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powinniœmy dotrzeæ. Jezus wykorzystuje ka¿d¹ 
okazjê, by pe³niej zjednoczyæ nas ze sob¹. Kiedy 
podczas jakiejœ ¿yciowej burzy doœwiadczymy 
cudu  obecnoœ c i  Jezusa ,  wówczas  t o  
doœwiadczenie wiary nada nowy sens ca³emu 
naszemu ¿yciu.

                ks. Dariusz

Ka¿dy dzieñ przynosi ze sob¹ trudne chwile; niektóre 
trudnoœci wielkie i d³ugotrwa³e, inne ma³e i okazjonalne. 
Niektóre mo¿na przewidzieæ, inne s¹ zupe³nie nieoczekiwane. 
Ale jednego mo¿emy byæ pewni - takie chwile bêd¹ nam 
towarzyszyæ do koñca naszego ¿ycia.

Czasem sami próbujemy poradziæ sobie z naszymi problemami, 
bez zwracania siê o pomoc do Jezusa. Innym razem chcemy, 
aby Jezus je za wszelk¹ cenê od nas odsun¹³. Tymczasem sekret 
przemienienia trudnych chwil w czas ³aski polega na zwróceniu 
siê do Jezusa z proœb¹, aby by³ w takich momentach z nami. 
Je¿eli prze¿ywaj¹c ¿yciowe burze ujrzymy Jezusa i zaprosimy Go 
do naszych serc, to mo¿emy byæ pewni, ¿e dotrzemy tam, dok¹d 

Spraw mi³oœciwie wszechmog¹cy i wieczny 
Bo¿e, abyœmy wyznaj¹c w dniu dzisiejszym 

Syna Twojego Jednorodzonego, 
Odkupiciela naszego cudowne 

Wniebowst¹pienie, dusz¹, sercem 
i umys³em w Niebie przebywali. 

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Amen. 
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SERCE JEZUSA I MI£OSIERNA MI£OŒÆ

„Maj¹c na uwadze swoj¹ nêdzê, przytul siê do Najœwiêtszego Serca 
Jezusa, bo gdybyœ nawet mia³ na sumieniu grzechy wszystkich 
potêpionych, nie powinieneœ w¹tpiæ w Bo¿e Mi³osierdzie. Gdybyœ nawet by³ 
otch³ani¹ upodlenia, nie wyczerpiesz nigdy mi³osierdzia Serca 
Jezusowego, bo im wiêcej z Niego bêdziesz czerpa³, tym wiêcej bêdzie siê 
pomna¿aæ. Wszystkie twe grzechy i niedoskona³oœci spal¹ siê jak ŸdŸb³o 
s³omy w p³omieniach Bo¿ego mi³osierdzia. Zawierz wiêc oceanowi 
mi³osierdzia Serca Jezusa.

Pragnie On zbawiæ Ciebie z powodu twej krañcowej nêdzy, gdy¿ jest 
bardziej szczodry wobec grzeszników ni¿ sprawiedliwych; dla nich w³aœnie 
zst¹pi³ na ziemiê; Jego mêka wiêcej wa¿y ni¿ twoje grzechy.

Proœ Jezusa, aby ukry³ Ciê w otch³ani swego nieskoñczonego mi³osierdzia, 
aby da³ Ci ³askê rzuciæ siê w Jego ramiona jak dziecko. Jeœli bêdziesz ufa³ 
w mi³osierdzie Serca Bo¿ego, udzieli Ci ³aski przewy¿szaj¹cej twoje 
pragnienia. Ufaj¹c Bo¿emu mi³osierdziu oddalisz od siebie 
niebezpieczeñstwo smutku i rozpaczy.

Nie ograniczaj siê tylko do tego, ¿e sam ufasz Bo¿emu mi³osierdziu, 
ale staraj siê wlewaæ to zaufanie w serca innych. Bóg przyobieca³ 
szczególn¹ ³askê tym wszystkim, którzy g³osiæ bêd¹ Jego nieskoñczone 
mi³osierdzie. G³oœ nieustannie mi³osierdzie Boga wobec dusz grzesznych 
pogr¹¿onych w rozpaczy. Jeœli g³osiæ bêdziesz mi³osierdzie Serca Bo¿ego, 
On nada powagê twoim s³owom i sam osobiœcie dotknie serca tych, 
do których siê zwracasz.”

Francisco Bresini

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

YouCat – katechizm dla mùodych 

Musicie byã zakorzenieni w wierze jeszcze bardziej niý pokolenia Waszych 
rodziców, aby z mocà i zdecydowanie stawiã czoùa wyzwaniom i pokusom 

tego czasu – przekonuje mùodych papieý Benedykt XVI i zachæca 
do indywidualnego i wspólnotowego studiowania katechizmu YouCat.  

Wstæp do katechizmu to list papieýa Benedykta XVI do mùodych. „Musicie 
wiedzieã, w co wierzycie. Musicie pojmowaã Waszà wiaræ tak precyzyjnie jak 
informatyk zna system operacyjny komputera. Musicie jà opanowaã jak dobry 
muzyk swojà partiæ utworu” – pisze papieý, zachæcajàc do zgùæbiania katechizmu. 
Lektura ta moýe byã równie ciekawa jak czytanie kryminaùu. „Ta ksiàýka trzyma 
w napiæciu, poniewaý mówi o naszym wùasnym losie i dlatego gùæboko dotyka 
kaýdego z nas” – pisze Benedykt XVI. 

YouCat zawiera atrakcyjnà dla mùodego czytelnika formuùæ i szatæ graficznà. 
Na marginesach znajdujà siæ streszczenia definicji, cytaty z Pisma Úwiætego, 
sentencje wypowiedziane przez úwiætych i nauczycieli wiary. Doùàczony 
komentarz ma za zadanie dodatkowo pomóc mùodym ludziom w zrozumieniu 
i wùaúciwym odniesieniu omawianego problemu do ýycia. 
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HUMOR

O rysowaniu Pana Boga 
Przedszkolanka przechadza³a siê po sali obserwuj¹c rysuj¹ce dzieci. Od czasu 
do czasu zagl¹da³a, jak idzie praca. Podesz³a do dziewczynki, która w skupieniu 
coœ rysowa³a. Przedszkolanka spyta³a j¹: - Co rysujesz? Dziecko odpowiedzia³o: 
- Rysujê Boga.Zaskoczona nauczycielka po chwili odpowiedzia³a:
- Ale przecie¿ nikt nie wie, jak Bóg wygl¹da.
Nie przerywaj¹c rysowania dziewczynka odpowiedzia³a:
- Za chwilê bêd¹ wiedzieli.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA! 

Dziœ ostatnia ³amig³ówka- krzy¿ówka. 

 1           
   2         
    3        
            
5            
 6                                        

       

1. Rzeka chrztu Jezusa 

2. Otar³a twarz Jezusowi podczas drogi krzy¿owej  

3. Duchowny, ksi¹dz 

4. Pismo Œwiête, S³owo Bo¿e 

5. Pod wie¿¹ … Bóg pomiesza³ jêzyki 

6. Miejsce g³oszenia kazania 

7. Góra na której ukrzy¿owano Jezusa 

Brawo! Je¿eli rozwi¹za³eœ trzy ³amig³ówki to wype³nij kupon konkursowy 

i przynieœ go do zakrystii Wœród osób, które poprawnie rozwi¹za³y 

zadania, rozlosujemy nagrody. Og³oszenie wyników w kolejnym numerze 

gazetki. 

rozwi¹zanie I/ nr 23 gazetki………………………………………….. 
rozwi¹zanie II/ nr 24 gazetki…………………………………………. 
rozwi¹zanie III/ nr 25 gazetki………………………………………… 

JKONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA J 
Parafia pw. œw. Brunona z Kwerfurtu w £om¿y  

kupon konkursowy 
imiê i nazwisko………………………………………………………... 
wiek……………………………………………………………………. 
telefon………………………………………………………………….. 
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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. Dziœ uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. W Koœciele jest obchodzona ju¿ od V wieku. 
Chrystus Pan, zanim opuœci³ ziemiê, powiedzia³ do Aposto³ów: „A Ja, gdy zostanê nad ziemiê 
wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do siebie” (J 12,32). I t³umaczy³ im, ¿e Jego odejœcie jest 
potrzebne, aby móg³ zes³aæ Ducha Pocieszyciela. Po z³o¿onej z samego siebie Ofierze Nowego 
i Wiecznego Przymierza wszed³ do chwa³y Ojca, aby wstawiaæ siê za nami, aby przygotowaæ 
nam miejsce. My wpatrujemy siê w górê, ka¿dego dnia pod¹¿amy za Nim, obieramy ten 
w³aœnie kierunek, krocz¹c po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wêdrówki czerpiemy 
z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagê i si³y – z Ducha Œwiêtego, który 
nieustannie nas wspiera i pociesza.
2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego ksiêdza arcybiskupa Kazimierza Nycza od 2008 
roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Œwiêto Dziêkczynienia. Przede 
wszystkim dziêkujemy naszemu Ojcu w Niebie za dar Odkupienia. Ale jednoczeœnie 
dziêkujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarnoœci.
3. Ju¿ od wczoraj przez kolejne czerwcowe dni, wpatrzeni w kochaj¹ce Serce Pana Jezusa, 
modlitewnie oczekujemy na Zes³anie Ducha Œwiêtego w Dzieñ Zielonych Œwi¹t. Z codziennym 
czerwcowym nabo¿eñstwem o godz.18  ³¹czymy tak¿e nowennê do Ducha Œwiêtego. W³¹czmy 
siê licznie w tê modlitwê, wiedz¹c, jak bardzo jest nam potrzebne Jego œwiat³o i pociecha.
4. W poniedzia³ek, 6 czerwca, przypada 1. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego 
Popie³uszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego nowego polskiego B³ogos³awionego 
bêdziemy prosiæ o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ w naszej OjczyŸnie oraz o m¹droœæ i roztropnoœæ 
dla rz¹dz¹cych naszym Narodem.
5. W przysz³¹ niedzielê, 12 czerwca, przypada uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, 
tak zwane Zielone Œwi¹tki  - na Mszy œw. o godz. 13  – Komunia œw. Rocznicowa dzieci 
kl. III. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e niedziela ta koñczy okres Wielkanocy i ¿e to ostatni moment, 
aby zadoœæuczyniæ przykazaniu koœcielnemu nakazuj¹cemu spowiedŸ i Komuniê Œwiêt¹ 
wielkanocn¹. Wigiliê tej uroczystoœci bêdziemy œwiêtowaæ ju¿ w sobotê, 11 czerwca. 

     Wasz Proboszcz

00

00
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