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Jesteœmy umi³owanymi dzieæmi Boga, odkupionymi przez 
Jego Syna! Nale¿ymy do nieba! Dlatego wraz z anio³ami, 
œwiêtymi, z cherubinami i serafinami schylmy w uwielbieniu 
nasze g³owy przed Barankiem Bo¿ym, który wykupi³ nas 
od œmierci i wprowadzi³ do wiecznego królestwa! Taka 
postawa otworzy nas na uzdrawiaj¹cy, nios¹cy moc 
i nadziejê dotyk Ducha Œwiêtego i wprowadzi wprost 
w ramiona Ojca, od którego otrzymamy m¹droœæ, moc 
i pociechê, pozwalaj¹ce przetrwaæ ka¿d¹ burzê.

         ks. Dariusz 

W ksiêdze Apokalipsy znajdujemy wiele tekstów modlitw wyra¿aj¹cych 
chwa³ê, adoracjê i uwielbienie Boga. Nawet we fragmentach opisuj¹cych 
dramatyczne wydarzenia poprzedzaj¹ce koniec œwiata, anio³owie i œwiêci 
w niebie nie przestaj¹ wyœpiewywaæ radosnych pieœni s³awi¹cych zwyciêstwo 
i mi³oœæ Jezusa. Znajduj¹c siê w samym sercu walki o kosmicznym znaczeniu, 
mieszkañcy nieba ani na chwilê nie chwiej¹ siê w swej ufnoœci do Boga. Nie 
obawiaj¹ siê ani o jej ostateczny wynik, ani o swój w³asny los. Wiedz¹, ¿e nale¿¹ 
do Pana i œwiadomoœæ ta nape³nia ich wszystkich niewypowiedzian¹ radoœci¹.

Czy nie by³oby wspaniale mieæ podobne nastawienie? Jaka to ³aska nie 
zra¿aæ siê trudnymi okolicznoœciami, ale zachowaæ radoœæ i optymizm w ka¿dej 
sytuacji! Wiemy wprawdzie, ¿e w pe³ni to nast¹pi dopiero wtedy, kiedy i my 
do³¹czymy do anio³ów i œwiêtych w niebie, jednak ju¿ dziœ mo¿emy kosztowaæ 
radoœci i szczêœcia nieba, naœladuj¹c przyk³ad tych, którzy odeszli przed nami.  
Uwielbiaj¹c Jezusa, przekonamy siê, ¿e modlitwa ta nape³ni nasze serca t¹ 
sam¹ radoœci¹, pokojem i zaufaniem, jakie s¹ udzia³em mieszkañców nieba. 

Nawet w ciemnoœci, 
nawet w bólu i cierpieniu 
odnajdujê Ÿród³o œwiat³a, 
nieskoñczonoœæ, która mnie 

porywa, si³ê, która mi pozwala 
wytrwaæ, wytrwaæ teraz, tu.

     Gen Rosso
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 19,1-10) 

Jezus wszed³ do Jerycha i przechodzi³ przez miasto. A by³ tam pewien cz³owiek, 
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chcia³ on koniecznie 
zobaczyæ Jezusa, kto to jest, ale nie móg³ z powodu t³umu, gdy¿ by³ niskiego 
wzrostu. Pobieg³ wiêc naprzód i wspi¹³ siê na sykomorê, aby móc Go ujrzeæ, 
tamtêdy bowiem mia³ przechodziæ. Gdy Jezus przyszed³ na to miejsce, spojrza³ 
w górê i rzek³ do niego: Zacheuszu, zejdŸ prêdko, albowiem dziœ muszê siê 
zatrzymaæ w twoim domu. Zeszed³ wiêc z poœpiechem i przyj¹³ Go rozradowany. 
A wszyscy, widz¹c to, szemrali: Do grzesznika poszed³ w goœcinê. Lecz Zacheusz 
stan¹³ i rzek³ do Pana: Panie, oto po³owê mego maj¹tku dajê ubogim, a jeœli kogo 
w czym skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzek³ do niego: 
Dziœ zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿ i on jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
BOGATY MO¯E WEJŒÆ DO KRÓLESTWA

Pierwsze czytanie z Ksiêgi M¹droœci przypomina, ¿e Pan 
wyprowadzi³ z niewoli egipskiej swój lud, okazuj¹c mu ³askê 
i zmi³owanie. Bóg troszczy siê o wszystko, co stworzy³, nawet o tych, 
którzy z powodu grzechu odchodz¹ od Niego. Tylko On, który kocha 
wszystkich, mo¿e zaspokoiæ ludzk¹ potrzebê szczêœcia.

Drugi List œw. Paw³a do Tesaloniczan kieruje nasze myœli ku 
powtórnemu przyjœciu Chrystusa. Bóg doskonali swoje stworzenie i czyni godnym 
szczêœcia. Wspiera s³abego cz³owieka, wzmacnia jego pragnienie dobra i uzdalnia 
do wype³niania dobrych czynów, do których cz³owiek sam z siebie nie jest zdolny. 
Odpowiedzi¹ na Bo¿¹ mi³oœæ powinno byæ nasze pe³ne zaufanie Bogu, proœba o ³aski 
przemieniaj¹ce nasze ¿ycie oraz ufne oczekiwanie na przyjœcie Chrystusa.

Jezus przyszed³ na œwiat, aby szukaæ zagubionych, aby spotkaæ tych, którymi wszyscy 
pogardzaj¹. Celnikowi Zacheuszowi powiedzia³: „Dziœ muszê zatrzymaæ siê w twoim domu”. 
Nieco wczeœniej, Ewangelista £ukasz zamieœci³ s³owa Jezusa mówi¹ce, ¿e „³atwiej 
wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne, ni¿ bogatemu wejœæ do królestwa niebieskiego”. 
Przyk³ad Zacheusza pokazuje, ¿e jest to jednak mo¿liwe. Chrystus uczy nas, ¿e Bóg nie 
pragnie potêpienia grzeszników, ale ich zbawienia. W ka¿dym z nas jest œwiadome lub mniej 
œwiadome pragnienie zobaczenia Jezusa. Szukajmy Go jak Zacheusz i przyjmijmy 
z wdziêcznoœci¹ do naszych serc, a zbawienie stanie siê naszym udzia³em.

             (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Z homilii Ojca Œwiêtego

„(Jezus) Jest cz³owiekiem, z cia³em takim jak nasze, choæ chwalebnym. Ma rany na 
rêkach, boku, na stopach i kiedy siê modli ukazuje Ojcu tê cenê usprawiedliwienia, i modli siê 
za nas, jakby mówi¹c: «Ojcze, niech siê ten oto nie zagubi»” 

„Myœlê o tym, co us³ysza³ Piotr, kiedy siê Go zapar³, a nastêpnie Jezus na niego spojrza³, 
a on zap³aka³. Odczu³, ¿e to, co powiedzia³ Jezus, by³o prawd¹: modli³ siê za niego i z tego 
powodu móg³ zap³akaæ, móg³ ¿a³owaæ” 

„On modli siê za mnie, modli siê za nas wszystkich odwa¿nie, bo ukazuje Ojcu cenê 
naszego usprawiedliwienia: Jego rany. Myœlmy o tym bardzo i dziêkujmy Panu. Dziêkujmy 
za brata, który modli siê z nami i za nas, wstawia siê za nami. Rozmawiajmy te¿ z Jezusem, 
powiedzmy mu: „Panie, Ty jesteœ orêdownikiem, Ty mnie zbawi³eœ, usprawiedliwi³eœ. 
Ale teraz módl siê za mnie. Chodzi o powierzenie Jemu naszych problemów, naszego ¿ycia, 
tak wielu spraw, aby On je zaniós³ do Ojca”. 

 Papie¿ Franciszek
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Pierœcieñ atlantów
Handlarze pierœcieniami atlantów zapewniaj¹, ¿e talizman ten stwarza 

niezwykle skuteczn¹ ochronê przed wszelkiego rodzaju z³em: agresj¹, 
wypadkami, kradzie¿¹, a tak¿e przed kl¹twami i urokami. Ponadto - wed³ug 
nich - przedmiot ten zapobiega wielu (jeœli nie wszystkim) chorobom 
czy wrêcz z nich uwalnia.

Jednym s³owem, pierœcieñ ten przynosiæ ma szczêœcie. Wielu ludzi w to wierzy, skoro go 
kupuje i zak³ada na palec. Spontanicznie nasuwa siê pytanie: co lub kto, albo jaka¿ to si³a 
mia³aby tu tak cudownie dzia³aæ? W przypadku poœwiêconego krzy¿yka lub medalika 
z wizerunkiem Pana Jezusa, Matki Bo¿ej czy œwiêtych nie ma problemu z odpowiedzi¹ 
na pytanie: dlaczego nosimy te dewocjonalia? Noszê medalik na znak mojego zawierzenia siê 
Matce Bo¿ej. Jej wizerunek pomaga mi ufaæ w Jej nieustann¹ obecnoœæ przy mnie, szczególnie 
w chwilach pokus, zw¹tpieñ, przeciwnoœci itd. Nie wierzê, aby medalik ten "magicznie" chroni³ 
mnie przed napadem, kradzie¿¹, chorob¹, itd.., lecz z ca³ego serca ufam, ¿e w tych czy innych 
nieszczêœciach - jeœli Opatrznoœæ je dopuœci - nie spotka mnie prawdziwe i najgorsze 
nieszczêœcie: odrzucenie Pana Boga i utrata ¿ycia wiecznego (…).

Nadzieja, i¿ magiczny pierœcieñ uchroni mnie od przeciwnoœci i zagwarantuje 
pomyœlnoœæ, jest oszustwem, które ¿eruje na naszej ludzkiej sk³onnoœci do wierzenia 
czasami w byle co. Czy jednak w ¿yciu mo¿na siê uchroniæ od jakichkolwiek przeciwnoœci, 
trudnoœci i cierpieñ? Codzienne doœwiadczenie przekonuje, i¿ nie, i ¿aden amulet faktu tego nie 
zmieni. Lecz przywi¹zanie do niego, naiwna wiara w jego skutecznoœæ, niszczy zdolnoœæ 
stawiania czo³a przeciwnoœciom w sposób chrzeœcijañski, czyli z ufnoœci¹, ¿e ka¿dy 
krzy¿ codziennoœci ma w sobie g³êboki, zbawczy sens. Wielokrotnie owego sensu 
nie widzimy, lecz w³aœnie wtedy ufnoœæ w Bo¿¹ mi³oœæ - niejako wbrew poczuciu opuszczenia 
i samotnoœci - okazuje siê œrodkiem ratuj¹cym ¿ycie. W³aœnie tê najwa¿niejsz¹ 
i najdelikatniejsz¹ tkankê naszej religijnoœci, czyli zdolnoœæ do ufnego zawierzenia Bogu, 
chrzeœcijanin niszczy poprzez noszenie amuletów. Spustoszenie w dziedzinie duchowej 
i cielesnej nie od razu, byæ mo¿e, daje siê zauwa¿yæ. Jednak¿e dokonuje siê ono nieuchronnie, 
czego pierwszym œwiadectwem jest nieprzezwyciê¿ona niechêæ do modlitwy. Stopniowo tak¿e 
pojawiaj¹ siê dziwne i nieuzasadnione lêki, tajemnicze dolegliwoœci fizyczne i psychiczne. 
Ponadto, kto nosi pierœcieñ atlantów, bardzo ³atwo zwraca swe zainteresowania ku 
horoskopom, tarotowi, magii czy innym podobnym praktykom, które otwarcie sprzeciwiaj¹ siê 
pierwszemu przykazaniu.

Dla ksiê¿y egzorcystów  pierœcieñ atlantów jest rekwizytem bardzo dobrze znanym. Na ogó³ 
by³ on gdzieœ na pocz¹tku uwik³ania siê ludzi w rozmaite formy okultyzmu, który z kolei 
doprowadzi³ ich do stanu zniewolenia przez z³e duchy. W przypadku pewnej 
dziewiêtnastoletniej dziewczyny wyj¹tkowo jasno mo¿na by³o siê przekonaæ, do jakiego stopnia 
z³y duch wywiera³ panowanie nad osob¹, która od kilku lat nie rozstawa³a siê z pierœcieniem 
atlantów. Dla swego uwolnienia duchowego uczyni³a bardzo wiele: wyspowiada³a siê, pomimo 
walki duchowej wyrzek³a siê praktyk okultystyczny, nawet przyjê³a Komuniê œw.. Gdy jednak 
proszono j¹ o zdjêcie z palca pierœcienia, chowa³a d³onie za siebie i gor¹czkowo protestowa³a, 
krzycz¹c i nienaturalnie wykrzywiaj¹c buziê. Znowu okropnie drêczona jest przez diab³a 
i obecnie przebywa w zak³adzie psychiatrycznym.

Amulety, wbrew swej pozornej niewinnoœci, poprzez swoj¹ symbolikê s¹ zielonym œwiat³em 
danym przecie¿ nie Panu Bogu, lecz duchowemu z³u. W ostatecznoœci, tak¿e i pierœcieñ 
atlantów jest niczym innym, jak znakiem otwarcia siê i przynale¿noœci do tego wrogiego nam 
œwiata. Jako istoty odkupione, nie warto, abyœmy, nawet w najbardziej niewinny sposób, 
ze œwiatem tym siê zadawali.

       ks. Andrzej Trojanowski TChr (Przedruk za „Mi³ujcie siê” nr 5-2004) 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Modlitwa wspólnoty rodzinnej mo¿e stawaæ siê miejscem wspólnej 

pamiêci i wzajemnej pamiêci: rodzina wszak¿e jest wspólnot¹ pokoleñ. 
Trzeba, a¿eby w modlitwie wszyscy byli obecni - i ci, którzy ju¿ odeszli, 
i tak¿e ci, którzy maj¹ przyjœæ na ten œwiat.  Jan Pawe³ II
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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
*   *   *   *   *

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozosta³e w ci¹gu roku liturgicznego, przypomina nam 
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatruj¹c siê w mogi³y naszych najbli¿szych, mamy pewnoœæ, 
¿e nie idziemy ku œmierci, ale ku pe³ni ¿ycia w Chrystusie zmartwychwsta³ym. On nie jest Bogiem 
umar³ych, lecz ¿ywych. Tworzymy „wspólnotê œwiêtych” to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Koœcio³a 
na ziemi, w czyœæcu i w niebie. Kiedyœ wszyscy bêdziemy razem wielbiæ Boga przed Jego tronem jako Koœció³ 
Œwiêtych. Pielêgnujmy depozyt naszej wiary i nadziejê na szczêœliw¹ wiecznoœæ. Czerpmy si³y 
z sakramentów, ze sto³u s³owa Bo¿ego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokó³ o³tarza. 
Pamiêtajmy, ¿e ka¿d¹ Mszê Œwiêt¹ sprawuj¹ z nami wszyscy anio³owie i ca³e zastêpy œwiêtych, choæ ich 
nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który g³adzi grzechy œwiata.

2. Do 8 listopada duszom w czyœæcu mo¿emy ofiarowaæ dar odpustu zupe³nego za pobo¿ne nawiedzenie 
cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spe³niwszy pozosta³e zwyk³e warunki odpustu, to znaczy: 
stan ³aski uœwiêcaj¹cej, przyjêcie Komunii Œwiêtej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez 
papie¿a i wyzbycie siê przywi¹zania do najmniejszego nawet grzechu. Codziennie modlimy siê te¿ 
za zmar³ych w naszym koœciele podczas Nowenny ̄ a³obnej.

3. W sobotê, 9 listopada, bêdziemy œwiêtowaæ rocznicê poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej. Bazylika 
Laterañska jest katedr¹ Rzymu i matk¹ wszystkich koœcio³ów œwiata. Przez tysi¹c lat koncentrowa³o siê 
przy niej ¿ycie Koœcio³a i nawet kiedy wybudowano bazylikê nad grobem œwiêtego Piotra Aposto³a 
na Watykanie, Bazylika Laterañska zachowa³a status katedry biskupa Rzymu. Do dziœ nad wejœciem 
do Bazyliki Laterañskiej znajduje siê ³aciñski napis: „Matka i G³owa wszystkich koœcio³ów Miasta i Œwiata”.

4.  9 listopada (sobota) – diecezjalne uroczystoœci dziêkczynne za Rok Wiary: 
- godz. 10.00 – Aula Centrum Kultury przy Szko³ach Katolickich (ul. Sadowa 12A): min. spotkanie 
duszpasterstwa nauczycieli, wychowawców i katechetów, parlamentarzystów i samorz¹dowców i s³u¿by 
zdrowia (prelekcja p. Tomasza Terlikowskiego); 
- godz. 12.00 – Msza œw. w Katedrze £om¿yñskiej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, z udzia³em 
pracowników instytucji centralnych, WSD, braci i sióstr zakonnych, ksiê¿y dziekanów i delegacji 
dekanatów, mieszkañców £om¿y oraz wszystkich diecezjan.

                              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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