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Zatrzymaj siê na chwilê,
odetchnij piêknem œwiata
zatrzymaj siê na chwilê,
zauwa¿ swego brata
zatrzymaj siê na chwilê
nad tym, co w sercu kryjesz
zatrzymaj siê na chwilê
i pomyœl, po co ¿yjesz...
Dla wielu ludzi czas Wielkiego Postu nie ró¿ni siê niczym od innych
okresów w roku, ale dla szukaj¹cych Pana jest to czas, w którym Bóg
w szczególny sposób objawia swoj¹ nieskoñczon¹ mi³oœæ. Jest to czas ³aski,
w którym Jezus pragnie przemawiaæ do naszych serc. On nigdy siê nam
nie narzuca i nie zmusza do niczego, ale obiecuje, ¿e je¿eli bêdziemy szukali
Go z ca³ego serca, mo¿emy doœwiadczyæ ³aski, która mo¿e przemieniæ nasze
¿ycie.
Rzecz jasna, ¿ycie codzienne nie zatrzyma siê na ten czas w swoim biegu.
Nie mo¿emy przecie¿ od³o¿yæ na bok naszych obowi¹zków domowych ani
zawodowych, ale to wszystko mo¿emy w³¹czyæ w Bo¿e Plany.
Rolnicy wiele godzin orz¹ ziemiê i przygotowuj¹ j¹ do siania nowych
ziaren. Musz¹ tak postêpowaæ, jeœli chc¹ ujrzeæ plony na swych polach.
Podobnie czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji jest czasem przygotowania
nas do duchowego wzrostu.
„Nie bój siê i nie lêkaj, poniewa¿ z tob¹ jest Pan, Bóg twój, wszêdzie,
gdziekolwiek pójdziesz” (Joz.1,9). Obietnica ta odnosi siê do wszystkich,
którzy zmagaj¹ siê z grzechem i podejmuj¹ wezwanie do
œwiêtoœci. Jezus jest zawsze przy nas, ko³acze do drzwi
naszych serc i prosi abyœmy Mu otworzyli (Ap. 3,20). Gdy
uchylimy, wejdzie do œrodka i ogarnie nas swoj¹ mi³oœci¹.
Je¿eli podejmiemy wysi³ek, by zbli¿yæ siê do Pana,
mo¿emy byæ pewni, ¿e On pob³ogos³awi nas i nasze
rodziny o wiele hojniej ni¿ siê spodziewamy.
ks. Dariusz
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Ewangelia niedzielna - wg Œw. Jana (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”.
* * *
Takie spotkania by³y ju¿ trzy: s³uga Abrahama (swat Izaaka) spotka³ Rebekê, Jakub –
Rachelê, Moj¿esz – Seforê. Schemat spotkania zawsze ten sam: spotkanie mê¿czyzny i
kobiety przy studni, rozmowa, kobieta odchodzi do domu, potem sprowadza siê mê¿czyznê i
odbywaj¹ siê zaœlubiny. W dzisiejszej Ewangelii chodzi o zaœlubiny ludzkiej duszy z Duchem
Œwiêtym („gdybyœ wiedzia³a, kim jest ten, kto do ciebie mówi, prosi³abyœ, a da³by ci wody
¿ywej”), o przebaczenie grzechów („idŸ i zawo³aj swego mê¿a”), o ugaszenie wiecznego
pragnienia, jakim stworzenie ³aknie swego Stwórcy.
Tomasz Kwiecieñ OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2005, s. 75
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Nie wiesz co zrobiæ?
Zapytaj Boga!
W œwiecie, kiedy ka¿dy z nas ma jakieœ problemy, szukamy ró¿nych dróg ich
rozwi¹zañ. Dla ludzi g³êboko wierz¹cych zawierzanie swoich problemów w modlitwie stanowi
wielk¹ ulgê.
Jezus umar³ za nas na krzy¿u, uwalniaj¹c od grzechu i zaniedbañ. Dziœ równie¿ pragnie,
byœmy sk³adali troski na Jego ramiona. Najlepszym sposobem jest powierzanie siê Bogu
w modlitwie, On jest naszym najlepszym przyjacielem, gotowym do wszelkiej pomocy.
Mo¿emy siê do Niego zwróciæ z ka¿dym problemem. Jest bezinteresowny, nie oczekuje nic
w zamian, a Jego "wskazówki" s¹ bezcenne. Bóg cieszy siê, kiedy powierzamy Mu swoje
troski, nawet te najbardziej b³ahe. To On stworzy³ cz³owieka i najlepiej wie, co jest dla niego
dobre. Wie równie¿ z jakimi problemami musi siê codziennie zmagaæ oraz co uczyniæ, aby mu
pomóc. Z Jego wsparciem nawet najbardziej krête dró¿ki staj¹ siê jedn¹, prost¹ drog¹.
Wêdrówka po niej jest niczym spacer brzegiem morza w s³oneczny dzieñ. Bóg zawsze
znajdzie dla nas czas, mimo i¿ tak wielu ludzi siê do Niego zwraca. Mog³oby siê wydawaæ,
¿e niemo¿liwe jest poœwiêcanie uwagi tylu osobom na raz. Jednak dla Boga nie stanowi to
problemu! On zawsze znajdzie dla nas czas.
Lubisz kroczyæ prost¹, harmonijn¹ i spokojn¹ drog¹?
Jeœli tak, to ju¿ wiesz, co robiæ w razie gdybyœ znalaz³ siê na innej...
Ewelina Jankowska i Anna Syski

* * * * *
W ostatnim czasie w Koœciele Katolickim mo¿emy zaobserwowaæ doœæ ciekawy proceder
zapraszania na spotkania z wiernymi znanych, przede wszystkim z mass mediów, ludzi
zwi¹zanych z koœcio³em. To zjawisko powoli zaczê³o docieraæ równie¿ do naszej diecezji.
W lutym br. w Koœciele O.O. Kapucynów w £om¿y goœci³ znany publicysta Tomasz
Terlikowski, a na pocz¹tku marca w parafii pw. Trójcy Przenajœwiêtszej w Zambrowie Szymon
Ho³ownia; do wielu koœcio³ów w ca³ej Polsce zapraszani s¹ aktorzy, dziennikarze, ludzie
kultury, którzy daj¹ œwiadectwo swojej wiary. Gdy tak przygl¹da³am siê temu zjawisku, zaczê³o
mnie zastanawiaæ, co sk³ania organizatorów, w du¿ej mierze ksiê¿y, do podejmowania takich
inicjatyw. Czy ju¿ taka zwyczajna i codzienna ewangelizacja wiernych nie wystarcza?
Czy mo¿e w obecnych czasach ludzie wol¹ s³uchaæ telewizyjnej gwiazdy ni¿ pos³uguj¹cych im
kap³anów?
W jednym z takich spotkañ, we wspomnianym ju¿ Zambrowie, mia³am okazjê
uczestniczyæ. Pierwszym pozytywnym zaskoczeniem by³o to, ¿e ju¿ na Mszy œwiêtej
poprzedzaj¹cej spotkanie œwi¹tynia po brzegi wype³niona by³a ludŸmi, a wiêc takie inicjatywy
zwiêkszaj¹ tak zwan¹ frekwencjê. Wielu ludzi, którzy na co dzieñ s¹ neutralni i raczej nie
uczestnicz¹ regularnie w Eucharystii przysz³o, bo us³ysza³o, ¿e przyjedzie ten Ho³ownia z Mam
Talent, czy jakaœ inna s³awna osoba uznana i pozytywnie kojarzona przez spo³eczeñstwo.
Jeœli przez te dwie godziny ten przypadkowy przechodzeñ, chc¹cy zobaczyæ gwiazdê,
choæ na chwilê pomyœla³ o Bogu, to pierwszy sukces zosta³ osi¹gniêty. A o Bogu na pewno
pomyœla³, bowiem ludzie zapraszani na takie spotkania, s¹ na ogó³ bardzo przekonywuj¹cy.
Ju¿ na starcie maj¹ wiêksz¹ mo¿liwoœæ osi¹gniêcia sukcesu w ewangelizacji wiernych
ni¿ ktokolwiek inny, bo s¹ lubiani, zazwyczaj s¹ ludŸmi œwieckimi, nie kojarz¹ siê bezpoœrednio
z tym, jak mówi wielu „nudnym koœcio³em” i ze wzglêdu na pozycjê jak¹ osi¹gnêli, s¹ przez
ludzi s³uchani. Treœci przekazywane na takich spotkaniach s¹ tak ro¿ne, jak i ich prowadz¹cy.
Jedni opowiadaj¹ o swojej duchowej przemianie w wyniku jakiegoœ wstrz¹saj¹cego zdarzenia,
inni o spotkaniu z Bogiem podczas przygotowañ do filmu, w którym grali duchown¹ osobê
lub jakiegoœ œwiêtego, jeszcze inni zwyczajnie mówi¹, dlaczego wierz¹ i przy okazji promuj¹
np. nowo napisan¹ przez siebie ksi¹¿kê. Takie spotkania nios¹ te¿ wiele korzyœci dla ludzi
wierz¹cych, powoduj¹, ¿e oni sami zaczynaj¹ bardziej otwarcie mówiæ o wierze, nie wstydz¹
siê jej. Zaczynaj¹ uto¿samiaæ siê ze swoj¹ wspólnot¹.
Wiadomo, ¿e takie inicjatywy nie mog¹ zast¹piæ nabo¿eñstwa, kazania, Eucharystii, ale s¹
wspania³ym dodatkiem dla wierz¹cych, a przede wszystkim zachêt¹ dla niewierz¹cych.
Zapewne nie odmieni¹ ich ¿ycia, ale sk³oni¹ do refleksji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w XXI wieku
koœció³ musi wyjœæ poza ramy, w których siê umieœci³, musi otworzyæ siê na szersze krêgi ludzi.
Karolina Góralczyk

Str.4

Pos³aniec œw. Brunona Nr 15
Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
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
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Pamiêtajmy, ¿e najwa¿niejszym zadaniem w tym œwiêtym czasie jest nasze nawrócenie.
Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego ¿ycia osobistego i spo³ecznego,
rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Bo¿e Mi³osierdzie. Nawrócenie ma siê
bowiem dokonaæ przede wszystkim w naszym sercu. Pomagaj¹ w tym zewnêtrzne
praktyki pokutne oraz udzia³ w wielkopostnych nabo¿eñstwach: pi¹tkowej Drodze
Krzy¿owej i niedzielnych Gorzkich ¯alach. Przypominam, ¿e za pobo¿ny udzia³ w tych
nabo¿eñstwach mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowieñ, odwrócenia siê od z³a i czynienia dobra.
Warto, ¿eby te postanowienia mia³y bardzo konkretny wymiar. Niech to bêd¹ konkretne
wyrzeczenia, niech to bêdzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturê Pisma
Œwiêtego, na rozmyœlanie mêki i œmierci Pana Jezusa, na modlitwê i zastanowienie siê
nad w³asnym ¿yciem, postêpowaniem. Pamiêtajmy o dobrym prze¿yciu sakramentu
pokuty i pojednania. Przyst¹pienie do niego w tym czasie jest przecie¿ naszym
obowi¹zkiem.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W pi¹tek
bêdziemy przepraszaæ Bo¿e Serce za wszelki brak mi³oœci, za lekcewa¿enie daru Bo¿ego
Mi³osierdzia. Bêdziemy prosiæ o ³askê nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga
przepraszaæ nie chc¹. W sobotê powierzymy nasz¹ wspólnotê, ka¿de rodz¹ce siê w niej
i godnie koñcz¹ce siê ¿ycie Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
4. W³aœnie w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca, 2 kwietnia, przypada 6. rocznica œmierci Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Warto pamiêtaæ, ¿e ju¿ nie modlimy siê o zbawienie jego duszy,
ale poniewa¿ jest S³ug¹ Bo¿ym a wkrótce B³ogos³awionym, przez jego wstawiennictwo
mo¿emy prosiæ Boga o potrzebne dla nas ³aski. W tym dniu o godz. 20.00 rozpoczniemy
modlitewne czuwanie zwi¹zane z t¹ rocznic¹. Zapraszamy!
Wasz Proboszcz
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