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Jeszcze siê kiedyœ rozsmucê,
Jeszcze do Ciebie powrócê, Chrystusie...
Jeszcze tak strasznie zap³aczê,
¯e przez ³zy Ciebie zobaczê, Chrystusie...
I tak¹ wielk¹ ¿a³ob¹
Bêdê siê ¿ali³ przed Tob¹, Chrystusie...
¯e duch mój przed Tob¹ klêknie
I wtedy serce mi pêknie, Chrystusie...
Julian Tuwim

Rozwa¿aj¹c Mêkê Jezusa, najczêœciej skupiamy
siê na Jego cierpieniach fizycznych. Spróbujmy jednak
skupiæ siê na tym, co dzia³o siê w Jego sercu. Mo¿emy
siê tylko domyœlaæ jak wielkim bólem by³o dla Jezusa odrzucenie
i wyszydzenie przez Jego w³asny naród: „Hañba z³ama³a moje serce i si³ mi
zabrak³o, na wspó³czuj¹cego czeka³em cz³owieka, ale go nie by³o, i na
pocieszaj¹cych, lecz ich nie znalaz³em” (Ps.69,21).
Jezus bola³ nie nad sob¹, lecz nad tym, ¿e odrzucaj¹c Go, ludzie
odwrócili siê od tej mi³oœci, któr¹ Bóg Ojciec im przez Niego ofiarowa³.
Jak wielu z nas obdarzy³o mi³oœci¹ kogoœ, kto nastêpnie odwróci³ siê
do nas plecami lub Ÿle nas potraktowa³? W takich sytuacjach poczucie
odrzucenia wydaje siê byæ nie do zniesienia, czêsto pozostawiaj¹c w nas
d³ugotrwa³¹ urazê, pragnienie zemsty lub wrêcz nienawiœæ.
Nie ma jednak powodu, dla którego mielibyœmy pozostawaæ w wiêzieniu
odrzucenia, niechêci i gniewu.
W rozpoczynaj¹cym siê Wielkim Tygodniu nie u¿alaj
siê nad sob¹, lecz oddaj Panu wszystkie krzywdy,
których dozna³eœ od ludzi. Proœ Ducha Œwiêtego, aby
uwolni³ ciê od twoich ciê¿arów, a zw³aszcza od
duchowych uraz i niechêci do przebaczenia. Niech On
udzieli ci mocy do przebaczenia wszystkim twoim
winowajcom. A jeœli jest taka koniecznoœæ, bo równie¿ ty
wobec kogoœ zawini³eœ, to sam proœ o przebaczenie.
ks. Dariusz
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Gdy siê przybli¿yli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus
pos³a³ swoich uczniów i rzek³ im: „IdŸcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie
oœlicê uwi¹zan¹ i Ÿrebiê z ni¹. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie do Mnie. A gdyby wam kto
co mówi³, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puœci”. Sta³o siê to, ¿eby siê spe³ni³o
s³owo proroka: Powiedzcie Córze Syjoñskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie ³agodny,
siedz¹cy na osio³ku, Ÿrebiêciu oœlicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus poleci³.
Przyprowadzili oœlicê i Ÿrebiê i po³o¿yli na nie swe p³aszcze, a On usiad³ na nich. A ogromny
t³um s³a³ swe p³aszcze na drodze, inni obcinali ga³¹zki z drzew i œcielili na drodze. A t³umy,
które Go poprzedza³y i które sz³y za Nim, wo³a³y g³oœno: „Hosanna Synowi Dawida.
B³ogos³awiony, który przychodzi w imiê Pañskie. Hosanna na wysokoœciach”. Gdy wjecha³
do Jerozolimy, poruszy³o siê ca³e miasto, i pytano: „Kto to jest?” A t³umy odpowiada³y:
„To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.

* * * * * * * * * * * *
HERB KRÓLESTWA
T³um witaj¹cy Jezusa wo³a³: „B³ogos³awione królestwo (…) które
przychodzi”. Te okrzyki wyp³ywa³y z serc przepe³nionych radoœci¹
ze spe³niaj¹cej siê Bo¿ej obietnicy. Ale ona nie spe³nia³a siê wed³ug
planu i oczekiwañ ludzi. Bóg wybra³ w³asn¹ strategiê.
Jezus Król korzysta z dziwnych œrodków, by ustanowiæ
i utwierdziæ swoje królestwo, na którego charakter wskazuje ich
wybór. Oœl¹tko i krzy¿ s¹ wymownymi znakami Jezusowego
panowania i s¹ tak swoiste, ¿e mog³yby zostaæ wpisane w herb Jego królestwa.
Oœl¹tko zamiast czystej krwi rumaka jest symbolem wielkiej pokory. Jezus nie pos³uguje
siê militarn¹ potêg¹, ale rz¹dzi z pokor¹, ³agodnoœci¹ i cichoœci¹. Ta „niekrólewska
postawa” sprawia, ¿e bywa lekcewa¿ony i pos¹dzany o s³aboœæ, jednak On wie, co robi
i dlaczego.
Krzy¿ jest znakiem radykalnego daru z siebie, ca³kowitej mi³oœci. Jezus w³ada z mi³oœci¹
i jej prawo ustanawia naczeln¹ zasad¹ swojego królestwa. On jako pierwszy wype³ni³
to prawo do koñca. Kiedy zgin¹³ na krzy¿u, zawiedzeni odchodzili ci, którzy Go zupe³nie
nie rozumieli, oraz ci, którzy nie wierzyli wystarczaj¹co.
Jezusowe królestwo ma w herbie oœl¹tko i krzy¿, pokorê i mi³oœæ. Choæ jest ono
„nie z tego œwiata”, w tym œwiecie zapuszcza korzenie i ziemskich ludzi uczy swojej logiki.
Czy ten herb jest moim herbem?
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * * * * *
„Niedziela Palmowa”
Widzia³am lud z palmami...
I wszyscy szli z grzechami...
Dostrzeg³am Jezusa bez winy...
Z jakiej przyczyny wkracza³ do Jerozolimy
witany palmami i uwielbienia krzykami?
Przecie¿ wiedzia³, ¿e czeka Go tu i "Hosanna" i Golgota...
Czy to z Mi³oœci do cz³owieka ochota
z³o¿yæ w grobie Swe Boskie ukrzy¿owane Cia³o
na odkupienie naszych win,
za brak braterskiej Mi³oœci...
Marianna Jankowska

Pos³aniec œw. Brunona Nr 143

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
SZÓSTE PRZYKAZANIE BO¯E
Nie cudzo³ó¿.
MÊ¯CZYZNA I KOBIETA
Pan Bóg stworzy³ cz³owieka daj¹c mu piêkne cia³o. Inaczej
wygl¹da mê¿czyzna, inaczej kobieta. Mê¿czyŸni zostaj¹ ojcami,
kobiety - matkami. Wszystko to s¹ sprawy wa¿ne i œwiête. Aby nie
naruszyæ tej œwiêtoœci, mamy wrodzone poczucie wstydu. Dlatego
niektóre czêœci cia³a winny byæ zakryte, nie nale¿y ich ods³aniaæ,
ogl¹daæ i dotykaæ. Nie jest grzechem to wszystko, co jest konieczne dla czystoœci
i zdrowia cia³a. Dlatego siê k¹piemy i wolno rozebraæ siê wobec lekarza.
Mê¿czyzna i kobieta zak³adaj¹ rodzinê i maj¹ dzieci. Œwiêtoœci naszego cia³a
i œwiêtoœci rodziny broni przykazanie szóste.
Panu Bogu podoba siê cz³owiek skromny i czysty.
Pan Jezus powiedzia³: B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga
ogl¹daæ bêd¹!
Czystoœæ i skromnoœæ bardzo czêsto s¹ naruszane w filmach lub
czasopismach, które nale¿y nazwaæ bezwstydnymi i z³ymi. Nie powinniœmy takich
filmów i ilustracji ogl¹daæ.

Sakrament bierzmowania
1. Kim s¹ anio³owie?
Anio³owie s¹ stworzeniami duchowymi, które nieustannie
wielbi¹ Boga i s³u¿¹ Jego zbawczym zamys³om wobec innych
stworzeñ. Anio³ów, zbuntowanych przeciwko Bogu, którzy dzia³aj¹
na szkodê ludzi i ich zbawienia, okreœlamy mianem szatana czyli
diab³a.
2. Kim jest cz³owiek?
Cz³owiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi,
maj¹cym rozum i woln¹ wolê. Jest jednoœci¹ cia³a i duszy
nieœmiertelnej. Cz³owiek zosta³ stworzony przez Boga, aby Go
czci³, kocha³ i s³u¿y³ Mu, cieszy³ siê darem ¿ycia na ziemi, a przez to osi¹gn¹³ szczêœcie
wieczne.
3. Co to jest grzech pierworodny?
Grzech pierworodny to niepos³uszeñstwo pierwszego cz³owieka wzglêdem Boga,
wskutek czego utraci³ pierwotn¹ œwiêtoœæ i sprawiedliwoœæ. Na skutek grzechu
pierworodnego natura ludzka zosta³a os³abiona, poddana niewiedzy, cierpieniu
i panowaniu œmierci; jest sk³onna do grzechu. Grzech ten przeszed³ na wszystkich ludzi.
Spoœród ludzi od zmazy grzechu pierworodnego zosta³a zachowana Najœwiêtsza Maryja
Panna, dlatego okreœlamy J¹ mianem Niepokalanie Poczêtej. Grzech pierworodny zostaje
zg³adzony podczas Chrztu Œwiêtego.

* * * * * * * *

Màdroúã to ùaska widzenia wszystkiego oczami Boga.

(Franciszek)
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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. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najwa¿niejszy okres naszych przygotowañ do œwiêtowania Zmartwychwstania
Pañskiego. Starajmy siê prze¿yæ ten tydzieñ w skupieniu, uczestniczyæ w nabo¿eñstwach Wielkiego Tygodnia,
aby wzmacniaæ nasz¹ wiarê i coraz pe³niej i bardziej œwiadomie prze¿ywaæ najwiêksze wydarzenie w historii zbawienia.
00
2. W Wielki Czwartek rano ksi¹dz biskup odprawi w katedrze Mszê krzy¿ma o godz.10 . Podczas tej Mszy œw. kap³ani
odnowi¹ swoje przyrzeczenia oraz zostan¹ poœwiêcone oleje, które nastêpnie s¹ wykorzystywane podczas udzielania
sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz œwiêceñ prezbiteratu i biskupstwa.
3. Wieczorem Msz¹ œw. Wieczerzy Pañskiej rozpoczniemy celebracjê Triduum Paschalnego, które bêdzie trwa³o do niedzieli
Zmartwychwstania Pañskiego. S¹ to ju¿ dni œwi¹teczne, gdy¿ wspominamy i celebrujemy najwa¿niejsze wydarzenia
naszego odkupienia. Dlatego te¿, mimo i¿ s¹ to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy siê nie opuszczaæ tych
nabo¿eñstw.
Msza œw. Wieczerzy Pañskiej (w Wielki Czwartek) bêdzie sprawowana przez wszystkich kap³anów naszej parafii
00
00
00
o godz.18 . Liturgia Wielkiego Pi¹tku rozpocznie siê o godz.18 , a Wigilii Paschalnej (w Wielk¹ Sobotê) o godz.19 .
4. Wielki Czwartek to tak¿e dzieñ ustanowienia sakramentów Eucharystii i kap³añstwa. Nie zapominajmy w tym dniu
o dziêkczynieniu za tak wielkie dary.
5. Wielki Pi¹tek to dzieñ, w którym wspominamy mêkê Pana Jezusa, dlatego te¿ na znak jednoœci z Nim zobowi¹zani
jesteœmy do zachowania wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych i œcis³ego postu. Przypominamy, ¿e wstrzemiêŸliwoœæ
od potraw miêsnych obowi¹zuje wszystkich od 14. roku ¿ycia, bez górnej granicy wieku, natomiast post iloœciowy
obowi¹zuje od 18. do 60. roku ¿ycia. Mo¿emy w tym dniu spo¿yæ jeden posi³ek do syta, a pozosta³e dwa tylko, aby siê trochê
po¿ywiæ. Zachêcamy równie¿, by tak¿e w sobotê zachowaæ wstrzemiêŸliwoœæ w spo¿ywaniu posi³ku, co pozwoli nam z tym
wiêksz¹ radoœci¹ w sercu zasi¹œæ do wielkanocnego sto³u w niedzielny poranek.
6. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Pi¹tek nie sprawuje siê Mszy œw. Liturgia Wigilii paschalnej
bowiem, sprawowana póŸno wieczorem, jest ju¿ rozpoczêciem celebracji uroczystoœci Zmartwychwstania Pañskiego.
00
00
00
B³ogos³awienie pokarmów rozpoczniemy od godz.9 i œwiêcenie co godzinê do godz. 17 . W Janowie o godz. 9 . W tym czasie
bêdzie równie¿ trwa³a adoracja Najœwiêtszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy siê zatem tak zaplanowaæ
nasze przyjœcie do koœcio³a, abyœmy mogli zatrzymaæ siê choæ 15 min. na adoracji.
00
7. Rezurekcja z Uroczyst¹ procesj¹ w Niedzielê Zmartwychwstania tradycyjnie o godz. 6 .
00
00
00
00
Pozosta³e Msze œw. o godz. 9 , 11 , 13 i 18 .
00
00
00
00
00
W Poniedzia³ek Wielkanocny Msze œw. o godz. 7 , 9 , 11 , 13 i 18 .
Wasz Proboszcz
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