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16 grudnia 2012 r.

Numer 85

Rekolekcje Adwentowe

P³on¹ ju¿
trzy œwiece...
Gdybyœmy mieli zapytaæ ludzi uczonych, jakie wydarzenie w historii
uwa¿aj¹ za najwa¿niejsze, us³yszelibyœmy byæ mo¿e o wynalezieniu prasy
drukarskiej, o odkryciu Nowego œwiata albo nawet o fenomenie Internetu.
Jednak chrzeœcijanie wpatruj¹c siê w rzeczywistoœæ nieba, za
najwa¿niejsze wydarzenie uwa¿aj¹ to, co dziœ czêsto jest pomijane
milczeniem: Wcielenie Jezusa Chrystusa – Jego ¿ycie, œmieræ i
zmartwychwstanie. Wszystko, co by³o przedtem stanowi³o zapowiedŸ tego
wydarzenia, wszystko, co przysz³o potem pozostaje pod znacz¹cym
wp³ywem wcielonego S³owa. Nawet najwiêksze wydarzenia w dziejach
œwiata bledn¹ w porównaniu z odkupieniem, jakie wyjedna³ dla nas Jezus.
Przygotowuj¹c siê do Bo¿ego Narodzenia pamiêtajmy, ¿e Jezus chce
siê z nami spotkaæ. On pragnie byæ nasz¹ nadziej¹ i radoœci¹ – nie tylko
w czasie œwi¹t, ale ka¿dego dnia roku. Jego wcielenie by³o czymœ wiêcej
ni¿ wydarzeniem historycznym. By³o ono - i pozostaje - ¿yciodajn¹
rzeczywistoœci¹. Jezus przyszed³ nas zbawiæ i przemieniæ na swój obraz
i podobieñstwo. On wyzwoli³ nas z niewoli grzechu. Nie s¹ to fakty, które
moglibyœmy poj¹æ w³asnym wysi³kiem. To g³êbokie,
pe³ne mocy prawdy, które Duch Œwiêty chce wypisaæ
w naszych sercach.
Przygotowuj¹c siê do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
prze¿ywaj¹c rekolekcje adwentowe zbli¿my siê
do Jezusa i otwórzmy siê na przyjêcie najwiêkszego
daru, jaki dla nas przygotowa³. Jest nim Jego ¿ycie
i mi³oœæ, które chce wlewaæ w nasze serca!
ks. Dariusz

Str.2

Pos³aniec œw. Brunona Nr 85

Ewangelia wg Œw. £ukasza (3,10-18)
Pyta³y go t³umy: Có¿ wiêc mamy czyniæ? On im odpowiada³: Kto ma dwie suknie, niech
[jedn¹] da temu, który nie ma; a kto ma ¿ywnoœæ, niech tak samo czyni. Przychodzili tak¿e
celnicy, ¿eby przyj¹æ chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czyniæ? On im odpowiada³:
Nie pobierajcie nic wiêcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go te¿ i ¿o³nierze: A my,
co mamy czyniæ? On im odpowiada³: Nad nikim siê nie znêcajcie i nikogo nie uciskajcie,
lecz poprzestawajcie na swoim ¿o³dzie. Gdy wiêc lud oczekiwa³ z napiêciem i wszyscy snuli
domys³y w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówi³ do wszystkich: Ja
was chrzczê wod¹; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwi¹zaæ
rzemyka u sanda³ów. On chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem. Ma On wiejad³o
w rêku dla oczyszczenia swego om³otu: pszenicê zbierze do spichlerza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym. Wiele te¿ innych napomnieñ dawa³ ludowi i g³osi³ dobr¹ nowinê.

* * * * * * * * * * * *
B¥DMY ŒWIADKAMI CHRYSTUSA
Adwent odkrywa tajemnicê przyjœcia Zbawiciela na
ziemiê. Zst¹pienie Chrystusa na ziemiê jest wielkim darem
Boga dla cz³owieka, ale domaga siê zajêcia okreœlonej
postawy. Rozwój królestwa Bo¿ego na ziemi, troska o
chrzeœcijañsk¹ przemianê œwiata – o narodziny Chrystusa
w sercu ka¿dego cz³owieka, jest tak¿e nasz¹ spraw¹.
Z pewnoœci¹ realizacja tych zadañ nie jest ³atwa. Wiele
przeszkód wyp³ywa z samej natury cz³owieka. Jakkolwiek
chrzest g³adzi grzech pierworodny, jednak ci¹gle pozostaje w nas pokusa stawiania siebie
ponad Bogiem. G³oszeniu Dobrej Nowiny i oparciu na niej ¿ycia nie sprzyja te¿ otoczenie.
Coraz mocniej uwidaczniaj¹ siê konsekwencje postmodernizmu przenikaj¹cego
wspó³czesn¹ cywilizacjê. Dochodzi do absolutyzacji subiektywizmu i relatywizmu,
lansowane s¹ utopijne wizje szczêœcia, cz³owiek coraz bardziej doœwiadcza pustki
aksjologicznej i ucieka od rzeczywistoœci. Ten kontekst dzisiejszej egzystencji przekonuje,
¿e Adwent nie mo¿e byæ jedynie czasem mi³ych myœli o przyjœciu Zbawiciela na ziemiê,
ale wymaga weryfikacji postêpowania, w³¹czenia siê w autentyczne ¿ycie Ewangeli¹.
Potrzeba œwiadectwa o Chrystusie ¿yj¹cym w Koœciele i spotykanym w drugim cz³owieku.
(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
Program Rekolekcji Adwentowych
Niedziela – 16. grudnia
00
Msze œw. o godz.: 7 (z nauk¹ ogóln¹)
00
9 (dla m³odzie¿y)
00
11 (z nauk¹ ogóln¹)
00
13 (dla dzieci)
00
15 (dla kand. do bierzm.)
00
18 (z nauk¹ ogóln¹)
Poniedzia³ek – 17. grudnia
00
Msze œw. o godz.: 7 (z nauk¹ ogóln¹)
00
9 (z nauk¹ ogóln¹)
30
11 (z nauk¹ ogóln¹)
00
16 (dla dzieci)
30
17 (dla m³odzie¿y)
00
19 (z nauk¹ ogóln¹)

Wtorek – 18. grudnia
00
Msze œw. o godz.: 7
00
9
30
11
00
16
30
17
00
19
Œroda – 19. grudnia
00
Msze œw. o godz.: 7
00
9
30
11
00
16
30
17
00
19

(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla chorych )
(dla dzieci)
(dla m³odzie¿y)
(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla dzieci)
(dla m³odzie¿y)
(z nauk¹ ogóln¹)

SpowiedŸ w poniedzia³ek, wtorek i œrodê podczas nabo¿eñstw.
Rekolekcje prowadzi ks. dr Jaros³aw Kotowski – Rektor Wy¿szego Seminarium Duchownego
w £om¿y. Zapraszamy !
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii Œwiêtej oraz
bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko Niego i poznaæ prawdy
wiary.

I Komunia Œwiêta
Stworzenie Anio³ów
W niebie Pan Bóg stworzy³ anio³ów. Anio³owie maj¹ rozum i woln¹ wolê,
lecz nie maj¹ cia³a. Wszyscy anio³owie byli bardzo szczêœliwi, lecz
niektórzy z nich zbuntowali siê przeciw Panu Bogu i nie chcieli Mu s³u¿yæ.
Za karê Pan Bóg str¹ci³ ich do piek³a. Nazywamy ich z³ymi duchami,
diab³ami lub szatanami. Z³e duchy zazdroszcz¹ nam szczêœcia i kusz¹ nas
do z³ego.
Dobrych anio³ów Bóg uczyni³ jeszcze bardziej szczêœliwymi. Ka¿dy
cz³owiek ma swego anio³a, który opiekuje siê nim i strze¿e, by nie grzeszy³
i by z³o mu nie zaszkodzi³o. Jest to Anio³ Stró¿.
Kogo Pan Bóg stworzy³ w niebie? W niebie Pan Bóg stworzy³ anio³ów.
Kto to s¹ anio³owie? Anio³owie s¹ to duchy czyste, które maj¹ rozum i woln¹ wolê,
ale nie maj¹ cia³a.
Czy wszyscy anio³owie zostali wierni Panu Bogu? Nie wszyscy anio³owie zostali wierni
Panu Bogu. Niektórzy anio³owie zbuntowali siê przeciw Panu Bogu i za karê zostali
str¹ceni do piek³a.
Jak nazywamy tych anio³ów, którzy siê zbuntowali? Tych anio³ów którzy siê zbuntowali,
nazywamy z³ymi duchami, diab³ami i szatanami.
Jak nazywamy tych anio³ów, którzy opiekuj¹ siê ludŸmi? Anio³ów, którzy opiekuj¹ siê
ludŸmi, nazywamy Anio³ami Stró¿ami.

Sakrament bierzmowania
1. W jaki sposób Jezus wype³ni³ i nakaza³ wype³niaæ
zapowiedzi o chrzcie w Starym Przymierzu?
Zapowiedziami chrztu w Starym Przymierzu by³y:
a. woda – Ÿród³o ¿ycia i œmierci,
b. arka Noego – ratuje ludzi przed œmierci¹ w wodach Potopu,
c. przejœcie przez Morze Czerwone – wyzwala Izraela z niewoli
egipskiej,
d. przejœcie przez Jordan – wprowadza Izraela do Ziemi
Obiecanej, bêd¹cej obrazem ¿ycia wiecznego.
Jezus Chrystus swoje nauczanie rozpocz¹³ od chrztu w Jordanie
z r¹k Jana Chrzciciela. Z przebitego boku Jezusa przybitego do krzy¿a, wyp³ynê³y krew i
woda, które da³y pocz¹tek sakramentom chrztu i Eucharystii. Po swoim Zmartwychwstaniu
Jezus daje Aposto³om taki nakaz: „IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im
chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego”(Mt 28,19 – 20).
2. Jakie s¹ ³aski chrztu œwiêtego? Jakie znaczenie ma imiê otrzymane na chrzcie?
Chrzest œwiêty:
- jest bram¹ do innych sakramentów;
- uwalnia cz³owieka od grzechu pierworodnego (i innych grzechów jeœli chrzest
przyjmuje osoba doros³a);
- ochrzczony otrzymuje ³askê uœwiêcaj¹c¹ i cnoty Bo¿e;
- w³¹cza do Ludu Koœcio³a œwiêtego;
Na chrzcie œwiêtym otrzymujemy imiê, gdy¿ Bóg wzywa ka¿dego po imieniu.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800;
Inne nabo¿eñstwa:

w dni powszednie: 700 , 1800

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. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
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

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczynamy rekolekcje, które przeprowadzi ks. dr Jaros³aw Kotowski – rektor
WSD w £om¿y. Niech czas rekolekcji dla ka¿dego z nas bêdzie œwiêtym czasem
zag³êbienia siê w rzeczywistoœci Pana. SpowiedŸ rekolekcyjna w poniedzia³ek,
wtorek i œrodê podczas wszystkich Mszy œwiêtych. ZAPRASZAMY !!!
2. Prosimy o pomoc w dotarciu do koœcio³a ludziom chorym i starszym na Mszê œwiêt¹
30
przewidzian¹ specjalnie dla nich we wtorek o godz. 11 , natomiast tych, którzy
nie mog¹ przybyæ na rekolekcje, prosimy o zg³oszenie w zakrystii lub kancelarii
parafialnej. Odwiedzimy te osoby w ich domach z sakramentaln¹ pos³ug¹
00
30
w czwartek – 20. grudnia – w godzinach od 13 do 17
3. Trzeci¹ niedzielê Adwentu nazywamy niedziel¹ Gaudete – „Radujcie siê!”, od s³ów z Listu
œw. Paw³a do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie siê zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam:
radujcie siê! Pan jest blisko”.
4. Przygotowuj¹c siê do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, pamiêtajmy o naszych chrzeœcijañskich
i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pob³ogos³awionego wczeœniej
w koœciele wigilijnego op³atka i p³on¹cej œwiecy Caritas. Miejmy serca wra¿liwe i otwarte.
5. Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zazwyczaj myœlimy te¿ o œwi¹tecznych prezentach,
zw³aszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Mo¿e wyra¿aæ wszelkie
dobro, jakie Jezus Chrystus przyniós³ ca³ej ludzkoœci. Nie zapominajmy przy tej okazji
o dzieciach, którym mo¿e od lat nikt nie daje œwi¹tecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec
wokó³ siebie i poszerzyæ swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coœcie uczynili jednemu z tych
najmniejszych, Mnieœcie uczynili”.
6. Dzisiaj rozpoczynamy te¿ kwartalne dni modlitw o chrzeœcijañskie ¿ycie rodzin.
Nie lekcewa¿my wspó³czesnych zagro¿eñ i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona
przecie¿ pierwszym, podstawowym i naturalnym œrodowiskiem chrzeœcijañskiego wychowania
i przekazywania wiary. Trosce o trudn¹ codziennoœæ naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa,
tak¿e ta wspólnotowa domowego Koœcio³a.
Wasz proboszcz
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