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RUCH RODZIN NAZARETAÑSKICH 
Ruch Rodzin Nazaretañskich wyrós³ z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (†2009) 

i ks. Andrzeja Buczela (†1994) oraz grupy osób œwieckich, którzy utworzyli w 1985 r. 
w Warszawie – w oparciu o kierownictwo duchowe – pierwsz¹ wspólnotê 
ewangelizacyjn¹. Od 1987 r. Ruch Rodzin Nazaretañskich zacz¹³ siê dynamicznie rozwijaæ 
w wielu diecezjach Polski, a tak¿e za granic¹. Znana i ceniona ksi¹¿ka autorstwa 
ks. Dajczera Rozwa¿ania o wierze jest w przewa¿aj¹cej mierze zapisem jego konferencji 
g³oszonych do cz³onków pierwszej wspólnoty. Tym, którzy pragn¹ g³êbokiego 
zjednoczenia z Chrystusem, daje ona praktyczne wskazania, jak kroczyæ ku Niemu 
na drodze wiary i nieustannego nawrócenia. Wzorem dla nas jest ¿ycie Œwiêtej Rodziny z Nazaretu , która uczy 
nas, ¿e œwiêtoœæ realizuje siê w codziennoœci prze¿ywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

1. Pragniemy, by centrum naszego ¿ycia stanowi³a Eucharystia , w której dociera do nas i udziela siê nam ca³e 
Bo¿e ¿ycie. Czêsty, a nawet codzienny, udzia³ w Mszy œw., adoracja Najœwiêtszego Sakramentu oraz oczekiwanie 
na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii maj¹ nas prowadziæ do eucharystycznego stylu ¿ycia.

2. Ruch powstawa³ wokó³ konfesjona³u. Maj¹c œwiadomoœæ potrzeby nieustannego nawracania siê, 
korzystamy czêsto, przynajmniej raz w miesi¹cu, z Sakramentu pokuty, który mo¿e przybraæ formê sta³ego 
spowiednictwa. W miarê potrzeby duchowej istnieje te¿ mo¿liwoœæ korzystania z kierownictwa duchowego.

3. Podejmuj¹c wolê Zbawiciela zawart¹ w Testamencie z Krzy¿a wyra¿on¹ s³owami: „Oto Matka twoja” 
(J 19,27), za przyk³adem œw. Jana Aposto³a, pragniemy ¿yæ w komunii z Maryj¹ i w tej komunii upatrujemy drogê 
do pe³nego zjednoczenia z Chrystusem.

4. Duchowoœæ Ruchu czerpie inspiracje z duchowoœci karmelitañskiej, a zw³aszcza z „ma³ej drogi” œw. Teresy 
od Dzieci¹tka Jezus, z duchowoœci œw. Maksymiliana Marii Kolbego, z orêdzia Bo¿ego Mi³osierdzia 
przekazanego przez œw. Faustynê Kowalsk¹, z przes³ania Matki Bo¿ej do œw. Juana Diego oraz z nauczania 
œw. Jana Paw³a II i jego osobistego zawierzenia siê Maryi.

5. Pragnienie ¿ycia duchowoœci¹ Ruchu mo¿emy potwierdziæ przez z³o¿enie Aktu oddania siê Matce Bo¿ej 
na wy³¹czn¹ s³u¿bê Koœcio³owi, który zawiera w sobie istotê duchowoœci Ruchu.

6. Misj¹ Ruchu jest prowadzenie jego cz³onków drog¹ ¿ycia wewnêtrznego do œwiêtoœci oraz aktywny udzia³ 
w apostolskiej misji Koœcio³a, podejmuj¹c wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w d¹¿eniu do œwiêtoœci 
skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zw³aszcza ku rodzinie.

7. Kap³ani pos³uguj¹cy w Ruchu tworz¹ wspólnotê kap³añsk¹, która jest istotn¹ pomoc¹ w ich formacji 
duchowej.

Obecnie Ruch w Polsce istnieje jako federacja ponad dwudziestu stowarzyszeñ diecezjalnych, dzia³aj¹c 
w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu Polski w czerwcu 2013 r. Delegatem Episkopatu 
do spraw Ruchu jest Ks. Bp Andrzej Siemieniewski. Nasz Ruch zosta³ przyjêty w czerwcu 2015 r., do Fraterni 
Katolickiej skupiaj¹cej ponad 150 ruchów i dzia³aj¹cej przy Papieskiej Radzie ds. Œwieckich. Jest to dla nas wielki 
zaszczyt. Ruch skupia osoby ró¿nych stanów: osoby wolne, ma³¿onków, ca³e rodziny, ale te¿ pojedynczo mê¿ów 
czy ¿ony. Ka¿dy z nas jest na swojej indywidualnej drodze ku Bogu i w ró¿ny sposób odkrywamy Jego obecnoœæ 
w ¿yciu, st¹d te¿ bywa, ¿e i odmienny jest czas naszego nawrócenia. Dlatego te¿ pojedyncze zaanga¿owanie 
mê¿a czy ¿ony pozwala przez jego modlitwê i osobiste nawrócenie, do³¹czyæ w innym czasie do wspólnoty 
wspó³ma³¿onkowi. 

W naszej parafii spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 17 w sali na zapleczu koœcio³a. 
Zapraszamy do udzia³u w organizowanej przez Ruch pielgrzymce na Jasn¹ Górê, która odbêdzie siê 
26 listopada. Bêdzie to czas wewnêtrznego wyciszenia i radosnego przygotowania na przyjœcie Pana. 

Kontakt: Agata 508493414. www.rrn-lomza.pl    Opiekunem w naszej parafii jest ks. Piotr.
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 18,9-14).

Jezus powiedzia³ do niektórych, co ufali sobie, ¿e s¹ sprawiedliwi, a innymi gardzili, tê 
przypowieœæ: Dwóch ludzi przysz³o do œwi¹tyni, ¿eby siê modliæ, jeden faryzeusz a drugi celnik. 
Faryzeusz stan¹³ i tak w duszy siê modli³: Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, 
oszuœci, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten celnik. Zachowujê post dwa razy w tygodniu, dajê dziesiêcinê 
ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik sta³ z daleka i nie œmia³ nawet oczu wznieœæ ku niebu, 
lecz bi³ siê w piersi i mówi³: Bo¿e, miej litoœæ dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszed³ 
do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê 
uni¿a, bêdzie wywy¿szony.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KTO SIÊ WYWY¯SZA, BÊDZIE PONI¯ONY!

Obserwuj¹c codzienne ¿ycie, z ³atwoœci¹ mo¿na dostrzec, jak bardzo ludzie 
pragn¹ wywy¿szyæ siê ponad drugich. Czyni¹ to kosztem innych, nieraz nara¿aj¹c 
siê na œmiesznoœæ. Czêsto ukryta w cz³owieku pycha czeka na okazjê, aby mog³a siê 
rozwin¹æ. 

Nauczycielka lubiana przez uczniów i nauczycieli zosta³a dyrektorem szko³y. 
Po trzech tygodniach nie mo¿na by³o siê ju¿ z ni¹ dogadaæ. Woda sodowa uderzy³a jej 
do g³owy. Kole¿anki zastanawia³y siê nad tym, co siê z ni¹ sta³o. Pycha, skutecznie 
odcinaj¹ca cz³owieka od ludzi, utajona w niej niby choroba, ujawni³a siê w ca³ej 
okaza³oœci. Pycha i zadowolenie z siebie charakteryzowa³y faryzeusza z dzisiejszej 
Ewangelii. To by³o powodem, ¿e odszed³ on nieusprawiedliwiony! 
Co usprawiedliwi³o celnika w oczach Bo¿ych? Jego pokora!

Aby dobrze siê modliæ, musimy byæ pokorni i mieæ œwiadomoœæ tego, do Kogo siê 
mówi; kim jest cz³owiek wobec Boga i o co prosi. Faryzeusz móg³ tyle rzeczy powiedzieæ Bogu, a zmarnowa³ 
czas modlitwy na wypominanie grzechów celnika i innych ludzi. Zaœlepiony pych¹ by³ przeœwiadczony o swojej 
doskona³oœci. W modlitwie dostrzega³ nie Boga, ale celnika. Cz³owiek wynios³y nie jest w stanie pracowaæ 
nad sob¹ i rozwijaæ siê duchowo. Stawaæ siê w oczach Bo¿ych coraz lepszym jest mo¿liwe jedynie wtedy, 
gdy dzia³a w cz³owieku ³aska Bo¿a, która go oczyszcza, usprawiedliwia i uœwiêca. Bóg daje tê ³askê tylko temu, 
kto prosi pokornie: „Bo¿e, miej litoœæ dla mnie grzesznika!”. Tylko tacy bêd¹ wywy¿szeni, bo Chrystus 
nie za „doskona³ych”, lecz za grzeszników da³ siê ukrzy¿owaæ.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Ojciec Œwiêty na Œwiêcie Dziadków: kultura ¿ycia, przekazywanie wiary    (15.10.2016)
(...) Ojciec Œwiêty podkreœli³ mi³oœæ, wdziêcznoœæ i szacunek Koœcio³a dla osób starszych. „S¹ one istotn¹ czêœci¹ wspólnoty chrzeœcijañskiej 

i spo³eczeñstwa. W szczególnoœci reprezentuj¹ korzenie i pamiêæ narodu. Jesteœcie wa¿n¹ obecnoœci¹, gdy¿ wasze doœwiadczenie stanowi 
cenny skarb, niezbêdny, aby patrzeæ w przysz³oœæ z nadziej¹ i odpowiedzialnie. Wasza dojrza³oœæ i m¹droœæ, nagromadzone przez lata, mog¹ 
pomóc m³odszym, podtrzymuj¹c ich w drodze wzrastania i otwierania siê na przysz³oœæ, w poszukiwaniu w³asnej drogi. Osoby starsze bowiem 
daj¹ œwiadectwo, ¿e nawet w najtrudniejszych doœwiadczeniach nigdy nie nale¿y traciæ ufnoœci w Bogu i wiary w lepsz¹ przysz³oœæ. S¹ one jak 
drzewa, które nadal wydaj¹ owoce; chocia¿ pod brzemieniem lat, mog¹ dawaæ oryginalny wk³ad na rzecz spo³eczeñstwa bogatego w wartoœci 
oraz utwierdzania kultury ¿ycia”.

(...) Papie¿ nie pomin¹³ te¿ tych osób starszych, które z powodu z³ego stanu zdrowia potrzebuj¹ opieki. 
„Instytuty goszcz¹ce starców powo³ane s¹ do tego, by byæ miejscami cz³owieczeñstwa i pe³nej mi³oœci troski, gdzie o ludziach najs³abszych 

nie zapomina siê ani siê ich nie zaniedbuje, lecz odwiedza siê ich, pamiêta siê o nich i strze¿e ich jako starszych braci i siostry. W ten sposób 
wyra¿a siê wdziêcznoœæ tym, który tyle dali wspólnocie i s¹ jej korzeniami. Instytucje i ró¿ne podmioty spo³eczne mog¹ jeszcze wiele zrobiæ, 
aby pomóc osobom starszym wyra¿aæ jak najlepiej swe umiejêtnoœci, aby u³atwiæ im aktywne uczestnictwo, a zw³aszcza, aby ich godnoœæ jako 
osób zawsze respektowaæ i doceniaæ. W tym celu trzeba przeciwstawiaæ siê szkodliwej kulturze odrzucania, która spycha starców na margines, 
uwa¿aj¹c ich za nieu¿ytecznych”.

Ojciec Œwiêty przytoczy³ opowiedziany mu kiedyœ przyk³ad takiego odrzucania. W pewnej rodzinie schorowanemu dziadkowi kazano jeœæ 
w kuchni, a nie przy wspólnym stole. Po kilku dniach ma³y wnuczek zacz¹³ przy zabawie zbieraæ kawa³ki drewna i narzêdzia stolarskie. Zapytany 
przez ojca, co robi, odpowiedzia³, ¿e przygotowuje dla niego stolik, ¿eby go przy nim posadziæ na staroœæ w kuchni. Zachêcaj¹c do 
powstrzymania tej „kultury odrzucenia”, Franciszek wskaza³ na potrzebê umacniania wiêzi miêdzy pokoleniami. 

„I rozmawiajcie ze swoimi wnukami, rozmawiajcie. Pozwólcie im zadawaæ wam pytania. S¹ ró¿ni od was, robi¹ co innego, lubi¹ inn¹ 
muzykê, ale potrzebuj¹ dziadków, tego, ¿eby ci¹gle rozmawiaæ. To po to, by dawaæ im m¹droœæ. Dobrze mi robi czytaæ, jak Józef i Maryja zanieœli 
Dzieci¹tko Jezus, które mia³o 40 dni, do œwi¹tyni, a tam spotkali dwoje dziadków, którzy byli m¹droœci¹ ludu, którzy chwalili Boga, aby ta 
m¹droœæ rozwija³a siê dalej z tym Dzieciêciem. To dziadkowie przyjêli Jezusa w œwi¹tyni, a nie kap³an – to by³o dopiero potem. Dziadkowie. 
Przeczytajcie o tym w Ewangelii £ukasza – jest bardzo piêkne!”. (...)
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Syn Bo¿y 

Gdy w ró¿nych urzêdach trzeba bli¿ej okreœliæ to¿samoœæ konkretnej 
osoby, to najczêœciej nale¿y podaæ imiê ojca, na przyk³ad „Jan, syn 
Tadeusza”. Osoba w ten sposób wype³niaj¹ca formularz przynajmniej dla 
urzêdnika staje siê kimœ znanym, kogo mo¿na bez wiêkszej trudnoœci 
zidentyfikowaæ. Jezus, g³osz¹c Ewangeliê, chcia³ wiedzieæ, czy s³uchacze 
dobrze j¹ rozumiej¹, a tym samym – czy dobrze Go znaj¹. Pyta³ wiêc 
swych uczniów, za kogo ludzie Go uwa¿aj¹. Okazywa³o siê, ¿e opinie 
na temat to¿samoœci Jezusa by³y ró¿ne, czasem bardzo dalekie 
od prawdy. Jednak gdy w wyznaniu Piotra pad³o w³aœciwe okreœlenie 
osoby Jezusa: „Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego” (Mt 16,16), to zosta³o 
ono w sposób niezwykle uroczysty potwierdzone przez Mistrza: 
„B³ogos³awiony jesteœ, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawi³y ci 
tego cia³o i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). S¹ ludzie, na przyk³ad Œwiadkowie 
Jehowy, którzy nie wierz¹ w to, ¿e Jezus jest Bogiem, Synem Bo¿ym, Drug¹ Osob¹ Trójcy Œwiêtej. 
Kwestia ta jest bardzo wa¿na, poniewa¿ niewiara w boskoœæ Jezusa Chrystusa, równa siê wykluczeniu 
z chrzeœcijañstwa samej jego istoty. Jeœli Jezus nie jest Bogiem, to trzeba by uznaæ, ¿e nigdy nie by³o 
Bo¿ego Wcielenia, ¿e krzy¿ Jezusa nie jest tym, za co go uwa¿amy, i ¿e Bóg nie jest obecny w Eucharystii 
(por. KKK 454). Jezus na ró¿ne sposoby daje do zrozumienia, ¿e jest Synem Bo¿ym. Wobec Boga ka¿dy 
cz³owiek, a nawet ca³y Naród Wybrany by³ nazywany synem (por. KKK 441). Jednak synostwo Jezusa jest 
jedyne, wy³¹czne i rzeczywiste. Jezus wyraŸnie podkreœla wy³¹cznoœæ swego synowskiego stosunku 
do Boga. Nigdy nie mówi „nasz Ojciec”, ale tylko „mój Ojciec” lub „mój Ojciec – wasz Ojciec”. Stwierdza 
otwarcie: „Wszystko przekaza³ Mi Ojciec mój” (Mt 11,27). Owa wy³¹cznoœæ synowskiego stosunku 
do Boga szczególnie uwydatnia siê w modlitwie, gdy Chrystus zwraca siê do Boga jako do Ojca, 
u¿ywaj¹c aramejskiego s³owa „Abba”. S³owo „Abba” wyra¿a szczególn¹ bliskoœæ synowsk¹ i stanowi te¿ 
w ustach Jezusa wyraz bezgranicznego oddania siê Ojcu i Jego woli. Natomiast w innym kontekœcie 
Jezus u¿ywa zwrotu „Ojciec wasz”, np. „Ojciec wasz jest mi³osierny” (£k 6, 36); „Ojciec wasz, który jest 
w niebie” (Mk 11,25). Podkreœla w ten sposób swoistoœæ w³asnej relacji do Ojca, pragn¹c równoczeœnie, 
aby to Bo¿e ojcostwo udzieli³o siê za Jego spraw¹ innym (por. KKK 443). Przekonanie o synostwie Bo¿ym 
Jezusa zosta³o potwierdzone g³osem z nieba przy chrzcie w Jordanie (por. Mk 1,11) oraz na górze 
przemienienia (por. Mk 9,7). W obydwu przypadkach Ewangeliœci mówi¹, ¿e to Ojciec og³asza Jezusa 
swym „Synem umi³owanym” (por. Mt 3,17; £k 3,22). Prawda o Bo¿ym synostwie Jezusa by³a dla wielu 
¯ydów nie do przyjêcia i sta³a siê powodem postawienia Zbawicielowi zarzutu bluŸnierstwa. Dlatego 
¯ydzi „usi³owali Go (...) zabiæ, bo nie tylko nie zachowywa³ szabatu, ale nadto Boga nazywa³ swoim 
Ojcem, czyni¹c siê równym Bogu” (J 5, 18). W czasie procesu na pytanie arcykap³ana Kajfasza: 
„Poprzysiêgam Ciê na Boga ¿ywego, powiedz nam: czy Ty jesteœ Mesjasz, Syn Bo¿y?” Jezus odpowiada 
po prostu: „Tyœ powiedzia³”, czyli: „Tak, Ja Nim jestem” (Mt 26,63-64). Tak wiêc mo¿na powiedzieæ, 
¿e ostatecznie Jezus umiera³ na krzy¿u za prawdê o swoim Bo¿ym synostwie. Potwierdzaj¹ to z³oœliwi 
œwiadkowie ukrzy¿owania: „Ci zaœ, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrz¹sali g³owami, 
mówi¹c: «jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, zejdŸ z krzy¿a...»” (Mt 27,39-40). Setnik rzymski, mimo ¿e jest 
poganinem, patrz¹c na agoniê Jezusa, s³ysz¹c szyderstwa oraz s³owa, z jakimi Chrystus z krzy¿a zwraca³ 
siê do Ojca, daje jeszcze jedno zadziwiaj¹ce œwiadectwo Boskiej to¿samoœci Jezusa: „Prawdziwie, ten 
cz³owiek by³ Synem Bo¿ym” (Mk 15,39). Czy wiedza i wiara o odwiecznym Synu Bo¿ym, który zamieszka³ 
poœród nas i sta³ siê prawdziwie jednym z nas (por. KDK 22) raduje nasze serce i pobudza do wiêkszej 
mi³oœci? Czy wype³niamy polecenie Boga Ojca, który wskazuj¹c na Jezusa jako Swojego Syna 
powiedzia³: „Jego s³uchajcie?” Zapamiêtajmy: Nasza wiara opiera siê tym jednym najwa¿niejszym 
wydarzeniu w historii: Syn Bo¿y zst¹pi³ z nieba, sta³ siê cz³owiekiem i umar³ na krzy¿u i zmartwychwsta³ 
dla naszego zbawienia. Taki wniosek i tak¹ wiarê chce wzbudziæ œw. Jan, gdy koñczy sw¹ Ewangeliê 
s³owami: „Te zaœ [znaki] zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, i abyœcie 
wierz¹c mieli ¿ycie w imiê Jego” (J 20, 31). 
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartoœci pokornej, ufnej, 
wytrwa³ej modlitwy. Gdy stanê w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sob¹, uznam 
swoj¹ s³aboœæ i grzesznoœæ, wtedy zostanê wys³uchany i Pan udzieli mi swojej ³aski. 
Przyk³adem takiej modlitwy jest modlitwa ró¿añcowa, której szczególnie poœwiêcony jest 
paŸdziernik. Zapraszamy was, drodzy parafianie, do wspólnego odmawiania ró¿añca 
codziennie po Mszy œw. o godz. 18  w naszym koœciele parafialnym.

2. Dziœ prze¿ywamy Œwiatowy Dzieñ Misyjny, który w naszej OjczyŸnie rozpoczyna Tydzieñ 
Misyjny. Podczas ró¿añcowych nabo¿eñstw w tym tygodniu bêdziemy omadlaæ dzie³o 
misyjne Koœcio³a. Ofiary sk³adane dzisiaj na tacê przeznaczymy na materialn¹ pomoc 
misjom i misjonarzom. 

3. Zbli¿a siê listopad, miesi¹c poœwiêcony modlitwie za naszych zmar³ych. Pozdrowienia 
Roczne, Nowennê ¯a³obn¹ i Msze œw. za zmar³ych mo¿na zamawiaæ w zakrystii albo 
w kancelarii parafialnej.

4. Pozdrawiamy serdecznie solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazuj¹c im najlepsze 
¿yczenia. Zmar³ych w ostatnim czasie parafian polecamy dobroci i mi³osierdziu Boga.

  Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• w pi¹tek, 28 paŸdziernika – œwiêci Aposto³owie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani 
w „katalogu” Aposto³ów jako krewni Pana Jezusa; wed³ug niektórych pisarzy 
wczesnochrzeœcijañskich mieli razem g³osiæ Ewangeliê i ponieœæ œmieræ mêczeñsk¹.

*   *   *

"Niech nasza droga bêdzie wspólna.

Niech nasza modlitwa bêdzie pokorna.

Niech nasza mi³oœæ bêdzie potê¿na.

Niech nasza nadzieja bêdzie wiêksza od wszystkiego, 
co siê tej nadziei mo¿e sprzeciwiaæ.”

Jan Pawe³ II

00

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

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

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

0016  (w koœciele na cmentarzu)
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