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œwiêtoœæ
nie jest jak¹œ odleg³oœci¹
idzie z nami trzymaj¹c
za rêkê
ju¿ tu pyta siê
czy chcesz byæ moim
Judyta

„Rolnik, nauczyciel, czy prezydent pañstwa s¹ wezwani do œwiêtoœci
dok³adnie tak samo, jak biskup, kap³an czy siostra zakonna.
W minionych epokach, gdy Koœció³ pogr¹¿a³ siê w kryzysie, a k¹kol zdawa³ siê
zag³uszaæ ŸdŸb³a pszenicy, Pan wzbudza³ œwiêtych, którzy prowadzili Jego lud
do nawrócenia. Tak¿e i dzisiaj Pan wzywa nas, abyœmy stawali siê ikonami Jego
œwiêtoœci. Z pomoc¹ Jego ³aski odrzuæmy wszelki gniew, nienawiœæ, uprzedzenia,
pijañstwo i k³amstwa, nieczystoœæ i inne grzechy, które niszcz¹ mi³oœæ Bo¿¹ w naszych
sercach. Utkwijmy nasz wzrok w Jezusie, naszym Boskim Oblubieñcu, który na krzy¿u
oczyœci³ nas swoj¹ bezcenn¹ krwi¹. Niech w naszym ¿yciu objawi siê œwiêtoœæ
Przenajœwiêtszego Boga, który wezwa³ nas z ciemnoœci do swojego przedziwnego
œwiat³a. Nast¹pi³ moment zwrotny w dziejach Koœcio³a, nadszed³ czas by odpowiedzieæ
na z³o naszym œwiadectwem, s³u¿b¹ i œwiêtoœci¹, pe³ni¹c z odnowionym zapa³em
nasz¹ misjê uobecniania Chrystusa na ziemi. W tym trudnym okresie nie powinniœmy
odwracaæ siê od Koœcio³a, ale wspólnym wysi³kiem odbudowywaæ zaufanie
na wszystkich szczeblach naszej wspólnoty katolickiej. Módlmy siê, aby Koœció³
wyszed³ z obecnego kryzysu oczyszczony i jaœniej¹cy œwiêtoœci¹”.
(z listu pasterskiego arcybiskupa Baltimore)

* * * * * *

„Wszystko, cokolwiek dzia³acie
s³owem lub czynem, wszystko czyñcie
w imiê Pana Jezusa,
dziêkuj¹c Bogu Ojcu przez Niego”
(Kol 3, 17)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 5,13-16)

Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi. Lecz jeœli sól utraci swój smak, czym¿e j¹ posoliæ?
Na nic siê ju¿ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteœcie œwiat³em œwiata. Nie mo¿e siê ukryæ miasto po³o¿one na górze.
Nie zapala siê te¿ œwiat³a i nie stawia pod korcem, ale na œwieczniku, aby œwieci³o
wszystkim, którzy s¹ w domu. Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

* * * * * * * * * * * *
SÓL I ŒWIAT£O
Uczniowie Chrystusa winni byæ sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata.
Sól jest czymœ bardzo powszechnym, codziennym, a tak¿e czymœ
bardzo cennym, czymœ co trudno zast¹piæ. Sól ma uchroniæ œwiat
i ludzkoœæ przed zepsuciem, a tak¿e utrzymywaæ pragnienie ¿ycia
i przyczyniaæ siê do tego, aby cz³owiek pozosta³ cz³owiekiem. Jednak
kiedy sól utraci swój smak, wówczas zniknie troska i zapobiegliwoœæ
o ni¹. Uczniowie Chrystusa – bêd¹c sol¹ ziemi – musz¹ ci¹gle baczyæ, aby duchowo
nie zwietrzeli. Bowiem œwiat, który nie znajdzie w nich tego, czego potrzebuje, w swoim
rozczarowaniu i rozgoryczeniu pogardzi nimi oraz zechce odrzuciæ i podeptaæ, jako
nieprzydatnych.
Czy jesteœmy sol¹ w naszych rodzinach, w miejscach pracy, w œrodowisku, w którym
¿yjemy? Jeœli poprzez s³owo i œwiadectwo w³asnego ¿ycia nie wp³ywamy na otoczenie,
w którym postawi³ nas Bóg, to albo jeszcze nie jesteœmy sol¹, albo ju¿ zwietrzeliœmy
i staliœmy siê nieu¿yteczni.
Podobnie jak siebie, nazwa³ Jezus swoich uczniów œwiat³em œwiata. To za ich
poœrednictwem ludzie maj¹ poznawaæ Boga i w ten sposób stawaæ siê dzieæmi Bo¿ymi.
To zadanie uczniowie wype³ni¹ tylko wówczas, kiedy upodobni¹ siê do Boga w myœlach,
s³owach i czynach. Maj¹ p³on¹æ pe³nym œwiat³em w miejscu, z którego jest ono najbardziej
widoczne, a przez to skuteczne. Obrazami soli i œwiat³a Jezus przypomina nam – swoim
uczniom, ¿e musimy nimi pozostaæ zawsze i wszêdzie bez wzglêdu na okolicznoœci
i konsekwencje.
przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * *
Z nauczania papie¿a Franciszka...
Gdy brakuje obecnoœci Boga wœród nas, to tracimy poczucie grzechu i mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e ka¿emy p³aciæ innym za nasz¹ chrzeœcijañsk¹ przeciêtnoœæ - stwierdzi³ Ojciec
Œwiêty podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Œwiêtej Marty. Papie¿ zachêci³
do modlitwy o ³askê, by nigdy nie zmniejsza³a siê w nas obecnoœæ Królestwa Bo¿ego.
Ojciec Œwiêty przypomnia³, ¿e codziennie odmawiaj¹c "Ojcze nasz" prosimy Boga:
"PrzyjdŸ królestwo Twoje", co ma znaczyæ: "niech wzrasta Twoje Królestwo". Kiedy
natomiast tracimy poczucie grzechu, to tracimy równie¿ poczucie Królestwa Bo¿ego,
a na jego miejsce pojawia siê mocarstwowa wizja antropologiczna, wed³ug której "mogê
wszystko".
"Moc cz³owieka zamiast chwa³y Bo¿ej! To jest chleb dnia powszedniego. Dlatego
modlimy siê ka¿dego dnia do Boga «PrzyjdŸ Królestwo Twoje, niech wzrasta Królestwo
Twoje», bo zbawienie nie przyjdzie z naszego sprytu, przebieg³oœci, naszej inteligencji
w rozwi¹zywaniu ró¿nych spraw. Zbawienie przyjdzie z ³aski Bo¿ej i przez codzienn¹
realizacjê tej ³aski w ¿yciu chrzeœcijañskim" - zaznaczy³ Franciszek.
Papie¿ Franciszek przytoczy³ znane s³owa Piusa XII, ¿e " Dzisiaj najwiêkszym grzechem
jest to, ¿e ludzie utracili poczucie grzechu". (...)
Dobrze, abyœmy siê dzisiaj pomodlili za nas samych, aby Pan dawa³ nam zawsze ³askê,
by nie traciæ poczucia grzechu, aby nie upada³o w nas Królestwo Bo¿e.
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Dlaczego kobiety p³acz¹
- Dlaczego p³aczesz? - ma³y ch³opiec zapyta³ sw¹ mamê.
- Poniewa¿ jestem kobiet¹, odpowiedzia³a mu.
- Nie rozumiem, odpowiedzia³.
Ona go przytuli³a i rzek³a: ...i nigdy siê nie dowiesz, ale nie martw siê, to normalne.
PóŸniej ch³opiec spyta³ swojego ojca, dlaczego mama p³acze bez powodu?
Wszystkie kobiety p³acz¹ bez powodu. ...by³o to wszystko co móg³ mu odpowiedzieæ.
Ma³y ch³opiec urós³ i sta³ siê mê¿czyzn¹ i wci¹¿ nie wiedzia³ dlaczego kobiety p³acz¹.
Nareszcie uklêkn¹³, z³o¿y³ rêce i zapyta³: Bo¿e... Dlaczego kobiety p³acz¹ (tak ³atwo)?
A Bóg mu odpowiedzia³...
...Kiedy tworzy³em kobietê postanowi³em j¹ uczyniæ wyj¹tkow¹. Stworzy³em jej ramiona
na tyle silne by mog³a dŸwigaæ ciê¿ar ca³ego œwiata! Da³em jej nadzwyczajn¹ si³ê,
pozwalaj¹c¹ jej rodziæ dzieci jak równie¿ znosiæ odrzucenie, spowodowane czasem przez
jej w³asne dzieci! Da³em jej stanowczoœæ, która pozwala jej na opiekê nad rodzin¹
i przyjació³mi.
Niestraszna jej choroba!
Stworzy³em j¹ wra¿liw¹, aby kocha³a wszystkie dzieci, nawet wtedy, gdy jej w³asne
j¹ bardzo skrzywdz¹!
Da³em jej si³ê, aby opiekowa³a siê swoim mê¿em mimo jego wad. Zrobi³em j¹ z ¿ebra jej
mê¿a, tak, aby chroni³a jego serce!
Da³em jej m¹droœæ, aby wiedzia³a, ¿e dobry m¹¿ nigdy nie skrzywdzi swej ¿ony. Czasem
jednak testuje jej si³ê i wytrwa³oœæ ¿ony w wierze w niego.
Da³em jej równie¿ ³zê do wyp³akania. Jest to jej jedyna s³aboœæ! Jeœli kiedyœ zobaczysz,
¿e p³acze, powiedz jej jak bardzo j¹ kochasz i jak wiele robi dla innych. I jeœli nawet wci¹¿
p³acze, sprawi³eœ, ¿e poczu³a siê o wiele lepiej.
Ona jest wyj¹tkowa!
(autor nieznany)

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w poniedzia³ek, 10 lutego – œw. Scholastyka (†542), dziewica, bliŸniacza siostra œw. Benedykta,
który da³ pocz¹tek ¿yciu monastycznemu w Europie; Scholastyka w ¿eñskim klasztorze poœwiêci³a
siê s³u¿bie Bo¿ej (wspomnienie obowi¹zkowe).

* * * * * * * * * * * *
"MODLITWA PORANNA”
Dzieñ dobry, Panie Bo¿e!
Niech Pan Bóg mi dziœ pomo¿e
dzielnie znosiæ trudy codziennoœci
i d¹¿yæ do œwiêtoœci.
Mi³owaæ Bliskich i siebie.
Czuæ siê na ziemi, jak w niebie.
Wielbiæ Pana Boga dobrego:
Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Mieæ zaufanie do Jego wszechmocy,
do Jego Mi³oœci,
chêci niesienia pomocy.
Panie Bo¿e,
daj mi si³y,
bym by³ dziœ dla Wszystkich
pokorny, cierpliwy, uczynny i mi³y.
Marianna Jankowska (£om¿a, dnia 30 stycznia 2014 r.)

Str.4

Pos³aniec œw. Brunona Nr 134
Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800.
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
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
00

s
W 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
œw. o godz. 1800. Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 1700 na zapleczu.
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.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 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. Prze¿ywamy kolejn¹, pi¹t¹ niedzielê w ci¹gu roku. S³owo Bo¿e uczy nas dzisiaj, ¿e jako chrzeœcijanie
mamy byæ sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata, czyli tymi, którzy, choæ nieliczni, wyznaczaj¹ kierunek, w którym
nale¿y iœæ. Pomyœlmy zatem, jak realizujemy to zadanie w naszym ¿yciu codziennym. Mo¿e warto, byœmy
równie¿ w gronie rodzinnym siê nad tym zastanowili i podzielili siê wzajemn¹ refleksj¹, jak mo¿emy
to powierzone nam przez Chrystusa zadanie wype³niaæ.
2. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Lourdes. Dok³adnie
tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po og³oszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczêciu, Matka Najœwiêtsza
objawi³a siê Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie.
3. Œwiêto Matki Bo¿ej z Lourdes ³¹czymy z obchodami Œwiatowego Dnia Chorych. Mamy wiêc szczególn¹
okazjê do pog³êbienia wra¿liwoœci, refleksji i czynnego dzia³ania wobec cierpi¹cych i chorych,
osamotnionych, dla tych, których mamy blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Œwiat potrzebuje wielu
dobrych Samarytan. W naszym koœciele Mszê œw. ze specjalnym nabo¿eñstwem dla chorych bêdziemy
00
sprawowaæ o godz. 18 . Serdecznie proszê o pomoc wszystkim chorym, niepe³nosprawnym, seniorom
w dotarciu do naszej œwi¹tyni!
4. Zaœ w pi¹tek, 14 lutego, przypada œwiêto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa.
Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, znaj¹cy ró¿ne jêzyki z hebrajskim, syryjskim i ³acin¹
w³¹cznie, piastuj¹cy ró¿ne godnoœci koœcielne, podjêli wiele udanych wypraw misyjnych, miêdzy innymi
do kraju Chazarów na Krymie, do Bu³garii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii jêzyk s³owiañski.
Cyryl przet³umaczy³ Pismo Œwiête na jêzyk starocerkiewno-s³owiañski. Tym jêzykiem nadal pos³uguje siê
kilkadziesi¹t milionów braci prawos³awnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj œwiêci s¹ uwa¿ani
za aposto³ów S³owian. W 1980 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II og³osi³ ich wspó³patronami Europy,
podnosz¹c tym samym wspomnienie do rangi œwiêta.
5. Tego samego dnia przypada równie¿ liturgiczne wspomnienie œw. Walentego, obecnie przyzywanego jako
patrona narzeczonych i zakochanych. Warto jednak pamiêtaæ, by ten dzieñ nie by³ jedynie jeszcze jedn¹
okazj¹ do przelotnego zatrzymania siê na naszych uczuciach, lecz stawa³ siê okazj¹ do pog³êbienia
wzajemnej mi³oœci i ¿yczliwoœci.
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

