna³a dar Bo¿y
i /wiedzia³a/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi siê napiæ - prosi³abyœ Go wówczas, a da³by ci wody ¿ywej.
Powiedzia³a do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest g³êboka. Sk¹d¿e wiêc weŸmiesz
wody ¿ywej? Czy Ty jesteœ wiêkszy od ojca naszego Jakuba, który da³ nam tê studniê, z której pi³ i on sam,
i jego synowie i jego byd³o? W odpowiedzi na to rzek³ do niej Jezus: Ka¿dy, kto pije tê wodê, znów bêdzie
pragn¹³. Kto zaœ bêdzie pi³ wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³ na wieki, lecz woda, któr¹ Ja mu
dam, stanie siê w nim Ÿród³em wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu. Rzek³a do Niego kobieta: Daj mi tej
wody, abym ju¿ nie pragnê³a i nie przychodzi³a tu czerpaæ. A On jej odpowiedzia³: IdŸ, zawo³aj swego mê¿a
i wróæ tutaj. A kobieta odrzek³a Mu na to: Nie mam mê¿a. Rzek³ do niej Jezus: Dobrze powiedzia³aœ:
Nie mam mê¿a. Mia³aœ bowiem piêciu mê¿ów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mê¿em.
To powiedzia³aœ zgodnie z prawd¹. Rzek³a do Niego kobieta: Panie, widzê, ¿e jesteœ prorokiem. Ojcowie
nasi oddawali czeœæ Bogu na tej górze, a wy mówicie, ¿e w Jerozolimie jest miejsce, gdzie nale¿y czciæ
Boga. Odpowiedzia³ jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, ¿e nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze,
ani w Jerozolimie nie bêdziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy,
poniewa¿ zbawienie bierze pocz¹tek od ¯ydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem ju¿ jest, kiedy to
prawdziwi czciciele bêd¹ oddawaæ czeœæ Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieæ Ojciec.
Bóg jest duchem; potrzeba wiêc, by czciciele Jego oddawali Mu czeœæ w Duchu i prawdzie. Rzek³a
do Niego kobieta: Wiem, ¿e przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam
wszystko. Powiedzia³ do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tob¹ mówiê. Na to przyszli Jego uczniowie
i dziwili siê, ¿e rozmawia³ z kobiet¹. Jednak¿e ¿aden nie powiedzia³: Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu
z ni¹ rozmawiasz? Kobieta zaœ zostawi³a swój dzban i odesz³a do miasta. I mówi³a tam ludziom: PójdŸcie,
zobaczcie cz³owieka, który mi powiedzia³ wszystko, co uczyni³am: Czy¿ On nie jest Mesjaszem? Wyszli
z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówi¹c: Rabbi, jedz! On im rzek³: Ja mam
do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili wiêc uczniowie jeden do drugiego: Czy¿ Mu kto
przyniós³ coœ do zjedzenia? Powiedzia³ im Jezus: Moim pokarmem jest wype³niæ wolê Tego, który Mnie
pos³a³, i wykonaæ Jego dzie³o. Czy¿ nie mówicie: Jeszcze cztery miesi¹ce, a nadejd¹ ¿niwa? Oto powiadam
wam: Podnieœcie oczy i popatrzcie na pola, jak bielej¹ na ¿niwo. ¿niwiarz otrzymuje ju¿ zap³atê i zbiera plon
na ¿ycie wieczne, tak i¿ siewca cieszy siê razem ze ¿niwiarzem. Tu bowiem okazuje siê prawdziwym
powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wys³a³em ¿¹æ to, nad czym wyœcie siê nie natrudzili. Inni
siê natrudzili, a w ich trud wyœcie weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczê³o w Niego wierzyæ dziêki
s³owu kobiety œwiadcz¹cej: Powiedzia³ mi wszystko, co uczyni³am. Kiedy wiêc Samarytanie przybyli
do Niego, prosili Go, aby u nich pozosta³. Pozosta³ tam zatem dwa dni. I o wiele wiêcej ich uwierzy³o na Jego
s³owo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy ju¿ nie dziêki twemu opowiadaniu, na w³asne bowiem uszy
us³yszeliœmy i jesteœmy przekonani, ¿e On prawdziwie jest Zbawicielem œwiata.

* * * * * * * * * * * *
DAJ MI PiÆ
Ca³¹ dzisiejsz¹ Liturgiê S³owa ³¹czy temat wody. Pod wp³ywem uderzenia
Moj¿esza woda wyp³ywa ze ska³y. Ewangelia rozgrywa siê przy studni, przy której
Jezus chce siê napiæ, i owo naturalne pragnienie wykorzystuje, aby doprowadziæ
Samarytankê do wyra¿enia proœby: „daj mi tej wody, abym ju¿ nie pragnê³a”.
Co jest t¹ wod¹, której motyw przewija siê przez dzisiejsze czytania i przez wiele
stron Pisma œw.? Co jest t¹ wod¹, której – gdy ktoœ zostaje o niej pouczony – nagle
zaczyna pragn¹æ o wiele bardziej ni¿ wody ze studni? Wyjaœnienia udziela œw. Pawe³ w dzisiejszym drugim
czytaniu, które równie¿ jest o wodzie: „mi³oœæ Bo¿a rozlana jest w naszych sercach przez Ducha
Œwiêtego”. Teraz ju¿ wiemy, o co chodzi z t¹ wod¹: chodzi o mi³oœæ. Samarytanka, po wielu przygodach
z poszukiwaniem mi³oœci („mia³aœ bowiem piêciu mê¿ów...”), nagle trafia przed oblicze Jezusa. Jego wzrok
i Jego s³owa s¹ jak uderzenia Moj¿esza o ska³ê (wytryskuje z niej woda i pragnienie wody) – z serca
Samarytanki wyrywa siê ju¿ nie proœba, lecz b³aganie o „mi³oœæ Bo¿¹, która – jak pisze œw. Pawe³ –
mog³aby byæ rozlana w jej sercu przez Ducha Œwiêtego”.
O tym wszystkim mówi nam Chrystus na kilka tygodni przed najwa¿niejszymi wydarzeniami Triduum
Paschalnego. Jakby chcia³ nas podprowadziæ do spotkania naszych pragnieñ z najwiêkszym zdrojem ³ask,
jakim bêdzie Jego otwarte serce, przebite na krzy¿u. Przygotowujmy swoje serce na to spotkanie. A jeœli
jeszcze jest ono tward¹ ska³¹, uderzmy w ni¹ lask¹ skruchy i pokuty. Jest jeszcze czas, ale jest go coraz
mniej.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”
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Porz¹dek Rekolekcji Wielkopostnych
w parafii Œw. Brunona w £om¿y w dn. 30 marca – 02 kwietnia 2014r
Niedziela – 30.03.
Msze œw. o godz.:
00

7
00
9
00
11
00
13
00
15
00
18
00
19
Poniedzia³ek – 31.03.
Msze œw. o godz.:
00
7
00
9
30
10
00
12
00
17
00
19
Wtorek – 01.04.
Msze œw. o godz.:
00
7
00
9
30
10
00
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00
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00
19
Œroda – 02.04.
Msze œw. o godz.:
00
7
00
9
30
10
00
12
00
17
00
19

(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla dzieci)
(dla m³odzie¿y przed Bierzmowaniem)
(z nauk¹ ogóln¹)
Wielkopostny Koncert Pasyjny w wykonaniu
Wioletty Brzeziñskiej (wiêcej informacji - skan kodu).

(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla dzieci)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla m³odzie¿y)
(z nauk¹ ogóln¹)

(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla dzieci)
(dla chorych)
(dla m³odzie¿y)
(z nauk¹ ogóln¹)

(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla dzieci)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla m³odzie¿y)
(z nauk¹ ogóln¹)

Rekolekcje przeprowadzi ks. Waldemar Grzeszczuk
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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. Trzecia niedziela Wielkiego Postu, któr¹ prze¿ywamy, wprowadza nas ponownie na drogê
katechumenatu. Poprzez s³owo Bo¿e, które jest do nas skierowane w liturgii s³owa, jesteœmy
zaproszeni do pog³êbienia naszej refleksji na temat chrztu, który przyjêliœmy. Zastanówmy siê
zatem, czym jest dla nas przynale¿noœæ do Koœcio³a i jak w konkrecie ¿ycia wyznajemy nasz¹
wiarê.
2. We wtorek - 25 marca - Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego jest zarazem Dniem Œwiêtoœci
¯ycia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. W tym dniu osoby, które pragn¹ podj¹æ siê zadania
modlitwy w intencji zagro¿onego ¿ycia dziecka poczêtego, bêd¹ mog³y rozpocz¹æ swoj¹
00
dziewiêciomiesiêczn¹ nowennê. Na Mszy œw. o godz. 18 Nabo¿eñstwo z podjêciem Duchowej
Adopcji.
W tym dniu odbêdzie siê Marsz ¯ycia z Koœcio³a Krzy¿a Œwiêtego do £om¿yñskiej Katedry.
00
Po Mszy Œw. o godz. 18 , któr¹ w koœciele Krzy¿a Œw. odprawi Biskup £om¿yñski – na Marsz
¯ycia zaproszeni s¹ wszyscy mieszkañcy £om¿y…
3. Pamiêtajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczête dzieci, ale równie¿ za ich matki i ojców.
Proœmy, by ¿ycie by³o szanowane od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci.
4. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii bêd¹ od dnia 30 marca do 2 kwietnia br.; poprowadzi
je ks. Waldemar Grzeszczuk – kapelan Szkó³ im B. Jañskiego w Warszawie.
00
5. W przysz³¹ niedzielê na rozpoczêcie rekolekcji po Mszy œw. o godz. 18 – w koœciele naszym
odbêdzie siê koncert pieœni wielkopostnych w wykonaniu Wioletty Brzeziñskiej – laureatki
„Szansy na sukces”. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie www.violabrzezinska.pl
00
Zapraszamy 30 marca po Mszy œw. o godz. 18 .
Wasz Proboszcz
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