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B³ogos³awieni mi³osierni albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹...
Pismo Œwiête wype³nione jest przyk³adami ludzi, którzy doœwiadczyli
mi³osierdzia Jezusa. Podczas rozmowy przy studni niewiasta samarytañska
pozna³a dar przebaczenia i uzna³a w Nim Mesjasza (J4,1-26). Kiedy Jezus zaprosi³
celnika Mateusza do grona swych uczniów, uda³ siê do jego domu na posi³ek.
Spo¿ywa³ go w towarzystwie celników i grzeszników, którym ofiarowa³ swe
przebaczenie i zbawienie (Mt9,9-13).
Mi³osierdzie Jezusa nie ogranicza siê tylko do przebaczenia grzechów. Jezus
troszczy siê o ka¿dy szczegó³ naszego ¿ycia. Z mi³osierdziem pochyla siê nad
naszymi fizycznymi dolegliwoœciami, jak widzimy to na przyk³adzie niewidomego
Bartymeusza, któremu Pan przywróci³ wzrok (Mk10,46-52). A kiedy trêdowaty
powiedzia³: „Panie, jeœli chcesz mo¿esz mnie oczyœciæ”, Jezus powiedzia³: „Chcê
b¹dŸ oczyszczony!” (Mt8,2-3). Nawet rzymski setnik, poganin, który prosi³
o uzdrowienie swego s³ugi, otrzyma³ od Niego dar mi³osierdzia (Mt8,5-13).
Jezus okazuje mi³osierdzie wobec tych, którzy op³akuj¹ œmieræ swoich bliskich.
Wskrzesi³ córkê Jaira (Mk5,40-42), zap³aka³ przy grobie swego przyjaciela £azarza,
po czym przywróci³ go do ¿ycia (J11,35-44), okaza³ wspó³czucie wdowie, której
zmar³ jedyny syn. Powiedzia³: „Nie p³acz!”, a nastêpnie wskrzesi³ m³odzieñca i odda³
go matce (£k7,11-16).
Jezus okazuje tak¿e swoje mi³osierdzie rodzinom, które potrzebuj¹ ³aski
uwolnienia. Syrofenicjanka prosi³a Go, by ulitowa³ siê nad jej córk¹ i Pan uwolni³ jej
dziecko od z³ego ducha (Mt15,21-28). O pomoc Jezusa b³aga³ ojciec ch³opca
opêtanego przez ducha nieczystego. Jezus nie tylko uwolni³ ch³opca, ale te¿
umocni³ s³ab¹ wiarê jego ojca (Mk9,23-26).
Przed dwoma tysi¹cami lat Jezus objawi³ mi³osierdzie Bo¿e przez s³owa i czyny.
By³ Ÿród³em mi³osierdzia dla ka¿dego, kto do Niego ucieka³ siê z wiar¹.
Pozwólmy, aby w czasie tegorocznego Wielkiego Postu Duch Œwiêty zaprowadzi³
nas pod krzy¿ Chrystusa – miejsce mi³osierdzia. Bóg nie przestaje udzielaæ nam
swego mi³osierdzia. Wielu z nas cierpi z powodu popl¹tanych wiêzów rodzinnych,
trudnoœci w pracy, œwiadomoœci zniweczonych swoich
nadziei i marzeñ. Wszyscy wiemy, co to znaczy
przygnêbienie i smutek w wyniku zadanych nam
w przesz³oœci ran. Jezus je widzi i chce uleczyæ. On jest
potê¿niejszy od najwiêkszego grzechu, jaki moglibyœmy
pope³niæ i najwiêkszej rany, jak¹ nosimy w swoim sercu. On
chce obmyæ w swojej krwi wszystkie nasze urazy, uwolniæ
nas od poczucia winy. Chce, abyœmy upodabniaj¹c siê
do Niego, nieœli œwiatu Jego przebaczenie i mi³osierdzie.
ks. Dariusz
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Po szeœciu dniach Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadzi³ ich
samych osobno na górê wysok¹. Tam przemieni³ siê wobec nich. Jego odzienie
sta³o siê lœni¹co bia³e tak, jak ¿aden folusznik na ziemi wybieliæ nie zdo³a. I ukaza³
siê im Eliasz z Moj¿eszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzek³ do
Jezusa: Rabbi, dobrze, ¿e tu jesteœmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza. Nie wiedzia³ bowiem, co nale¿y mówiæ,
tak byli przestraszeni. I zjawi³ siê ob³ok, os³aniaj¹cy ich, a z ob³oku odezwa³ siê
g³os: To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie. I zaraz potem, gdy siê rozejrzeli,
nikogo ju¿ nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry,
przykaza³ im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn
Cz³owieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiaj¹c tylko
miêdzy sob¹, co znaczy powstaæ z martwych.

* * * * * * * * * * * *
B¥DMY MOCNI NADZIEJ¥!
Liturgia s³owa drugiej niedzieli Wielkiego Postu
podpowiada nam bardzo konkretny temat
do refleksji: objawienie uczniom na Górze
Przemienienia boskoœci Jezusa - przed Jego
mêk¹ i œmierci¹ - oraz potrzebê naszej
wewnêtrznej przemiany. Krzy¿ Jezusa to
najwy¿szy wyraz Bo¿ej mi³oœci do nas,
kulminacyjny etap w historii zbawienia, po którym
przysz³o Zmartwychwstanie. Ofiara Abrahama by³a zapowiedzi¹ tej najwiêkszej
ofiary, jakiej Bóg Ojciec za¿¹da³ od swego umi³owanego Syna dla zbawienia
cz³owieka. St¹d winna p³yn¹æ nasza wdziêcznoœæ, mi³oœæ i nadzieja. Jezus
prowadzi nas przez swój krzy¿ i mêkê do chwa³y zmartwychwstania. Aby poznaæ
sens Jezusowego i naszego krzy¿a, który - zgodnie z Jego wol¹ - trzeba
podejmowaæ ka¿dego dnia i iœæ z nim ku pe³ni ¿ycia, trzeba najpierw stan¹æ
na Górze Przemienienia, obok Piotra, Jakuba i Jana, i daæ wiarê Synowi Bo¿emu.
W ten sposób bêdziemy mogli, ju¿ w okresie Wielkiego Postu, prze¿ywaæ
tajemnicê krzy¿a Jezusowego w perspektywie Zmartwychwstania. U³atwia nam to
uczestnictwo we Mszy œw. W Eucharystii bowiem Zbawiciel utrwali³ na wieki Ofiarê
krzy¿a i powierzy³ j¹ umi³owanej Oblubienicy - Koœcio³owi, jako pami¹tkê swej
mêki i zmartwychwstania (por. KL, 47). "Choæ bowiem przyrzeczone nam szczêœcie
nie podlega najmniejszej w¹tpliwoœci, powinniœmy jednak zrozumieæ, ¿e dopóki
¿yjemy wœród pokus i doœwiadczeñ, trzeba nam raczej prosiæ o wytrwanie ani¿eli
o chwa³ê. Szczêœcie królowania nie mo¿e przecie¿ uprzedzaæ czasów cierpienia
(...) Przez trud bowiem idzie siê do wytchnienia i przez œmieræ do ¿ycia! (...)
Niez³omna wiara - oto wasza zbroja!"
œw. Leon Wielki (przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
«Troszczmy siê o siebie wzajemnie, by siê zachêcaæ do mi³oœci i do dobrych uczynków» (Hbr 10, 24)

2. «O siebie wzajemnie» – dar wzajemnoœci. Uczniowie Pana, zjednoczeni z Chrystusem przez
Eucharystiê, ¿yj¹ w jednoœci, która ³¹czy ich niczym cz³onki jednego cia³a. To oznacza, ¿e bliŸni nale¿y
do mnie, jego ¿ycie, jego zbawienie wi¹¿¹ siê z moim ¿yciem i moim zbawieniem. Siêgamy tutaj bardzo
g³êbokiego aspektu wspólnoty: nasze ¿ycie i ¿ycie innych s¹ wspó³zale¿ne, zarówno w dobru, jak i w z³u;
tak grzech, jak i uczynki mi³oœci maj¹ równie¿ wymiar spo³eczny.
fragment Orêdzia Benedykta XVI na Wielki Post 2012
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Wielkopostne przemyœlenia
MODLITWA
„Sk¹d pochodzi modlitwa cz³owieka?...
Pismo Œwiête mówi niekiedy o duszy lub duchu, najczêœciej zaœ o sercu (ponad
tysi¹c razy). Modli siê serce... Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie
przebywam. Jest naszym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla
innych; jedynie Duch Bo¿y mo¿e je zg³êbiæ i poznaæ”. (KKK, 2562-2563)
Zst¹p do tego ukrytego „centrum”, w którym Ojciec objawia ci swoj¹ mi³oœæ. Z wiar¹
i ufnoœci¹ proœ Go, aby ciê nape³nia³. Spróbuj poœwiêciæ chocia¿ 5-10 minut dziennie,
aby wyciszyæ swoje serce i otworzyæ siê na to, co Pan zechce ci daæ.
POST
„Wewnêtrzna pokuta chrzeœcijanina wyra¿a siê w bardzo zró¿nicowanych
formach. Pismo Œwiête i Ojcowie Koœcio³a k³ad¹ nacisk szczególnie na trzy formy:
post, modlitwê i ja³mu¿nê. Wyra¿aj¹ one nawrócenie w odniesieniu do samego
siebie, do Boga i do innych ludzi. Obok radykalnego oczyszczenia jakiego dokonuje
chrzest lub mêczeñstwo, wymienia siê je jako œrodek otrzymania przebaczenia
grzechów: wysi³ki podejmowane w celu pojednania siê z bliŸnimi, ³zy pokuty, troskê
o zbawienie bliŸniego, wstawiennictwo œwiêtych i praktykowanie mi³oœci, która
zakrywa wiele grzechów .” (KKK, 1434)
Gdy staramy siê poœciæ, od modlitwy odci¹gaj¹ nas czêsto przyziemne sprawy, myœlimy
na przyk³ad, jak bardzo jesteœmy g³odni, co mielibyœmy ochotê zjeœæ. Zwróæmy wtedy
nasze myœli ku Jezusowi albo ku potrzebom tych, za których siê modlimy: „Jezu, pomó¿
mi trwaæ przy Tobie. Spraw, abym poszcz¹c i modl¹c siê, mia³ udzia³ w Twojej uczcie
niebieskiej. Oczyœæ moje myœli i zanieœ moj¹ modlitwê a¿ do tronu Ojca.”
JA£MU¯NA
„Uczynkami mi³osierdzia s¹ dzie³a mi³oœci, przez które przychodzimy z pomoc¹
naszemu bliŸniemu w potrzebach jego cia³a i duszy... Spoœród tych czynów
ja³mu¿na dana ubogim jest jednym z podstawowych œwiadectw mi³oœci braterskiej;
jest ona tak¿e praktykowaniem sprawiedliwoœci, która podoba siê Bogu.” (KKK, 2447)
Gdy przyjmujesz mi³oœæ Boga do swojego serca, jesteœ zdolny dawaæ j¹ innym.
Ja³mu¿na jest znakiem, ¿e pragniesz oddaæ Jezusowi choæ jeden grosz za to, co dla
Ciebie uczyni³. Ilekroæ dajesz ja³mu¿nê ubogim, miej œwiadomoœæ tego, ¿e dajesz j¹
samemu Jezusowi.

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

"Droga”
Droga Pana Boga:
z ubogiej stajenki
na Krzy¿ Golgoty.
W ciernistej koronie,
gwoŸdziami przybity
Baranek bez skazy
ukrzy¿owany
naszymi grzechami...
Matko Bo¿a Boleœciwa
módl siê za nami...
Byœmy szli swoimi krzy¿owymi drogami
œladami Chrystusa.

Marianna Jankowska £om¿a, 24.02.2012r.

Str.4

Pos³aniec œw. Brunona Nr 54
Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
00
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 17 - osoby korzystaj¹ce z pomocy
Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich
darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Od pewnego czasu ka¿da druga niedziela Wielkiego Postu jest szczególnym czasem modlitwy
i duchowej bliskoœci z misjonarzami, jest okazj¹ do czynów pokutnych podejmowanych
w intencji misjonarzy i misyjnego dzia³ania Koœcio³a. Jednym z nich, obok modlitwy i postu, jest
ja³mu¿na, dlatego prosimy – zgodnie z decyzj¹ Konferencji Episkopatu Polski – o misyjn¹
ja³mu¿nê, zbieran¹ do puszek w koœcio³ach i kaplicach w ca³ym kraju na rzecz Dzie³a Pomocy
„Ad Gentes”. Zebrane ofiary s¹ przeznaczone na wsparcie ponad 2100 polskich misjonarzy
g³osz¹cych Dobr¹ Nowinê w 96 krajach œwiata. S¹ obecni niemal wszêdzie: wœród Eskimosów
i Pigmejów, na pustyniach Sahary, w lasach Amazonki, w górskich miejscowoœciach po³udniowoamerykañskich Andów i na terenach, gdzie ci¹gle trwaj¹ walki.
2. W okresie Wielkiego Postu mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny, a wiêc darowanie kary doczesnej
za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nie naprawione przez nas.
Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan ³aski uœwiêcaj¹cej,
wyrzeczenie siê przywi¹zania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papie¿a.
Odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ: za udzia³ w nabo¿eñstwie Drogi Krzy¿owej, w ka¿dy pi¹tek
Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzy¿owanego „Oto ja, dobry
i najs³odszy Jezu”, w ka¿d¹ niedzielê za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯alów i za odprawienie
przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
3. Nasze doroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczn¹ siê w przysz³¹ niedzielê - 11 marca i trwaæ
bêd¹ do œrody - 14 marca. Postarajmy siê, ¿eby nikogo z nas nie zabrak³o na tych rekolekcjach.
4. Natomiast Rekolekcje Ewangelizacyjne rozpoczn¹ siê w poniedzia³ek 5 marca tj. jutro na
Mszy œw. o godz. 1800. Odbywaæ siê bêd¹ w cyklu tygodniowym tj. raz w tygodniu w poniedzia³ek
– przez 7 tygodni. Jeszcze dziœ mo¿na zg³osiæ swój udzia³ w tych rekolekcjach. Zapraszamy...
Wasz Proboszcz
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