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dzieñ. Jest to oczywiœcie walka i musimy byæ gotowi 
na cierpienie. Jednak nawet wœród utrapieñ radujmy siê 
pewnoœci¹, ¿e jesteœmy królewskim kap³añstwem, ludem 
wybranym, przeznaczonym do chwa³y nieba. Cieszmy siê, 
¿e ka¿dy z nas mo¿e nawi¹zaæ osobist¹ wiêŸ z Bogiem.

Oby Bóg przez ca³y okres wielkanocny otacza³ nas swoim 
b³ogos³awieñstwem, udzielaj¹c ka¿demu swej ³aski, 
m¹droœci i mocy. 

         Ks. Dariusz

Bóg nie chce, aby nasze umys³y by³y jak g¹bki, które wch³aniaj¹ ka¿d¹ 
przelotn¹ myœl i ulegaj¹ chwilowym nastrojom. Pragnie, byœmy byli œwiadomi tego, 
¿e nasze umys³y i serca s¹ polem bitwy, miejscem, w którym toczy siê nieustanny 
bój pomiêdzy pokusami œwiata, intrygami szatana a naszym pragnieniem 
dochowania wiernoœci Bogu.

Œwiadomie czy nieœwiadomie codziennie znajdujemy w siê samym centrum 
walki. Wróg mo¿e pojawiæ siê w postaci pokusy pielêgnowania w sobie urazy czy 
gniewu, albo chêci budowania w³asnej reputacji kosztem kogoœ drugiego. Mo¿e 
trzeba bêdzie zawalczyæ o czas na przebywanie z Jezusem, zamiast 
z telewizorem lub o wiarê, ¿e Bogu rzeczywiœcie na nas zale¿y.

Jak zwykle bywa na wojnie, walce nieod³¹cznie towarzyszy cierpienie. 
Cierpienie w ¿yciu chrzeœcijañskim mo¿e byæ konsekwencj¹ podejmowania 
niepopularnych decyzji czy przeciwstawieniu siê ogólnie panuj¹cym pogl¹dom. 
Mo¿e pojawiæ siê, gdy toczymy walkê przeciwko grzesznym po¿¹daniom 
w³asnego serca. Innym razem cierpimy, próbuj¹c oprzeæ siê pokusom diab³a 
czy urokom œwiata.

Choæ nikt nie lubi cierpienia, to jednak pojawia siê ono w ¿yciu ka¿dego 
cz³owieka: chrzeœcijanina i niechrzeœcijanina, bogatego i ubogiego, silnego 
i s³abego. Zamiast wiêc staraæ siê za wszelk¹ cenê unikaæ cierpienia, nabierzmy 
otuchy, wiedz¹c, ¿e gdy w jakikolwiek sposób cierpimy ze wzglêdu na Chrystusa, 
On jest szczególnie blisko nas, nios¹c nam umocnienie i pociechê.

W okresie wielkanocnym warto poœwiêciæ trochê czasu na rozwa¿enie wielkich 
³ask, jakie Jezus wys³u¿y³ dla nas na krzy¿u.

Bóg da³ nam wielkie obietnice. Wszystkie one wype³ni¹ siê w naszym ¿yciu, 
je¿eli bêdziemy trwaæ w obecnoœci Jezusa na modlitwie i z Nim prze¿ywaæ ka¿dy 

Œwiat bez wiary w zmartwychwstanie jest 

œwiatem bez nadziei...  
                   ks. prof. W³adys³aw Zuziak
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
POWO£ANI DO ŒWIADECTWA

Pierwsi chrzeœcijanie nazywali siebie 
"braæmi", "uczniami", "œwiêtymi". Nazwa 
"chrzeœcijanie" przysz³a z zewn¹trz, nazwano 
ich tak po raz pierwszy w Antiochii. To s³owo 
wskazywa³o na ich za³o¿yciela i zawiera³o 
w sobie szyderstwo. A jednak byli tacy, którzy 
przyznawali siê do tego miana. W 108 r. biskup   

    ks. Andrzej Bury³a (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *
Jeœli Bóg ¿ywi pisklêta kruka, które wo³aj¹ do Niego, jeœli karmi ptaki, które 

nie siej¹, nie ¿n¹ i nie zbieraj¹ do spichlerzy, jeœli tak piêknie przyodziewa kwiaty 
na polu, to o ile¿ bardziej troszczyæ siê bêdzie o ludzi, których stworzy³ na swój 
obraz i podobieñstwo, których uzna³ za swoje dzieci. Trzeba tylko, byœmy 
zachowywali Jego przykazania i pok³adali w nim ufnoœæ.

    Matka Teresa z Kalkuty

Ewangelia wg Œw. £ukasza (24,35-48) 

Uczniowie opowiadali, co ich spotka³o w drodze, i jak poznali Jezusa przy 
³amaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stan¹³ poœród nich i rzek³ do nich: 
Pokój wam! Zatrwo¿onym i wylêk³ym zdawa³o siê, ¿e widz¹ ducha. Lecz On rzek³ 
do nich: Czemu jesteœcie zmieszani i dlaczego w¹tpliwoœci budz¹ siê w waszych 
sercach? Popatrzcie na moje rêce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie siê Mnie 
i przekonajcie: duch nie ma cia³a ani koœci, jak widzicie, ¿e Ja mam. Przy tych 
s³owach pokaza³ im swoje rêce i nogi. Lecz gdy oni z radoœci jeszcze nie wierzyli i 
pe³ni byli zdumienia, rzek³ do nich: Macie tu coœ do jedzenia? Oni podali Mu 
kawa³ek pieczonej ryby. Wzi¹³ i jad³ wobec nich. Potem rzek³ do nich: To w³aœnie 
znaczy³y s³owa, które mówi³em do was, gdy by³em jeszcze z wami: Musi siê 
wype³niæ wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Moj¿esza, u Proroków 
i w Psalmach. Wtedy oœwieci³ ich umys³y, aby rozumieli Pisma, i rzek³ do nich: 
Tak jest napisane: Mesjasz bêdzie cierpia³ i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 
w imiê Jego g³oszone bêdzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 
narodom, pocz¹wszy od Jerozolimy. Wy jesteœcie œwiadkami tego.

Antiochii, Ignacy, skazany na mêczeñsk¹ œmieræ, pisa³: "Abym by³ 
chrzeœcijaninem nie tylko z imienia, ale z czynu, dopiero wtedy na tê nazwê 
naprawdê zas³ugujê". Nie da œwiadectwa ten, kto ma wiarê tylko z tradycji, 
z wychowania, a nie z osobistego wyboru. Taka wiara jest budowaniem na piasku i 
ma wiêcej odp³ywów, jak przyp³ywów. Zadaniem cz³owieka wierz¹cego jest 
aposto³owanie. Dusz¹ apostolstwa jest modlitwa. Je¿eli Bóg nie przemieni 
ludzkiego serca, to najpiêkniejsze s³owa tego nie zrobi¹. Œwiêty Franciszek 
Ksawery, powiedzia³: "Œwiat zbawiaj¹ ludzie klêcz¹cy". Najwa¿niejsze jest jednak 
apostolstwo ¿ycia: bezinteresownoœæ, ofiarnoœæ, s³u¿ba. Mamy wiele okazji, by to 
czyniæ np. s³owem pociechy, dobrej rady, które rozbudzi w kimœ sumienie lub 
wska¿e w³aœciw¹ drog¹. Cz³owiek têskni za prawd¹ i chce o niej nie tylko us³yszeæ, 
ale i jej doœwiadczyæ.
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DESIDERATA 
PrzechodŸ spokojnie przez ha³as i poœpiech i pamiêtaj, jaki spokój mo¿na 

znaleŸæ w ciszy. 
O ile to mo¿liwe, bez wyrzekania siê siebie, b¹dŸ na dobrej stopie ze wszystkimi. 
Wypowiadaj sw¹ prawdê jasno i spokojnie i wys³uchaj innych, nawet têpych i 

nieœwiadomych, oni te¿ maj¹ swoj¹ opowieœæ. 
Unikaj g³oœnych i napastliwych, s¹ udrêk¹ ducha. 
Porównuj¹c siê z innymi, mo¿esz staæ siê pró¿ny lub zgorzknia³y, zawsze 

bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. 
Niech twoje osi¹gniêcia, zarówno jak i plany, bêd¹ dla ciebie Ÿród³em radoœci. 
Wykonuj sw¹ pracê z sercem, jakkolwiek by³aby skromna, j¹ jedynie posiadasz 

w zmiennych kolejach losu. 
B¹dŸ ostro¿ny w interesach, na œwiecie bowiem pe³no oszustwa, niech ci to, 

jednak nie zas³oni prawdziwej cnoty. 
Wielu ludzi d¹¿y do wznios³ych idea³ów i wszêdzie ¿ycie jest pe³ne heroizmu. 
B¹dŸ sob¹, zw³aszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodŸ cynicznie do 

mi³oœci, albowiem wobec osch³oœci i rozczarowañ ona jest wieczna jak trawa. 
Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzaj¹, z wdziêkiem wyrzekaj¹c siê spraw 

m³odoœci. 
Rozwijaj si³ê ducha, aby mog³a ciê os³oniæ w nag³ym nieszczêœciu. 
Nie drêcz siê tworami wyobraŸni. Wiele obaw rodzi siê ze znu¿enia i samotnoœci. 
Obok zdrowej dyscypliny b¹dŸ dla siebie ³agodny. 
Jesteœ dzieckiem wszechœwiata nie mniej ni¿ drzewa i gwiazdy. Masz prawo byæ 

tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechœwiat jest bez w¹tpienia na dobrej 
drodze. 

Tak wiec ¿yj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek siê trudzisz i jakiekolwiek s¹ twoje 
pragnienia. 

W zgie³ku i pomieszaniu ¿ycia zachowaj spokój ze sw¹ dusz¹. 
Przy ca³ej z³udnoœci i znoju i rozwianych marzeniach jest to piêkny œwiat. 
B¹dŸ uwa¿ny. D¹¿ do szczêœcia.

Desiderata zosta³a napisana przez Maxa Ehrmanna (1872+1945) w 1927 roku. Ostatnio, prawa 
autorskie otrzyma³ Robert L. Bell w 1976 roku. Wed³ug niektórych Ÿróde³, Desiderata zosta³a znaleziona 
w St. Paul's Church w Baltimore w 1692 roku.

"Cud sprawiedliwoœci”
Wiosna nadziejê przynios³a.
 Pana Zmartwychwstanie.
 Z grobu powstanie.
    Ludu wyzwolenie,
    za grzechy Krzy¿em 
    odkupienie.
 Wstêpuje nadzieja,
 wiara i ufnoœæ w Pana Wszechmog¹cego
 i pomoc Maryi Matki Jego.

    Pan da si³ê
    swojemu ludowi
    i Polski Naród powstanie.
 Zmia¿d¿y g³owê szatanowi
 i cud sprawiedliwoœci siê stanie!

Marianna Jankowska (£om¿a, 16.04.2012r.)

*   *   *   *   *



  Str.4 Pos³aniec œw. Brunona  Nr 61

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

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 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. 16  - 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. My czêsto, za œwiêtym Tomaszem, mówimy: „szukam Boga”. Tymczasem ju¿ 
wiemy: nie trzeba Go szukaæ. Bóg jest, i to zawsze. Trzeba Go tylko rozpoznaæ. I to 
niech na nas ci¹¿y obowi¹zek dawania œwiadectwa, ¿e Bóg jest i mo¿na Go 
rozpoznaæ.
2. Niedziela dzisiejsza prze¿ywana jest jako Niedziela Biblijna i pocz¹tek 
Tygodnia Biblijnego. Niech ta Œwiêta Ksiêga towarzyszy nam ka¿dego dnia, 
w ka¿dej modlitwie. Nie rozstawajmy siê z owym najwspanialszym listem Boga 
do cz³owieka.
3. Jutro uroczystoœæ œwiêtego Wojciecha – Patrona naszej Ojczyzny. Jego 
mêczeñska krew, wylana na pocz¹tku historii Koœcio³a w naszym kraju, sta³a siê 
prawdziwie nasieniem chrzeœcijan. Zwracajmy siê z gor¹c¹ modlitw¹ przez 
orêdownictwo œwiêtego Wojciecha, aby jego ofiara ci¹gle o¿ywia³a wiarê Polaków.

                Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• w œrodê, 25 kwietnia – œwiêty Marek Ewangelista. Przez Jego wstawiennictwo 
modlimy siê o dobre urodzaje i o b³ogos³awieñstwo dla pracuj¹cych na roli. Proœmy 
tak¿e o to, aby nikomu na œwiecie nie brakowa³o chleba.
_____________________________________________________________________________
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