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Biskup Janusz sk³ada ¿yczenia na Wielkanoc 
Umi³owani Bracia i Siostry,
Œwiêtowanie tajemnicy Wielkiej Nocy wpisuje siê 

w tym roku w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski 
oraz w Nadzwyczajny Rok Mi³osierdzia. Ojciec Œwiêty 
Franciszek - który w lipcu odwiedzi nasz¹ Ojczyznê - 
podkreœla, ¿e mi³osierdzie Bo¿e jest dane nam 
w s z y s t k i m  j a ko  ³ a s k a  n a  m o c y  œ m i e r c i  
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ka¿dy 
chrzeœcijanin jest powo³any do tego, by sam 
doœwiadczy³ Bo¿ego mi³osierdzia, ale i do tego, 
by  wobec  innych  by ³  mi ³os ierny,  zdo lny  
d o  p r a k t y k o w a n i a  d z i e ³  m i ³ o s i e r d z i a  
(por. Misericordiae vultus).

Wraz z Ksiê¿mi Biskupami ¿yczê Wam – Umi³owani 
Diecezjanie – radosnych Œwi¹t Wielkanocnych oraz si³y i odwagi potrzebnej do 
dawania œwiadectwa o mi³osiernej mi³oœci Boga wzglêdem nas.

£om¿a, dnia 21 marca 2016 r.
+ Janusz Stepnowski
Wasz Biskup

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych Parafialny Zespó³ Caritas ¿yczy wszystkim naszym 
Dobrodziejom i Przyjacio³om, aby 
radoœæ, która jednoczy przy pustym 
Grobie nigdy w nas nie wygas³a, 
a Chrystus, który powsta³ z martwych, 
by³ nasz¹ si³a i moc¹ na ka¿dy trud 
i na ka¿d¹ chwilê naszego ¿ycia. 

Niech Zmartwychwsta³y zawsze 
bêdzie z nami i prowadzi nas po swojej 
Drodze wed³ug Prawdy, daj¹c nam 
swoje ̄ ycie.                         

            Wolontariusze i podopieczni
            Parafialnego Caritas

*   *   *   *   *   *   *
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 20,1-9).

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno, Maria 
Magdalena uda³a siê do grobu i zobaczy³a kamieñ od niego odsuniêty. Pobieg³a wiêc 
i przyby³a do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kocha³, i rzek³a do nich: 
«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono».

Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi uczeñ i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeñ wyprzedzi³ Piotra i przyby³ pierwszy do grobu. A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ 
le¿¹ce p³ótna, jednak¿e nie wszed³ do œrodka.

Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr, id¹cy za nim. Wszed³ on do wnêtrza grobu i ujrza³ 
le¿¹ce p³ótna oraz chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie razem z p³ótnami, 
ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym miejscu.

Wtedy wszed³ do wnêtrza tak¿e i ów drugi uczeñ, który przyby³ pierwszy do grobu. 
Ujrza³ i uwierzy³. Dot¹d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, ¿e On ma 
powstaæ z martwych.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NIEWIDZIALNY, ALE BARDZIEJ DOSTÊPNY

Jezus zmartwychwsta³ i nie chodzi ju¿ po ziemi. Niegdyœ „przeszed³ On, 
dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich”. Czy mamy mniejsze szanse, 
aby doœwiadczyæ Jego mi³oœci?

Nie. Œwiêty Piotr, którego œwiadectwo znajduje siê w przekazie Dziejów 
Apostolskich, widzia³ Jezusa i zna³ jako cz³owieka oraz jako pe³nego mocy 
Syna Bo¿ego. My dzisiaj nie widzimy naszego Pana, ale to dok³adnie ten sam 
Jezus. Jedyna ró¿nica jest taka, ¿e teraz mo¿e doœwiadczyæ Go ka¿dy 
obywatel Ziemi, a nie tylko Palestyny. Chrystus czyni³ wiele dobra 

na p³aszczyŸnie fizycznej i duchowej, np. uzdrawia³ ludzi, odpuszcza³ grzechy, rozmna¿a³ chleb, 
przemieni³ wodê w wino, g³osi³ prawdê o Bogu, modli³ siê i uczy³ modlitwy. Œmieræ 
nie zakoñczy³a Jego dzia³ania. Zmartwychwstanie to cud, który z³ama³ wszelkie ludzkie granice 
i pozwala Jezusowi czyniæ dobro na ca³ym œwiecie, a nie tylko wobec ludzi, do których uda³o Mu 
siê fizycznie dotrzeæ. Ka¿dy oddech cz³owieka to dowód, ¿e w atmosferze znajduje siê tlen, 
chocia¿ nie jest on widoczny dla ludzkiego oka. Ka¿dy akt ludzkiej wiary, przyjête odpuszczenie 
grzechów, us³yszane i wcielone w ¿ycie S³owo Ewangelii to dowody, ¿e Jezus ¿yje i dzia³a 
w œwiecie. Jest niewidzialny, ale dostêpny bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem. Jedyna 
przeszkoda, która nie pozwala dzia³aæ Chrystusowi to przeciwna wola cz³owieka. Dlatego 
Pawe³ zachêca: „d¹¿cie do tego, co w górze” (II czytanie).  Módlmy siê, aby codzienny bieg 
naszego ¿ycia nie oddali³ nas od Jezusa. Ale, podobnie jak pêd Aposto³ów do pustego grobu, 
by³ biegiem ku Chrystusowi i z Chrystusem.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Eucharystia to mi³oœæ, która staje siê s³u¿b¹. Jest to wspania³a obecnoœæ Chrystusa, który 

pragnie nakarmiæ ka¿dego cz³owieka, zw³aszcza zaœ najs³abszych, aby uczyniæ ich zdolnymi 
do drogi œwiadectwa poœród doznawanych na œwiecie trudnoœci. I nie tylko! Daj¹c siê nam 
na pokarm, Jezus zaœwiadcza, ¿e mamy nauczyæ siê dzieliæ z innymi tym pokarmem, aby sta³ siê 
prawdziw¹ komuni¹ ¿ycia z wszystkimi potrzebuj¹cymi. On siê nam daje i wymaga, byœmy 
w Nim trwali, a¿eby czyniæ to samo.”              (papie¿ Franciszek)
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Zmartwychwstanie Jezusa – fikcja czy fakt?
Wielu ludzi traktuje historiê zmartwychwstania Jezusa jak legendê lub nadaje jej znaczenie 

wy³¹cznie symboliczne. Istnieje jednak szereg pytañ, na które nie sposób sensownie 
odpowiedzieæ przy za³o¿eniu, ¿e zmartwychwstanie Jezusa jest fikcj¹. Jeœli Jezus 
nie zmartwychwsta³, jak wyjaœniæ biblijne relacje mówi¹ce o ludziach, którzy – po Jego œmierci – 
widzieli Go ¿ywego? Aposto³ Pawe³ pisze (w jednym ze swoich listów), ¿e zmartwychwsta³ego 
Jezusa widzia³o ponad piêciuset œwiadków. Wiêkszoœæ z nich ¿y³a, w czasie gdy Pawe³ pisa³ swój 
list (1 Kor. 15,6). Prawdziwoœæ jego relacji ³atwo by³o zweryfikowaæ rozmawiaj¹c ze œwiadkami, 
na których siê powo³ywa³! Czy¿by przeciwnicy rodz¹cego siê ruchu Jezusa nie podjêli tego 
tropu? A jeœli podjêli, dlaczego nie upublicznili wyników dochodzenia? Nie by³y po ich myœli? 
Pierwsi chrzeœcijanie byli ostro zwalczani przez miejscowe w³adze religijne oraz pañstwowe. 
Dlaczego przeciwnicy uczniów Jezusa tracili energiê œcigaj¹c ich, zamykaj¹c do wiêzienia 
i zabijaj¹c, skoro wystarczy³o pokazaæ Jego cia³o? Nie by³o czego pokazywaæ? Jeœli Jezus 
nie zmartwychwsta³, czym wyjaœniæ radykaln¹ zmianê, która nast¹pi³a w Jego uczniach krótko 
po jego œmierci? Przera¿eni, przygnêbieni i bezradni chowaj¹ siê przed œwiatem. Wkrótce 
jednak odwa¿nie – nie bacz¹c na niebezpieczeñstwa – zaczynaj¹ g³osiæ, ¿e widzieli Jezusa. 
Tysi¹ce ludzi nawracaj¹ siê ju¿ w pierwszych dniach. Wszyscy tak ³atwo uwierzyli w k³amstwo? 
Czy mo¿e dostrzegli w aposto³ach coœ, czego nie byli w stanie wyt³umaczyæ inaczej, ni¿ faktem 
zmartwychwstania Jezusa? Obiektywni religioznawcy przyznaj¹, ¿e pisma Nowego Testamentu 
reprezentuj¹ bardzo wysoki poziom etyczny i ustanawiaj¹ wysokie standardy moralne. 
Bezstronni historycy przyznaj¹ zaœ, ¿e chrzeœcijañstwo dokona³o moralnej rewolucji, wp³ywaj¹c 
na ¿ycie spo³eczne, prawodawstwo, kulturê itp. Czy to mo¿liwe, ¿e ca³y ten imponuj¹cy system 
etyczny zosta³ zbudowany na k³amstwie? Czy aposto³owie – znani z prawego ¿ycia i zachêcaj¹cy 
innych do odrzucenia z³a – spreparowali historiê o zmartwychwstaniu Jezusa? Czy – znosz¹c 
przeœladowania i cierpi¹c niedostatek – poœwiêcili ¿ycie g³oszeniu k³amstwa? Spoœród 
dwunastu aposto³ów, jedenastu nie doczeka³o staroœci – zginêli g³osz¹c Ewangeliê o Jezusie, 
który powsta³ z martwych! Dwunasty, doczeka³ sêdziwego wieku, ale wiernoœæ Jezusowi 
przyp³aci³ zes³aniem do obozu pracy. Oddali ¿ycie za coœ, o czym wiedzieli, ¿e jest k³amstwem? 
A mo¿e spotkanie zmartwychwsta³ego Jezusa sprawi³o, ¿e g³oszenie prawdy o Nim sta³o siê 
dla nich wa¿niejsze ni¿ wygoda i ratowanie w³asnego ¿ycia?

Aposto³owie ruszyli w œwiat g³osz¹c Ewangeliê. Pod koniec pierwszego wieku spo³ecznoœci 
chrzeœcijañskie istnia³y ju¿ w g³ównych miastach imperium rzymskiego, dwieœcie lat póŸniej 
setki wspólnot g³osi³y Ewangeliê praktycznie we wszystkich g³ównych zak¹tkach imperium. 
Dziœ, dwadzieœcia wieków po narodzeniu Jezusa, Biblia (w ca³oœci lub we fragmentach) jest 
dostêpna w ponad 2400 jêzykach. Ewangelia zaœ jest g³oszona przez radio, telewizjê, internet. 
Dociera do wszystkich narodów œwiata. Dok³adnie tak, jak to zapowiedzia³ Jezus (Mat 24,14; 
£uk 24,47). Przypadek? Czy mo¿e dowód na to, ¿e Jezus wiedzia³, co mówi? Ka¿dego dnia, tysi¹ce 
ludzi nawracaj¹ siê do Boga, uznaj¹c Jezusa za Zbawiciela i doœwiadczaj¹c „nowego narodzenia" 
(Jan 3,3). Ich ¿ycie zmienia siê. Doœwiadczaj¹ wolnoœci, pokoju, przebaczenia. Mówi¹, ¿e Jezus 
da³ im moc do nowego ¿ycia. Uzale¿nieni doznaj¹ uwolnienia. Oszuœci zaczynaj¹ prowadziæ 
uczciwe ¿ycie. Przestêpcy wielbi¹ Jezusa i pomagaj¹ innym. Przyt³oczeni i cierpi¹cy – dziêki 
Bo¿ej mocy – potrafi¹ stawiaæ czo³a trudnoœciom. Ludzie prowadz¹cy rozwi¹z³e ¿ycie zaczynaj¹ 
brzydziæ siê nieczystoœci¹ i opowiadaj¹ innym o Bogu. Mimo ¿e nie zobaczysz tego w TV, 
te rzeczy dziej¹ siê ka¿dego dnia, w ka¿dej czêœci œwiata. Zbiorowa histeria? Zbieg okolicznoœci? 
A mo¿e jednak kolejna rzecz, której nie sposób sensownie wyjaœniæ bez uznania, 
¿e zmartwychwstanie Jezusa jest faktem.



str. 4 Pos³aniec œw. Brunona

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a

Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50

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

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. W ten radosny dzieñ zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliœmy do naszego 
parafialnego koœcio³a, aby wyœpiewaæ radosne Alleluja. Chcemy razem z ca³ym 
stworzeniem dziêkowaæ za dzie³o odkupienia, za Chrystusowe zwyciêstwo nad œmierci¹, 
grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Aposto³owie, biegniemy do grobu, który jest 
pusty, próbujemy zrozumieæ to, co siê wydarzy³o tej nocy i poranka i chcemy wo³aæ: 
„Zmartwychwsta³ ju¿ Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. 

Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Goœciom, pragniemy przekazaæ najserdeczniejsze 
¿yczenia, aby zmartwychwsta³y Pan i Zbawiciel opromienia³ swoj¹ ³ask¹ 
i b³ogos³awieñstwem ka¿d¹ chwilê ¿ycia i by udziela³ zdrowia i wszelkich potrzebnych 
darów. 

2. Jutro Poniedzia³ek w oktawie Wielkanocy. Msze Œwiête o godz. 7 , 9 , 11 , 13  i 18 . 

Z racji oktawy w najbli¿szy pi¹tek nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów 
miêsnych.

3. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy obchodziæ niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego i rozpoczniemy 
Tydzieñ Mi³osierdzia. Naszym przygotowaniem do tego œwiêta niech bêdzie codzienne 
odmawianie koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia, wspólnie koronkê bêdziemy odmawiaæ 
przed Msz¹ Œwiêt¹. 

4. Ze s³owami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy ¿eœ zmartwychwsta³, ¿e ten cud 
prawdziwy i z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem i wielkanocnym pozdrowieniem œwiêtujmy 
w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem 
powróæmy do naszych domów i pójdŸmy z radosnym orêdziem o zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa do szkó³ i miejsc pracy.

   

00 00 00 00 00

          Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *

Zwyciê¿y³a MI£OŒÆ, zwyciê¿y³o MI£OSIERDZIE!!!

             papie¿ Franciszek

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18
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