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siê wiernych w Koœciele i o wiêksze udomowienie Koœcio³a.
B³. Ks. Jerzy Popie³uszko mawia³: „¯ycie jest jedno, nie mo¿na go 

zmarnowaæ”. Zachêcam do aktywnego wypoczynku, wziêcia udzia³u 
w pielgrzymce lub innych formach wypoczynku organizowanych przez 
duszpasterzy. Umiejcie zrezygnowaæ z dotychczasowej formy rozrywki. 
Miejcie odwagê wyboru tego, co wartoœciowe, co mo¿e uformowaæ w Was 
piêknych i szlachetnych ludzi. Chrystus czeka na Was w swoim Koœciele.

Niech ³aska i pokój oraz moje pasterskie b³ogos³awieñstwo towarzyszy 
organizatorom i pielgrzymom na pielgrzymim szlaku oraz Pielgrzymom 
Duchowym Grupy Bia³ej.

Wasz Biskup Janusz

przychodz¹ mi osobiste wspomnienia, gdy sam wêdrowa³em w pielgrzymce warszawskiej w latach 
1977-78. Na pielgrzymce cz³owiek nabiera hartu ducha znosz¹c niedogodnoœci, ponosz¹c trud 
wêdrówki,  pokonuj¹c w³asne s³aboœci. Takie doœwiadczenie potrzebne jest m³odemu pokoleniu, 
by wkraczaj¹c w doros³e ¿ycie potrafi³o dojrzale reagowaæ na pierwsze niepowodzenia, trudnoœci, 
by na w³asne ¿ycie patrzy³o z wiar¹, jak Abraham – Ojciec Narodu Wybranego.

Zapraszam wszystkich, komu pozwala zdrowie i czas, na pielgrzymi szlak 28. Pieszej Pielgrzymki 
£om¿yñskiej na Jasn¹ Górê, do duchowej stolicy naszego narodu. W tym roku wêdrowaæ bêdziemy 
pod has³em: „Koœció³ naszym domem”. W dobie laicyzacji i ró¿nych prób izolacji wiary na ró¿nych 
p³aszczyznach ¿ycia istnieje potrzeba, by Koœció³ niejako zadomowi³ siê w naszych domach, w miejscu 
gdzie ¿yjemy. Mówi¹c o Koœciele jako o domu mamy na myœli niepowtarzalne intymne relacje, jakie 
istniej¹ miêdzy domownikami, uœwiadamiamy sobie, ¿e nie jesteœmy sami, ¿e ¿yjemy dla kogoœ, 
¿e zdolni jesteœmy poœwiêciæ siê dla wy¿szych wartoœci. Œwiêty Bazyli trafnie uj¹³ tê rzeczywistoœæ, 
mówi¹c, ¿e we wszystkim nale¿y stawiaæ wspólnotê ponad samotnoœæ. W niej bowiem cz³owiek mniej 
kr¹¿y wokó³ siebie, a bardziej sk³ania siê ku drugiemu. Rzadziej spe³nia swoje zachcianki, zauwa¿aj¹c 
potrzeby cz³owieka bêd¹cego obok. Zaczyna dostrzegaæ inny sens ¿ycia, co w konsekwencji owocuje 
radoœci¹. Pielgrzymka to dobra okazja do doœwiadczenia wspólnotowego charakteru Koœcio³a, który 
jest naszym domem. Na tegorocznej pielgrzymce ka¿dego dnia liderzy ruchów i stowarzyszeñ 
koœcielnych dzia³aj¹cych w diecezji bêd¹ prezentowaæ swoje wspólnoty i zapraszaæ do Twojego 
zaanga¿owania siê w nie, byœ nie by³ sam, by wspólnota parafialna nie by³a dla Ciebie czymœ obcym, 
przeciwnie, byœ w niej siê czu³ swojo, jak w domu. Najproœciej mówi¹c, chodzi o wiêksze zadomowienie 

Drodzy Diecezjanie! Œwiat, w którym ¿yjemy, 
wstrz¹saj¹ kryzysy, a wœród nich najniebezpieczniejszy – zagubienie 
sensu ¿ycia. Wielu wspó³czesnych szuka sensu ¿ycia w niepohamowanej 
konsumpcji, w alkoholu, narkotykach lub w erotyce. Dla wielu 
najwa¿niejszym celem jest posiadaæ wiele. W takich okolicznoœciach 
m³ody cz³owiek stawia zasadnicze pytanie: jak powinienem prze¿yæ 
swoje? Na jakim fundamencie je budowaæ, by nie zmarnowaæ ¿ycia? 
Czas pielgrzymki bêdzie dobr¹ okazj¹ do refleksji na postawione pytania.

Ju¿ 28-y raz, 1 sierpnia, z £om¿y wyruszy Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ 
Górê, by w imieniu ca³ej diecezji 13 sierpnia pok³oniæ siê naszej Matce 
i Królowej. Pielgrzymka, to rekolekcje w drodze, na których mo¿esz 
spotkaæ Pana, gdzie mo¿esz przygotowaæ glebê serca przez 
sakramentaln¹ spowiedŸ z ca³ego ¿ycia, która je uporz¹dkuje, by Chrystus 
móg³ zasiaæ w tobie ziarno królestwa Bo¿ego.

Pielgrzymka, to g³êbokie doœwiadczenie religijne. Na pamiêæ 
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„Ustanowiê ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, aby 

moje zbawienie dotar³o a¿ do krañców ziemi”
Urzek³a mnie historia Gracji Minford, któr¹ pozna³em 

niedawno dziêki lekturze jednej z gazet. By³a ona córk¹ 
bardzo bogatego milionera, niewierz¹cego niestety. 
Wst¹pi³a do zakonu i po kilku latach przyjê³a œluby wieczyste. 
Po œmierci ojca otrzyma³a w testamencie dwanaœcie i pó³ 
miliona dolarów pod warunkiem, ¿e porzuci wiarê katolick¹ 
i opuœci klasztor. Na tak¹ propozycjê odpowiedzia³a bardzo 
œwiadomie: „Mój niebieski Ojciec jest o wiele bogatszy od 
mojego ziemskiego ojca i da mi jeszcze wiêksz¹ nagrodê”. 
I ostatecznie zrezygnowa³a z milionów.

Co to znaczy byæ chrzeœcijaninem? Co to znaczy byæ 
œwiadkiem Jezusa Chrystusa? Co to znaczy byæ œwiat³oœci¹ 

Ewangelia wg Œw. £ukasza (1,57-66.80) 
Dla El¿biety nadszed³ czas rozwi¹zania i urodzi³a syna. Gdy jej s¹siedzi i krewni 

us³yszeli, ¿e Pan okaza³ tak wielkie mi³osierdzie nad ni¹, cieszyli siê z ni¹ razem. 
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezaæ dzieciê, i chcieli mu daæ imiê ojca jego, 
Zachariasza.

Jednak¿e matka jego odpowiedzia³a: «Nie, lecz ma otrzymaæ imiê Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosi³ to imiê». Pytali wiêc znakami 

jego ojca, jak by go chcia³ nazwaæ.
On za¿¹da³ tabliczki i napisa³: «Jan bêdzie mu na imiê». I wszyscy siê dziwili. 

A natychmiast otworzy³y siê jego usta, jêzyk siê rozwi¹za³ i mówi³ wielbi¹c Boga. I pad³ 
strach na wszystkich ich s¹siadów. W ca³ej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym 
wszystkim, co siê zdarzy³o. A wszyscy, którzy o tym s³yszeli, brali to sobie do serca 
i pytali: «Kim¿e bêdzie to dzieciê?» Bo istotnie rêka Pañska by³a z nim.

Ch³opiec zaœ rós³ i wzmacnia³ siê duchem; a ¿y³ na pustkowiu a¿ do dnia ukazania siê 
przed Izraelem.

dla pogan, o której mówi dzisiaj prorok Izajasz? Warto sobie postawiæ te pytania i na nie 
odpowiedzieæ w kontekœcie prze¿ywanej dzisiaj w Koœciele uroczystoœci Narodzenia 
œw. Jana Chrzciciela. (...)

Kim by³ œw. Jan Chrzciciel? Jest uznawany za ostatniego proroka Starego Testamentu. 
Wed³ug Pisma Œwiêtego urodzi³ siê pó³ roku przed Jezusem w wiosce Ain Karim, niedaleko 
Jerozolimy. By³ synem ¿ydowskiego kap³ana Zachariasza oraz El¿biety, która by³a krewn¹ 
Maryi, Matki Jezusa. Przyszed³ na œwiat, gdy rodzice jego byli posuniêci w latach, 
a narodziny jego zosta³y zapowiedziane przez Anio³a. W m³odym wieku, po œmierci 
rodziców, rozpocz¹³ ¿ycie pustelnika. Na pustyni zosta³ przez Boga powo³any na proroka. 
Wzywa³ ludzi do nawrócenia, udziela³ chrztu i przygotowa³ ich na publiczn¹ dzia³alnoœæ 
Jezusa. To w³aœnie o nim powiedzia³ w Ewangelii Jezus, ¿e „spoœród narodzonych 
z niewiast nie powsta³ wiêkszy od Jana Chrzciciela”. Za krytykê niemoralnego ma³¿eñstwa 
Heroda i Herodiady zosta³ wtr¹cony do wiêzienia, a nastêpnie œciêty.

Oto krótka biografia œw. Jana Chrzciciela – proroka, który wskaza³ na Chrystusa jako 
Baranka Bo¿ego. On przez g³oszenie chrztu nawrócenia przygotowa³ ludzkie serca 
dla przychodz¹cego Chrystusa. To w³aœnie szczególnie do niego odnosz¹ siê s³owa 
z dzisiejszego pierwszego czytania: „Powo³a³ mnie Pan ju¿ z ³ona mej matki, od jej 
wnêtrznoœci wspomnia³ moje imiê. I rzek³: Ustanowiê ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, aby moje 
zbawienie dotar³o a¿ do krañców ziemi”. 
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Œw. Jan Chrzciciel by³ niew¹tpliwie cz³owiekiem prawym i pos³usznym s³owu Bo¿emu. 
Dlatego poszed³ do króla, aby mu powiedzieæ: „Nie wolno ci mieæ ¿ony twego brata”. 
Czytamy w Ewangelii: „Herod czu³ lêk przed Janem. Ilekroæ go pos³ysza³, odczuwa³ du¿y 
niepokój, a przecie¿ chêtnie go s³ucha³”.

Czy¿ Herod nie jest ikon¹, obrazem ka¿dego cz³owieka, który wie, gdzie jest dobro, 
ale nie ma doœæ si³y, aby je spe³niæ? S³yszymy przecie¿ nauczanie naszych pasterzy. 
Ksiê¿a mówi¹: trzeba uczestniczyæ we Mszy œwiêtej, nie wolno robiæ w niedzielê zakupów, 
nie wolno grzeszyæ przeciwko mi³oœci ma³¿eñskiej i rodzinnej, nie wolno uprzykrzaæ ¿ycia 
s¹siadom, nie wolno kraœæ i oszukiwaæ w pracy i w szkole. A my udajemy, ¿e jesteœmy 
doskonali, tylko ci, którzy nas pouczaj¹ powinni siê zmieniæ. Oni równie¿, ale i my 
tym bardziej.

Herodiada te¿ wiedzia³a, gdzie przebiega granica miêdzy dobrem i z³em. Mimo tego 
podstêpnie pozby³a siê œw. Jana Chrzciciela, poniewa¿ chcia³a zag³uszyæ g³os swojego 
sumienia. Czy tylko ona jedna chcia³a uciszyæ swoje sumienie? Ale¿ sk¹d! Ka¿dego dnia 
wielu ludzi czyni podobnie. T³umacz¹ sobie, ¿e czasy siê zmieniaj¹, ¿e Ewangelia ju¿ 
nie pasuje do dzisiejszych sytuacji ¿yciowych, ¿e grzech staje siê albo wzglêdny, albo go 
nie ma w ogóle. A jak jest z nami? Czy i my nie próbujemy uciszyæ g³osu sumienia?

Czego mo¿emy nauczyæ siê od naszego patrona – œw. Jana Chrzciciela? Przede 
wszystkim tego, ¿e œw. Jan Chrzciciel jest przestrog¹ dla chrzeœcijan-tchórzów 
i chrzeœcijan-zdrajców. Wielu spoœród nas jest niestety trzcinami ko³ysz¹cymi siê na prawo 
i na lewo. Wielu spoœród nas jest niestety ludŸmi bez pogl¹dów i przekonañ, którzy zamiast 
sumieniem kieruj¹ siê lêkiem i ludzkimi wzglêdami. Gotowi s¹ sprzedaæ swoje 
chrzeœcijañstwo i swoje sumienie za byle co, nie zdaj¹c sobie sprawy z tego, jak marnymi 
s¹ handlowcami, skoro sprzedaj¹ rzeczy bezcenne za drobiazgi.

Nie mówcie, ¿e to s¹ za ostre s³owa. Nie mówcie, ¿e was obra¿am. Je¿eli postêpujesz 
w³aœciwie – wówczas te s³owa choæby w najmniejszym wymiarze nie odnosz¹ siê 
do ciebie. Je¿eli zaœ postêpujesz niew³aœciwie – mo¿e te s³owa zawstydz¹ ciê i sprawi¹, 
¿e bêdziesz postêpowa³ jak dziecko œwiat³oœci, jak dziecko Bo¿e.

Tak, jak œw. Jan Chrzciciel g³osi³ bezkompromisow¹ prawdê o Ewangelii Bo¿ej, tak 
równie¿ i ja to dzisiaj czyniê. Musia³em wam to przypomnieæ, bo to jest zadaniem kap³ana, 
aby upominaæ siê o wiernoœæ Chrystusowi. Ale mówiê to wam po to, abyœmy wszyscy 
na nowo zdali sobie sprawê, ¿e g³oszenie Ewangelii jest równie¿ zadaniem dla ka¿dego 
z nas.

Biada mi gdybym nie g³osi³ Ewangelii. Biada mi, gdybym choæby jedn¹ kreskê albo 
jedn¹ jotê zmienia³ w prawie Bo¿ym.

„Ustanowiê ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, aby moje zbawienie dotar³o a¿ do krañców ziemi”. 
Te s³owa z Ksiêgi proroka Izajasza odnosz¹ siê nie tylko do œw. Jana Chrzciciela. S¹ one 
skierowane, dzisiaj szczególnie, do ka¿dego z nas. Jesteœmy wezwani, aby œwiadczyæ 
s³owami i swoim ¿yciem o Jezusie Chrystusie.

Niech w tym nas umacnia sam Chrystus, który w Komunii œwiêtej daje siê nam jako 
pokarm i umacnia nasz¹ wiarê. On te¿ ka¿dego z nas posy³a do wierz¹cych 
i niewierz¹cych, do pogan i neopogan, do katolików i tych, którzy tylko zostali ochrzczeni. 
On ka¿dego z nas posy³a i mówi: „Ustanowi³em ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, aby moje 
zbawienie dotar³o a¿ do krañców ziemi”. Amen.

Ks. Marcin Ko³odziej 

*   *   *   *   *
Ogromnie wiele zale¿y od tego,

jak¹ ka¿dy z was przyjmie miarê swojego ¿ycia,
swojego cz³owieczeñstwa.

     (JP II)
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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 dnia 

00
o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00
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 

00
w 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   

Na WESO£O!
*   *   *   *   *

O ZROZUMIENIU POKUTY
Do proboszcza wiejskiej parafii przychodzi niem³ody rolnik. Na twarzy wielkie 
zak³opotanie.
– Proszê ksiêdza, niech ksi¹dz ju¿ mnie zwolni z pokuty.
– Jakiej pokuty? O co chodzi?
– W czerwcu by³em u ksiêdza u spowiedzi. Ksi¹dz kaza³ za pokutê odmawiaæ litaniê do 
Wszystkich Œwiêtych. Miesi¹c ju¿ min¹³. Ale teraz ¿niwa id¹, potem wykopki, dach mam 
jeszcze wymieniaæ przed zim¹. Roboty tyle, ¿e nie wiem, w co rêce w³o¿yæ. Na sen nie ma 
czasu. A do Wszystkich Œwiêtych to jeszcze prawie cztery miesi¹ce. Mo¿e by mnie ksi¹dz 
proboszcz zwolni³ ju¿ z tej pokuty… 

O SPOWIEDZI
Podczas spowiedzi pewna niewiasta mówi krótko o swych grzechach, a potem d³ugo 
i dok³adnie o przewinieniach mê¿a. Na to ksi¹dz:
– Za pokutê za twoje grzechy zmów 3 Ojcze nasz, a o poprawê mê¿a 3 razy ca³y ró¿aniec. 

O K£ÓTNI
– Kiedy za ciebie wychodzi³am, musia³am byæ œlepa i g³ucha! – z³oœci siê ¿ona.
– No i widzisz, kochanie, z jakich ciê¿kich przypad³oœci wyzdrowia³aœ przy mnie…

     (www.molendys.alleluja.pl)

*   *   *   *   *
„SMUTNY ŒWIÊTY TO ¯ADEN ŒWIÊTY” 

      (œw. Franciszek Salezy)
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