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DLACZEGO KRZY¯
Dlaczego krzy¿
uœmiech
rana g³eboka
Widzisz
to takie proste
kiedy siê kocha
ks. Jan Twardowski

Gdy zapytamy fizyka o definicjê œwiat³a us³yszymy, ¿e polega ono
na promieniowaniu elektromagnetycznym, które jest widzialne dla
ludzkiego oka. Gdy zapytamy biologa o definicjê ¿ycia us³yszymy, ¿e jest to
cecha odró¿niaj¹ca ¿ywe organizmy od materii nieo¿ywionej i ¿e objawia
siê ona zdolnoœci¹ wzrostu, rozmna¿ania i reagowania na bodŸce.
Gdybyœmy postawili te pytania autorom Pisma Œwiêtego us³yszelibyœmy,
¿e œwiat³o i ¿ycie s¹ darami Boga dostêpnymi dla nas w Jezusie
Chrystusie. „On jest jak kopalnia daj¹ca dostêp do bogatego z³o¿a, a ka¿dy
korytarz prowadzi do skarbów. Mo¿emy kopaæ w nieskoñczonoœæ;
i tak nie wyczerpiemy ca³ego bogactwa” (Œw. Jan od Krzy¿a).
Jezus przyszed³ nie tylko jako œwiat³o, ale równie¿ jako ¿ycie. Dlaczego
potrzebujemy ¿ycia Chrystusowego? Bo bez niego jesteœmy umarli. Pismo
Œwiête naucza nas, ¿e na skutek grzechu utraciliœmy swoje dziedzictwo
¿ycia wiecznego. Ka¿dym z nas zaw³adnê³o prawo grzechu i nikt nie mo¿e
siê wymkn¹æ spod jego panowania. Mo¿emy powróciæ
do ¿ycia tylko dziêki krzy¿owi postawionemu
na Golgocie i grobowi, który trzeciego dnia okaza³ siê
pusty. Wiara w Jezusa otwiera przed nami wszystkie
drzwi, jakie zamkn¹³ grzech. Proœmy Pana,
aby obdarza³ nas zawsze œwiat³em i ¿yciem.
ks. Dariusz

Str.2

Pos³aniec œw. Brunona Nr 56
Ewangelia wg Œw. Jana (3,14-21)

A jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szono Syna
Cz³owieczego, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne. Tak bowiem Bóg
umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na
œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, bo
nie uwierzy³ w imiê Jednorodzonego Syna Bo¿ego. A s¹d polega na tym, ¿e œwiat³o
przysz³o na œwiat, lecz ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli œwiat³o: bo z³e
by³y ich uczynki. Ka¿dy bowiem, kto siê dopuszcza nieprawoœci, nienawidzi
œwiat³a i nie zbli¿a siê do œwiat³a, aby nie potêpiono jego uczynków. Kto spe³nia
wymagania prawdy, zbli¿a siê do œwiat³a, aby siê okaza³o, ¿e jego uczynki s¹
dokonane w Bogu.

* * * * * * * * * * * *
BÓG PRAGNIE NASZEGO ZBAWIENIA
Historia zbawienia to historia ludzkich s³aboœci,
grzechów, ale jednoczeœnie historia Bo¿ej mi³oœci.
Bóg nie chce karaæ. Bóg pragnie zbawiaæ. O tym
mówi dzisiejsza Liturgia s³owa. Bóg bardziej
przejmuje siê naszymi grzechami ni¿ my sami.
Dlatego sta³ siê Cz³owiekiem. Umar³ na krzy¿u, bo
zale¿y Mu na naszym zbawieniu. Ale nie mo¿e tego
dokonaæ bez naszego udzia³u. Ksi¹dz F. Feldheim
napisa³: "Jest bardzo niebezpiecznie chory cz³owiek.
Lekarz, co zna jego chorobê, udaje siê do niego
z lekarstwem, które na pewno go wyleczy. Jednak¿e dla jakiejœ przyczyny chory nie chce
otworzyæ drzwi lekarzowi i nie chce, by mu pomóg³ i go uzdrowi³". Kiedy na skutek po¿aru
czy powodzi tracimy dobra materialne, wtedy rozpaczamy, próbujemy ratowaæ, co siê da.
Kiedy pope³niamy grzech, kiedy tracimy dobra duchowe i zagro¿one jest nasze zbawienie,
wtedy nie rozpaczamy. Jakby nam na tym nie zale¿a³o. Jezus powiedzia³ do Nikodema:
"Jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szono Syna
Cz³owieczego, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne" (J 3, 14-15). Uwierzyæ
musisz sam. Jesteœ panem swojego ¿ycia i bêdziesz ponosi³ za nie odpowiedzialnoœæ.
Bogu zale¿y na twoim zbawieniu. Czy tobie te¿ na tym zale¿y?
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
Marsz dla ¯ycia i Rodziny - 25 marca br.
W Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego obchodziæ bêdziemy Dzieñ
Œwiêtoœci ¯ycia. Dzieñ szczególnej modlitwy w intencji dzieci poczêtych
i nienarodzonych, których ¿ycie w ³onie matki jest zagro¿one.
W £OM¯Y Marsz rozpocznie siê Msz¹ Œwiêt¹ sprawowan¹ o godz. 12.00
w Parafii Bo¿ego Cia³a. Nastêpnie o godz 13.00 Marsz przejdzie ulicami £om¿y
z Parafii Bo¿ego Cia³a do Katedry £om¿yñskiej, gdzie nast¹pi Modlitwa
i z³o¿enie deklaracji podjêcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego.
Organizatorzy zapraszaj¹ Wszystkich do wziêcia udzia³u w tym Marszu,
który w tym roku odbywaæ siê bêdzie pod has³em „MI£OŒÆ RODZI ¯YCIE”.
WeŸmy ze sob¹ œwiece.
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Kazanie œw. Jana Z³otoustego, biskupa, o modlitwie
Modlitwa i rozmowa z Bogiem s¹ najwy¿szym dobrem, bo s¹
przestawaniem i jednoczeniem siê z Nim. Nasze oczy s¹ pe³ne œwiat³a,
gdy patrz¹ na œwiat³o; tak i duch lgn¹cy do Boga jest pe³en Jego
niewypowiedzianej œwiat³oœci. Nie chodzi tu o nawyk modlitwy, ale o
modlitwê p³yn¹c¹ z duszy; nie o te chwile, które jej poœwiêcamy,
w okreœlonych godzinach lub w pewnych okolicznoœciach, lecz o tê
modlitwê, której siê oddajemy w dzieñ i w nocy.
Albowiem trzeba zwracaæ siê do Boga nie tylko wtedy, kiedy oddajemy
siê jedynie modlitwie, ale tak¿e wtedy, gdy zajmujemy siê ró¿nymi
obowi¹zkami, czy to zaprz¹tniêci innymi sprawami, czy te¿ gdy,
bez sk¹pstwa, przychodzimy innym z pomoc¹. Niech wtedy towarzyszy
nam pragnienie Boga i pamiêæ o Nim. Wtedy nasze czyny bêd¹
zaprawione, niby sol¹, Jego mi³oœci¹, i spodobaj¹ siê Panu wszechœwiata.
Jednak¿e dopiero wtedy i przez ca³e ¿ycie bêdziemy zbierali owoce takiej
postawy ducha, gdy jak najwiêcej czasu poœwiêcamy takiej modlitwie.
Modlitwa jest œwiat³em duszy. Daje prawdziwe poznanie Boga; przez ni¹
z Nim siê ³¹czymy. Dziêki niej nasz duch ku niebu siê wznosi; i tak
jak dziecko obejmuj¹ce sw¹ matkê i wœród ³ez wo³aj¹ce o mleko, tak i nasz
duch lgnie do Boga i wo³a, aby go o¿ywi³. Wyjawia Mu swe pragnienia
i otrzymuje dary przewy¿szaj¹ce wszelkie ziemskie skarby.
Modlitwa pe³na czci zanosi do Boga nasze ¿yczenia, rozwesela serce,
ucisza je i niesie mu pokój. Mówiê o istocie modlitwy, abyœ nie myœla³,
¿e wystarcz¹ same tylko s³owa. Jest ona bowiem pragnieniem Boga,
niewymownym przywi¹zaniem do Niego; jest darem Jego ³aski,
a nie owocem ludzkich wysi³ków. O takiej modlitwie mówi Aposto³:
„Nie umiemy siê modliæ tak jak trzeba, ale sam Duch przyczynia siê
za nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ s³owami”.
Gdy Pan udzieli komuœ takiej modlitwy, jest ona darem nieodwracalnym
i niebiañskim pokarmem nasycaj¹cym duszê. Kto go zakosztuje, ten
rozpala siê wiekuistym pragnieniem Boga, które jest w nim jak ogieñ
gorej¹cy i ogarniaj¹cy p³omieniem jego duszê.
Oddawaj siê modlitwie i upiêkszaj twój dom skromnoœci¹ i pokor¹, i niech
promienieje on blaskiem sprawiedliwoœci. Niech¿e jego wnêtrze lœni
dobrymi czynami, niczym dom wy³o¿ony p³ytami drogocennego z³ota,
a miejsce œcian marmurowych niech zajmie wiara i wielkoœæ ducha. Jako
zaœ zwieñczenie wszystkiego, nadaj¹ce budowli jej doskona³oœæ, masz
do³o¿yæ modlitwê. W ten sposób przygotujesz Panu dom królewski,
wykoñczony i wspania³y, w którym bêdziesz móg³ Go przyj¹æ. W œwi¹tyni
jest obraz Bóstwa, ty zaœ ju¿ teraz w przybytku swej duszy bêdziesz
posiada³ Pana dziêki Jego ³asce.
* * * * * * * * * * * *

Nie mów nigdy, ¿e jest ju¿ za póŸno...
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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.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1700 - 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. Niedziela dzisiejsza – Niedziela Laetare – pomaga bez rozpaczy, z rozwag¹
spojrzeæ na kolejny etap wielkopostnego skupienia.
2. Jutro, 19 marca, przypada uroczystoœæ œwiêtego Józefa, Oblubieñca
Najœwiêtszej Maryi Panny i opiekuna Jezusa. Mszê Œw. o godz. 700 i 1800 - w tê
uroczystoœæ zapraszamy szczególnie mê¿czyzn, bowiem œwiêty Józef jest ich
wspania³ym patronem i opiekunem.
Wasz Proboszcz

* * * * *
Przepis na ciasto wielkanocne:
Wzi¹æ du¿¹ ³y¿kê modlitwy, aby nada³a ca³emu ciastu woñ ducha
nadprzyrodzonego. Dodaæ spor¹ garœæ cierpliwoœci i zmieszaæ z mas¹ dobroci.
Do smaku: soli m¹droœci przechowywanej w naczyniu roztropnoœci. Wanilia
dobrego humoru i skórka ¿yczliwego uœmiechu podnios¹ smak placka. Przydadz¹
siê te¿ rodzynki opanowanych ruchów i spokoju. Masê podsypaæ dobr¹ doz¹
mi³oœci w³asnej zmia¿d¿onej na proszek w moŸdzierzu pokory. Ciasto wymieszaæ
starannie rêk¹ sprawiedliwoœci, sumiennie rozwa³kowaæ unikaj¹c lenistwa
i egoizmu. Nastêpnie prze³o¿yæ je konfiturami dobrych uczynków i wsun¹æ do
pieca ¿arliwej mi³oœci Boga i bliŸniego. Gdy nastan¹ œwiêta mo¿ecie rozkoszowaæ
siê jego smakiem. SMACZNEGO!!!
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