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g³ód fizyczny ujawni³ siê nasz g³ód duchowy. Chodzi 
o to, byœmy osi¹gnêli wolnoœæ, która pozwoli nam 
zwróciæ siê do Pana i prosiæ Go o duchowy pokarm. 
Chodzi o takie ogo³ocenie swojego wnêtrza, aby 
Jezus móg³ je nape³niæ swoj¹ obecnoœci¹. Bóg 
przyjmuje nasze drobne akty umartwienia i odpowiada 
na nie wielkimi ³askami.

         ks. Dariusz

Co roku w Wielkim Poœcie, zapraszaj¹c nas do przybli¿enia siê 
do Pana, Koœció³ wzywa nas jednoczeœnie do podjêcia staro¿ytnej praktyki 
postu. Choæ lud Bo¿y praktykuje post od tysiêcy lat, w ostatnich 
dziesiêcioleciach ta uœwiêcona tradycj¹ praktyka zaczê³a traciæ na 
popularnoœci. Problem ten wynika miêdzy innymi st¹d, ¿e nasza kultura 
k³adzie nacisk na natychmiastow¹ satysfakcjê, nie dostrzega natomiast 
zbyt wielkiej wagi w opanowaniu siebie i samozaparciu. W rezultacie nie 
zawsze doceniamy post. Praktyka postu polega na powstrzymaniu siê na 
pewien czas od jedzenia i picia w celu skupienia siê na wzroœcie 
duchowym. Odmawiaj¹c sobie przyjemnoœci – które same w sobie nie s¹ 
z³e – otwieramy siê na ³aski, których Bóg pragnie nam udzieliæ. Szukaj¹c go 
w ten sposób z wiêksz¹ gorliwoœci¹, bêdziemy mogli ³atwiej us³yszeæ g³os 
Boga podczas podejmowania wa¿nych decyzji. A mo¿e nawet odkryjemy, 
¿e post daje nam œmia³oœæ, by prosiæ Pana o cuda! 

W tym Wielkim Poœcie przyjrzyjmy siê ³askom sp³ywaj¹cym na nasze 
¿ycie, nasze rodziny i nasz Koœció³. Ustanawiaj¹c przykazanie dotycz¹ce 
postu, Koœció³ mówi nam, ¿e mo¿e on staæ siê niezwykle cenn¹ praktyk¹ 
w naszym ¿yciu. Post to nie tylko obywanie siê bez jedzenia przez 
okreœlony czas. Jest on przepiêknym po³¹czeniem tego, co cielesne z tym, 
co duchowe. Nie chodzi tu tylko o poczucie g³odu, lecz o  to, by poprzez 

Zewnêtrznie g³odówka 
niczym nie ró¿ni siê od postu, 

ale wewnêtrznie 
dzieli je bardzo du¿o... 



  Str.2 Pos³aniec œw. Brunona  Nr 94

Ewangelia wg Œw. £ukasza (9,28b-36) 

Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ. 
Gdy siê modli³, wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê 
lœni¹co bia³e. A oto dwóch mê¿ów rozmawia³o z Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz. 
Ukazali siê oni w chwale i mówili o Jego odejœciu, którego mia³ dokonaæ w 
Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy siê 
ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê i obydwóch mê¿ów, stoj¹cych przy Nim. Gdy oni 
odchodzili od Niego, Piotr rzek³ do Jezusa: Mistrzu, dobrze, ¿e tu jesteœmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla 
Eliasza. Nie wiedzia³ bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówi³, zjawi³ siê ob³ok 
i os³oni³ ich; zlêkli siê, gdy [tamci] weszli w ob³ok. A z ob³oku odezwa³ siê g³os: 
To jest Syn mój, Wybrany, Jego s³uchajcie! W chwili, gdy odezwa³ siê ten g³os, 
Jezus znalaz³ siê sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic 
nie oznajmili o tym, co widzieli.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
PRAWDA, KTÓRA ROZJAŒNIA MROKI SERC

Liturgia prowadzi nas dziœ na wysok¹ górê (Mt 17, 1), 
abyœmy wraz z Piotrem, Jakubem i Janem prze¿yli 
tajemnicê przemienienia Jezusa. Wydarzenie na Taborze 
umo¿liwia aposto³om doœwiadczenie w nowy, nieznany 
dot¹d sposób prawdy o osobie Jezusa – pozwala ujrzeæ Go 
w blasku Jego bóstwa. Jezus jest z jednej strony podobnym 
do nas uczestnikiem s³abej ludzkiej natury, ale z drugiej – 
trwa w nim owa niezniszczalna si³a ¿ycia (Hbr 7, 16), 
w³aœciwa jedynie Bogu. Bardzo wymownie œwiadcz¹ 

                (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *
Mi³oœæ chrzeœcijañska nie oznacza kauczukowych pogl¹dów poddawania siê ka¿demu 

naciskowi, zawiera element walki i sprzeciwu. Prawdziwe dobro jest zadziorne, poniewa¿ 
chce dobra innych, któremu oni czêsto sami siê przeciwstawiaj¹; w³aœnie w tej 
zadziornoœci dowodzi ono swojej prawdy i powagi. (1986).

Boga, który przychodzi jako baranek, nie lubi¹ ci, którzy sami s¹ lwami, wilkami czy 
tygrysami. Chc¹ siê rzuciæ na Baranka, aby Go rozerwaæ. Poniewa¿ tak jest, do tajemnicy 
Jezusa Chrystusa nale¿y tak¿e Krzy¿. (1980).

Istnieje ostateczna racja, dla której warto ¿yæ, to znaczy Bóg i Jego niezg³êbiona mi³oœæ. 
(2007).

             Benedykt XVI  (GN 7/2013)

o tym s³owa Ojca i znak œwiat³a. Dlatego te¿ uczniowie, wpatruj¹c siê w Jezusa, 
wzmacniaj¹ swoje serca, poznaj¹ coraz lepiej, kim jest ich Pan i Nauczyciel. Wraz 
z nimi tak¿e Koœció³ id¹cy za swym Panem uczy siê, jak rozœwietlaæ Ewangeli¹ swoje 
drogi i jak umacniaæ swoj¹ nadziejê w chwilach prób i doœwiadczeñ. 

S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II nazywa górê Tabor „gór¹ ciszy i kontemplacji”, na której 
ka¿dy uczeñ Jezusa ma daæ siê zdobyæ tajemnicy œwiat³a i mi³oœci Boga (por. Flp 3, 12). 
Serca zdobyte przez Chrystusa, odmieniaj¹ ¿ycie. W tej perspektywie krzy¿e dnia 
codziennego nie tkwi¹ ju¿ w mrokach beznadziejnoœci i bezsilnoœci, lecz w œwietle 
modlitwy ods³aniaj¹ swoj¹ „moc, która odnawia i pociesza”. A umocnienie ³ask¹ Bo¿¹ 
pozwala nie tylko z ufnoœci¹ trwaæ przy Chrystusie, ale tak¿e dodaje si³y i odwagi, by z 
radoœci¹ wzi¹æ udzia³ w trudach i przeciwnoœciach znoszonych dla Ewangelii (2 Tm 1, 8).
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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
Kain i Abel 
Adam i Ewa mieli dwóch synów. Kain zajmowa³ siê rolnictwem, a Abel 

by³ pasterzem. Abel by³ dobry, a Kain z³y. Pewnego dnia Kain i Abel 
sk³adali Panu Bogu ofiarê, by oddaæ Mu czeœæ i chwa³ê, a przez to 
podziêkowaæ za wszystkie dobrodziejstwa. Kain z³o¿y³ ofiarê z p³odów 
ziemi, Abel zaœ ofiarowa³ najpiêkniejsz¹ owcê ze swego stada.

Bóg nie przyj¹³ ofiary Kaina, poniewa¿ by³ on z³ym cz³owiekiem. 
Przyj¹³ natomiast ofiarê dobrego Abla. Kain z zazdroœci postanowi³ zemœciæ siê 
na bracie. Wyprawi³ Abla w pole i tam go zabi³.

Potop
Minê³o wiele lat od czasów Kaina i Abla. Na ziemi przybywa³o ludzi. Wielu by³o z³ych, 

nie kochali siê wzajemnie, krzywdzili, zapominali o Bogu i obra¿ali Go ró¿nymi 
grzechami. Pan Bóg d³ugo czeka³ na poprawê grzeszników. Wœród ludzi ¿y³ pewien 
dobry cz³owiek o imieniu Noe. Pan Bóg poleci³ Noemu zbudowaæ arkê, czyli du¿y okrêt 
z drzewa. Kiedy arka by³a gotowa, Noe wszed³ do niej ze swoj¹ rodzin¹. Do arki Noe 
zabra³ tak¿e zwierzêta, które ¿y³y na œwiecie. Wówczas Pan Bóg zes³a³ ulewny deszcz, 
który pada³ czterdzieœci dni i nocy. Woda podnosi³a siê coraz wy¿ej tak, ¿e wszyscy 
ludzie utonêli. Ocala³ tylko Noe z rodzin¹ i zwierzêtami, poniewa¿ byli w arce. Kiedy 
woda opad³a, Noe wyszed³ z arki, zbudowa³ o³tarz i z³o¿y³ Panu Bogu ofiarê 
dziêkczynn¹ za ocalenie.

My tak¿e powinniœmy dziêkowaæ Bogu za wszystkie dobrodziejstwa otrzymane 
od Niego. Pan Bóg zawsze jest sprawiedliwy i karze za grzechy ju¿ tu na ziemi albo 
po œmierci. Natomiast za dobre uczynki Bóg wynagradza.

Sakrament bierzmowania
Co to jest grzech?
Grzech jest obraz¹ Boga, ran¹ zadan¹ Koœcio³owi i krzywd¹, 

któr¹ cz³owiek sam sobie wyrz¹dza. Polega na œwiadomym 
i dobrowolnym przekroczeniu prawa wiecznego.

Co to jest grzech ciê¿ki-œmiertelny?
Grzech œmiertelny jest odwróceniem siê od Boga jako 

najwy¿szego celu, zniszczeniem mi³oœci i ³¹cznoœci z Bogiem. 
Grzech ten niszczy w cz³owieku mi³oœæ, bez której jest niemo¿liwe 
¿ycie wieczne. Przy braku skruchy powoduje on wykluczenie 
z Królestwa Bo¿ego i wieczne potêpienie.

Co to jest grzech lekki- powszedni?
Grzech powszedni jest nieporz¹dkiem moralnym w ¿yciu cz³owieka. Grzech powszedni 

nie zrywa przymierza z Bogiem i nie pozbawia grzesznika ³aski uœwiêcaj¹cej, jednak¿e 
pozostawiony bez skruchy usposabia stopniowo cz³owieka do pope³nienia grzechu 
œmiertelnego.

Grzechy g³ówne?
1.pycha; 2. chciwoœæ; 3. nieczystoœæ; 4. zazdroœæ; 5. nieumiarkowanie w jedzeniu 

i piciu; 6. gniew; 7. lenistwo.
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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. Dzisiaj w Koœciele prze¿ywamy niedzielê Ad Gentes – naszymi modlitwami obejmujemy 
g³oszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tê Dobr¹ Nowinê o zbawieniu 
nios¹ na krañce ziemi. Oni czêsto na wzór Chrystusa cierpi¹ przeœladowania i p³ac¹ 
najwy¿sz¹ cenê z w³asnego ¿ycia dla odkupienia innych braci.

2. Wpatrzeni w Ukrzy¿owanego, który dla nas wyrzek³ siê wszystkiego i z³o¿y³ w ofierze 
swoje ¿ycie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako 
wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliŸnich. Zróbmy dobre postanowienia, 
powstrzymujmy siê od udzia³u w g³oœnych rozrywkach, od spo¿ywania napojów 
alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodziæ Bogu grzechy pijañstwa, 
rozwi¹z³oœci, nieuczciwoœci i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, ¿e Wielki Post jest 
czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zak³óc¹ huczne spotkania. Kochani 
Rodzice i Wychowawcy, z wiêksz¹ trosk¹ spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was 
spoczywa obowi¹zek dobrego wychowania dzieci, tak¿e w duchu pobo¿noœci i polskiej 
tradycji. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W pi¹tek 
bêdziemy przepraszaæ Bo¿e Serce za wszelki brak mi³oœci, za lekcewa¿enie daru Bo¿ego 
Mi³osierdzia. Bêdziemy prosiæ o ³askê nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga 
przepraszaæ nie chc¹. W sobotê powierzymy nasz¹ wspólnotê, ka¿de rodz¹ce siê w niej 
i godnie koñcz¹ce siê ¿ycie Sercu Maryi – najlepszej z Matek. 

4. Okazja do spowiedzi œwiêtej pierwszopi¹tkowej w naszym koœciele w pi¹tek od godziny 
17 ; o godz. 17  Droga Krzy¿owa. Wszystkich Parafian serdecznie zachêcamy do pojed-
nania siê z Bogiem i braæmi oraz do licznego udzia³u w tych nabo¿eñstwach.

5. W sobotê o godz. 18  – przygotowanie liturgiczne dla dzieci przed I Komunia œw. i ich 
rodziców.

                          Wasz Proboszcz
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