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naszego ¿ycia, jest w Chrystusie.
Gdy wierzymy w prawdziwoœæ Bo¿ego planu, w jego 

œwietle postrzegamy wszystko, co nas spotyka. Trudnoœci 
i przeciwnoœci losu, z którymi siê borykamy s¹ niczym, 
w porównaniu z niewzruszonym zamiarem Boga, abyœmy 
mieli udzia³ w ¿yciu wiecznym. To, co kiedyœ zniechêci³oby 
nas i sk³oni³o do w¹tpienia w Bo¿¹ mi³oœæ, mo¿e stawaæ siê 
okazj¹ do wypróbowania nadziei, któr¹ pok³adamy w Bogu.

         ks. Dariusz      

O tej porze roku wszyscy widzimy jak ¿ycie powoli wokó³ nas zamiera; plony 
zosta³y zebrane, pola opustosza³y, drzewa straci³y liœcie. Koñczy siê jeszcze 
jeden cykl wegetacji. Natura jest echem planu Boga; odzwierciedla prawdê 
o tym, ¿e wszystko musi kiedyœ umrzeæ. Tak¿e Koœció³ ukazuje plan Bo¿y w swej 
liturgii, skupiaj¹c siê  w tym okresie na rzeczach ostatecznych.

W ci¹gu tego roku wielu z nas widzia³o wype³nienie siê cyklu ¿ycia i œmierci 
w naszych rodzinach. Narodziny dzieci przynios³y wielk¹ radoœæ, œmieræ 
kochanych osób pogr¹¿y³a nas w smutku. Byæ mo¿e doœwiadczyliœmy w tym 
roku jednej z tych szczególnych chwil, kiedy uœwiadomiliœmy sobie, ¿e pewnego 
dnia i my bêdziemy musieli opuœciæ ten œwiat.

Myœl o tym, ¿e bêdziemy musieli kiedyœ opuœciæ to, co znamy, co jest nam 
bliskie, i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym, napawa nas czêsto niepokojem. 
Dzieje siê tak dlatego, ¿e nasze marzenia i nadzieje kr¹¿¹ wokó³ spraw tego 
œwiata. Prawdziwa jednak, chrzeœcijañska nadzieja, która stanowi jakby kotwicê 

Wielbijcie Boga 
nieogarnione niebiosa! 

Niech wielbi Boga 
przedwieczny Anio³ów chór! 

Wielbijcie Boga 
wszyscy Œwiêci Jego! 
I ludzie, wielbijcie Go! 

Bóg was mi³uje, 
ludzie wielbijcie Go! 
Bóg jest wœród nas.

     Gen Rosso
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Jezus powiedzia³ do niektórych, co ufali sobie, ¿e s¹ sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tê przypowieœæ: Dwóch ludzi przysz³o do œwi¹tyni, ¿eby siê modliæ, jeden 
faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stan¹³ i tak w duszy siê modli³: Bo¿e, dziêkujê 
Ci, ¿e nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuœci, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten 
celnik. Zachowujê post dwa razy w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze wszystkiego, 
co nabywam. Natomiast celnik sta³ z daleka i nie œmia³ nawet oczu wznieœæ ku 
niebu, lecz bi³ siê w piersi i mówi³: Bo¿e, miej litoœæ dla mnie, grzesznika. Powiadam 
wam: Ten odszed³ do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Ka¿dy bowiem, kto siê 
wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
POZORNA ŒWIÊTOŒÆ NISZCZY

Bóg, na ró¿ne sposoby – szczególnie przez Bibliê – przekonuje ludzi 
o tym, ¿e czêsto kieruj¹ siê logik¹, która sprzeciwia siê Jego m¹droœci. 
Wielkim szczêœciem i ³ask¹ jest, gdy cz³owiek uœwiadamia sobie w porê, 
¿e przyj¹³ zasady, które s¹ fa³szywe. Szkoda wielka, gdy takie 
opamiêtanie dosiêga kogoœ dopiero u kresu jego ¿ycia. Tragedi¹ jest 
natomiast, gdy ktoœ umiera w b³êdzie. Pytamy: W czym tkwi przyczyna 
takiego pomylenia? G³ównym powodem jest œlepe zapatrzenie siê 
w siebie i wrêcz ubóstwianie w³asnej osoby. Polega ono m.in. na 

pielêgnowaniu w sobie przekonania, ¿e jest siê lepszym od innych. Nawet jeœli nie manifestuje siê 
wprost swojej wy¿szoœci nad innymi, to wewnêtrzne nastawienie znajduje swój wyraz w relacjach 
z innymi ludŸmi, a tak¿e z Bogiem. Zwrócenie uwagi cz³owiekowi zapatrzonemu w siebie nie przynosi 
skutku, bo s³ucha on jedynie s³ów uznania. Nawet od Boga oczekuje tylko pochwa³. Œwiêtoœæ 
i doskona³oœæ budowana na zapatrzeniu siê w siebie zd¹¿a donik¹d. Rzeczywiste dobro mog¹ daæ 
œwiatu jedynie ludzie ¿yj¹cy w prawdzie. Prawda nie jest trudna, jak niektórzy twierdz¹. Ona przede 
wszystkim ukazuje piêkno i nape³nia cz³owieka ogromn¹ energi¹ ¿yciow¹. Cz³owiek ¿yj¹cy zgodnie 
z prawd¹ nie zniechêci siê nawet wówczas, gdy ona ods³oni mu jego braki i wady. Bêdzie tym bardziej 
stara³ siê je naprawiaæ, aby zbli¿aæ siê do Boga, który jest pe³ni¹ piêkna i œwiêtoœci.

             (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Stanowisko Koœcio³a wobec obchodów Halloween jest jasne.
Ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ promocjê okultyzmu i magii w œrodkach przekazu, w œrodowisku szkolnym 

i w spo³ecznoœciach lokalnych Koœció³ ostrzega przed anga¿owaniem siê w jakiekolwiek takie czy inne zabawy.
Przyzwalanie dzieciom i m³odzie¿y na praktyki okultystyczne, choæby tylko pod pozorem zabawy nale¿y uznaæ 

za wielce niestosowne i niebezpieczne.
Chcia³bym zwróciæ tak¿e Wasz¹ uwagê na ró¿ne wizerunki: czaszki (nawet kolorowe), potwory itp., które s¹ 

na koszulkach naszej m³odzie¿y czy zabawkach naszych dzieci. Nie jest to ca³e szczêœcie powszechne, ale siê zdarza. 
Czego s¹ one symbolem? Dobra, ¿ycia, mi³oœci? Na pewno nie! Œw. Pawe³ mówi stanowczo: „Unikajcie wszystkiego, 
co ma choæby pozór z³a” (1Tes 5,22).

Pomyœl – Czy czas przed Wszystkimi Œwiêtymi nie powinieneœ wykorzystaæ, aby pomyœleæ o heroicznych œwiêtych, 
o tych ludziach niesamowitej mi³oœci i dobroci? Czy nie powinieneœ powspominaæ swoich kochanych zmar³ych i modliæ 
siê za nich?

Mamy œwiadomoœæ, ¿e nie mo¿na tylko zabraniaæ dzieciom, nie daj¹c nic w zamian. Mo¿e zamiast robiæ 
najpiêkniejsz¹ dyniê na Halloween warto ciekawie udekorowaæ znicz lub zrobiæ stroik na grób bliskich? Czy nie lepiej 
by³oby zaproponowaæ w gronie rodzinnym np: wspóln¹ modlitwê, dobry film – mo¿e nawet o jakimœ œwiêtym?

Mo¿e lepiej zapomnieæ, przegapiæ Halloween, aby nie przegapiæ Wszystkich Œwiêtych i Dnia Zadusznego?
Bracie i Siostro chcia³em ukazaæ Tobie mroki œwiêta Halloween, zagro¿enie jakie niesie ma³powanie – 

naœladowanie dziwnych obrzêdów, noszenie podejrzanych symboli.
Wiem, ¿e nikt Wam nie powie tego, co ja wam tutaj mówiê. W mediach nikt nie mówi o genezie i prawdziwym 

znaczeniu Halloween.
Halloween – niewinna zabawa czy jednak kult diab³a?
Decyzjê pozostawiam Tobie. Ty bierzesz odpowiedzialnoœæ nie tylko za zbawienie siebie, lecz równie¿ za zbawienie 

Twojego dziecka i bliskich.
Musimy wiêc byæ œwiadomi, jak z³o próbuje siê wedrzeæ do naszych domów i naszych serc. Jezus po to umar³ 

i zmartwychwsta³, abyœmy byli wolni od z³a. B¹dŸmy œwiadomymi chrzeœcijanami, nie lekcewa¿my zagro¿eñ, które 
czyhaj¹ na nas w œwiecie. B¹dŸmy wiêc blisko Boga, pielêgnujmy nasze piêkne chrzeœcijañskie zwyczaje i unikajmy 
wszystkiego, co ma choæby pozory z³a. Amen. 

      ks. Grzegorz
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KANONIZACJA JANA PAW£A II  
6. dniowa PIELGRZYMKA z parafii Œw. Brunona w £om¿y

WENECJA – RZYM – ASY¯ (24 – 29 KWIECIEÑ 2014)
Dzieñ I
Wyjazd z Polski w godzinach porannych, przejazd przez Czechy i Austriê do W³och
Dzieñ II
Przyjazd do Wenecji w godz. porannych. Zwiedzanie miasta: rejs ³odzi¹ po lagunie weneckiej oraz 

spacer  malowniczymi uliczkami, Most Westchnieñ, Pa³ac Do¿ów, Bazylika œw. Marka. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  

Dzieñ III
Œniadanie, przejazd do Rzymu,  zwiedzanie Rzymu  min.: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, 

Panteon, Plac Navona, Schody Hiszpañskie, Fontanna di Trevi, powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

Dzieñ IV
Œniadanie, przejazd do Watykanu na uroczystoœæ kanonizacji b³ogos³awionego Jana Paw³a II, 

powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzieñ V
Œniadanie, przejazd do Asy¿u, zwiedzanie miasta œw. Franciszka: Bazylika z kaplic¹ Porcjunkuli, 

koœció³ œw. Klary i Bazylika œw. Franciszka , wyjazd do Polski
Dzieñ VI
Przyjazd i zakoñczenie pielgrzymki w godz. popo³udniowych
Cena: 1100,00 PLN/os
Œwiadczenia zawarte w cenie:

-   3 noclegi w hotelach klasy turystycznej pokoje 2,3 os. z ³azienkami  

-   wy¿ywienie : 3 œniadania  + 3 obiadokolacje

-   przejazd autokarem klasy turystycznej (klimatyzacja, video, barek, wc)  

-   opieka pilota

-   ubezpieczenie NNW KL
Cena nie zawiera biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów oraz pozosta³ych kosztów zwi¹zanych 

z realizacj¹ programu takich jak: karnety wjazdowe do miast, tramwaj wodny, wypo¿yczenie sprzêtu 
audio, itp. – 120,00 EUR /os.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Od kilku lat usi³uje siê 
zaszczepiæ na naszym 

gruncie zwyczaje 
zwi¹zane z Halloween. 
Pierwszym i zdrowym 
odruchem niektórych 

jest niesmak, 
za bardzo bowiem ta 

„zabawa” odwo³uje siê 
do upiorów, 

wizerunków œmierci itd. 
Halloween s¹siaduje 
z dniami, w których 

szczególnie 
kultywujemy pamiêæ 
o naszych zmar³ych, 

w których tak¿e czcimy 
wszystkich œwiêtych. 

Œwiêto Halloween 
sztucznie i natarczywie 

jest zaszczepiane 
w naszej kulturze.
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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:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. 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) co drugi pi¹tek po mszy 

00œw. o godz. 18 .
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. 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 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00 00 00

00 00

00 00 00 00 00

*   *   *   *   *

1. W nadchodz¹cy pi¹tek, 1 listopada, przypada uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. 
Pamiêtajmy, ¿e w tym dniu mamy obowi¹zek uczestniczenia we Mszy Œwiêtej. 
W naszym koœciele bêd¹ one odprawione wed³ug nastêpuj¹cego porz¹dku: 7 , 9 ,11 , 
13  (na cmentarzu z procesj¹) i 18 . W tê uroczystoœæ uwielbiamy Boga wszystkich 
czasów w Jego œwiêtych – w ludziach, którzy przeszli przez ¿ycie wierni Bogu i Jego 
przykazaniom. Dla nas s¹ oni drogowskazami na drodze do wiecznoœci, na radosne 
spotkanie z Ojcem w Niebie. W sobotê, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmar³ych, czyli w tak zwany Dzieñ Zaduszny, w naszym koœciele zostan¹ 
odprawione Msze Œwiête o godzinie: 7 , 9 ,11 , 13  (na cmentarzu z procesj¹) i 18 . 
Nie zapominajmy te¿, ¿e przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyœæcu 
mo¿emy ofiarowaæ wielki dar – odpust zupe³ny za pobo¿ne nawiedzenie cmentarza 
i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spe³nienie pozosta³ych zwyk³ych warunków, 
to znaczy: stan ³aski uœwiêcaj¹cej, brak przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu, 
przyjêcie Komunii Œwiêtej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez 
Ojca Œwiêtego.

2. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym pi¹tkiem, pierwszy pi¹tek 
i pierwsza sobota miesi¹ca. W naszych modlitwach bêdziemy dziêkowaæ za dar 
Eucharystii oraz prosiæ o liczne i œwiête powo³ania kap³añskie. Bêdziemy przepraszaæ 
Bo¿e Serce za wszelki brak mi³oœci, za lekcewa¿enie daru Bo¿ego mi³osierdzia. 
A w sobotê powierzymy nasz¹ wspólnotê parafian tych ¿yj¹cych, ale równie¿ tych, którzy 
odeszli ju¿ do Domu Pana, Tej, która jest nasz¹ Królow¹, Matk¹, Poœredniczk¹…

                              Wasz Proboszcz_____________________________________________________________________________
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
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