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

Numer 49 29 stycznia 2012 r.

S³owem mo¿emy przebywaæ z Nim, pozwalaj¹c, by nas 
umacnia³ i pociesza³. Bóg z radoœci¹ ods³ania przed 
nami swoje serce. Stworzy³ nas po to, abyœmy ¿yli z Nim 
w takiej za¿y³oœci jak dzieci z ojcem. Ka¿dego dnia Pan 
zaprasza nas, abyœmy przebywali z Nim i karmili siê 
Jego s³owem ¿ycia. Otwieraj¹c siê na nie, pozwalamy, 
by Bóg pokrzepia³ nas, wypisuj¹c swoje prawdy 
w naszym sercu.

      ks. Dariusz

„W Ksiêgach œwiêtych Ojciec, który jest w niebie, spotyka siê 
mi³oœciwie ze swymi dzieæmi i prowadzi z nimi rozmowê.” 
( Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym, 21)

Czy mo¿na wyobraziæ sobie wiêkszy zaszczyt ni¿ rozmowa z Bogiem 
Wszechmog¹cym, Stworzycielem Wszystkiego, co istnieje? Czy nie by³oby 
wspaniale poznaæ serce Ojca, zrozumieæ Jego pragnienia i zamiary? 
Ojcowie Soboru Watykañskiego ucz¹, ¿e jest to mo¿liwe dla ka¿dego z nas, 
ilekroæ otwieramy Bibliê. 

Pismo Œwiête nie jest zwyk³¹ ksi¹¿k¹, nawet jeœli uznamy j¹ za wyj¹tkowo 
m¹dr¹ i pouczaj¹c¹. Pismo œwiête jest S³owem Boga – Jego g³osem, który 
przemawia do ka¿dego z nas osobiœcie. 

Na kartach Pisma Œwiêtego Bóg odkrywa przed nami swoje serce i swoje 
myœli, objawiaj¹c nam nasz¹ godnoœæ dzieci Bo¿ych i kszta³tuj¹c nas 
na swoje podobieñstwo. Czêsto jednak trudno jest nam otworzyæ siê 
na s³owa Pisma i pozwoliæ, by przemienia³o nasze serca. WyobraŸmy sobie 
ch³opca rozmawiaj¹cego ze swoim ojcem: ch³opiec wie, ¿e mo¿e 
opowiedzieæ ojcu o swoich odkryciach, sukcesach i pora¿kach, i ¿e zawsze 
zostanie wys³uchany. Wie, ¿e ojciec zrozumie jego nadzieje i obawy, 
¿e interesuj¹ go jego marzenia i plany. Ojciec zna syna i pomaga mu 
wzrastaæ i stawaæ siê dojrza³ym, odpowiedzialnym, kochaj¹cym 
cz³owiekiem. W podobny sposób  Bóg pragnie nas uczyæ i kszta³towaæ, 
oœwiecaæ i pocieszaæ – dokonuje tego w³aœnie wtedy, gdy otwieramy serce 
na Jego S³owo. Bóg wie, czego nam potrzeba. Poprzez kontakt z Jego 

Pismo œwiête jest S³owem Boga
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Ewangelia wg Œw. Marka (1,21-28) 

W mieœcie Kafarnaum Jezus w szabat wszed³ do synagogi i naucza³. Zdumiewali 
siê Jego nauk¹: uczy³ ich bowiem jak ten, który ma w³adzê, a nie jak uczeni 
w Piœmie. By³ w³aœnie w synagodze cz³owiek opêtany przez ducha nieczystego. 
Zacz¹³ on wo³aæ: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszed³eœ nas 
zgubiæ. Wiem, kto jesteœ: Œwiêty Bo¿y. Lecz Jezus rozkaza³ mu surowo: Milcz 
i wyjdŸ z niego. Wtedy duch nieczysty zacz¹³ go targaæ i z g³oœnym krzykiem 
wyszed³ z niego. A wszyscy siê zdumieli, tak ¿e jeden drugiego pyta³: Co to jest? 
Nowa jakaœ nauka z moc¹. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i s¹ Mu 
pos³uszne. I wnet rozesz³a siê wieœæ o Nim wszêdzie po ca³ej okolicznej krainie 
galilejskiej.

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

We wspó³czesnych nam czasach tak¿e wielu jest ludzi, 
którzy odrzucaj¹c Chrystusa, stawiaj¹ mu pytanie 
podszeptywane przez z³ego ducha: Czego chcesz od nas, 
Jezusie Nazarejczyku?. Pobudzeni wiar¹ nie mo¿emy 
ulegaæ tej wielkiej fali antychrzeœcijañskich ideologii, które 
od wieków przetaczaj¹ siê przez œwiat. Z wiar¹ i ufnoœci¹ 
ws³uchajmy siê w drug¹ czêœæ dzisiejszej Ewangelii, która 
ukazuje nam, jak Pan Jezus wypêdza z³ego ducha.

PójdŸ za Mn¹

 bp Tadeusz Bronakowski  (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Nie ma zbyt wiele czasu, by byæ szczêœliwym. Dni przemijaj¹ szybko. ̄ ycie jest 

krótkie. W ksiêdze naszej przysz³oœci wpisujemy marzenia, a jakaœ niewidzialna 
rêka nam je przekreœla. Nie mamy wtedy ¿adnego wyboru. Je¿eli nie jesteœmy 
szczêœliwi dziœ, jak potrafimy byæ nimi jutro?”

„Wykorzystaj ten dzieñ dzisiejszy. Obiema rêkoma obejmij go. Przyjmij 
ochoczo, co niesie ze sob¹: œwiat³o, powietrze i ¿ycie, jego uœmiech, p³acz, i ca³y 
cud tego dnia. WyjdŸ mu naprzeciw. Nie ma drugiego cz³owieka takiego jak ty. 
Jesteœ jedyny w swoim rodzaju i wyj¹tkowy, ca³kowicie oryginalny i 
niepowtarzalny. Nie wierzysz w to, ale naprawdê nie ma ¿adnego drugiego takiego 
jak ty. I ¿aden cz³owiek, którego kochasz, nie bêdzie ju¿ zwyczajnym cz³owiekiem. 
Jakaœ osobliwa si³a przyci¹gania promieniuje z niego. I ty zmieniasz siê pod jego 
wp³ywem. Jemu mo¿esz nawet powiedzieæ: Dla mnie nie musisz byæ nieomylny, 
bez b³êdów ani doskona³y, bo: Ja przecie¿ Ciebie lubiê!" 

— Phil Bosmans

B¹dŸmy wiêc pewni, ¿e Jezus, jak pisa³ do Tymoteusza œw. Pawe³: jest b³ogo-
s³awionym i jedynym W³adc¹, Królem królów i Panem panuj¹cych. Dlatego te¿ 
nie lêkajmy siê pytaæ Chrystusa o to, czego od nas pragnie. Ale pytajmy nie po to, 
by w Niego w¹tpiæ, ale by prawdziwie poznaæ Jego wolê wobec naszego ¿ycia. 

Gdy ju¿ za spraw¹ Ducha Œwiêtego dost¹pimy tej ³aski, starajmy siê 
ze wszystkich si³ wype³niaæ to, co proponuje nam Zbawiciel. Pamiêtajmy, 
¿e On nie ¿¹da od nas rzeczy niewykonalnych, nieosi¹galnych. Prosi jedynie: 
pójdŸ za Mn¹ i wype³niaj moje przykazania. PójdŸ za Mn¹ i naucz siê mi³owaæ 
Boga i bliŸniego. PójdŸ za Mn¹, aby nauczyæ siê pokory.
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Porz¹dek Kolêdy (30 - 31 stycznia 2012)

1. Poniedz. – 30 stycznia   – ul. Krzywa (od nr 1), Poprzeczna, Piaskowa, 
Ogrodnika, – 3 ksiê¿y od godz. 9

2. Wtorek – 31 stycznia – ul. £ukasiñskiego – 3 ksiê¿y od godz. 9

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”

Ile¿ razy w ci¹gu dnia to s³owo mo¿e byæ dla nas œwiat³em! Za ka¿dym razem 
gdy spotykamy siê z nasz¹ s³aboœci¹ czy s³aboœci¹ innych, za ka¿dym razem 
gdy naœladowanie Jezusa wydaje siê nam niemo¿liwe lub absurdalne, za ka¿dym 
razem gdy trudnoœci usi³uj¹ nas pognêbiæ, s³owo to mo¿e dodaæ nam skrzyde³, 
staæ siê jak haust œwie¿ego powietrza, byæ bodŸcem, by zacz¹æ od nowa.

Wystarczy ma³a, szybka zmiana kierunku, aby wyjœæ z zamkniêcia naszego ja 
i otworzyæ siê na Boga, by doœwiadczyæ innego, prawdziwego ¿ycia.

A jeœli ponadto uda nam siê podzieliæ tym doœwiadczeniem z jak¹œ 
zaprzyjaŸnion¹ osob¹, która tak¿e uczyni³a Ewangeliê prawem swojego ¿ycia, 
zobaczymy, jak wokó³ nas rodzi siê lub na nowo rozkwita wspólnota 
chrzeœcijañska.

Kiedy bowiem s³owo Bo¿e wprowadzi siê w czyn, a jego owocami podzieli 
z innymi, sprawia ono równie¿ i ten cud: daje pocz¹tek widzialnej wspólnocie, 
która staje siê zaczynem i sol¹ dla spo³eczeñstwa, œwiadcz¹c o Chrystusie 
w ka¿dym zak¹tku ziemi.

      Chiara Lubich

00

00
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 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 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

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

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Chrystus krótko i zdecydowanie rozprawi³ siê ze z³ym duchem: „Milcz i wyjdŸ z niego!” – 
rozkaza³. I duch nieczysty opuœci³ drêczonego cz³owieka. Wniosek „na jutro” nasuwa siê sam: 
Trzeba zdecydowanie walczyæ ze z³em, grzechem i swoj¹ s³aboœci¹, wtedy ³atwiej us³yszymy g³os 
Bo¿y i otrzymamy potrzebn¹ nam pomoc. Nie zapominajmy o tym! 

2. Dziœ Œwiatowy Dzieñ Trêdowatych. Módlmy siê o zdrowie i skuteczn¹ pomoc dla nich. 

3. W czwartek 2 lutego bêdziemy obchodziæ œwiêto Ofiarowania Pañskiego. Zgodnie z ¿ydowskim 
prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i Józef zanieœli Dzieci¹tko do œwi¹tyni 
jerozolimskiej, by je przedstawiæ Bogu i z³o¿yæ ofiarê. Tego dnia przyjdŸmy do œwi¹tyni 
ze œwiecami. Zostan¹ pob³ogos³awione i przez ca³y rok, a zw³aszcza w chwilach trwogi 
i cierpienia, bêd¹ nam przypomina³y o Jezusie  –  Œwiat³oœci Narodów.

4. Œwiêto Ofiarowania Pañskiego jest Dniem ¯ycia Konsekrowanego, a wiêc osób, które obra³y 
drogê ¿ycia zakonnego – szczególnego naœladowania Jezusa przez czystoœæ, ubóstwo 
i pos³uszeñstwo. Ogarnijmy ich tego dnia nasz¹ modlitw¹ i ¿yczliwoœci¹. 

5. W pi¹tek, 3 lutego przypada wspomnienie œwiêtego B³a¿eja, biskupa i mêczennika, patrona 
wstawiaj¹cego siê za cierpi¹cymi na choroby gard³a. Tego dnia na zakoñczenie Mszy Œwiêtej 
bêdziemy mogli przyj¹æ specjalne b³ogos³awieñstwo za przyczyn¹ tego œwiêtego.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesi¹ca – dzieñ, w którym adorujemy 
Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o powo³ania kap³añskie i zakonne, pierwszy pi¹tek – 
szczególna okazja do pojednania siê z Bogiem, i pierwsza sobota miesi¹ca – dzieñ poœwiêcony 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

             Wasz Proboszcz
*   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM: 
• we wtorek, 31 stycznia – œwiêty Jan Bosko, za³o¿yciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomo¿ycielki Wiernych, wielki pedagog i aposto³ m³odzie¿y;
• w pi¹tek, 3 lutego – œwiêty B³a¿ej, ¿yj¹cy w IV wieku biskup Sebasty w Armenii i mêczennik, patron 
wstawiaj¹cy siê za cierpi¹cymi na choroby gard³a._____________________________________________________________________________
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