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smutn¹ rzeczywistoœæ, kiedy s¹siad nie jest w stanie 
podaæ s¹siadowi rêki, kiedy w jednej rodzinie i pod 
jednym dachem ¿yj¹ jakby zupe³nie obcy dla siebie 
ludzie. To znak, ¿e modlitwa o pokój, o jednoœæ jest 
bardzo potrzebna. To na wierz¹cych w Chrystusa, na nas 
wszystkich ci¹¿y zadanie za¿egnywania konfliktów 
i waœni moc¹ mi³oœci posuniêtej a¿ do mi³oœci 
nieprzyjació³, i moc¹ przebaczenia ofiarowanego nawet 
77 razy dziennie.

             ks. Dariusz

Tydzieñ powszechnej modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan 
Kolejny raz w styczniu skupiamy w sposób szczególny nasz¹ uwagê na 

zagadnieniu jednoœci chrzeœcijan. Myœlimy o tej jednoœci w kontekœcie tak wielu 
znaków podzia³u miêdzy ludŸmi, miêdzy wierz¹cymi w Boga, miêdzy 
chrzeœcijanami. ¯yjemy w nieustannym zagro¿eniu terroryzmem, konfliktami 
zbrojnymi, nieobliczalnymi decyzjami przywódców. W dramatyczny wrêcz 
sposób odczuwamy i doœwiadczamy, co znaczy i do czego mo¿e prowadziæ 
brak prawdziwej jednoœci miêdzy ludŸmi. W takiej sytuacji wchodzimy 
w Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, który trwa od 18 
do 25 stycznia.

„Mój pokój wam dajê” (J 14,27). Te s³owa Pana Jezusa maj¹ przede 
wszystkim przypomnieæ nam, jak wielk¹ wartoœci¹ jest pokój, skoro daje go 
Chrystus w ostatnim momencie swojego ziemskiego ¿ycia. Wydawaæ by siê 
mog³o, ¿e prawdê o wartoœci pokoju dobrze znaj¹  wyznawcy wszystkich religii. 
Przecie¿  ¯ydzi pozdrawiaj¹ siê s³owem: „Szalom”, to znaczy „pokój”. 
Muzu³manie witaj¹ siê s³owem: „Salaam”, co te¿ znaczy „pokój”.

Chrzeœcijanie s³uchaj¹ nauczania Œw. Paw³a, ¿e sam Chrystus „jest naszym 
pokojem” (Ef 2,14), i ¿e pokój jest jednym z darów Ducha Œwiêtego (Gal 5, 22). 
A jednak historia i codziennoœæ wskazuj¹, ¿e w praktyce bardzo trudno jest 
prawdziwy pokój osi¹gn¹æ. S³owa Chrystusa: „Mój pokój wam dajê” (J 14,27) 
maj¹ zatem równie¿  przywróciæ nam nadziejê, ¿e w œwiecie tak niespokojnym 
i rozdzieranym wci¹¿ od nowa konfliktami mo¿liwy jest prawdziwy Bo¿y pokój. 
Nie jest on jednak tylko Bo¿ym darem, ale zawsze pozostaje zadaniem dla 
ka¿dego cz³owieka, dla ludzkich spo³ecznoœci, dla narodów i Koœcio³ów.

Kochani!
Pokój i jednoœæ to wartoœci, które musimy zasiewaæ i pielêgnowaæ przede 

wszystkim w naszych rodzinach i naszych œrodowiskach. Czasem dostrzegam 
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Ewangelia wg Œw. Jana (2,1-12) 
W Kanie Galilejskiej odbywa³o siê wesele i by³a tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 

wesele tak¿e Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrak³o wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 
Nie maj¹ ju¿ wina. Jezus Jej odpowiedzia³: Czy¿ to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czy¿ jeszcze nie nadesz³a godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedzia³a do s³ug: Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie. Sta³o zaœ tam szeœæ st¹gwi kamiennych przeznaczonych 
do ¿ydowskich oczyszczeñ, z których ka¿da mog³a pomieœciæ dwie lub trzy miary. Rzek³ do 
nich Jezus: Nape³nijcie st¹gwie wod¹! I nape³nili je a¿ po brzegi. Potem do nich powiedzia³: 
Zaczerpnijcie teraz i zanieœcie staroœcie weselnemu! Oni zaœ zanieœli. A gdy starosta 
weselny skosztowa³ wody, która sta³a siê winem - nie wiedzia³ bowiem, sk¹d ono pochodzi, 
ale s³udzy, którzy czerpali wodê, wiedzieli - przywo³a³ pana m³odego i powiedzia³ do niego: 
Ka¿dy cz³owiek stawia najpierw dobre wino, a gdy siê napij¹, wówczas gorsze. 
Ty zachowa³eœ dobre wino a¿ do tej pory. Taki to pocz¹tek znaków uczyni³ Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Nastêpnie On, Jego 
Matka, bracia i uczniowie Jego udali siê do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
OBJAWIENIE SIÊ JEZUSA I MARYI

W dzisiejszej Ewangelii, widzimy Chrystusa i Jego 
Matkê na weselu w Kanie Galilejskiej. Wydarzenie to 
ukazuje nam dwa bardzo wa¿ne aspekty naszej wiary: 
objawienie siê Jezusa jako Syna Bo¿ego (poprzez 
ukazanie mocy czynienia cudów) oraz objawienie siê 
Maryi jako Wspomo¿ycielki i Orêdowniczki (przez

                (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJ¥  NAM:
• w poniedzia³ek, 21 stycznia – œwiêta Agnieszka, która jako 12-letnia dziewczynka 
ponios³a œmieræ na stadionie Domicjana oko³o 305 roku (wspomnienie obowi¹zkowe);

• w sobotê, 26 stycznia – œwiêci Tymoteusz i Tytus, uczniowie Œwiêtego Paw³a Aposto³a; 
obaj byli biskupami i obaj ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ za wiarê (wspomnienie 
obowi¹zkowe).

• we czwartek, 24 stycznia – œwiêty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor 
Koœcio³a, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie 
obowi¹zkowe);

wstawiennictwo w obliczu nieszczêœcia cz³owieka).
Jezus, czyni¹c swój pierwszy, publiczny cud, ukazuje moc Bo¿¹, która jest w Nim, 
a przez to utwierdza swoich uczniów w przekonaniu, ¿e jest Tym, na którego czeka³y 
pokolenia. Aposto³owie potrzebowali tego znaku, aby w pe³ni zawierzyæ swojemu 
Nauczycielowi, dla którego pozostawili wszystko i za którym poszli. Spogl¹daj¹c na to 
wydarzenie, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e dla Jezusa nie ma rzeczy niemo¿liwych, a ka¿dy, 
kto poœwiêci wszystko dla Niego, uzyska obfite b³ogos³awieñstwo.
Wa¿n¹ rolê w tym wydarzeniu odgrywa Matka Jezusa. To na Jej proœbê Chrystus 
przemieni³ wodê w wino, pomimo tego, ¿e „nie nadesz³a Jego godzina”. Maryja jawi siê 
jako Ta, która dostrzega ludzk¹ biedê i stara siê jej zaradziæ. Staje siê Wspomo¿ycielk¹ 
i Orêdowniczk¹ w trudnych chwilach ¿ycia. Ona wskazuje, co mamy czyniæ: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. A Jezus pragnie od nas tylko jednego: byœmy siê 
wzajemnie mi³owali, jak On nas umi³owa³. Wpatruj¹c siê w scenê z Kany, przyjmijmy 
Jezusa do naszego ¿ycia jako jedynego Pana i proœmy Maryjê, nasz¹ najlepsz¹ 
Matkê, by wyprasza³a nam cud przemiany naszych serc.
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Porz¹dek Kolêdy (21 - 28 stycznia 2013)

1. Poniedz. – 

2. Wtorek – 22 stycznia  – ul. Krzywa (od nr 1), Poprzeczna, Piaskowa, 
Ogrodnika –  od godz. 9

                                         ul. Pu³askiego      2 ksiê¿y od godz. 15

3. Œroda – 23 stycznia – ul. £ukasiñskiego                     –  od godz. 9

2 ksiê¿y

4. Czwartek – 24 stycznia – ul. Wojska Polskiego (od nr 12,134,153) 
9

5. Pi¹tek      – 25 stycznia - Janowo i Stare Kupiski         – 3 ksiê¿y od godz. 9

6. Sobota    – 26 stycznia – ul. Strzelców Kurpiowskich (od nr 71 i 1), 
   ul. Kapitana Skowronka oraz Pu³kowa  

        2 ksiê¿y od godz. 9

7. Poniedz. – 28 stycznia – ul. Zabawna, Uœmiechu, Ksiê¿ycowa
      –  od godz. 

15

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

W niedzielê 27 stycznia  
zapraszamy na Mszê œw. 
i koncert "£om¿yñskie kolêdowanie" 

w wykonaniu kwartetu 
z £om¿yñskiej Orkiestry Kameralnej 

oraz solistki operowej Joanny Cortes. 
Zapraszamy!

21 stycznia – ul. Kwadratowa                    –  od godz. 9

15

 od godz. 15

3 ksiê¿y

3 ksiê¿y

ul. Obroñców £om¿y            –  od godz. 9

15

2 ksiê¿y

o godz. 9.00 

001 ksi¹dz
                  

ul. Ptasia, Wyzwolenia (od nr 4), Radosna,
00 

           Szczêœliwa – 1 ksi¹dz od godz. 
                  ul. Wyzwolenia (od nr 34), Spacerowa, Pogodna,

00 Beztroska – 1 ksi¹dz

001 ksi¹dz

G³ogowa,

00

00
– 

00

ul.. Wyzwolenia(od nr 62), Zaciszna, Bliska, Mi³a 
00      –  od godz. 15

                                                          
00oraz Blok nad sklepem Biedronka – 3 ksiê¿y od godz. 

00

–
00 – 

      

001 ksi¹dz
                  

ul. Jesionowa, Akacjowa, 
00 

                   Kasztanowa   –  od godz. 



  Str.4 Pos³aniec œw. Brunona  Nr 89

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 ;    w dni powszednie: 7 , 18  

Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

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

00niedzielê 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. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) 

00co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w 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   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. W dzisiejsz¹ niedzielê obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Migranta i UchodŸcy. 
Wiele rodzin prze¿ywa ból roz³¹ki z najbli¿szymi, którzy wyjechali 
w poszukiwaniu pracy. Otoczmy ich dzisiaj szczególn¹ modlitw¹. Przyjmijmy 
te¿ serdecznie tych, którzy wœród nas szukaj¹ lepszego ¿ycia dla siebie 
i najbli¿szych. Wykorzystajmy ten dzieñ, aby uczyæ siê rozumieæ innych – oni te¿ 
s¹ ukochanymi dzieæmi Bo¿ymi, naszymi braæmi.

2. W ca³ym Koœciele trwa Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. 
Pan Jezus domaga siê wzajemnej mi³oœci: „To jest moje przykazanie, abyœcie siê 
wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em”. Niech ta mi³oœæ stanie siê 
naszym znakiem rozpoznawczym w œwiecie na ka¿dy dzieñ.

3. Jutro, 21 stycznia, przypada Dzieñ Babci, a we wtorek, 22 stycznia – Dzieñ 
Dziadka. Pamiêtajmy i módlmy siê w tych dniach za naszych kochanych Babcie 
i Dziadków, tych ¿yj¹cych i tych, którzy ju¿ odeszli do Domu Ojca. Bardzo czêsto 
tyle im zawdziêczamy! Niech naszym podziêkowaniem bêdzie modlitwa, 
ofiarowana Komunia Œwiêta i serdeczna pamiêæ.

4. W œwiêto Nawrócenia Œwiêtego Paw³a Aposto³a, przypadaj¹ce w pi¹tek, 
25 stycznia, proœmy o ³askê, aby Pan równie¿ nas chocia¿ trochê zechcia³ 
nawróciæ. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzieñ. Jak Œwiêty Pawe³, 
powinniœmy staæ siê narzêdziem Bo¿ym, a wpatruj¹c siê w jego wspania³y wzór, 
kroczyæ wiernie po drogach wiary.

       Wasz Proboszcz
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