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26 marca 2013r.). Inicjatywê tê na pocz¹tku lutego popar³ papie¿ 
Benedykt XVI, a póŸniej tak¿e Episkopat Polski.

Gdy zostanie zebrany 1 milion g³osów, Komisja Europejska 
bêdzie zobowi¹zana zorganizowaæ wys³uchanie publiczne, 
w czasie którego liderzy inicjatywy bêd¹ mogli przedstawiæ 
komisarzom argumenty za zmian¹ polityki finansowej UE. 
Nastêpnie Komisja podejmie decyzjê, czy skierowaæ sprawê 
do PE. Decyzja wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana 
w Dzienniku Ustaw Komisji Europejskiej we wszystkich oficjalnych 
jêzykach UE.

Inicjatywa “Jeden z Nas” to najwiêksza akcja pro-life na naszym kontynencie 
i pierwsze wspólne dzia³anie wszystkich organizacji broni¹cych ¿ycia z ca³ej Europy.

Jest jedn¹ z pierwszych zarejestrowanych Europejskich Inicjatyw Obywatelskich – 
instytucji tzw. „demokracji uczestnicz¹cej” dla obywateli UE przewidzianej w traktacie 
lizboñskim.

Celem akcji jest zablokowanie finansowania z bud¿etu Unii Europejskiej aborcji 
i doœwiadczeñ na ludzkich embrionach. By to zrobiæ, potrzebujemy miliona g³osów.

„Jeden z nas” wykorzystuje legaln¹ drogê prawn¹ obowi¹zuj¹c¹ w krajach UE. Powo³uje 
siê na wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu w sprawie Brüstle 
kontra Greenpeace z 2011r. ETS orzek³ wtedy, ¿e ¿ycie cz³owieka zaczyna siê od chwili 
zap³odnienia. Embrion ludzki wymaga szacunku i ma swoj¹ godnoœæ. To wyklucza 
„mo¿liwoœæ opatentowania jakiejkolwiek procedury, która zak³ada jego niszczenie lub tego 
wymaga”. Inicjatywa “Jeden z Nas” chce wiêc by zapewniæ spójnoœæ prawa europejskiego
 w sprawach dotycz¹cych ¿ycia.

Inicjatorem pomys³u inicjatywy „Jeden z nas” jest w³oski europose³, Carlo Cassini, by³y 
sêdzia S¹du Najwy¿szego i prezes najwiêkszej w³oskiej organizacji pro-life. Do 1 listopada 
2013 r. w ca³ej Europie zbierane bêd¹ podpisy poparcia, swój g³os mo¿na oddaæ poprzez 
stronê www.jedenznas.eu. Inicjatywa musi byæ wsparta przez przynajmniej milion obywateli 
UE pochodz¹cych z co najmniej 7 z 25 krajów cz³onkowskich UE, które w³¹czy³y siê 
w inicjatywê. Swoje poparcie dla projektu wyrazi³o ju¿ ponad 41 tys. Polaków (dane z dnia 
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 13,31-33a.34-35) 

Po wyjœciu Judasza z wieczernika Jezus powiedzia³: Syn Cz³owieczy 
zosta³ teraz otoczony chwa³¹, a w Nim Bóg zosta³ chwa³¹ otoczony. Je¿eli 
Bóg zosta³ w Nim otoczony chwa³¹, to i Bóg Go otoczy chwa³¹ w sobie 
samym, i to zaraz Go chwa³¹ otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. 
Bêdziecie Mnie szukaæ, ale - jak to ¯ydom powiedzia³em, tak i teraz wam 
mówiê - dok¹d Ja idê, wy pójœæ nie mo¿ecie. Przykazanie nowe dajê wam, 
abyœcie siê wzajemnie mi³owali tak, jak Ja was umi³owa³em; ¿ebyœcie i wy 
tak siê mi³owali wzajemnie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KOCHAÆ ZA NIC

  

Trwamy w okresie wielkanocnym i ka¿dego dnia 
œledzimy, jak po zmartwychwstaniu Chrystusa rozwija 
siê wspólnota pierwszych uczniów, czyli tych, którzy 
uwierzyli, ¿e Pan rzeczywiœcie ¿yje. Cech¹ wspóln¹ 
wyznawców Jezusa jest szczególna mi³oœæ. 

                (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJ¥  NAM:
• we czwartek, 2 maja – œwiêty Atanazy (295-373), biskup i doktor Koœcio³a 
(wspomnienie obowi¹zkowe);
• w sobotê, 4 maja – œwiêty Florian (†304), mêczennik z pocz¹tku IV wieku, patron 
stra¿aków (wspomnienie obowi¹zkowe).

*   *   *   *   *
"Nie mo¿na ¿yæ z Jezusem, iœæ za Nim, mi³owaæ Go 

bez Koœcio³a."
   papie¿ Franciszek

Mi³oœæ, która dla wspó³czesnych im ludzi jest czymœ wyj¹tkowym, przez co mówi¹ 
do siebie: „zobaczcie jak oni siê mi³uj¹”. Mi³oœæ staje siê znakiem rozpoznawczym, 
wizytówk¹ chrzeœcijan. 

Jezus zostawia nam dzisiaj na nowo swoje przykazanie mi³oœci, ale nie jest to 
tylko czysty nakaz, lecz zaproszenie „mi³ujcie siê wzajemnie tak, jak Ja was 
umi³owa³em”. W ten sposób wskazuje On, ¿e nasza mi³oœæ rodzi siê ze spotkania 
z Jego mi³oœci¹. Bardzo czêsto mo¿emy doœwiadczyæ tego, ¿e sami z siebie nie 
jesteœmy w stanie kochaæ. Dopiero doœwiadczenie bezinteresownej mi³oœci Boga 
do nas, mi³oœci, która jest niezas³u¿ona, mo¿e daæ nam si³ê do kochania innych. 
Bo¿a mi³oœæ nie jest reakcj¹ na nasze dobre postêpowanie. On nas kocha, dlatego 
¿e nas kocha. Za to nasza ludzka mi³oœæ czêsto bywa odpowiedzi¹ na ¿yczliwoœæ 
innych; kocham, bo ktoœ jest dla mnie mi³y. Dlatego w³aœnie przykazanie Jezusa 
jest nowe – zaprasza, by kochaæ tak jak Bóg, czyli kochaæ za nic. 

Œw. Jan, w tekœcie Apokalipsy, pisze do nas o zamieszkiwaniu Boga z ludŸmi, 
o „przybytku” Boga z nami, bêd¹cym przejawem Jego bliskoœci. Tym 
„przybytkiem” jest ka¿da Eucharystia, podczas której mo¿emy us³yszeæ na nowo 
wyznanie Jezusa zawarte w dzisiejszej Ewangelii: „Ja was umi³owa³em”.
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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
Dzieciñstwo Pana Jezusa 
Czterdzieœci dni po narodzinach Pana Jezusa, Maryja i Józef zanieœli 

Dzieci¹tko do œwi¹tyni w Jerozolimie, aby ofiarowaæ Je Bogu. W tym czasie 
¿y³ przy œwi¹tyni pobo¿ny starzec imieniem Symeon, który oczekiwa³ 
spe³nienia siê Bo¿ych obietnic. Gdy zobaczy³ Dzieciê Jezus, pozna³, ¿e jest 
to obiecany Zbawiciel i powiedzia³: Teraz mogê ju¿ spokojnie umrzeæ, 
bo oczy moje ogl¹da³y Zbawiciela. A Maryi przepowiedzia³, ¿e bêdzie wiele 
cierpia³a z powodu przeœladowañ, jakich dozna w przysz³oœci Pan Jezus. 
Nied³ugo potem przybyli do Betlejem Trzej Mêdrcy ze Wschodu, których 
prowadzi³a gwiazda. Oddali oni czeœæ Panu Jezusowi i ofiarowali mu dary.

W tym czasie królem by³ Herod. Król nie chcia³ dzieliæ siê z nikim swoj¹ w³adz¹. 
Dowiedzia³ siê on od Trzech Mêdrców, ¿e narodzi³ siê Pan Jezus, ale nie wiedzia³ gdzie. 
Wed³ug proroctwa Pan Jezus mia³ byæ nowym królem. Herod kaza³ wiêc wymordowaæ 
wszystkich ch³opców poni¿ej dwóch lat i by³ przekonany, ¿e wœród nich zgin¹³ tak¿e Pan 
Jezus. Anio³ jednak ostrzeg³ wczeœniej œwiêtego Józefa, aby z Jezusem i Maryj¹ uciek³ 
do Egiptu. Po œmierci Heroda Œwiêta Rodzina wróci³a z Egiptu i zamieszka³a w Nazarecie.

Sakrament bierzmowania
Kto za³o¿y³ Koœció³?
Koœció³ zak³ada³ Jezus Chrystus ca³ym swoim ¿yciem. 

Gromadzi³ wiernych – nowy Lud Bo¿y - wybieraj¹c z nich dwunastu 
Aposto³ów i ustanawiaj¹c œw. Piotra widzialn¹ g³ow¹ Koœcio³a.

Co jest celem Koœcio³a?
Celem Koœcio³a jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa 

(budowanie Królestwa Bo¿ego na ziemi). Koœció³ od Chrystusa 
otrzyma³ potrójne zadanie: nauczycielskie, kap³añskie i pasterskie. 
Zadaniem pasterzy Koœcio³a jest prowadzenie wszystkich ludzi 
do zjednoczenia z Bogiem w wiecznoœci.

Jakie cechy posiada Koœció³ Chrystusowy?
Koœció³ jest jeden, œwiêty, powszechny i apostolski. 
Jeden, poniewa¿ wyznaje jedn¹ wiarê, ma jednego Pana, rodzi siê z jednego chrztu, 

tworzy jedno cia³o, jest o¿ywiany przez jednego Ducha ze wzglêdu na nadziejê, u której 
kresu zostan¹ przezwyciê¿one wszystkie podzia³y. 

Œwiêty, poniewa¿ jego twórc¹ jest najœwiêtszy Bóg. Œwiêtoœæ Koœcio³a jaœnieje 
w œwiêtych, a w Maryi jest ju¿ ca³y œwiêty.

Powszechny (katolicki) poniewa¿ g³osi ca³oœæ wiary, nosi w sobie ca³oœæ zbawienia, jest 
pos³any do wszystkich narodów.

Apostolski poniewa¿ jest zbudowany na fundamencie dwunastu Aposto³ów. Jest 
niezniszczalny. Chrystus rz¹dzi Koœcio³em przez Piotra i innych Aposto³ów, a obecnie 
przez ich nastêpców - papie¿a i biskupów.

Kiedy Koœció³ objawi³ siê œwiatu?
Koœció³ objawi³ siê œwiatu w dzieñ Piêædziesi¹tnicy. 
Opowiedz to wydarzenie opisane w Dz. 2,1-12.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 ;    

00 00w 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. Dziœ pi¹ta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy siê na Eucharystii, która jest darem nieskoñczonej mi³oœci Boga. 
Mo¿emy ten Wielkanocny Sakrament przyj¹æ i pozwoliæ, aby przemienia³ nas wewnêtrznie, czyni³ coraz bardziej 
podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteœmy zaproszeni, aby ju¿ tu, na ziemi, zacz¹æ wchodziæ w œwiêt¹ 
rzeczywistoœæ nieba. Najdoskonalsz¹ Nauczycielk¹ na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy 
przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnê³a, nigdy nie odst¹pi³a od Bo¿ego Syna, sz³a z Nim a¿ na Kalwariê, 
trwa³a w komunii za³o¿onej przez Niego wspólnoty – Koœcio³a.

2. Jutro przypada œwiêto Katarzyny Sieneñskiej, dziewicy. Tak dalece wyró¿nia³a siê czynn¹ mi³oœci¹ do Koœcio³a 
Chrystusowego i œwiadectwem o Jego Krzy¿u, ¿e nadano jej tytu³ doktora Koœcio³a. A w 1999 roku papie¿ Jan Pawe³ 
II ustanowi³ j¹ patronk¹ Europy.

3. W najbli¿sz¹ œrodê wchodzimy w maryjny miesi¹c maj. Codziennie bêdziemy gromadziæ siê wokó³ o³tarza 
na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i m³odszych majowym nabo¿eñstwie. Tyle wa¿nych spraw mamy 
do omodlenia przed obliczem Matki Bo¿ej. W Jej szkole uczmy siê ca³kowitego oddania Bogu i braciom. W naszym 
koœciele nabo¿eñstwo majowe bêdziemy celebrowali codziennie o godzinie 18 .  Zadbajmy te¿ o Jej wizerunki 
w naszych domach. Rodzinnie gromadŸmy siê przy nich na œpiewanie Litanii loretañskiej, pieœni maryjnych, 
ró¿aniec czy wieczorny Apel. 

4. Kiedy wiele osób i rodzin boryka siê z problemem bezrobocia, a co za tym idzie – czêsto dramatyczn¹ sytuacj¹ 
materialn¹, nie mo¿na pomin¹æ okazji, jak¹ daje pierwszomajowe wspomnienie Œwiêtego Józefa Robotnika, 
aby ¿arliwie prosiæ go o wra¿liwoœæ sumieñ i ³ad moralny w ¿yciu spo³ecznym.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. SpowiedŸ œwiêta 
pierwszopi¹tkowa 3. maja podczas wszystkich Mszy œwiêtych.

6. W pi¹tek, 3 maja, przypada uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Œwiête bêd¹ 
sprawowane o godzinie: 7 , 9 , 11  13  i 18 . WeŸmy udzia³ w liturgii tej uroczystoœci, dopisuj¹c w ten sposób 
kolejn¹ kartê mi³oœci naszego narodu do Maryi. W tym dniu ponowimy akt oddania Polski pod opiekê Matki Bo¿ej.

7. W sobotê, 4 maja, w liturgii wspominamy Œwiêtego Floriana, patrona stra¿aków. Przez jego wstawiennictwo 
bêdziemy polecali Bo¿ej Opatrznoœci wszystkich ¿yj¹cych i zmar³ych druhów pracuj¹cych lub zaanga¿owanych 
spo³ecznie w po¿arnictwie!

8. Rocznica I Komunii Œw. odbêdzie siê 12 maja o godz. 13

    I Komunia Œw.: I grupa – 19. maja o godz. 11 , II grupa – 26. maja o godz. 11

    Sakrament bierzmowania – 18. maja o godz. 18                                 Wasz Proboszcz

00

00 00 00 00 00

00

00 00

00

_____________________________________________________________________________
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

18 - 400 £om¿a, ul. Wojska Polskiego 135 
Konto: Bank Pekao SA  57 1240 1532 1111 0000 2055 6732

Proboszcz: ks. Dariusz Nagórski, tel. 86 216 39 55, 602 764 839, 
ks. Andrzej £upiñski, ks. Piotr Kleczyñski, ks. Piotr Ogrodowicz - tel.na wikariat 86 216 94 50

ks. Infu³at Henryk Jankowski
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com         strona internetowa: www.brunon.lomza.pl


