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abyœmy mogli ogl¹daæ Jego chwa³ê i nape³niaæ siê Jego 
mi³oœci¹.

W tym tygodniu nie pogr¹¿ajmy siê w smutku, 
ale otwierajmy nasze serca dla Jezusa. Nie b¹dŸmy 
ponurzy, lecz pe³ni nadziei. Tylko Jezus mo¿e zerwaæ 
wszelkie zas³ony, które przeszkadzaj¹ nam wpatrywaæ 
siê w Jego jasnoœæ i coraz bardziej przemieniaæ siê 
na Jego podobieñstwo.

        ks. Dariusz

Kochani!
Dzisiaj rozpoczynamy ca³otygodniow¹ celebracjê mi³oœci Jezusa. Przez 

ca³y tydzieñ - Wielki Tydzieñ - rozwa¿aæ bêdziemy przyczyny, dla których 
Jezus odda³ za nas ¿ycie. Nie jest to tydzieñ smutku, ale radoœci, 
wdziêcznoœci i nadziei. Dziêki temu, czego dokona³ dla nas Jezus, droga 
do nieba zosta³a otwarta, a ¿ycie Bo¿e i Bo¿a mi³oœæ pop³ynê³y swobodnie 
do ka¿dego z nas. Teraz ju¿ wszyscy mo¿emy us³yszeæ g³os Boga i osobiœcie 
doœwiadczyæ Jego mi³oœci.

Brzmi to wspaniale – ale tylu z nas czuje siê oddalonych od Boga, 
oddzielonych od Jego obecnoœci. Niejedna zas³ona wci¹¿ spowija nasze 
¿ycie. W Wielkim Tygodniu Jezus pragnie rozerwaæ te zas³ony. Pragnie 
usun¹æ wszelkie przeszkody znajduj¹ce siê miêdzy nami a Ojcem 
Niebieskim. Wystarczy tylko przyjœæ do Niego i poprosiæ. Jezus umar³ po to, 

Palma Wielkanocna. 
Palma wileñska -
ka¿da inna,
zachwycaj¹ca,
przedziwna.
    Palma kurpiowska -
    piêkna, kolorowa,
    radosna,
    jak nadchodz¹ca wiosna!
Ga³¹zki palmowe
w Jerozolimie
i wjazd Pana Boga...
I przed Mêk¹ trwoga... 

Marianna Jankowska (£om¿a,16 marca 2009r)
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„Cud malina”
czyli wywiad z ksiêdzem rekolekcjonist¹ Jackiem Czaplickim

W dniach 3-6 kwietnia w naszej parafii odbywa³y siê rekolekcje wielkopostne 
prowadzone przez ksiêdza Jacka Czaplickiego. Redakcja Pos³añca œw. Brunona 
postanowi³a porozmawiaæ z  rekolekcjonist¹.

Pos³aniec Œwiêtego Brunona: Wielu ludzi, a przynajmniej ci, których opiniê mia³am 
okazjê wys³uchaæ, jest zachwyconych ksiêdza kazaniami. Po wyjœciu z koœcio³a 
dyskutuj¹, przytaczaj¹ sobie najciekawsze fragmenty. W zwi¹zku z tym chcia³am 
dziœ ksiêdza zapytaæ o ten sekret mówienia do ludzi prosto i zrozumiale, 
a jednoczeœnie w taki sposób, ¿e chwyta za serce. To mo¿e zacznijmy 
od przygotowañ. Czy du¿o czasu zajmuje ksiêdzu przygotowanie homilii? A mo¿e 
w ogóle siê ksi¹dz nie przygotowuje?
Ks. Jacek Czaplicki: (œmiech) Nie wiem co odpowiedzieæ, bo w³aœnie to pytanie dotyka 
sekretu mojej kuchni, a sekretów siê nie zdradza tak do koñca. Natomiast mogê 
powiedzieæ to, ¿e ca³e ¿ycie myœla³em o tym, ¿eby pracowaæ nad takim jêzykiem, który 
by³by jêzykiem zrozumia³ym. To jest jakby jedna rzecz. Có¿… swoje robi te¿ 
doœwiadczenie, ju¿ piêtnaœcie lat mówiê kazania. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e modlê 
siê przed kazaniami zw³aszcza do Ducha Œwiêtego i muszê ci powiedzieæ, ¿e to jest chyba 
najlepszy sposób na przygotowanie homilii. Poza tym zawsze by³em cz³owiekiem, który 
lubi³ takie proste, ludzkie tematy. I to siê sk³ada na to, ¿e te kazania s¹ jakie s¹. Tyle mogê 
powiedzieæ, reszty nie powiem, bo to jest ju¿ sekret.
P.Œ.B.: Czy z góry ksi¹dz zak³ada jakiœ temat, dobiera go odpowiednio do czytanej 
Ewangelii, czy mo¿e przyje¿d¿a ksi¹dz do parafii i podpytuje proboszcza o problemy 
ludzi?
J.C.: Czasami tak jest, ale rzadko proboszcz mnie informuje. Nawet jeœli nie informuje mnie 
o problemach, to s¹ one wszêdzie takie same, bo ludzie w naszej diecezji s¹ do siebie 
podobni i maj¹ podobne problemy, na przyk³ad: rozbicie ma³¿eñstw, jakieœ zeœwiecczenie, 
alkohol, czy ch³ód jaki prze¿ywaj¹ ma³¿onkowie w swoich rodzinnych relacjach. To jest 
uniwersalne dla wszystkich parafii i nie jest trudno taki temat przygotowaæ. Natomiast ja 
uwa¿am, ¿e powinno siê g³osiæ S³owo Bo¿e z takim power`em, (przepraszam 
za wyra¿enie) z tak¹ moc¹. Dzisiaj by³em bardzo zaskoczony jedn¹ pani¹, staruszk¹, która 
przysz³a do mnie i nic nie pamiêta³a z moich kazañ, ale przynios³a mi taki ma³y kwiatek 
i powiedzia³a, ¿e dziêki temu sposobowi mówienia, poczu³a jeszcze nadziejê na ¿ycie, 
bo ju¿ myœla³a umieraæ. I jest jeszcze jedna rzecz, która polega na tym, ¿e ja nigdy nie mogê 
przewidzieæ do koñca jakie to kazanie bêdzie, mo¿e dlatego s¹ one takie œwie¿e. Ka¿de 
kazanie g³oszone jednego dnia ma podobn¹ treœæ, ale jednak jest inne od poprzedniego, 
poniewa¿ bardzo szybko reagujê na ludzi siedz¹cych przede mn¹. Jeœli widzê, ¿e oni 
reaguj¹ tak, a nie inaczej, to mówiê inaczej. Taka jest ta kuchnia.
P..Œ.B.: Jaka jest ró¿nica miêdzy mówieniem do dzieci, m³odzie¿y i doros³ych?
J.C.: Taka, ¿e do doros³ych mówi siê naj³atwiej, do m³odzie¿y trochê trudniej, a do dzieci 
najtrudniej. Muszê przyznaæ, ¿e najmniej lubiê mówiæ do dzieci, najwiêcej lubiê mówiæ 
do m³odzie¿y, a potem do doros³ych. Jeœli mam mówiæ kazania do dzieci, to jest to dla mnie 
ogromny krzy¿ i cierpienie. Wtedy wiêcej  modlê, bo najmniej mam talentu w mówieniu 
kazañ do dzieci. 
P.Œ.B.: Wiêc dzieci s¹ najbardziej wymagaj¹cymi s³uchaczami?
J.C.: Pewnie tak, mo¿e to wynika trochê z mojego lenistwa. Dzieci wymagaj¹ wiêcej 
dynamiki, animacji, chodzenia z mikrofonem i to jest dla mnie najtrudniejsze. 
Ale generalnie bardzo je lubiê. Bardzo mi siê podoba³y dzieci tutaj, ze Szko³y Podstawowej 
nr 5 . Mia³em z nimi dwa spotkania, w poniedzia³ek i w œrodê, i jestem pod wra¿eniem ich 
reagowania, takiej dojrza³oœci, to te¿ podkreœla³ ksi¹dz proboszcz.

siê
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P.Œ.B.:  Powiedzia³ Ksi¹dz co prawda, ¿e nie zdradzi sekretu, ale mo¿e jakiœ idealny 
przepis na homiliê dla kolegów kap³anów?
J.C.: (œmiech) Nie ma idealnych przepisów. Uwa¿am jednak, ¿e nie wolno trzymaæ siê 
niewolniczo tekstu. Bezpoœrednie czytanie kazania jest moim zdaniem niedopuszczalne. 
Myœlê, ¿e nawet jeœli jest ryzyko, ¿e powiem coœ za du¿o, albo za ma³o, albo Ÿle, to lepiej 
to ryzyko podj¹æ i pop³yn¹æ w wolnoœci tego s³owa, nie trzymaj¹c siê kurczowo tekstu.
P.Œ.B.: Czy istnieje wed³ug Ksiêdza obraz idealnego s³uchacza?
J.C.: Istnieje taki obraz idealnego s³uchacza. Ka¿dy ma pewnie swój idea³ s³uchacza. 
W moim przypadku jest to osoba, która siê uœmiecha, reaguje ¿ywo, patrzy na mnie, mamy 
nieustanny kontakt. S¹ tacy ludzie i bardzo to sobie ceniê, to dla nich siê ¿yje, dla nich siê 
mówi.
P.Œ.B.: Ka¿de rekolekcje powinny przynosiæ jakieœ owoce, powodowaæ przemianê. 
Czy po rekolekcjach wyg³aszanych w innych parafiach, s³ysza³ ksi¹dz œwiadectwa 
ludzi o ich metamorfozie?
J.C.: Tak, nawet dzisiaj. Ja s³ysza³em wielokrotnie œwiadectwa, poniewa¿ prowadzê 
rekolekcje nie tylko takie parafialne, ale tak¿e rekolekcje dla m³odzie¿y, zamkniête, kiedyœ 
prowadzi³em rekolekcje oazowe, teraz prowadzê rekolekcje dla doros³ych. Oczywiœcie 
przemiana, która dokonuje siê dziêki g³oszeniu kazañ, nie jest zas³ug¹ ksiêdza g³osz¹cego 
kazania, jeœli ju¿ to w najmniejszym stopniu, ale zas³ug¹ samego Pana Boga, który dzia³a 
przez to s³owo. Ja s³ysza³em takie œwiadectwo nawet dzisiaj, œwiadectwo ju¿ tych 
rekolekcji. Przysz³a do mnie pani po porannej mszy  i mi wszystko opowiedzia³a. 
P.Œ.B.: Teraz takie pytanie koñcz¹ce, mo¿e bardziej osobiste. Czy od pocz¹tku bycia 
kap³anem posiada³ ksi¹dz taki dar mówienia z lekkoœci¹, czy to siê wypracowuje? 
S³ysza³am na przyk³ad, ¿e ks. Jerzy Popie³uszko na pocz¹tku w podaniu 
do seminarium napisa³…
J.C.: Tak napisa³, ¿e „chce zostaæ ksiêdzem, bo lubi ten zawód”. Podam jeszcze inny 
przyk³ad, nie wiem czy s³ysza³aœ o ksiêdzu Franciszku Blachnickim - za³o¿ycielu Oazy. 
On na swoich w³asnych kazaniach zasypia³,  mówi³ i zasypia³. Natomiast ja zawsze mia³em 
tak¹ lekkoœæ mówienia, to prawda. To wynika te¿ z pracy oczywiœcie, która polega na tym, 
¿e w³aœciwie ¿yjê z czytania. Jem - czytam, œpiê - czytam, chodzê po ulicach - czytam, 
ogl¹dam telewizjê - czytam, tylko kiedy siê modlê to nie czytam, chyba ¿e czytam Pismo 
Œwiête. Totalna lektura, taka nieustanna lektura powoduje tak¹ ³atwoœæ mówienia, jest 
du¿o s³ów, informacji. Jeœli mia³bym komuœ radziæ, zw³aszcza m³odemu pokoleniu, 
w kwestii lekkiego mówienia, to polecam wszystkim du¿o czytania, wtedy chce siê mówiæ 
du¿o, nawet za du¿o.
P.Œ.B.: Kiedy Ksi¹dz planuje nastêpnym razem przyjechaæ do naszej parafii?
J.C.: Trudno powiedzieæ, ale jak najszybciej. Ja siê bardzo dobrze czujê w waszej parafii. 
Chcê jeszcze powiedzieæ na koñcu tego wywiadu, ¿e zna³em parafiê œw. Brunona 
z zewn¹trz, jeŸdzi³em zawsze ko³o tego koœcio³a do Ostro³êki, bo stamt¹d pochodzê, 
natomiast w œrodku w koœciele by³em kilkakrotnie, ale bardzo krótko. Muszê przyznaæ,
 i to mówiê te¿ na koñcu rekolekcji, ¿e jestem zafascynowany tymi ludŸmi tutaj, w waszej 
parafii, ich sposobem reagowania. Muszê ci powiedzieæ, ¿e ja w sumie od wielu lat 
czeka³em na tak¹ publicznoœæ, jeœli tak mogê powiedzieæ, jak tutaj u was u œw. Brunona, 
bo ludzie  bardzo ¿ywo reagowali. Równie¿ dzisiaj jak chodzê z tac¹, to oni mi mówi¹ o tych 
moich kazaniach. Ca³e lata na to czeka³em i jestem z tego powodu szczêœliwy i odkrywam 
parafiê ¿yw¹, œwietnie ukszta³towan¹, z³o¿on¹ z bardzo ciekawych i wybitnych postaci. 
P.Œ.B.:  Ale wczoraj powiedzia³ ksi¹dz, ¿e siê nie uœmiechamy?
J.C.: O… to tak prowokacyjnie oczywiœcie. Ale jestem naprawdê bardzo szczêœliwy, 
¿e te cztery dni mog³em spêdziæ tutaj poœród was. Bardzo szczêœliwy.

Z ks. Jackiem Czaplickim rozmawia³a Karolina Góralczyk
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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 Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicê Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszed³ 
do Jerozolimy, tak przychodzi dziœ do ka¿dego z nas. Oby nie okaza³o siê jednak, ¿e stoimy w tym t³umie, 
który wo³a: „Hosanna”, a za chwilê bêdzie wo³a³: „Na krzy¿ w Nim!” Proœmy o ³askê, abyœmy w nadchodz¹cym 
czasie prze¿yli z Panem Jezusem szczery ¿al z powodu naszych nieprawoœci po to, aby prze¿yæ prawdziw¹ 
radoœæ z powodu nowego ¿ycia, które ofiaruje nam Zmartwychwsta³y.
2. Ju¿ tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. £¹czmy siê 
modlitewnie z m³odymi, którzy gromadz¹ siê dziœ w Rzymie i w poszczególnych diecezjach, aby zawsze 
pragnêli Chrystusa i ci¹gle odnawiali swoj¹ przyjaŸñ z Panem Bogiem.
3. Wielki Tydzieñ prze¿yjmy jako ludzie wierz¹cy: godnie i po chrzeœcijañsku. Przyciszmy, a mo¿e wy³¹czmy 
telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy œwiête dni: Wielki Czwartek, 
Wielki Pi¹tek i Wielka Sobota bêd¹ dniami szczególnego zag³êbienia siê w Misterium Paschalne poprzez 
czynny udzia³ w bogatej liturgii.
4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Œwiêta, zwana Msz¹ 
Wieczerzy Pañskiej, na pami¹tk¹ ustanowienia sakramentów Eucharystii i kap³añstwa. Rozpoczyna ona 
Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwa³a na wysokoœci Bogu” milkn¹ dzwony i organy, a po Komunii Œwiêtej 
Najœwiêtszy Sakrament zostanie przeniesiony do o³tarza adoracji, zwanego dawniej ciemnic¹. Podczas 
procesji zaœpiewamy hymn „S³aw, jêzyku, tajemnicê”, za co w tym dniu mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
5. W Wielki Pi¹tek zachowujemy post œcis³y, czyli ca³kowite wstrzymanie siê od potraw miêsnych i tylko trzy 
posi³ki w ci¹gu ca³ego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do 60. roku ¿ycia nie maj¹ 
dyspensy. Powstrzymanie siê od spo¿ywania potraw miêsnych dobrze rozci¹gn¹æ te¿ na Wielk¹ Sobotê. Niech 
towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnic¹ Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania 
Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i ¿a³oby nie sprawuje siê Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji 
krzy¿a mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. Na zakoñczenie liturgii Najœwiêtszy Sakrament zostanie 
przeniesiony do Grobu Pañskiego. 
6. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim. Pamiêtajmy o tym, kiedy 
przyjdziemy pob³ogos³awiæ pokarmy. Jest to czas upamiêtniaj¹cy zst¹pienie Chrystusa do otch³ani, nadal 
obowi¹zuje cisza i zaduma nad œmierci¹ Chrystusa. Warto i w tym dniu zachowaæ post, powstrzymuj¹c siê 
od pokarmów miêsnych. 
7. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigiliê Zmartwychwstania Pañskiego. Uroczysta i najbogatsza w ci¹gu 
roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby ca³e Œwiête Truduum Paschalne otrzyma³o 
uroczyst¹ oprawê, wszystkich Parafian zachêcam do licznego udzia³u. Wigilia Paschalna w naszym koœciele 
rozpocznie siê o godz. 20.00.
8. W Wielki Wtorek, 19 kwietnia, przypada 6. rocznica wyboru papie¿a Benedykta XVI. W naszych 
prywatnych modlitwach polecajmy jego osobê i urz¹d Bo¿ej opiece.
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