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Wreszcie w pi¹t¹ niedzielê uka¿e siê nam jako 
pokorne ziarno pszenicy, które musi obumrzeæ, aby 
wydaæ obfity plon. Przekonuje nas, ¿e za ka¿dym 
razem, gdy umieramy dla siebie, nasz plon wzrasta. 
Mówi, ¿e przyszed³ na œwiat po to, by pokonaæ grzech 
i wprowadziæ nas do Ziemi Obiecanej swojego 
królestwa.

       ks. Dariusz

Wielki Post jest okazj¹ do zbadania swojego ¿ycia w œwietle 
s³owa Bo¿ego. 

W pierwsz¹ niedzielê Jezus zabiera nas ze sob¹ na pustyniê, abyœmy 
odbyli z Nim czterdziestodniowy post. W tym czasie pokuty 
i prze³amywania siebie pragnie uczyæ nas jak mo¿emy stawaæ siê ludŸmi 
mocnymi i odwa¿nymi. Chce pomóc nam pozostawiæ na pustyni 
to wszystko, co przeszkadza nam za Nim pójœæ.

W drugim tygodniu Ewangelia zaprasza nas na górê Tabor, gdzie 
stajemy siê œwiadkami przemienienia. Jezus przekonuje nas, 
¿e rzeczywiœcie jest Bogiem, który ma moc przemieniæ nasze ¿ycie.

W trzeci¹ niedzielê spotykamy Jezusa w œwi¹tyni, gdzie rozprawia siê 
z handlarzami, którzy z domu Bo¿ego uczynili targowisko. Jezus pragnie, 
byœmy odrzucali od siebie grzech z tak¹ sama determinacj¹, jak On 
wyrzuci³ przekupniów z domu Ojca.

W kolejn¹ niedzielê s³uchamy rozmowy Jezusa z Nikodemem 
i dowiadujemy siê, ¿e ci, którzy ¿yj¹ prawd¹, „zbli¿aj¹ siê do œwiat³a”. To tak, 
jakby t³umaczy³ nam, ¿e wpatruj¹c siê w Jego chwa³ê zaczniemy mocniej 
doœwiadczaæ Jego œwiat³a, sami staj¹c siê œwiat³em dla naszego 
otoczenia.

Wielki Post to czas nawrócenia, 

czyli ca³kowitej przemiany, wysi³ku, 

aby upodobniæ siê do Chrystusa...

abp Józef Michalik
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Ewangelia wg Œw. Jana (2,13-25) 

Zbli¿a³a siê pora Paschy ¿ydowskiej i Jezus uda³ siê do Jerozolimy. W œwi¹tyni 
napotka³ siedz¹cych za sto³ami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali wo³y, 
baranki i go³êbie. Wówczas sporz¹dziwszy sobie bicz ze sznurków, powypêdza³ 
wszystkich ze œwi¹tyni, tak¿e baranki i wo³y, porozrzuca³ monety bankierów, a sto³y 
powywraca³. Do tych zaœ, którzy sprzedawali go³êbie, rzek³: WeŸcie to st¹d, 
a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, 
¿e napisano: Gorliwoœæ o dom Twój poch³onie Mnie. W odpowiedzi zaœ na to ̄ ydzi 
rzekli do Niego: Jakim znakiem wyka¿esz siê wobec nas, skoro takie rzeczy 
czynisz? Jezus da³ im tak¹ odpowiedŸ: Zburzcie tê œwi¹tyniê, a Ja w trzech dniach 
wzniosê j¹ na nowo. Powiedzieli do Niego ̄ ydzi: Czterdzieœci szeœæ lat budowano 
tê œwi¹tyniê, a Ty j¹ wzniesiesz w przeci¹gu trzech dni? On zaœ mówi³ o œwi¹tyni 
swego cia³a. Gdy wiêc zmartwychwsta³, przypomnieli sobie uczniowie Jego, 
¿e to powiedzia³, i uwierzyli Pismu i s³owu, które wyrzek³ Jezus. Kiedy zaœ 
przebywa³ w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu œwi¹tecznym, wielu uwierzy³o 
w imiê Jego, widz¹c znaki, które czyni³. Jezus natomiast nie zwierza³ siê im, 
bo wszystkich zna³ i nie potrzebowa³ niczyjego œwiadectwa o cz³owieku. 
Sam bowiem wiedzia³, co w cz³owieku siê kryje.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZNAK BO¯EJ OBECNOŒCI

Œwi¹tynia jest znakiem Bo¿ej obecnoœci. Stanowi 
miejsce spotkania Stwórcy z cz³owiekiem, z ludem 
Bo¿ym. Doœwiadczenie jednak potwierdza, ¿e nawet 
najwiêksza œwiêtoœæ mo¿e zostaæ pokryta kurzem 
zapomnienia i zamieniæ siê w pe³ne wrzawy 
targowisko. Podobnie mo¿e byæ z nami. Jesteœmy 
Bo¿¹ œwi¹tyni¹, jesteœmy sanktuarium, w którym 
powinniœmy us³yszeæ g³os wo³aj¹cego do nas Boga.

Niestety, istnieje wci¹¿ realne niebezpieczeñstwo, ¿e pragnienie brzêcz¹cej monety 
zag³uszy w nas Bo¿e natchnienia. Pieni¹dz jest dobrym s³ug¹, ale nigdy dobrym panem. 
Gdy stanie siê ¿yciowym celem, wówczas Chrystus "weŸmie bicz" i poprzez wydarzenia 
otworzy nam oczy na to, co jest najwa¿niejsze w naszym ¿yciu. Ka¿da korekta wpierw boli, 
póŸniej jednak wydaje wspania³y owoc. Bêdzie nim Pascha, czyli przejœcie do 
niezniszczalnego ¿ycia w królestwie niebieskim. Chrystus zna ka¿dego z nas doskonale. 
Jesteœmy dla Niego otwart¹ ksiêg¹. Pozwólmy zatem, by wci¹¿ nas wychowywa³ 
do dojrza³ej wiary.

"Wielki  Post”
W Wielkim Poœcie
pokora wskazana.
Patrzmy na uni¿enie Pana,
Jego ukrzy¿owanie, oplwanie,
cierniem koronowanie.
    W Wielkim Poœcie
    wielki rachunek sumienia
    zrobiæ trzeba,
    zadoœæuczyniæ Panu Bogu i bliŸniemu,
    przyst¹piæ do Sakramentu Pojednania,
    by godnie przyj¹æ Zmartwychwsta³ego Marianna Jankowska £om¿a, 5.03.2012r.

W tym Wielkim Czasie Mi³oœci
módlmy siê i o dobro  wspólne -
rodzinne i OjczyŸniane proœmy
cierpi¹cego i wszechmog¹cego Pana Boga,
a przeminie boleœæ i trwoga...
       Zmartwychwstaniemy!
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Program Rekolekcji Wielkopostnych
w parafii Œw. Brunona w  £om¿y w dn.  11– 14 marca 2012r

Niedziela – 11.03.
Msze œw. o godz.: 

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

Poniedzia³ek – 12.03.
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 – 13.03.
Msze œw. o godz.: 

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

Œroda – 14.03.
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. dr Jan Pieñkosz. 
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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

sW 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.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. 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.

2. We wtorek 13.marca o godz. 12  - Msza Œw. dla Chorych. Prosimy 
o zorganizowanie pomocy w dotarciu chorym do koœcio³a. Natomiast 
te osoby, które nie s¹ w stanie przybyæ do koœcio³a, prosimy zg³osiæ. 
Odwiedzimy te osoby w ich domach z pos³ug¹ sakramentaln¹ w czwartek 
15. marca w godzinach popo³udniowych.

3. Postarajmy siê, by nikogo z nas nie zabrak³o na rekolekcjach... 
Zapraszamy!

                Wasz Proboszcz

00
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