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Z Matk¹ Bosk¹ jest tak
najpierw bliska najbli¿sza
jak choinka op³atek gwiazdka
mama mamusia matka
potem teologia t³umaczy sercu
¿e Pan Jezus na pierwszym miejscu
lata biegn¹ samotnoœæ wiecznoœæ
powracamy do Niej jak dziecko
ks. Jan Twardowski

Co oznacza przyj¹æ Maryjê do siebie?
Zadajmy sobie pytanie: Co oznacza dla nas przyjêcie Maryi do naszego
domu? Jest to miejsce, w które mo¿na w³¹czyæ umiarkowany i wywa¿ony
rdzeñ duchowoœci monfortañskiej powierzenia Maryi. Polega on na
"podejmowaniu dzia³añ przez Maryjê, z Maryj¹, w Maryi i dla Maryi, aby móc je
wype³niæ w sposób doskona³y przez Jezusa, z Jezusem, w Jezusie i dla
Jezusa. [...] Musimy zawierzyæ duchowi Maryi, aby zostaæ poruszonym
i prowadzonym wed³ug Jej woli. Powinniœmy Jej siê oddaæ i pozostaæ w Jej
dziewiczych d³oniach jak narzêdzie w d³oniach pracownika, jak lutnia
w d³oniach uzdolnionego muzyka. Powinniœmy zatraciæ siê w Niej i powierzyæ
siê Jej ca³kowicie, jak kamieñ rzucony w morze. Mo¿liwe jest uczyniæ wszystko
to w jednej chwili z prostot¹, jednym, ledwie dostrzegalnym gestem woli
lub krótkim s³owem" (L. Grignion de Monfort).
Jest to znaczenie w kategorii duchowej: przyj¹æ Maryjê
do siebie, przyj¹æ J¹ jako towarzyszkê i doradczyniê,
maj¹c œwiadomoœæ, ¿e Ona lepiej od nas wie, jakie s¹
pragnienia Boga. Jeœli nauczymy siê s³uchaæ i radziæ
Maryi w ka¿dej sprawie, stanie siê Ona dla nas bezcenn¹
nauczycielk¹ na drogach Boga, która naucza w naszym
wnêtrzu bez niepotrzebnych s³ów. Nie chodzi tu o
wyabstrahowan¹ mo¿liwoœæ, ale o fakt potwierdzony
przez niezliczon¹ iloœæ wiernych dusz.
R. Cantalamessa
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Ewangelia wg Œw. Jana (15,9-17)
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Jak Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was
umi³owa³em. Wytrwajcie w mi³oœci mojej! Jeœli bêdziecie zachowywaæ moje
przykazania, bêdziecie trwaæ w mi³oœci mojej, tak jak Ja zachowa³em przykazania Ojca
mego i trwam w Jego mi³oœci. To wam powiedzia³em, aby radoœæ moja w was by³a i aby
radoœæ wasza by³a pe³na. To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali,
tak jak Ja was umi³owa³em. Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje
oddaje za przyjació³ swoich. Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam
przykazujê. Ju¿ was nie nazywam s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwa³em was przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam wszystko, co us³ysza³em od
Ojca mego. Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to,
abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³ - aby wszystko da³ wam Ojciec, o
cokolwiek Go poprosicie w imiê moje. To wam przykazujê, abyœcie siê wzajemnie
mi³owali.
* * * * * * * * * * * *
RADOŒÆ PRAWDZIWA
Pragnienie radoœci nale¿y do istoty bycia
cz³owiekiem. Bóg stworzy³ nas dla szczêœcia i nigdy
nie zrezygnowa³ ze swojego planu obdarowania
nas trwa³¹ i g³êbok¹ radoœci¹. Dlaczego wiêc ¿ycie
wielu z nas tak czêsto naznaczone jest smutkiem,
zw¹tpieniem? Dlaczego, nie wierz¹c w radoœæ
prawdziw¹ i szukaj¹c jej na oœlep, uparcie
próbujemy nasyciæ siê jej namiastkami? Syn Bo¿y sta³ siê Cz³owiekiem, umar³
i zmartwychwsta³, aby ka¿dy cz³owiek móg³ poznaæ bezmiern¹ radoœæ Bo¿¹.
Zmartwychwsta³y Chrystus mówi nam, ¿e jesteœmy bezgranicznie i bezwarunkowo
kochani. Bóg nazywa nas przyjació³mi i zaprasza do swego sto³u. Jeœli odrzucê
wszystko to, co rodzi grzech, to bêdê móg³ nakarmiæ siê chlebem Mi³oœci Eucharysti¹, w której Jezus jest dla mnie, bo mnie kocha. Jak to mo¿liwe?
Zmartwychwsta³y obdarza nas swym Duchem, bo doœwiadczenie prawdziwej radoœci
jest mo¿liwe tylko w Duchu Œwiêtym: "Owocem zaœ Ducha jest mi³oœæ, radoœæ, pokój
(…)". Jestem kochany, wiêc jeœli zjednoczê siê z Chrystusem, to w Nim znajdê si³ê
do pokonania ka¿dego odruchu egoizmu. Nie bêdê szuka³ wy³¹cznie w³asnej
przyjemnoœci i wygody, bêdê kocha³, daj¹c innym mój czas, zdolnoœci, si³y,
wra¿liwoœæ. Wtedy poznam radoœæ prawdziw¹.
ks. Wojciech Nowacki (przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
My katolicy
Jacy jesteœmy wobec Pana Boga i bliŸnich? Mówimy, ¿e wierzymy... Chodzimy przecie¿ do koœcio³a. Jaka jest
nasza wiara? Czy poparta czynami? Czy jesteœmy œwiadkami Pana Jezusa w naszym bli¿szym i dalszym
otoczeniu? Czy popieramy naszych Ksiê¿y prowadz¹cych nas drog¹ nauki chrzeœcijañskiej? Czy im pomagamy?
Czy poszerzamy nasz¹ wiedzê religijn¹, która daje podstawê do g³êbszej wiary? Jak czêsto czytamy w domu
S³owo Bo¿e zawarte w Biblii - codziennie? Kiedyœ us³ysza³am, ¿e Biblia u innych wyznawców zawsze jest
umieszczana w centralnym miejscu w domu, traktowana z najwiêkszym szacunkiem, bo to Testament Pana
Boga. Le¿y wiêc u nas na stole w g³ównym pokoju - w ka¿dej chwili mogê przysi¹œæ i poczytaæ, dowiedzieæ siê,
co dobry Pan Bóg chce mi powiedzieæ. Dla ka¿dego z nas s¹ równie¿ dostêpne pisma katolickie oraz religijne
strony internetowe, rozg³oœnie radiowe i stacje telewizyjne.
Od dawna toczymy walkê o poszanowanie praw katolików w Polsce i na œwiecie. Jesteœmy przecie¿
przekonani, ¿e zasady naszej wiary s¹ s³uszne i s¹ podstaw¹ do w³aœciwego porz¹dku moralnego na ziemi.
Co robimy, by tak by³o? Jakimi jesteœmy katolikami? Szatan cieszy siê z biernych, "letnich" wyznawców Pana
Boga... Ma ³atwiejsz¹ robotê - mo¿e nimi manipulowaæ, jak tylko chce.
Mo¿e wyjdziemy, wzorem innych miast, na ulice £om¿y 20 maja?...
Marianna Jankowska
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Ad maiorem Dei gloriam
Uwielbienie Boga, taniec, dynamika, muzyka - to tylko kilka okreœleñ wydarzenia, które mia³o
miejsce 6 maja w Parafii œw. Brunona z Kwerfurtu w £om¿y. W ch³odne, majowe popo³udnie,
bezpoœrednio po Mszy œw. o godz. 18.00 wszystkie ³awki w koœciele by³y zajête. Cisza i skupienie...
Ludzie oczekuj¹ na zapowiadane wydarzenie. „Credo”... Co poka¿e tym razem m³odzie¿
ze œw. Brunona z zaprzyjaŸnion¹ m³odzie¿¹ z Nowogrodu?
Sta³o siê nasz¹ tradycj¹ coroczna prezentacja przedstawieñ o tematyce religijnej. W 2011 roku
przygotowaliœmy Misterium Mêki Pañskiej. W tym roku inicjatorzy wybrali nieco inn¹ formê sztuki.
Przedstawienie „Credo” pokaza³o historiê zbawienia w nietuzinkowy sposób. Obran¹ form¹ by³
taniec i muzyka. Narracja zosta³a ograniczona do krótkich tekstów z Pisma Œwiêtego i liturgii.
Inscenizacjê rozpoczêli scen¹ zaczerpniêt¹ z Ksiêgi Rodzaju- stworzenie pierwszych ludzi i grzech
pierworodny. Nastêpnie ukazali za pomoc¹ ruchu i gestów nowotestamentow¹ historiê. Przedstawili:
zwiastowanie, nawiedzenie œw. El¿biety i narodziny Jezusa. Potem by³o: nauczanie i dzia³alnoœæ
Chrystusa, wesele w Kanie Galilejskiej, uzdrowienie córki Jaira. Wraz ze zmieniaj¹c¹ siê dynamik¹
muzyki budz¹c¹ niepokój zobaczyliœmy: zdradê Judasza, drogê krzy¿ow¹, mêkê i œmieræ Jezusa na
Krzy¿u. Historia zakoñczy³a siê niezwykle symboliczn¹ scen¹, w której Chrystus uwolni³ ludzi spod
jarzma grzechu. Ukaza³a ona sens ca³ej historii zbawienia, sens dzia³alnoœci i cierpienia Jezusa.
Momentem, który najbardziej utkwi³ mi w pamiêci by³a scena z wesela w Kanie Galilejskiej. Epizod
niezwykle wyraziœcie odzwierciedla³ radoœæ, jak¹ odczuwali ludzie przebywaj¹cy w obecnoœci
Jezusa. Widzia³am, jak szczêœliwi byli m³odzi chrzeœcijanie, prezentuj¹cy swe talenty równie¿
z Bo¿ej przyczyny. Weso³y i skoczny taniec, radosne okrzyki i klaskanie mia³y niepowtarzalny
charakter i nadprzyrodzony wymiar, a atmosfera udzieli³a siê licznie zebranej publicznoœci.
„Credo” zaintrygowa³o mnie tym, jak wiele mo¿na wyraziæ ograniczaj¹c s³owa i scenografiê
do niezbêdnego minimum.
Wydarzenie to by³o mo¿liwe dziêki ciê¿kiej pracy i d³ugim przygotowaniom, które uda³o mi siê
podpatrzeæ. Ka¿dy gest, ruch, mimika twarzy, g³osy t³umu, muzyka by³y tu dopracowane do perfekcji.
M³odzieñczy zapa³ i entuzjazm m³odych aktorów oraz doœwiadczenie i poœwiêcenie opiekunów grupy
ks. Andrzeja £upiñskiego i pani Maryli z Nowogrodu, doprowadzi³o twórców do premiery zwieñczonej
sukcesem, a widowniê, mam tak¹ nadziejê, do refleksji. Wszystko to uczynione zosta³o, jak mówi
³aciñskie powiedzenie „ad maiorem Dei gloriam” - na wiêksz¹ chwa³ê Bogu…
Karolina Góralczyk
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 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. 1600 - 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. Co znaczy kochaæ Boga? Odpowiedzia³ nam dziœ Chrystus jasno i dobitnie: „Jeœli
bêdziecie zachowywaæ Moje przykazania, bêdziecie trwaæ w mi³oœci Mojej”... Innymi
s³owy: mi³oœæ Bo¿a, to nie jest problem uczuæ, ale zachowywania Bo¿ych przykazañ.
Czy tak w³aœnie kocham Boga?
2. Dzisiaj przypada kolejna rocznica objawieñ fatimskich, kiedy to Maryja gor¹co
wzywa³a do modlitwy ró¿añcowej i pokuty. Ta jej proœba jest aktualna tak¿e dzisiaj,
st¹d podejmijmy j¹ ochotnym sercem. Wspomnijmy te¿ dramatyczne wydarzenia,
jakie rozegra³y siê na Placu Œwiêtego Piotra 13 maja 1981 roku – kiedy próbowano
zabiæ papie¿a Jana Paw³a II. Dziêkujmy Pani Fatimskiej za ocalenie papie¿a i proœmy
o opamiêtanie dla terrorystów.
3. Jak pamiêtamy, w czasie wielkanocnym jesteœmy zobowi¹zani przyst¹piæ do
sakramentu pojednania. Powoli czas ten zbli¿a siê do koñca, zadbajmy o sumienne
wype³nienie tego chrzeœcijañskiego obowi¹zku.
4. Wci¹¿ trwaj¹ nabo¿eñstwa majowe ku czci Matki Najœwiêtszej. WeŸmy udzia³ w tym
modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.
5. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy obchodzili uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskie
na Mszy Œw. o godz. 11 – pierwsza grupa dzieci z naszej parafii przyst¹pi do I Komunii
Œw. Pamiêtajmy w modlitwie o tych dzieciach i ich rodzicach.
Wasz proboszcz
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