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„Jeœli bowiem przebaczycie ludziom
ich przewinienia, i wam przebaczy
Ojciec wasz niebieski. Lecz jeœli nie
przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz
nie przebaczy wam waszych
przewinieñ.” (Mt 6,1-154)

Im jesteœmy starsi, tym chyba trudniej nam przebaczyæ i prosiæ
o przebaczenie. Kiedy piêcioletni ch³opcy siê pobij¹, umiej¹ szybko
zapomnieæ o tym, co ich podzieli³o. Jednaj¹ siê i nie potrafi¹ d³ugo ¿ywiæ
urazy. Dla doros³ych przyznanie siê do winy i przebaczenie komuœ, kto nas
zrani³, jest czymœ znacznie trudniejszym. Byæ mo¿e dzieje siê tak dlatego,
¿e potrafimy rozró¿niæ proste, niewiele znacz¹ce „przepraszam”
od pokornej szczerej proœby o przebaczenie. Wiemy, ¿e prawdziwa
skrucha wymaga szczerego ¿alu z powodu zadania komuœ bólu,
¿e potrzebna jest intencja naprawienia wyrz¹dzonej krzywdy. A to
nie jest proste. Kiedy jednak zajrzymy do Pisma Œwiêtego, dostrze¿emy
inn¹ bardzo wa¿n¹ prawdê: skrucha jest najpierw i przede wszystkim
dzie³em Ducha Œwiêtego, który przemienia nasze serca i upodabnia nas
do Jezusa.
Czy zdarzy³o ci siê, ¿e po odbyciu spowiedzi albo po proœbie
o przebaczenie bliskiego przyjaciela nadal czu³eœ siê winny? Wiedzia³eœ,
¿e ci przebaczono, ale sumienie nadal ciê niepokoi³o. Jak siê od tego
wyzwoliæ? Przede wszystkim, kiedy prosisz Boga o przebaczenie
grzechów, musisz uznaæ Jego uzdrawiaj¹c¹ moc, wierzyæ, ¿e Bóg ci
przebaczy³ i ¿e pragnie ciê uzdrowiæ. Nie traæmy
nadziei. W ka¿dym momencie ¿ycia mo¿emy zbli¿yæ
siê do Boga! Jego Duch nie przestaje wzbudzaæ w nas
¿alu i skruchy, zawsze gotów objawiæ nam mi³oœæ
Boga do nas. Ka¿dego dnia obna¿a nasz¹ s³aboœæ,
abyœmy uwolnieni od niej, mogli cieszyæ siê bliskoœci¹
Boga. Codziennie te¿ ukazuje nam, jak wielk¹
i niepojêt¹ mi³oœci¹ darzy nas Bóg.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (15,1-3.11-32)
W owym czasie zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piœmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.
Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: Pewien cz³owiek mia³ dwóch synów.
M³odszy z nich rzek³ do ojca: Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku, która na mnie przypada. Podzieli³
wiêc maj¹tek miêdzy nich. Nied³ugo potem m³odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha³
w dalekie strony i tam roztrwoni³ swój maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie. A gdy wszystko wyda³,
nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam zacz¹³ cierpieæ niedostatek. Poszed³ i przysta³
do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje pola ¿eby pas³ œwinie. Pragn¹³
on nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, którymi ¿ywi³y siê œwinie, lecz nikt mu ich nie dawa³.
Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: Ilu¿ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba,
a ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em
przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem: uczyñ
mnie choæby jednym z najemników. Wybra³ siê wiêc i poszed³ do swojego ojca. A gdy by³
jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³
mu siê na szyjê i uca³owa³ go. A syn rzek³ do niego: Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu
i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem. Lecz ojciec rzek³
do swoich s³ug: Przynieœcie szybko najlepsz¹ szatê i ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ
na rêkê i sanda³y na nogi. PrzyprowadŸcie utuczone cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ
i bawiæ siê, poniewa¿ ten mój syn by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê. I zaczêli
siê bawiæ. Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na polu. Gdy wraca³ i by³ blisko domu,
us³ysza³ muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze s³ug i pyta³ go, co to ma znaczyæ. Ten mu
rzek³: Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿ odzyska³ go
zdrowego. Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³ wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³ mu.
Lecz on odpowiedzia³ ojcu: Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em twojego rozkazu;
ale mnie nie da³eœ nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi. Skoro jednak wróci³ ten
syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ dla niego utuczone
cielê. Lecz on mu odpowiedzia³: Moje dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie i wszystko moje
do ciebie nale¿y. A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego, ¿e ten brat twój by³ umar³y, a znów
o¿y³, zagin¹³ a odnalaz³ siê.
* * * * * * * * * * * *
KTO MO¯E PRZYJŒÆ DO JEZUSA?
Dobra nowina, któr¹ otrzymujemy dzisiaj jest taka, ¿e w sercu
Boga znajduje siê miejsce dla wszystkich ludzi bez wyj¹tku. Nawet,
jeœli jesteœmy s³abi i grzeszni, je¿eli czêsto upadamy i czujemy siê
tak bardzo mali przed Bogiem, mo¿emy liczyæ na Jego
mi³osierdzie. Pierwsze s³owa dzisiejszej Ewangelii zachêcaj¹ nas
do ufnego spojrzenia w stronê kochaj¹cego Boga. Do Jezusa
zbli¿ali siê celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. On zaœ przyjmowa³
wszystkich zb³¹kanych i siada³ z nimi do sto³u. Równie¿ my
mo¿emy przyjœæ do Jezusa i zasmakowaæ Jego mi³oœci, umocniæ siê Jego przebaczeniem.
To prawda, trudno jest zrozumieæ cierpliw¹ mi³oœæ Pana, który pomimo naszych ci¹g³ych
upadków nieustannie okazuje mi³osierdzie. Tak jednak kocha Bóg, a Jego mi³oœæ jest inna
od naszej, przeliczaj¹cej czêsto bilans zysków i strat. Mi³osierny ojciec z ewangelicznej
przypowieœci nie rezygnuje z ojcowskiej czu³oœci, czeka cierpliwie na powrót syna, wychodzi
mu naprzeciw z otwartymi ramionami, z radoœci wyprawia mu ucztê i ubiera go w najlepsze
szaty. S³owem, przywraca synowi utracon¹ godnoœæ. Tak piêkne dary Bóg przygotowuje
tak¿e dla nas. Trzeba tylko nieustannie cierpliwie wracaæ w ramiona Ojca, bo jedynie tam jest
mi³oœæ i przebaczenie. Œwiêty Pawe³ zachêca nas: Pojednajcie siê z Bogiem!
Jeszcze dziœ mo¿esz rozpocz¹æ wszystko od pocz¹tku. To, co dawne przemija, a oto
rodzi siê coœ nowego, lepszego, piêkniejszego. Tylko, czy wykorzystasz kolejn¹ szansê
od Boga...?
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)
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Program Rekolekcji Wielkopostnych
w parafii Œw. Brunona w £om¿y w dn. 10 – 13 marca 2013r
Niedziela – 10.03.
Msze œw. o godz.:
00

7
00
9
00
11
00
13
00
15
00
18
Poniedzia³ek – 11.03.
Msze œw. o godz.:
00
7
00
9
30
10
00
12
00
17
00
19

(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla dzieci)
(dla m³odzie¿y przed Bierzmowaniem)
(z nauk¹ ogóln¹)

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

Wtorek – 12.03.
Msze œw. o godz.:
7
00
9
30
10
00
12
00
17
00
19

00

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

00

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

Œroda – 13.03.
Msze œw. o godz.:
7
00
9
30
10
00
12
00
17
00
19

Rekolekcje przeprowadzi ks. Kazimierz Ostrowski – profesor muzyki
w WSD w £om¿y oraz duszpasterz g³uchoniemych.
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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 nasze rekolekcje wielkopostne – tak sobie zorganizujmy czas, aby nikogo
z nas nie zabrak³o na tych rekolekcjach. Nauki rekolekcyjne z pewnoœci¹ pomog¹ nam
wyciszyæ serce i zwróciæ uwagê na to, co jest istotne w naszym ¿yciu.
2. Dzisiejsza, ju¿ czwarta niedziela Wielkiego Postu ró¿ni siê nieco od pozosta³ych.
W tradycji Koœcio³a nazywamy j¹ niedziel¹ Laetare, czyli niedziel¹ radoœci. W po³owie
Wielkiego Postu Koœció³ wzywa wiernych do radoœci, aby wszyscy podejmuj¹cy trud
przemiany serca wytrwali w tym nie³atwym codziennym wysi³ku.
3. Wielki Post, który obecnie prze¿ywamy, to wyj¹tkowa okazja do nawrócenia,
do odnowienia naszej przyjaŸni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia
tajemnic¹ Bo¿ej Mi³oœci. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntowaæ w sobie cz³owieka
prawego sumienia i autentycznie zaanga¿owanego w budowanie Królestwa Bo¿ego:
Królestwa prawdy i ¿ycia, sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju w naszych rodzinach,
we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w ca³ym spo³eczeñstwie. Ci¹gle przypomina
nam o tym trwaj¹cy obecnie Rok Wiary.
Przypominam, ¿e w naszym koœciele w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu o godzinie 1730 razem
z Chrystusem i Jego bolej¹c¹ Matk¹ przemierzamy Drogê Krzy¿ow¹, a w niedziele
po mszy œw. o godzinie 1100 rozpamiêtujemy Mêkê Pana Jezusa podczas Gorzkich ¯ali.
Wszystkich zachêcam do licznego udzia³u w tych wielkopostnych nabo¿eñstwach.
4. W duchu wielkopostnej solidarnoœci wspierajmy w tym czasie dzia³alnoœæ
charytatywnych instytucji Koœcio³a, zw³aszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choæ bez
wielkiego rozg³osu, pomaga najubo¿szym w ca³ej Polsce oraz biednym Polakom
na obczyŸnie. Niech wszyscy zaznaj¹ radoœci œwi¹t Zmartwychwstania, zw³aszcza dzieci,
samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbli¿szych i pañstwo, pozostawieni w³asnemu
losowi.
Wasz Proboszcz
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