
Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y

Numer 16 3 kwietnia 2011 r.

cia³o nowotworu – i ¿adna wina – od najdrobniejszego 
wykroczenia do najciê¿szych grzechów – nie jest poza 
zasiêgiem Jego troski i wspó³czucia. Cokolwiek by siê 
nam przydarzy³o, Jezus Chrystus pragnie przychodziæ 
nam z pomoc¹. Trwaj¹cy Wielki Post jest doskona³¹ 
okazj¹ ku temu by powierzaæ Jezusowi nasze cierpienia, 
zranienia i smutki. On jest wystarczaj¹co potê¿ny, by 
wyprowadziæ dobro nawet z najwiêkszego z³a.

        ks. Dariusz

Pewien myœliciel powiedzia³: „Œwiat jest pe³en cierpienia, ale równie¿ 
i ludzi, którzy je przezwyciê¿aj¹”. Cierpienie jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ ¿ycia. 
Towarzyszy nam na wszystkich jego etapach – czy to w formie drobnych 
guzów i siniaków powszedniego dnia, czy te¿ bardziej dramatycznych 
prze¿yæ, takich jak nieuleczalna choroba, nag³a œmieræ czy rozbicie rodziny.

Wiemy, jak wielkie spustoszenie wywo³uje powa¿na choroba. Znamy 
rodziny niszczone przez alkoholizm czy inne na³ogi. Media donosz¹ nam 
o ró¿nych klêskach ¿ywio³owych, tajfunach, powodziach, trzêsieniach 
ziemi, które potrafi¹ zetrzeæ z powierzchni ziemi ca³e spo³ecznoœci ludzkie. 
S³ysz¹c o takich nieszczêœciach, wspó³czujemy tym, których to dotknê³o.

Znamy te¿ innego rodzaju cierpienia – cierpienia spowodowane niezgod¹ 
pomiêdzy ludŸmi: pomiêdzy ma³¿onkami, pomiêdzy rodzicami a dzieæmi, 
pomiêdzy przyjació³mi czy wspó³pracownikami. 

Te wewnêtrzne zranienia mog¹ boleæ nie mniej ni¿ trapione chorob¹ 
cia³o. Mog¹ nawet zniszczyæ nas do tego stopnia, ¿e wpadniemy w chorobê.

Niezale¿nie od tego czy nasze cierpienie jest wynikiem jakiejœ klêski 
czy walk wewnêtrznych, pozostaje w mocy jedna prawda: Jezus je zna. 
On patrzy na nas ze wspó³czuciem i zawsze jest gotów udzielaæ nam swojej 
³aski. Pragnie widzieæ nas w zdrowiu i pokoju. Pragnie przekonywaæ nas, 
¿e ¿adna choroba – od najmniejszego przeziêbienia do wyniszczaj¹cego 

Bóg jest pierwszym 
Ÿród³em radoœci 

i nadziei czlowieka.
Jan Pawe³ II
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Ma³y dekalog dla matek
1. Nie mów po prostu «nie rób tego», je¿eli nie mo¿esz dodaæ «zrób 

zamiast tego to». 
2. Nie nazywaj «kaprysami» rzeczy, które tylko przeszkadzaj¹. 
3. Nie przerywaj niczego co dziecko robi, nie uprzedzaj¹c go wczeœniej. 
4. Nie «wyprowadzaj» dziecka na spacer, ale idŸ «z» nim. 
5. Nie wahaj siê przed robieniem odstêpstw od regu³y. 
6. Nie naigrywaj siê z dziecka i nie b¹dŸ ironiczna: œmiej siê z nim, a nie 

z niego. 
7. Nie rób z dziecka widowiska ani zabawki. 
8. Nie myœl, ¿e dziecko zrozumie co do niego mówisz, tylko dlatego, ¿e ty 

to rozumiesz. 
9. Dotrzymuj obietnic i nie obiecuj, gdy wiesz, ¿e nie mo¿esz ich 

dotrzymaæ. 
10. Nie k³am i nie unikaj pytañ. 

Wniosek jest jeden: dzieci nie potrzebuj¹ jedynie naszego uczucia 
i sympatii, lecz tak¿e naszej inteligencji oraz prawdziwego i cierpliwego 
wysi³ku, aby zrozumieæ drogê ich rozwoju. To jeszcze raz podkreœlona 
koniecznoœæ s³uchania dziecka.

*   *   *
Dekalog idealnego ojca

1. B¹dŸ zawsze sob¹, nie udawaj. 

2. B¹dŸ zawsze gotowy do zabawy, rozmowy, s³uchania. 

3. Dawaj przyk³ad samokontroli i bezkompromisowoœci, gdy chodzi 
o moralnoœæ. 

4. Dawaj poczucie bezpieczeñstwa, zarówno w kwestiach powa¿nych, 
jak i b³ahych, aby nauczyæ dzieci widzieæ sedno sprawy w dobrych 
i z³ych momentach ¿ycia. 

5. Nigdy nie b¹dŸ nieomylny, ale ojcem, który «w koñcu» znajduje 
rozwi¹zanie problemu. 

6. Utrzymuj w tajemnicy sekrety dzieci powy¿ej dziesiêciu lat, nawet przed 
¿on¹, je¿eli dziecko tak sobie ¿yczy. 

7. Dbaj o autorytet, ale nie b¹dŸ despotyczny, budŸ szacunek przyk³adem. 

8. Kontroluj swój temperament w stosunku do dzieci tak jak do obcych. 

9. Ukazuj dzieciom harmoniê, szacunek i zrozumienie z ¿on¹. 

10. Uczyñ przynajmniej kolacjê momentem spotkania z rodzin¹, kiedy 
mo¿na porozmawiaæ bez przeszkód z zewn¹trz. 
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Program Rekolekcji Wielkopostnych

Niedziela – 3.04.
Msze œw. o godz.: 

7  (z nauk¹ ogóln¹)
9  (dla m³odzie¿y) 
11  (z nauk¹ ogóln¹)
13  (dla dzieci)
18  (z nauk¹ ogóln¹)

  
Poniedzia³ek – 4.04.
Msze œw. o godz.: 

7  (z nauk¹ ogóln¹)
9  (z nauk¹ ogóln¹)
10  (dla dzieci)
12  (z nauk¹ ogóln¹)
17  (dla m³odzie¿y)
19  (z nauk¹ ogóln¹)

Wtorek – 5.04.
Msze œw. o godz.: 

7  (z nauk¹ ogóln¹)
9  (z nauk¹ ogóln¹)
10  (dla chorych )
12  (z nauk¹ ogóln¹)
17  (dla m³odzie¿y)
19  (z nauk¹ ogóln¹)

Œroda – 6.04.
Msze œw. o godz.: 

7  (z nauk¹ ogóln¹)
9  (z nauk¹ ogóln¹)
10  (dla dzieci)
12  (z nauk¹ ogóln¹)
17  (dla m³odzie¿y)
19  (z nauk¹ ogóln¹)

    

SpowiedŸ w poniedzia³ek, wtorek i œrodê podczas nabo¿eñstw.
Rekolekcje prowadzi ks. Jacek Czaplicki – Wiceprzewodnicz¹cy 
Wydzia³u Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji £om¿yñskiej.
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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

*   *   *   *   *

1. Dzisiejsza, ju¿ czwarta niedziela Wielkiego Postu ró¿ni siê nieco 
od pozosta³ych. W tradycji Koœcio³a nazywamy j¹ niedziel¹ Laetare, czyli 
niedziel¹ radoœci. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na ró¿owy 
kolor szat liturgicznych. W po³owie Wielkiego Postu Koœció³ wzywa 
wiernych do radoœci, aby wszyscy podejmuj¹cy trud przemiany serca 
wytrwali w tym nie³atwym codziennym wysi³ku.

2. Wielki Post, który obecnie prze¿ywamy, to wyj¹tkowa okazja 
do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaŸni z Bogiem. To czas 
powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnic¹ Bo¿ej Mi³oœci. 
Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntowaæ w sobie cz³owieka 
prawego sumienia i autentycznie zaanga¿owanego w budowanie 
Królestwa Bo¿ego: Królestwa prawdy i ¿ycia, sprawiedliwoœci, mi³oœci 
i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach 
pracy i w ca³ym spo³eczeñstwie. 

Rekolekcje s¹ doskona³¹ okazj¹ do powrotu do korzeni. Niech nikogo z nas 
nie zabraknie na naszych wielkopostnych æwiczeniach duchowych.

     Wasz Proboszcz
*   *   *

Miar¹ dojrza³oœci i wielkoœci jest stawanie siê "maluczkim”
i uznanie siebie za s³ugê wszystkich.
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