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intelektualnej wiedzy na temat doktryny wiary. Nadziei tej 
mo¿emy doœwiadczyæ, jeœli pozwolimy Duchowi Œwiêtemu, by 
wlewa³ w nasze serca  dar Bo¿ego ¿ycia, gdy nie mamy tej 
¿ywej nadziei, jesteœmy niewolnikami lêku, a zw³aszcza lêku 
przed œmierci¹. Tego strachu nie zdo³amy pokonaæ logicznym 
t³umaczeniem ani filozofowaniem. Gdy jednak Jezus wstêpuje 
do naszych serc jako Osoba, której mi³oœæ odczuwamy i której 
moc otwiera nas na rzeczywistoœæ nieba, strach przed œmierci¹ 
ustêpuje i rozp³ywa siê. Jesteœmy wtedy przekonani, 
¿e spoczywamy bezpiecznie w rêkach Boga.

ks. Dariusz

Gdy niebo zas³aniaj¹ szare chmury, a liœcie spad³y drzew, nasze myœli 
w naturalny sposób zwracaj¹ siê ku rzeczom ostatecznym. Wydaje siê nam, 
¿e wszystko wko³o umiera i Jezus jest bardzo blisko, gotów powróciæ w ka¿dej chwili 
do œwiata, który jest zbyt stary i zmêczony, ¿eby dalej istnieæ.

Koœció³ jednak - wbrew tym ponurym nastrojom – roztacza przed nami wizje ludu 
Bo¿ego, który wo³a z g³êbi serca „Amen. PrzyjdŸ Panie Jezu!” (Ap.22,20). Jezus 
powiedzia³ swoim uczniom, ¿e nawet wœród najwiêkszego zamêtu nie powinni traciæ 
otuchy: „Nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupienie” 
(£k.21,28). Dla ludzi wierz¹cych perspektywa koñca œwiata – i koñca ich w³asnego 
¿ycia – jest pe³na nadziei. Zostaliœmy odkupieni przez Chrystusa, a teraz oczekujemy 
z radoœci¹ na dzieñ Jego powrotu, kiedy wraz z Nim wst¹pimy do Jego królestwa!

Bóg pragnie byæ blisko nas. Chce wypisaæ swoje obietnice w naszych sercach 
i nape³niæ nas swoj¹ obecnoœci¹. Jesteœmy dzieæmi „¿ywej nadziei”, a nie czysto 

z 

Gdy jesteœ poœród nas 
ka¿dy krok oœwieca m¹droœæ, 

w Ciebie przemienia nas, 
odnowieni siê czujemy. 

Jak uczniów, wszystkich nas 
ogarnia Twoje Niebo 
z niebiañsk¹ muzyk¹. 

Wiêc z Tob¹ chcemy zostaæ 
i w Tobie trwaæ, 

z Tob¹ poœród nas...
     Gen Rosso
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 23,35-43) 

Gdy ukrzy¿owano Jezusa, lud sta³ i patrzy³. Lecz cz³onkowie Wysokiej Rady drwi¹co 
mówili: Innych wybawia³, niech¿e teraz siebie wybawi, jeœli On jest Mesjaszem, 
Wybrañcem Bo¿ym. Szydzili z Niego i ¿o³nierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 
mówi¹c: Jeœli Ty jesteœ królem ¿ydowskim, wybaw sam siebie. By³ tak¿e nad Nim napis 
w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim: To jest Król ¿ydowski. Jeden ze z³oczyñców, 
których [tam] powieszono, ur¹ga³ Mu: Czy Ty nie jesteœ Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie 
i nas. Lecz drugi, karc¹c go, rzek³: Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê 
ponosisz? My przecie¿ - sprawiedliwie, odbieramy bowiem s³uszn¹ karê za nasze uczynki, 
ale On nic z³ego nie uczyni³. I doda³: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa. Jezus mu odpowiedzia³: Zaprawdê, powiadam ci: Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
POKORNY ZNAJDZIE BOGA

Królestwo Jezusa nie jest z tego œwiata, nie jest panowaniem 
w stylu w³adców tego œwiata, którzy s³u¿¹ bardziej sobie 
i swym poplecznikom, ni¿ swym obywatelom czy poddanym. 
Przewodzenie w stylu Królestwa Chrystusowego na tym œwiecie 
zosta³o jasno okreœlone: „Lecz kto by miêdzy wami chcia³ staæ siê 
wielkim, niech bêdzie waszym s³ug¹. A kto by chcia³ byæ pierwszym 

miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem waszym” (Mt 20, 26-27).
Chrystus jest Królem z istoty swego Bóstwa, z istoty swej to¿samoœci z natur¹ Ojca 

niebieskiego i Ducha Œwiêtego. To w³aœnie w tej to¿samoœci ma swe Ÿród³o nauczanie 
œw. Paw³a z dzisiejszego czytania: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym 
wobec ka¿dego stworzenia, bo w Nim zosta³o wszystko stworzone…”

Ci, którzy mieli w³adzê w narodzie i ci, którzy mieli si³ê zbrojn¹, zachowali siê jak nikczemni 
szydercy pe³ni pychy i cynizmu. Znalaz³ siê jednak pe³en pokory £otr, który odkry³ 
w krzy¿owanym i wyszydzanym Jezusie prawdziwego Króla i Zbawcê. To w³aœnie On 
otrzyma³ zapewnienie Chrystusa Króla z Krzy¿a: „Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju”.

13.11.1983 roku Jan Pawe³ II beatyfikowa³ arabsk¹ mistyczkê zwan¹ Miriam – Ma³¹ 
Arabk¹. Jeden z jej przekazów mówi, ¿e „w piekle znajduj¹ siê ludzie wszystkich cnót 
z wyj¹tkiem pokory; a w niebie ludzie wszystkich wad z wyj¹tkiem pychy”. To mo¿e 
szokowaæ, ale jest prawdziwe. Pokora otwiera bowiem cz³owieka na Boga, pycha zaœ odcina 
go od Boga – przeciwstawia go Bogu.

             (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

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

W tej chwili pomyœlmy wszyscy razem o tak wielu naszych braciach i siostrach 
chrzeœcijanach, którzy cierpi¹ przeœladowania z powodu swej wiary. Jest ich tak wielu, 
mo¿e wiêcej ni¿ w pierwszych wiekach. Jezus jest z nimi. Tak¿e my jednoczymy siê 
z nimi modlitw¹ i wspó³czuciem. Podziwiamy te¿ ich mêstwo i œwiadectwo. To nasi 
bracia i siostry, którzy w tak wielu miejscach na œwiecie cierpi¹ z powodu swej 
wiernoœci Jezusowi Chrystusowi. Pozdrawiamy ich serdecznie. (...) 

Ostatnim s³owem Jezusa jest zapowiedŸ zwyciêstwa: „Przez swoj¹ wytrwa³oœæ 
ocalicie wasze ¿ycie”. 

Ile¿ nadziei jest w tych s³owach! S¹ one wezwaniem do nadziei i cierpliwoœci, 
do umiejêtnoœci oczekiwania na pewne owoce zbawienia, pok³adaj¹c ufnoœæ 
w g³êbokim sensie ¿ycia i dziejów. Próby i trudnoœci s¹ czêœci¹ wiêkszego planu. Bóg, 
Pan dziejów, prowadzi wszystko do spe³nienia. Niezale¿nie od rozruchów i katastrof, 
które wstrz¹saj¹ œwiatem, plan Bo¿ej dobroci i mi³osierdzia siê wype³ni!

                Papie¿ Franciszek
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Reiki - otwarta brama dla Z³ego
Jedna z naszych Czytelniczek przes³a³a nam wstrz¹saj¹ce œwiadectwo cierpieñ 

fizycznych i duchowych, jakich nabawi³a siê w nastêpstwie korzystania z leczenia 
metod¹ reiki. Publikujemy je poni¿ej.

Po zabiegu chirurgicznym usuniêcia polipa przy odbycie ca³y rok cierpia³am na bóle, 
na które lekarze nie potrafili mi pomóc. W 1993 r. przeczyta³am artyku³ Zbawczy dotyk 
d³oni, w którym znalaz³am nastêpuj¹c¹ zachêtê: "Z myœl¹ o Tobie, o Twoim zdrowiu, 
dobrym samopoczuciu oraz komforcie psychicznym powstaje nowy gabinet REIKI 
i Bioenergoterapii w Centrum Medycyny Naturalnej". I niestety uwierzy³am w swojej 
naiwnoœci, ¿e jest to idealna kuracja wszelkiego rodzaju schorzeñ... Posz³am wiêc 
na ten rzekomo uzdrowicielski seans. Tam po³o¿ono mnie na lekarskim tapczanie, 
a bioenergoterapeuta przyk³ada³ mi na ca³e cia³o emanuj¹ce ciep³em rêce. W tym 
czasie s³uchaliœmy dla relaksu muzyki Wschodu.

Pierwsze skutki tego "leczenia" da³y o sobie znaæ ju¿ nastêpnego dnia: opanowa³ 
mnie ogromny strach, poczu³am œciskanie w ¿o³¹dku i dozna³am wra¿enia, jak gdyby 
ktoœ zdziera³ mi skórê z twarzy. Z biegiem czasu symptomy te stawa³y siê coraz 
bardziej ró¿norodne i stopniowo przybiera³y na sile.

W mojej g³owie pojawi³ siê szum, przechodz¹cy w uczucie pieczenia i palenia twarzy 
oraz ucisku na plecach i w klatce piersiowej. A najbardziej przera¿aj¹ce dla .mnie by³o 
doœwiadczenie bardzo ciê¿kich d³oni, przygniataj¹cych mnie i poruszaj¹cych siê 
po moim ciele. Le¿¹c na tapczanie, czu³am, jak jakieœ inne rêce wibruj¹ w powietrzu 
dooko³a mojej osoby. I im szybsza by³a ta wibracja, tym mocniej taka ³apa spada³a 
na moje cia³o, co powodowa³o u mnie ogromny ból. Ponadto czu³am zêby wbijaj¹ce siê 
w moj¹ skórê, czyjeœ drapi¹ce mnie pazury. A szczytem bólu by³o uczucie 
wdzieraj¹cych siê igie³ pomiêdzy moj¹ skórê a cia³o wzd³u¿ krêgos³upa. Wszystkie te 
doznania pojawia³y siê równoczeœnie; nie by³o w ogóle mowy o spaniu.

Zda³am sobie sprawê, ¿e jest to agresja z³ych mocy. Umêczona i ca³kowicie 
zdesperowana przeœladowaniami z³ych duchów, postanowi³am zakoñczyæ ¿ycie 
samobójstwem... Poleci³am siê Bo¿emu mi³osierdziu i zaczê³am sobie podcinaæ ¿y³y... 
I w tym samym momencie zadzwoni³ s¹siad. Natychmiast poprosi³am go do siebie 
i kaza³am mu wezwaæ pogotowie. Kiedy w szpitalu pozszywano mi rêce, lekarz 
pogotowia spyta³ mnie, dlaczego chcia³am pope³niæ samobójstwo. Odpowiedzia³am 
mu na to, ¿e po seansie okultystycznym doœwiadczam przeœladowania ze strony z³ego 
ducha i ¿e ju¿ d³u¿ej nie mogê tego znosiæ. Wtedy ów lekarz zacz¹³ drwiæ ze mnie, 
przekonuj¹c, ¿e przecie¿ ¿adne z³e duchy nie istniej¹. Uzna³, ¿e s¹ to moje psychiczne 
urojenia, i odes³a³ mnie na dwumiesiêczne leczenie do szpitala psychiatrycznego.

Wtedy to zrozumia³am, ¿e moim jedynym ratunkiem jest Jezus. Dzieñ i noc wo³a³am 
do Pana o ratunek. I w³aœnie dziêki ¿arliwej modlitwie, czêstemu przystêpowaniu 
do sakramentów, postowi o chlebie i wodzie oraz dziêki modlitwie osób z Odnowy 
w Duchu Œwiêtym w mojej intencji - nêkania ze strony z³ego ducha prawie ca³kowicie 
ust¹pi³y. Czasami jeszcze pewne objawy powracaj¹, ale przesta³am siê ich baæ; 
obecnie traktujê je jako doping do intensywniejszej modlitwy i ca³kowitego oddania siê 
Jezusowi. Teraz rozumiem, ¿e Pan w swojej mi³oœci dopuœci³ te ataki Z³ego, 
aby zmobilizowaæ mnie do intensywniejszego ¿ycia modlitwy i czêstszego korzystania 
z sakramentów.

Na koniec chcia³abym przestrzec wszystkich przed korzystaniem z us³ug ró¿nej 
maœci uzdrowicieli, bioenergoterapeutów, jak równie¿ z niekonwencjonalnych technik 
i metod leczenia, bo w ten sposób nara¿amy siebie na bezpoœrednie dzia³anie si³ 
demonicznych.

               Barbara (tygodnik „Mi³ujcie siê” 1-2009) 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 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 uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata, do kalendarza liturgicznego 
zosta³a wprowadzona przez papie¿a Piusa XI w 1925 roku, na zakoñczenie przypadaj¹cego wówczas 
Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Koœció³ uroczystoœæ tê obchodzi w ostatni¹ niedzielê 
roku koœcielnego dla podkreœlenia, ¿e wszystko ma swój pocz¹tek i bêdzie mia³o swoje ukoronowanie 
w Chrystusie. 

2. Dziœ tak¿e odbywa siê uroczyste zakoñczenie Roku Wiary. Og³osi³ go ojciec œwiêty w zwi¹zku 
z 50. rocznic¹ otwarcia obrad Soboru Watykañskiego II i w tê rocznicê, 11 paŸdziernika, Rok Wiary 
siê rozpocz¹³. Przez ten rok dokona³o siê wiele wa¿nych wydarzeñ i inicjatyw zarówno 
ogólnokoœcielnych, jak i w naszej spo³ecznoœci diecezjalnej i parafialnej. Przede wszystkim jednak 
prosiliœmy Chrystusa, aby przymno¿y³ nam wiary. Oby tak siê sta³o, oby b³ogos³awione w mocn¹ 
wiarê by³y owoce tego Roku w ca³ym Koœciele, w naszej parafii i w sercu ka¿dego z nas.

3. Dzisiejsza uroczystoœæ jest te¿ œwiêtem patronalnym Akcji Katolickiej. Przypomnijmy, ¿e Akcja 
Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja 
duchowa, moralna, a tak¿e kulturalna. Wa¿nym zadaniem dla jej cz³onków jest œwiadome 
uczestnictwo we wszystkich sferach ¿ycia publicznego i realizacja spo³ecznego wymiaru wiary 
i spo³ecznego obywatelstwa Koœcio³a. W ten sposób Akcja Katolicka pe³ni misjê apostolsk¹ w œcis³ym 
zwi¹zku z hierarchi¹ Koœcio³a.

4. W sobotê, 30 listopada, obchodzimy œwiêto Œwiêtego Andrzeja Aposto³a, jednego z pierwszych 
uczniów Pana Jezusa. Jest to równie¿ czas tak zwanych andrzejkowych zabaw. Bardzo proszê 
o zachowanie roztropnoœci, zw³aszcza tam, gdzie zabawa kolidowa³aby z wiar¹. Wiara we wró¿by, 
horoskopy i zabobony jest nie do pogodzenia z chrzeœcijañstwem.

5. Czas przygotowaæ siê do Adwentu – okresu radosnego i pobo¿nego oczekiwania na przyjœcie Pana 
Jezusa. WejdŸmy w ten piêkny, choæ krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani.

                              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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