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£ukasz w radoœci i b³ogos³awieñstwach
koñczy swoje pierwsze sprawozdanie:
rozsta³ siê z nimi i by³ uniesiony do Nieba.
A drugie rozpoczyna oznajmiaj¹c,
¿e Jezus ¿yje...
Pawe³ Heintsch
Na krótko przed swoim wniebowst¹pieniem Jezus powiedzia³ uczniom, aby
nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali wype³nienia siê obietnicy. Tym, czego
im jeszcze brakowa³o, by³a moc, któr¹ mieli otrzymaæ wraz ze zst¹pieniem na nich
Ducha Œwiêtego; by³a to moc nadprzyrodzona, uzdalniaj¹ca ich do g³oszenia
Ewangelii i czynienia cudów. Moc, która mia³a uczyniæ ich „œwiadkami
w Jerozolimie i w ca³ej Judei i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi.” (Dz. 1,8)
Przygl¹daj¹c siê naszym czasom, trudno oceniæ, czy wyzwania, przed którymi
stajemy obecnie, s¹ trudniejsze, czy ³atwiejsze od tych, z którymi zmaga³ siê
Koœció³ pierwotny. Wiemy jednak na pewno, ¿e podobnie jak Piotr, Pawe³, Jakub
czy Jan, my równie¿ potrzebujemy darów Ducha Œwiêtego. Potrzebujemy daru
rady. Potrzebujemy daru umiejêtnoœci i mêstwa.
Wezwanie do œwiadczenia o Chrystusie mo¿e nas przerastaæ. Jednak
nie jesteœmy sami. Mamy siebie nawzajem. Mamy wstawiennictwo œwiêtych.
Mamy Eucharystiê. Mamy wreszcie Ducha Œwiêtego, który w nas mieszka
i codziennie nape³nia nas Bo¿¹ ³ask¹. Ci, którzy pierwsi otrzymali dar nowego
¿ycia i osobiœcie s³yszeli s³owa Jezusa, stanowili bardzo niewielk¹ grupê. Jednak
nape³nieni moc¹ Bo¿¹ zdo³ali przemieniæ oblicze ziemi. Byli przekonani o swoich
racjach, byli pe³ni zapa³u. Przede wszystkim byli pe³ni Ducha. Tak¿e my musimy
zaufaæ, ¿e Duch Œwiêty wzywa nas i przygotowuje do stawania siê œwiadkami
Jezusa w œwiecie. Musimy uwierzyæ, ¿e On dzia³a w naszych czasach z t¹ sam¹
moc¹, z jak¹ dzia³a³ w pocz¹tkach chrzeœcijañstwa. Duch Œwiêty pragnie
przyprowadziæ do domu zagubionych. Pragnie odnowiæ
i pog³êbiæ wiarê tych, którzy wprawdzie s¹ w domu,
ale w niewielkim stopniu doœwiadczaj¹ nowego ¿ycia w
Chrystusie. Jezus nie przymusza nikogo do przyjêcia Jego
mi³oœci. Pragnie abyœmy przychodzili do Niego dobrowolnie
i z otwartym sercem. Chce, abyœmy prosili Go o dar Ducha
Œwiêtego, aby móc cieszyæ siê Jego mi³oœci¹ i na ni¹
odpowiadaæ. Chce obdarzaæ nas swoj¹ moc¹, abyœmy
stawali siê œwiadkami Jego mi³oœci w œwiecie.
ks. Dariusz

Str.2

Pos³aniec œw. Brunona Nr 65

Ewangelia wg Œw. Marka (16,15-20)
I rzek³ do nich: IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony.
Tym zaœ, którzy uwierz¹, te znaki towarzyszyæ bêd¹: w imiê moje z³e duchy bêd¹
wyrzucaæ, nowymi jêzykami mówiæ bêd¹; wê¿e braæ bêd¹ do r¹k, i jeœliby co zatrutego
wypili, nie bêdzie im szkodziæ. Na chorych rêce k³aœæ bêd¹, i ci odzyskaj¹ zdrowie.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba i zasiad³ po prawicy Boga.
Oni zaœ poszli i g³osili Ewangeliê wszêdzie, a Pan wspó³dzia³a³ z nimi i potwierdzi³
naukê znakami, które jej towarzyszy³y.
* * * * * * * * * * * *
ROZSTANIE W RADOŒCI
Aposto³owie po raz pierwszy doœwiadczyli bólu
rozstania z Jezusem podczas Jego mêki i œmierci.
Rozstanie to przebiega³o w dramatycznych
okolicznoœciach: Jezus zosta³ zdradzony, pojmany,
zmasakrowany, zamordowany… Przera¿eni
aposto³owie opuœcili swojego Mistrza, zatroskani
o w³asne bezpieczeñstwo. Nie zdali egzaminu
z przyjaŸni. Ból tego rozstania zosta³ uleczony
wiernoœci¹ Jezusa, który po zmartwychwstaniu przez czterdzieœci dni spotyka³ siê
z aposto³ami.
W zupe³nie innym klimacie przebieg³o drugie rozstanie. Wniebowst¹pienie Mistrza
nie pozostawi³o w aposto³ach goryczy, nie poczuli siê opuszczeni… Ewangelista
zaœwiadcza, ¿e „z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy”. Fakt zmartwychwstania
Jezusa pozwoli³ aposto³om zrozumieæ wszystkie wydarzenia Wielkiego Tygodnia,
a obietnica „mocy z wysoka” i b³ogos³awieñstwo Mistrza da³y im poczucie
bezpieczeñstwa na przysz³oœæ. Otrzymali „œwiat³e oczy dla serca”, by rozumieæ
w³asne powo³anie, w³aœciwie oceniæ wartoœæ nagrody w niebie, zaufaæ Bo¿ej mocy
i wype³niæ misjê œwiadków dzie³a zbawienia dokonanego przez Jezusa. Odt¹d
wszystko interpretowali w œwietle tego dzie³a i g³osili, ¿e ono nadaje sens ludzkim
dziejom.
Duch Œwiêty, b³ogos³awieñstwo Boga i powo³anie na œwiadków zbawienia s¹ równie¿
naszym wyposa¿eniem na drogê, abyœmy mocno st¹pali po ziemi i byli zapatrzeni
w niebo, które jest naszym celem.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

"Zes³anie darów”

* * * * *

Duch Œwiêty mocy i m¹droœci.
I Duch pokory, cierpliwoœci...
W sercu zamieszka³y,
pe³en Boskiej chwa³y.
Widzimy Ciebie
Dajesz nam swoje dary,
w wiatru powiewie
obdarzasz bez miary.
i w go³êbicy pokoju.
Wzmacniasz nas w codziennoœci,
Duchu
Œwiêty
kszta³tujesz w Boskiej mi³oœci.
ocal nasze istnienie
od grzechów pogromu!
Marianna Jankowska
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Bierzmowani u ród³a
W sobotê, tydzieñ po Bierzmowaniu m³odzie¿ pod opiek¹ animatorów i przewodnictwem
Ks. Piotra wyruszy³a
autokarami na pielgrzymkê dziêkczynn¹ do Sanktuariów
w Studzienicznej i Sejnach. Pogoda nie zachêca³a do wyjazdu. Pada³ gêsty deszcz,
wia³ wiatr, panowa³ ch³ód.
A jeszcze wczoraj by³o tak piêknie. Co chce powiedzieæ nam Bóg?
Rozejrza³am siê po autokarze. Nasi pielgrzymi, w znakomitej wiêkszoœci, mieli s³uchawki
w uszach. Królowa³a „Metalica”, z niekoniecznie chrzeœcijañskimi tekstami oraz frywolne
disco polo. Krótkie, urywane rozmowy z wyjêt¹ z ucha na chwilê s³uchawk¹.
Dojechaliœmy do Studzienicznej. To niezwyk³e miejsce. Kaplica na wyspie, pomnik Jana
Paw³a II schodz¹cego z jeziora, p³ywaj¹ce ³abêdzie i cyranki. Miejsce pielgrzymek
do cudami s³yn¹cej kopii jasnogórskiego obrazu. Nadal pada³ deszcz. Chcieliœmy
jak najszybciej znaleŸæ siê w kaplicy, aby siê ogrzaæ, ale trzeba by³o czekaæ – œwi¹tynia
by³a zajêta. Musieliœmy czekaæ, aby... mocniej zapragn¹æ. Z radoœci¹ wszyscy powitali
mo¿liwoœæ wejœcia. Modlitwa p³ynê³a lekko, czuæ by³o obecnoœæ Ducha Œwiêtego.
O godz. 12:00 wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu, nabo¿eñstwo majowe i nasza
Eucharystia. Nie czu³am up³ywaj¹cego czasu, wokó³ emanowa³ pokój, taki jaki siê czuje
w bezpiecznym domu. Byliœmy u Matki.
Ks. Robert (zastêpuj¹cy kustosza) w homilii powiedzia³:
Woda jest wszêdzie: w jeziorze, strumieniach, roœlinach, mgle, deszczu, ale aby siê
napiæ – idziemy i czerpiemy ze Ÿród³a. Bóg te¿ jest wszêdzie: w dobrej twarzy spotkanych
ludzi, przyrodzie, œpiewie ptaków, piêknie krajobrazu, ale aby Go spotkaæ musimy pójœæ
do ród³a. Tym ród³em jest Koœció³. Skupienie na twarzach m³odych i doros³ych
i nieskazitelna cisza...
Zawierzyliœmy nasze sprawy Czarnej Madonnie i ruszyliœmy na œcie¿kê przyrodnicz¹,
aby wspólnie rozpaliæ ognisko i posiliæ siê. W miêdzyczasie grupkami wêdrowaliœmy
po œcie¿kach wytyczonych przez leœników. Zatrzymaliœmy siê na ambonie, z której
rozci¹ga³ siê przecudny widok na jezioro i p³ywaj¹ce po nim ptaki. Byliœmy œwiadkami
niezwyk³ego zdarzenia. Nagle, nad jeziorem, pojawi³ siê ogromny drapie¿nik – sokó³,
albo orze³. Szybowa³ nisko. W ci¹gu kilku sekund otoczy³y go trzy wrony i krzycz¹c wygna³y
ptaka do puszczy.
Pomyœla³am – jeœli jesteœ or³em nie szybuj zbyt nisko, wzbijaj siê wysoko, bo wystarczy
silnie zdeterminowana wrona, aby ciê zakrzyczeæ...
Wróciliœmy do ogniska. Ks. Piotr prowadzi³ zabawy, by³o przyjemnie, rodzinnie i ...
ani jednej kropli deszczu.
Po ognisku ruszyliœmy do Bazyliki w Sejnach. Zwiedziliœmy dawn¹ katedrê, która
po odrestaurowaniu prezentuje siê niezwykle imponuj¹co. Pomodliliœmy siê do Matki
Bo¿ej Sejneñskiej, która patronuje sk³óconym rodzinom.
Jeszcze krótki wypad na Wigry do klasztoru Kamedu³ów. Œwieci³o s³oñce. Us³yszeliœmy
historiê opactwa i przeszliœmy dziedziñcami wokó³ eremów, gdzie kiedyœ mieszkali
milcz¹cy, skromni, zatopieni w medytacji zakonnicy.
Zmêczeni ruszyliœmy w powrotn¹ drogê. Ksi¹dz prowadzi³ œpiewy i opowiada³
anegdotki, gdy na niebie pojawi³o siê piêkne zjawisko optyczne. Miêdzy chmurami
sp³ywa³y promienie jak na obrazach o zes³aniu Ducha Œwiêtego. Patrzyliœmy zauroczeni.
Nie widzia³am ju¿ s³uchawek na uszach, m³odzie¿ rozmawia³a, œmia³a siê, ¿artowa³a.
Ich twarze by³y radosne. Wiedzia³am, ¿e zaczerpnêli ze ród³a…
Anna Arciszewska

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w sobotê, 26 maja – œwiêty Filip Nereusz, wychowawca m³odzie¿y i opiekun chorych.
Proœmy go, aby nas uwra¿liwia³ na potrzeby bliŸnich; uczmy siê te¿ od niego nieœæ ludziom
radoœæ i piêkno.

Str.4

Pos³aniec œw. Brunona Nr 65
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
Dziœ I grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w pe³ni uczestniczy w Eucharystii
czyli przystêpuje do I Komunii Œw. ¯yczê Wam, Kochane dzieci, abyœcie ci¹gle
odkrywa³y t¹ niezwyk³¹ prawdê, ¿e Pan Jezus jest z Wami, i ¿e zawsze bêdzie. Obyœcie
nigdy nie zw¹tpi³y w to, ¿e Jezus Was kocha i pragnie Waszego szczêœcia.

1. Dope³nieniem tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa jest Jego wniebowst¹pienie,
a wiêc powrót do Ojca. Jezus odchodzi, zostawiaj¹c jednak obietnicê ci¹g³ej obecnoœci
wœród nas w mocy Ducha Œwiêtego.
2. W czwartek, 24 maja, przypada wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny
Wspomo¿ycielki Wiernych. Do Niej Koœció³ ucieka³ siê od pocz¹tku we wszystkich
potrzebach i troskach. Od kilku lat, z woli papie¿a, jest to Dzieñ Powszechnej
Modlitwy za Koœció³ w Chinach. Pamiêtajmy w modlitwie o ¿yj¹cych tam
chrzeœcijanach, którzy nie mog¹ otwarcie wyznawaæ swojej wiary.
3. W sobotê przypada Dzieñ Matki. Z tej okazji w czasie nabo¿eñstwa majowego
i wieczornej Eucharystii wszystkie drogie Mamy bêdziemy polecaæ opiece naszej
wspólnej Matki – Maryi.
4. W przysz³¹ niedzielê zakoñczenie okresu wielkanocnego. Bêdziemy obchodzili
uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e niedziela ta koñczy
okres Wielkanocy i ¿e to ostatni moment, aby zadoœæuczyniæ przykazaniu koœcielnemu
nakazuj¹cemu spowiedŸ i Komuniê Œwiêt¹ wielkanocn¹.
Wasz proboszcz
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