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wiedzieæ, gdzie szukaæ znaków jego dzia³ania – w 
naszych w³asnych sercach! Bóg naprawdê nas kocha. 
On naprawdê jest z nami i pragnie, abyœmy dali siê 
prowadziæ Jego Duchowi. A kiedy siê na niego 
otwieramy, dziej¹ siê zadziwiaj¹ce rzeczy. On zmienia 
nasze nastawienia, nape³nia nas swoj¹ mi³oœci¹, czyni 
nas swoimi wys³annikami w œwiecie. Jest to wielki 
przywilej i w dodatku dostêpny dla nas wszystkich – 
poniewa¿ Duch Œwiêty w nas mieszka!

           ks. Dariusz

W okresie Wielkanocnym Koœció³ wspomina wiele wspania³ych 
cudów, które mia³y miejsce, gdy Aposto³owie otrzymali Ducha Œwiêtego 
i poszli g³osiæ Ewangeliê. £atwo jest potraktowaæ te opisy jako wydarzenia 
z przesz³oœci. Pozwólmy jednak, aby rozbudzi³y one w nas oczekiwanie, ¿e 
i my staniemy siê œwiadkami Bo¿ego dzia³ania. Ten sam Duch Œwiêty, który 
dokonywa³ cudów w czasach Aposto³ów, pragnie czyniæ podobne rzeczy w 
naszych czasach. I my mo¿emy staæ siê œwiadkami uzdrowieñ i nawróceñ 
równie zdumiewaj¹cych, jak te opisane w Dziejach Apostolskich.

Spróbujmy dostrzec w naszym ¿yciu owoce jakie wydajemy 
dla Chrystusa. Ka¿da przemiana w naszych sercach, ka¿dy akt pokory 
i nawrócenia jest œwiadectwem tego, ¿e Duch Œwiêty kszta³tuje w nas 
obraz Chrystusa. 

Nie daj sobie wmówiæ, ¿e Bóg o tobie zapomnia³ lub, ¿e Jego plany 
w stosunku do ciebie s¹ skromne i nieznacz¹ce. Duch Œwiêty dzia³a w nas 
równie potê¿nie jak dzia³a³ w czasach Aposto³ów. Wystarczy jedynie 

Duchu Œwiêty, który wszystko ³¹czysz
i chcesz, ¿eby by³a zgoda.

Prosimy Ciebie,
¿eby nie by³o ludzi zagniewanych,

¿yj¹cych jak pies z kotem,
dokuczaj¹cych sobie tam i z powrotem,

takich, którzy nawet w czasie arytmetyki
pokazuj¹ sobie jêzyki.

Duchu Œwiêty, ni z tego ni z owego,
tchnij na nas, chuchnij na ca³ego. Amen. 

       ks. Jan Twardowski
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 20,19-23) 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi by³y 
zamkniête z obawy przed ̄ ydami. Przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: «Pokój 
wam!» A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzek³ do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am». 
Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha Œwiêtego. Którym 
odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
DUCH ŒWIÊTY WYWROTOWIEC

Pan Bóg naprawdê dokonuje rzeczy niemo¿liwych! Zes³anie 
Ducha Œwiêtego zmieni³o o 180 stopni ¿ycie uczniów Jezusa. 
To samo mo¿e przydarzyæ siê tak¿e tobie.

Po wniebowst¹pieniu Jezusa aposto³owie niepewni jutra zamknêli 
siê w swoim ma³ym œwiecie. Dziœ powiedzielibyœmy, ¿e mo¿e za³amali 
siê, wpadli w depresjê. Ich ¿ycie, przepe³nione lêkiem i rezygnacj¹, 
by³o raczej œwiadectwem ludzkiej niemocy ni¿ apostolskiego zapa³u. 
Bóg jednak z moc¹ wkroczy³ w ich codziennoœæ i doda³ skrzyde³ 
rodz¹cemu siê Koœcio³owi. Duch Œwiêty wywróci³ ich sposób 
myœlenia, patrzenia i dzia³ania. Udzieli³ im swoich darów: rady, 
rozumu, m¹droœci, umiejêtnoœci, mêstwa, bojaŸni Bo¿ej i pobo¿noœci. 

Uczyni³ ich odwa¿nymi œwiadkami Ewangelii w œwiecie i skutecznymi narzêdziami w rêku 
Boga.

Mo¿e i my jesteœmy trochê podobni do aposto³ów? Przecie¿ codzienne trudne 
doœwiadczenia wp³ywaj¹ tak¿e na nas. Czasem nawet odbieraj¹ si³y i chêci do ¿ycia. 
Zabijaj¹ nadziejê i ufnoœæ w Bo¿¹ obecnoœæ i opiekê, w ludzk¹ dobroæ. Bóg jednak nie 
pozostawia nas samym sobie. Dlatego posy³a nam w darze Ducha Œwiêtego, Ducha 
O¿ywiciela i Pocieszyciela. On ma moc wywróciæ nasze ¿ycie do góry nogami. Zmieniæ 
nasze podejœcie, dodaæ nam ³aski i mocy, abyœmy odwa¿nie stawiali czo³a codziennym 
wyzwaniom. Nie tylko tym materialnym i rzeczowym, ale tak¿e tym duchowym. 

Wystarczy otworzyæ siê na Jego dzia³anie i modliæ z wiar¹ o Jego dary. Duch Œwiêty 
naprawdê przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboœci, zawsze, kiedy tego chcemy 
i potrzebujemy. Czy mamy jednak wiarê, aby doœwiadczyæ Jego dzia³ania?

                 Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„NIECH CIÊ PROWADZI MI£OŒÆ MA”

BO¯E,

jesteœ Œwiat³oœci¹ œwiata.

Twa Mi³oœæ oœwietla œwiat ca³y

i moj¹ duszê!

  Ile siê natrudziæ muszê,

  by godnie przyj¹æ Twoj¹ Duszê

  w mej ma³ej mi³oœci,

  w radosnej i trudnej codziennoœci?

Wzmacniasz mnie

Krzy¿em, Hosti¹ Bia³¹ i Ducha Œwiêtego ognikami.

Obsypujesz podarunkami -

- swymi ³askami i cudami.

      Czy to widzê?

      I z wdziêcznoœci p³aczê...

Proszê Ciê, jeszcze tylko, 
Panie Bo¿e,

podaruj mi na Bierzmowanie

"ró¿owe okulary" Ducha Œwiêtego...

  Niech Ciê prowadzi Mi³oœæ Ma!

Marianna Jankowska (£om¿a, 08.06.2014r.)

(Wiersz napisany na uroczystoœæ udzielania
Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii)
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Komunikat dotycz¹cy ewangelizacji £om¿y „Byæ bli¿ej Boga”
Parafie, ruchy i stowarzyszenia £om¿y oraz Diecezjalny Zespó³ ds. Nowej 

Ewangelizacji organizuj¹, z inicjatywy Biskupa £om¿yñskiego Janusza 
Stepnowskiego, pierwsz¹ w historii wspóln¹ ewangelizacjê miasta. Wpisuje siê ona 
w dzie³o Nowej Ewangelizacji, promowan¹ przez Koœció³ powszechny. Ewangelizacja 
£om¿y odbywa siê pod has³em: „Byæ bli¿ej Boga” i adresowana jest do osób 
ochrzczonych, które utraci³y smak wiary i nie praktykuj¹. Ewangelizatorzy chc¹ oddaæ 
chwa³ê Jezusowi Chrystusowi i g³osiæ Dobr¹ Nowinê o Zbawieniu. 

Ewangelizacja £om¿y odbêdzie siê 13 i 14 czerwca br. (pi¹tek – sobota). 
W czwartek 12 czerwca br. o godz. 19  w koœciele pw. Mi³osierdzia Bo¿ego bêdzie 
mia³a miejsce modlitwa ewangelizatorów (duchownych i œwieckich) oraz wszystkich 
ksiê¿y z miasta, po³¹czona z pos³aniem do ewangelizacji, którego dokona Ksi¹dz 
Biskup. 

W pi¹tek 13 czerwca br. bêdzie mia³a miejsce tzw. „ewangelizacja uliczna”. 
Rozpocznie siê ona wspóln¹ modlitw¹ w koœcio³ach miasta o godz. 17 . O godz. 18  
czêœæ ewangelizatorów wyjdzie na ulice nios¹c orêdzie Ewangelii, a pozostali zostan¹ 
w œwi¹tyniach, prowadz¹c modlitwê ró¿añcow¹ i adoracyjn¹ w intencji osób 
ewangelizowanych i nios¹cych Ewangeliê. O godz. 20  wszyscy wróc¹ do koœcio³ów 
na Nabo¿eñstwa Ewangelizacyjne (zakoñczenie ok. godz. 21 ). 

W sobotê 14 czerwca br. odbêdzie siê tzw. ewangelizacja „od drzwi do drzwi”. 
Zostanie ona poprzedzona Msz¹ œw. z homili¹ o godz. 14  we wszystkich koœcio³ach 
miasta. Od godz. 15  do 18  czêœæ ewangelizatorów pójdzie „od drzwi do drzwi”, 
a pozostali zostan¹ w œwi¹tyniach na modlitwie, jak w pi¹tek. O godz. 18  wszyscy 
zgromadz¹ siê na placu przy koœciele pw. Krzy¿a Œwiêtego (ul. Zawadzka 55), gdzie 
odbêdzie siê koncert ewangelizacyjny, koñcz¹cy dwudniowe wydarzenie 
kerygmatyczne. Koncert, który potrwa do godz. 20 , bêdzie prowadzony przez 
wszystkie wspólnoty ewangelizacyjne. W czasie jego trwania, jak równie¿ w trakcie 
pi¹tkowych Nabo¿eñstw Ewangelizacyjnych, bêdzie mo¿liwoœæ spowiedzi i rozmowy.

Zarówno na ulice, jak i „od drzwi do drzwi” udadz¹ siê osoby z ruchów i wspólnot 
maj¹ce doœwiadczenie w ewangelizowaniu. (…).

Organizatorzy chc¹ zaanga¿owaæ w wydarzenie ewangelizacyjne osoby, które 
chodz¹ do koœcio³a w niedzielê, a nie maj¹ doœwiadczenia ewangelizacji, s¹ starsze 
lub nie maj¹ odwagi wyjœæ na ulice. W zwi¹zku z tym od niedzieli 25 maja br. tworzone 
s¹ w parafiach ³om¿yñskich tzw. „listy modlitewne”, na które mo¿e zapisaæ siê ka¿dy 
mieszkaniec miasta. W trakcie akcji ewangelizacyjnej takie osoby bêd¹ modliæ siê 
Ró¿añcem, we wszystkich œwi¹tyniach miasta, w intencji ewangelizatorów 
i ewangelizowanych (pi¹tek, 13.06 w godz. 18  – 20  i sobota 14.06 w godz. 
15  – 18 ). (…).

 + Tadeusz Bronakowski  -  Wikariusz Generalny
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. 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. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  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

00

*   *   *   *   *

1. Dzisiejsz¹ uroczystoœci¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego, która przypada dok³adnie w 50 dni po 
Zmartwychwstaniu, koñczymy obchody okresu wielkanocnego. Liturgia tego dnia ukazuje nam ró¿norodne 
dary zwi¹zane z obecnoœci¹ Ducha Œwiêtego w naszym ¿yciu. Podstawowym jest dar pokoju i jednoœci 
w naszych rodzinach oraz dar pojednania. Zwróæmy na to uwagê w naszych wzajemnych relacjach zarówno 
z domownikami, jak i z tymi, z którymi siê spotykamy w pracy, w szkole czy w innych miejscach.

2. Wraz ze zst¹pieniem Ducha Œwiêtego Aposto³owie zostali nape³nieni moc¹ z góry tak, by mogli staæ siê 
g³osicielami Ewangelii. A wszyscy, którzy dziêki ich nauczaniu przy³¹czaj¹ siê do wspólnoty wierz¹cych, staj¹ 
siê czêœci¹ nowego ludu wybranego. Dlatego te¿ dzisiejsza uroczystoœæ to tak¿e dzieñ narodzin Koœcio³a, 
wspólnoty wierz¹cych, dla których czas, w którym ¿yj¹, jest czasem budowania relacji mi³oœci z Bogiem 
i ludŸmi. Pamiêtajmy zatem w naszej modlitwie o tych, z którymi tê wspólnotê parafialn¹, diecezjaln¹, ale te¿ 
uniwersaln¹ tworzymy.

3. Jutro, w poniedzia³ek po uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego, w Koœciele w Polsce przypada œwiêto Maryi 
Matki Koœcio³a. Zosta³o ono ustanowione na proœbê biskupów polskich podczas Soboru Watykañskiego II. 
Serdecznie zachêcamy do udzia³u we Mszy œw. tego dnia (odbêd¹ siê o godz. , 

4. Równie¿ w tym tygodniu, w czwartek, 12 czerwca, po raz drugi w kalendarzu koœcielnym bêdziemy 
obchodzili œwiêto Jezusa Chrystusa, Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana. Ma byæ to dzieñ szczególnej modlitwy 
ca³ego Koœcio³a za powo³anych do kap³añstwa, o ich œwiêtoœæ i wytrwa³oœæ w kap³añskim pos³ugiwaniu. Nasz¹ 
modlitewn¹ pamiêci¹ obejmiemy te¿ neoprezbiterów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali œwiêcenia 
kap³añskie. 

5. W tym tygodniu (13 i 14 czerwca) w mieœcie naszym bêdzie mia³a miejsce ewangelizacja. Program 
ewangelizacji podany jest w komunikacie na poprzedniej stronie..

6. W sobotê najbli¿sz¹ 14 czerwca w katedrze w Drohiczynie nasz parafianin Diakon Piotr Karwowski 
otrzyma Œwiêcenia kap³añskie – Mszê Prymicyjn¹ odprawi w niedzielê – 15 czerwca o godz. 13  – 
zapraszamy!

7. W przysz³¹ niedzielê na Mszy Œw. o godz. 11  – Rocznicowa Komunia œw. – dzieci kl. III – spowiedŸ dzieci 
i rodziców w ci¹gu tygodnia podczas nabo¿eñstw.

                                                            Wasz Proboszcz

7 9 , 11  i 18 ). 
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