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On, Bóg, udziela nam ³aski, która pomaga nam 
przetrwaæ, kiedy pojawia siê choroba, bezrobocie, 
kryzys w rodzinie czy inna trudna sytuacja. 
Kierujmy wiêc wszystkie nasze proœby do Pana 
z pe³nym zaufaniem, prosz¹c Go, aby przymno¿y³ 
nam wiary. B¹dŸmy wytrwali. Proœmy naszego Ojca 
w niebie i nigdy nie ustawajmy.

                ks. Dariusz

Wierzyæ to byæ przekonanym, ¿e Bóg w swojej m¹droœci, mi³oœci 
i opatrznoœci ma moc wys³uchaæ wszystkich naszych modlitw 
oraz ¿e pragnie udzielaæ nam dobrych darów we wszystkich 
mo¿liwych postaciach. 

To tak¿e ufaæ, ¿e Ojciec niebieski nigdy nie zapomni o swoich 
dzieciach.

Naturalnie istnieje wiele przyczyn, dla których odpowiedŸ 
na nasz¹ modlitwê mo¿e byæ inna ni¿ byœmy sobie tego ¿yczyli. Bóg 
zawsze chce nam dawaæ dobre dary, jednak czasem dobro, o które 
zabiegamy, nie jest wed³ug Niego tym dobrem, które jest nam 
najbardziej potrzebne.

Jeœli chcemy zobaczyæ odpowiedŸ na nasz¹ modlitwê, proœmy z ca³¹ 
wiar¹, na jak¹ nas staæ.

Modlitwa nie jest zastrze¿ona dla najtrudniejszych problemów, 
z którymi musimy siê zmagaæ. Mamy pe³ne prawo, a zarazem 
obowi¹zek codziennie wstawiaæ siê do Boga za swoim 
wspó³ma³¿onkiem i rodzin¹, powierzaæ Mu wszystkie potrzeby 
œwiata, modliæ siê za naszych przyjació³, znajomych, nawet naszych 
wrogów. Poleci³ nam to sam Jezus, ucz¹c nas modliæ siê o chleb 
powszedni i wybawienie od z³a. Dla Niego nie ma próœb zbyt ma³ych 
czy niedoœæ wa¿nych. Wszystko dla Niego jest wa¿ne, bo wa¿ni dla 
Niego jesteœmy my. Dowodem jest to, ¿e ofiarowa³ za nas w³asnego 
Syna, naszego Pana Jezusa. 
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Ewangelia wg Œw. Jana (14,15-21) 

„Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie 
zachowywaæ moje przykazania. Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby z wami by³ na zawsze - Ducha Prawdy, którego 
œwiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 
znacie, poniewa¿ u was przebywa i w was bêdzie. Nie zostawiê was 
sierotami: Przyjdê do was. Jeszcze chwila, a œwiat nie bêdzie ju¿ Mnie 
ogl¹da³. Ale wy Mnie widzicie, poniewa¿ Ja ¿yjê i wy ¿yæ bêdziecie. W owym 
dniu poznacie, ¿e Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma 
przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi³uje. Kto zaœ Mnie mi³uje, ten 
bêdzie umi³owany przez Ojca mego, a równie¿ Ja bêdê go mi³owa³ i objawiê 
mu siebie.”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
WARTOŒÆ UŒMIECHU 

Darz¹c uœmiechem uszczêœliwiasz serce. 
Uœmiech bogaci obdarzonego nie zubo¿aj¹c daj¹cego. 
Nie trwa d³u¿ej ni¿ chwila, ale jego wspomnienie zostaje na d³ugo. 
Nikt nie jest tak bogaty, by móg³ nim pogardziæ, ani tak ubogi, by nie móg³ nim darzyæ. 
Uœmiech niesie radoœæ rodzinie, 
umacnia w pracy, 
œwiadczy o przyjaŸni. 
Uœmiech podnosi na duchu zmêczonych, 
leczy ze smutku. 
Gdy wiêc napotkasz kogoœ o twarzy ponurej, 
obdarz go hojnie uœmiechem, 
któ¿ bowiem bardziej go potrzebuje ni¿ ten, kto nie potrafi go dawaæ? 

Faber 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
"Prymas  Tysi¹clecia”

Urodzi³ siê na naszym Podlasiu w Zuzeli.
Tak bardzo chcia³ byæ kap³anem Pana.
Odprawiæ chocia¿ jedn¹
Mszê œwiêt¹...
Bo ma³o mia³ si³,
by³ chorowity...

 A Pan Go powo³a³
do pasterzowania
w Polskiej owczarni -
powojennej, biednej
i komunistycznej...

Bierzmy przyk³ad z Prymasa Tysi¹clecia.
Módlmy siê o Jego beatyfikacjê 
w dowód wdziêcznoœci za Jego ofiarne ¿ycie dla Polski.                                                            

Wiersz napisany na 30 rocznicê œmierci Prymasa Tysi¹clecia. 
Marianna Jankowska, £om¿a, 22 maja 2011r.
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HUMOR

O w³aœciwej kolejnoœci 

Na katechezie ksi¹dz pyta dzieci: 
- Jaki jest pierwszy sakrament? 
- Ma³¿eñstwo - odpowiada dziewczynka 
- A w³aœnie, ¿e nie, bo chrzest - odpowiada kap³an 
- O nie, proszê ksiêdza - protestuje uczennica - Ja pochodzê z porz¹dnej rodziny, 
u nas najpierw jest ma³¿eñstwo, a dopiero potem chrzest!

**********************************************

O ¿yciu Ewangeli¹ 

Ch³opak wróci³ z rekolekcji oazowych.
- Mamo, od dzisiaj ¿yjemy wed³ug Ewangelii - oznajmi³ od progu.
Matka pomyœla³a, pokiwa³a g³ow¹ i nazajutrz skoro œwit wkroczy³a do pokoju 
m³odziana.
- Synu, mówiê ci, wstañ! - zagrzmia³a mu nad uchem. 
Syn otworzy³ jedno oko i wymamrota³:
- Niewiasto, nie nadesz³a jeszcze moja godzina.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA!

Dzisiaj publikujemy drug¹ ³amig³ówkê; ju¿ za tydzieñ ostatnia zagadka 
i kupon do wype³nienia. 

Cicho szumi rzeka czysta,
z nieba Œwiêty Duch zstêpuje.
Jan z pokor¹ chyli czo³o,
gdy Pan Jezus chrzest przyjmuje…

Rzeka milknie ze wzruszenia,
ch³odn¹ fal¹ w dal odp³ywa…
Czy wy wiecie, moi mili,
jak ta rzeka siê nazywa?

Pan Jezus przyj¹³ chrzest w rzece  _ _ _ _ _ _ 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
MODLITWA O DOBRY HUMOR 
Panie, daj mi dobre trawienie i tak¿e coœ do przetrawienia. 
Daj mi zdrowie cia³a i pogodê ducha, bym móg³ je zachowaæ. 
Panie, daj mi prosty umys³, bym umia³ gromadziæ skarby ze wszystkiego, 
co dobre, i abym siê nie przera¿a³ na widok z³a, ale raczej bym potrafi³ wszystko 
dobrze zrozumieæ. 
Daj mi takiego ducha, który by nie zna³ znu¿enia, szemrania, wzdychania, skargi, 
i nie pozwól, bym siê zbytnio zadrêcza³ t¹ rzecz¹ tak zawadzaj¹c¹, która 
nazywa siê moim "ja". 
Panie, daj mi poczucie dobrego humoru. 
Udziel mi ³aski rozumienia ¿artów, abym potrafi³ odkryæ w ¿yciu odrobinê radoœci 
i móg³ sprawiaæ radoœæ innym. 

Œw. Tomasz Morus 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. 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 
00

sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. W tym tygodniu wchodzimy w czerwiec poœwiêcony Sercu Pana Jezusa. 
W naszym koœciele codziennie o godz. 18  bêdziemy odprawiali nabo¿eñstwa 
czerwcowe, podczas których œpiewamy Litaniê do Serca Pana Jezusa. Licznie 
uczêszczajmy na te nabo¿eñstwa, aby wynagrodziæ Panu Bogu wszystkie 
nasze grzechy i nieprawoœci. 
2. W œrodê, 1 czerwca, w Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka, na Eucharystiê 
zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modliæ siê 
o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeñstwo 
w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kocha³ dzieci, zatem pozwólmy 
wszystkim dzieciom przychodziæ do Niego po b³ogos³awieñstwo.
3. W tym tygodniu te¿ pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota 
miesi¹ca. Okazja do spowiedzi œwiêtej pierwszopi¹tkowej w naszym koœciele 
o godz. 17 .
4. W przysz³¹ niedzielê przypada uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. 
Ale z inicjatywy metropolity warszawskiego abpa Kazimierza Nycza od 2008 
roku w pierwsz¹ niedzielê czerwca obchodzone jest Œwiêto Dziêkczynienia. 
Choæ zosta³o ustanowione na terenie archidiecezji warszawskiej, w jego 
obchody w³¹czaj¹ siê równie¿ inne diecezje w Polsce. 

     Wasz Proboszcz

00

00

*   *   *   *   *
Kongres „Patriotyzm wczoraj, dziœ i jutro” - Sobota 4.06 - ZAPRASZAMY

Szczegó³y na tablicy og³oszeñ i na stronie internetowej.

_____________________________________________________________________________
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


