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Trzeba tak ¿yæ,
jakby siê mia³o tylko jedn¹ godzinê
czasu i mog³o za³atwiæ tylko
najwa¿niejsze sprawy.
A jednoczeœnie tak, jakby to,
co siê robi, mog³o byæ wykonywane
przez ca³¹ wiecznoœæ.
Lew To³stoj

Kochani!
Po wakacjach wznawiamy wydawanie naszej gazetki.
S³owo, które do nas kieruje Pan Jezus, na ró¿ne sposoby do nas dociera.
To S³owo nieustannie nas porusza i zmusza do refleksji nad w³asnym ¿yciem.
Otwierajmy siê na to S³owo, bo ono jest wiecznie ¿ywe i aktualne. Mam
nadziejê, ¿e ta gazetka jest równie¿ ma³ym ziarnem tego¿ S³owa.
Kolejne wakacje dobieg³y koñca.
Pragnê z³o¿yæ ¿yczenia uczniom, którzy rozpoczynaj¹ nowy rok szkolny.
Wiem, drodzy uczniowie, ¿e macie wiele marzeñ, planów i oczekiwañ. ¯yczê
Wam, aby siê spe³ni³y. Sukcesy potrzebuj¹ jednak pracy, wytrwa³oœci
i poœwiêceñ zarówno z Waszej strony jak te¿ ze strony nauczycieli i rodziców.
Nauczycielom ¿yczê nies³abn¹cego zapa³u w wykonywaniu tak donios³ej
misji, jak¹ jest nauczanie i wychowanie m³odego pokolenia, a rodzicom,
aby wspierali ze wszystkich si³ dzieci i ich nauczycieli w codziennym wysi³ku.
Pamiêtajcie te¿ o modlitwie ka¿dego dnia - do Boga, który pob³ogos³awi
wszelkie Wasze dobre myœli, pragnienia i dzia³ania.
Nasz wielki nauczyciel Jan Pawe³ II mówi³
do m³odzie¿y, chc¹c j¹ uchroniæ przed ¿yciem p³ytkim
i powierzchownym – „Musicie od siebie wymagaæ,
nawet wtedy, gdyby inni od Was nie wymagali” – to jest
droga doskona³oœci i tego d¹¿enia do doskona³oœci
w codziennym ¿yciu, nauce i pracy ¿yczê Wam z ca³ego
serca.
Ks. Dariusz

Str.2

Pos³aniec œw. Brunona Nr 71

Ewangelia wg Œw. Marka (7,31-37)
Jezus opuœci³ okolice Tyru i przez Sydon przyszed³ nad Jezioro Galilejskie,
przemierzaj¹c posiad³oœci Dekapolu. Przyprowadzili Mu g³uchoniemego i prosili Go,
¿eby po³o¿y³ na niego rêkê. On wzi¹³ go na bok, osobno od t³umu, w³o¿y³ palce w jego
uszy i œlin¹ dotkn¹³ mu jêzyka; a spojrzawszy w niebo, westchn¹³ i rzek³ do niego:
Effatha, to znaczy: Otwórz siê! Zaraz otworzy³y siê jego uszy, wiêzy jêzyka siê
rozwi¹za³y i móg³ prawid³owo mówiæ. /Jezus/ przykaza³ im, ¿eby nikomu nie mówili.
Lecz im bardziej przykazywa³, tym gorliwiej to rozg³aszali. I pe³ni zdumienia mówili:
Dobrze uczyni³ wszystko. Nawet g³uchym s³uch przywraca i niemym mowê.
* * * * * * * * * * * *
OTWÓRZ SIÊ NA CHRYSTUSA!
Jezus zauwa¿a tego, którego nikt nie dostrzega,
który jest na marginesie ¿ycia przez swoj¹
u³omnoœæ, s³aboœæ, chorobê, brak pieniêdzy,
pracy… G³osi Radosn¹ Nowinê - Ewangeliê przede
wszystkim tym, którzy siê Ÿle maj¹. Nasz Mistrz to
nie tylko nauczyciel, to Ten, który g³osz¹c uzdrawia,
daje radoœæ i prawdziw¹ wolnoœæ. Ewangelia, któr¹
dziœ rozwa¿amy, ukazuje Jezusa jako najlepszego
lekarza, który kieruje do ka¿dego z nas swoje s³owo.
On ma moc uzdrowiæ swoim s³owem, dotkniêciem w sakramentach, przede wszystkim
w Eucharystii. Pan do ka¿dego z nas mówi osobiœcie: "Otwórz siê! Nie b¹dŸ g³uchy na moje
s³owo, weŸ je na serio, czytaj, rozwa¿aj, ¿yj nim! Wówczas rozwi¹¿e siê twój jêzyk,
bêdziesz mówi³ o Mnie, dziel¹c siê radoœci¹ uzdrawiaj¹cego spotkania. Us³yszysz g³os
cz³owieka potrzebuj¹cego, nie pozostaniesz na niego obojêtny". I my tak¿e mo¿emy
stawaæ siê podobni do naszego Mistrza. Trzeba nam jednak us³yszeæ Jego wo³anie:
"Otwórz siê! Przestañ byæ niedzielnym wierz¹cym, którego poznaje siê jedynie
po uczestnictwie w œwi¹tecznej Eucharystii. ¯yj Mn¹ w codziennoœci - w pracy, szkole,
na ulicy…". Odwagi! Nie bój siê byæ cz³owiekiem zdrowym!
(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
"Pan i my”
Pan Bóg
da³ mi ¿ycie...
Kocham Go skrycie...
Pan Bóg
da³ mi serce...
Bym kocha³a coraz gorêcej!
Pan Bóg
podarowa³ mi piêkn¹ przyrodê - dla mojej duszy na radoœæ i och³odê.
Pan da³ mi
Bliskich i Ojczyznê mi³¹,
by mi siê l¿ej ¿y³o.

S³oñcem i zieleni¹,
chmurkami na niebie,
kwiatkami piêknymi,
cudami natury
obdarowa³ nas Pan...
Wie z nas który,
co siê za to Panu Bogu nale¿y?
Nieustanne wielbienie,
mówienie pacierzy.
Na kolanach przed Hosti¹ Œwiêt¹
z Nieba i naszej ziemi wziêt¹
dziêkczynienie dla Pana...
Ca³y czas - nieustannie
za Krwi Œwiêtej przelanie
i za Zmartwychwstanie !

Marianna Jankowska (13 sierpnia 2012 r.)
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Kamienie ¿ycia
Pewnego dnia, pewien stary profesor zosta³ zaanga¿owany, aby przeprowadziæ kurs
dla grupy dwunastu szefów wielkich koncernów amerykañskich, na temat skutecznego
planowania czasu.
Kurs ten by³ jednym z piêciu modu³ów przewidzianych na dzieñ szkolenia. Stary
profesor mia³ wiêc do dyspozycji tylko jedn¹ godzinê by wy³o¿yæ swój przedmiot. Stoj¹c
przed t¹ elitarn¹ grup¹, która by³a gotowa zanotowaæ wszystko, czego ekspert bêdzie
naucza³, stary profesor popatrzy³ powoli na ka¿dego z osobna, nastêpnie powiedzia³:
"Przeprowadzimy doœwiadczenie". Spod biurka, które go oddziela³o od studentów, stary
profesor wyj¹³ wielki dzban (o pojemnoœci 4 litrów), który postawi³ delikatnie przed sob¹.
Nastêpnie wyj¹³ oko³o dwunastu kamieni, wielkoœci pi³ki do tenisa, i delikatnie w³o¿y³
je kolejno do dzbana. Gdy dzban by³ wype³niony po brzegi i niemo¿liwym by³o
dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniós³ wzrok na swoich studentów i zapyta³
ich: "Czy dzban jest pe³en?" Wszyscy odpowiedzieli: "Tak" Poczeka³ kilka sekund
i doda³: "Na pewno?". Nastêpnie pochyli³ siê znowu i wyj¹³ spod biurka naczynie
wype³nione ¿wirem. Delikatnie wysypa³ ¿wir na kamienie, po czym potrz¹sn¹³ lekko
dzbanem. ¯wir zaj¹³ miejsce miêdzy kamieniami... a¿ do dna dzbana. Stary profesor
znów podniós³ wzrok na audytorium i znów zapyta³: "Czy dzban jest pe³en?"
Tym razem œwietni studenci zaczêli rozumieæ. Jeden z nich odpowiedzia³:
"Prawdopodobnie nie". "Dobrze" - odpowiedzia³ stary profesor. Pochyli³ siê jeszcze raz
i wyj¹³ spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwag¹ wsypa³ piasek do dzbana. Piasek zaj¹³
woln¹ przestrzeñ miêdzy kamieniami i ¿wirem. Jeszcze raz zapyta³: "Czy dzban jest
pe³en?"
Tym razem, bez zaj¹knienia, œwietni studenci odpowiedzieli chórem: "Nie". "Dobrze"odpowiedzia³ stary profesor. I tak, jak siê spodziewali, wzi¹³ butelkê wody, która sta³a
na biurku i wype³ni³ dzban a¿ po brzegi. Stary profesor podniós³ wzrok na grupê
studentów i zapyta³ ich: „Jak¹ wielk¹ prawdê ukazuje nam to doœwiadczenie?" Nieg³upi,
najbardziej odwa¿ny z uczniów, bior¹c pod uwagê przedmiot kursu, odpowiedzia³:
"To pokazuje, ¿e nawet, jeœli nasz kalendarz jest ca³kiem zape³niony, jeœli naprawdê
chcemy, mo¿emy dorzuciæ wiêcej spotkañ, wiêcej rzeczy do zrobienia". "Nie"odpowiedzia³ stary profesor - "To nie o to chodzi³o".
"Wielka prawda, któr¹ przedstawia to doœwiadczenie jest nastêpuj¹ca: jeœli
nie w³o¿ymy kamieni jako pierwszych do dzbana, póŸniej nie bêdzie to mo¿liwe".
Zapanowa³o g³êbokie milczenie, ka¿dy uœwiadomi³ sobie oczywistoœæ tego
stwierdzenia.
Stary profesor zapyta³ ich: "Co stanowi kamienie w waszym ¿yciu?" "Wasze
zdrowie?", "Wasza rodzina?", "Przyjaciele?", "Zrealizowanie marzeñ?", "Robienie tego,
co jest wasz¹ pasj¹?" "Uczyæ siê?", "Odpoczywaæ?", "Daæ sobie czas...?", "Albo jeszcze
coœ innego?". "Nale¿y zapamiêtaæ, ¿e najwa¿niejsze jest w³o¿yæ swoje KAMIENIE jako
pierwsze do ¿ycia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy przegraæ... w³asne ¿ycie. Jeœli
damy pierwszeñstwo drobiazgom (¿wir, piasek), wype³nimy ¿ycie drobiazgami
i nie bêdziemy mieæ wystarczaj¹co du¿o cennego czasu, by poœwiêciæ go na wa¿ne
elementy ¿ycia.
Zatem nie zapomnijcie zadaæ sobie pytania: "Co stanowi kamienie w moim ¿yciu?"
Nastêpnie w³ó¿cie je na pocz¹tku do waszego dzbana (¿ycia). "Przyjacielskim
gestem d³oni stary profesor pozdrowi³ audytorium i powoli opuœci³ salê...

Co jest Twoim kamieniem, ska³¹, opok¹?
Spraw Panie abyœ by³ zawsze na w³aœciwym miejscu w naszym ¿yciu.
Amen.
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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
00

o godz. 17
s
Adoracja 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
s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona
przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18 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.
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Rozpocz¹³ siê rok szkolny i katechetyczny. Zainteresujmy siê, czy nasze dzieci i m³odzie¿
sumiennie korzystaj¹ z katechizacji szkolnej.
2. Rozpoczyna siê przygotowanie naszej m³odzie¿y do bierzmowania, dzieci do I Komunii
Œwiêtej. Bardzo proszê o modlitwê w intencji tych m³odych ludzi oraz dzieci, aby dobrze
przygotowali siê do tych wa¿nych sakramentów, aby ich rodzice w tym przygotowaniu
m¹drze im towarzyszyli.
3. W pi¹tek, 14 wrzeœnia, przypada œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a. Przypomina nam ono
o odnalezieniu relikwii Krzy¿a i konsekracji bazyliki, w której by³y przechowywane.
Z okazji tego œwiêta warto spojrzeæ na krzy¿e w naszych mieszkaniach i oczyœciæ je. Msza
Œwiêta o godzinie 700 i 1800
4. Nazajutrz po œwiêcie Podwy¿szenia Krzy¿a bêdziemy obchodziæ wspomnienie
Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej, która nie opuœci³a swojego Syna nawet w godzinie
œmierci. To Ona od chwili poczêcia a¿ po Krzy¿ na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania
przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy siê
od Niej wiary, nawet wtedy, gdy dotyka nas potêga z³a. Uczcijmy to œwiêto naszej Matki
uczestnictwem we Mszy Œwiêtej o godz. 700 i 1800
5. W przysz³¹ niedzielê Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu. Ofiary do puszek
na diecezjalne Radio Nadzieja.
Wasz proboszcz

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w czwartek, 13 wrzeœnia – œwiêty Jan Chryzostom, biskup Konstantynopola z prze³omu
IV i V wieku, zapamiêtany jako wybitnie uzdolniony kaznodzieja, st¹d jego przydomek „z³otousty”,
czyli
Chryzostom.
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