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Jezus jest gotów tak d³ugo wylewaæ na nas swoje 
mi³osierdzie, a¿ ogarnie ono ca³y œwiat. Nie stanie siê to 
jednak automatycznie. My chrzeœcijanie mamy do 
odegrania niezwykle wa¿n¹ rolê w realizacji tej Jego misji. 
To my jesteœmy Cia³em Jezusa! Na tym œwiecie jesteœmy 
Jego rêkami i stopami, Jego oczami i uszami. Proœmy Boga, 
aby nape³nia³ nas Chrystusowym wspó³czuciem, m¹droœci¹ 
i odwag¹. 

                ks. Dariusz

Nadzieja na przysz³oœæ
Id¹c za Jezusem, s³uchaj¹c Go i przygl¹daj¹c siê Jego czynom, uczniowie 

odkrywali, ¿e s¹ przeznaczeni do czegoœ wielkiego i wspania³ego, czegoœ, 
o czym œwiat nie ma pojêcia. Do ¿ycia wiecznego. To w³aœnie by³o sercem 
Jezusowego przes³ania. Jezus prowadzi nas ku ¿yciu, w którym mo¿emy 
ogl¹daæ chwa³ê Bo¿¹ i sami mieæ w niej udzia³.

Zostaliœmy stworzeni dla nieba. Zostaliœmy stworzeni dla chwa³y. Jezus jest 
odpowiedzi¹ na wpisane w nasze serca pragnienie wiecznoœci. Powiedzia³ 
jasno, ¿e kroczenie Jego œladami doprowadzi nas do zaspokojenia naszych 
najg³êbszych têsknot.

Jezus wzywa ka¿dego z nas do wspó³pracy w dziele szerzenia Jego 
Królestwa. Oznacza to dwie rzeczy. 

Po pierwsze, Jezus ofiarowuje ka¿demu z nas to samo mi³osierdzie, mi³oœæ 
i uzdrowienie, których doœwiadczyli pierwsi chrzeœcijanie. Po drugie, Jezus 
pragnie, aby ka¿dy z nas czyni³ to samo, co On czyni³. 

Chodzi tu z jednej strony o dzia³anie „zwyczajne”, takie jak wspieranie 
ubogich, pocieszanie smutnych, zabieganie o pokój i sprawiedliwoœæ. 

Z drugiej strony o dzia³anie „nadprzyrodzone”, takie jak modlitwa 
o uzdrowienie chorych, przebaczenie krzywd, modlitwa za nieprzyjació³, 
trwanie w radoœci i pokoju w najtrudniejszych nawet sytuacjach.

Jest rzecz¹ bardzo wa¿n¹, 
a¿eby przekroczyæ próg nadziei, 
nie zatrzymywaæ siê przed nim, 
ale pozwoliæ siê prowadziæ.  (JP II)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (21,28-32) 

„Jezus powiedzia³ do arcykap³anów i starszych ludu: Co myœlicie? Pewien cz³owiek 
mia³ dwóch synów. Zwróci³ siê do pierwszego i rzek³: Dziecko, idŸ dzisiaj i pracuj w winnicy! 
Ten odpowiedzia³: Idê, panie!, lecz nie poszed³. Zwróci³ siê do drugiego i to samo 
powiedzia³. Ten odpar³: Nie chcê. PóŸniej jednak opamiêta³ siê i poszed³. Który¿ z tych 
dwóch spe³ni³ wolê ojca? Mówi¹ Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzek³ do nich: Zaprawdê, 
powiadam wam: Celnicy i nierz¹dnice wchodz¹ przed wami do królestwa niebieskiego. 
Przyszed³ bowiem do was Jan drog¹ sprawiedliwoœci, a wyœcie mu nie uwierzyli. Celnicy 
zaœ i nierz¹dnice uwierzyli mu. Wy patrzyliœcie na to, ale nawet póŸniej nie opamiêtaliœcie 
siê, ¿eby mu uwierzyæ.”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Idê, Panie”

I znów Jezus daje nam Ewangeliê na dziœ, s³owa nies³ychanie aktualne i bliskie naszemu 
¿yciu, naszym problemom. 

 Ci¹gle przecie¿ spotykamy siê z pozorami, k³amstwem, deklaracjami bez pokrycia, 
pustymi obiecankami, demagogi¹, lizusostwem, nadu¿ywaniem zaufania. Takie cnoty jak 
honor, s³ownoœæ, poczucie realizmu i odpowiedzialnoœci, szczeroœæ, konsekwencja, straci³y 
jakby racjê bytu, wyparte przez konformizm, ob³udê i k³amstwo. Wydaje siê, ¿e mo¿na 
powiedzieæ i obiecaæ co siê chce, bo to i tak nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych dalszych 
konsekwencji, a na dziœ mo¿e byæ op³acalne. W ten sposób burzy siê stopniowo fundament 
spo³ecznego ¿ycia, jakim jest wzajemne zaufanie i odpowiedzialnoœæ. Tendencja ta, bior¹ca 
pocz¹tek "na górze", ogarnia stopniowo coraz szersze krêgi i demoralizuje coraz wiêcej 
zwyk³ych ludzi. W³aœnie tak¹ postawê zaprezentowa³ wobec ojca pierwszy syn: "Idê, Panie, 
ju¿ biegnê!" Co go to kosztowa³o? Oczywiœcie nic, a jakie pozytywne wra¿enie wywar³ na 
ojcu. Przy pomocy jednego zdania kupi³ sobie jego przychylnoœæ i ³aski. Znakomity interes!

Co innego drugi syn. Nie pochwalamy co prawda jego opryskliwoœci i niechêci, ale za to 
potrafimy chyba doceniæ szczeroœæ. No có¿, bywa i tak. Jednak¿e cz³owiek ten szybko 
zrozumia³ swój b³¹d i zdoby³ siê na opamiêtanie. Swoj¹ ostateczn¹ decyzj¹ zmaza³ z³e 
wra¿enie, czynem naprawi³ z nawi¹zk¹ to, co zepsu³ nieopatrznym s³owem. Imponuje nam 
taka postawa, bo wiemy dobrze, jak trudno przychodzi cz³owiekowi przyznaæ siê do b³êdu, 
a jeszcze trudniej go naprawiæ. Tym wiêksza jego zas³uga. Nawet faryzeusze musieli to 
uznaæ. Co prawda Ewangelia nie mówi nic o reakcji ojca, ale chyba i on szybko zmieni³ zdanie 
o swoich synach i odda³ im sprawiedliwoœæ na podstawie faktów, a nie pozorów. K³amstwo 
i lizusostwo maj¹ krótkie nogi. Na pozorach niewiele da siê zbudowaæ. 

I tu przychodzi czas na wyci¹gniêcie wniosków dla naszego osobistego i spo³ecznego 
¿ycia. Po pierwsze: z rezerw¹ i ostro¿noœci¹ traktujmy s³owne deklaracje, zw³aszcza te, które 
s¹ nazbyt g³adkie i obiecuj¹ce. Czyny s¹ wa¿niejsze ni¿ s³owa i one dopiero tworz¹ fakty. 
Patrzmy wiêc bardziej na to, co cz³owiek robi i dopiero w tym kontekœcie s³uchajmy tego, 
co mówi. Oceniajmy na podstawie czynów, a nie z hase³, a jeœli ktoœ rzuca has³a i obietnice, 
to dopilnujmy, aby je potem wprowadzi³ w ¿ycie. Drzewo poznaje siê przecie¿ po owocach, 
a nie po szumie liœci. W tym wzglêdzie nie mo¿na byæ naiwnym. 

Po drugie: b¹dŸmy cierpliwi. Cz³owiekowi zdarza siê nieraz pope³niaæ b³êdy, upadaæ, ale 
cz³owiek zawsze mo¿e powstaæ. Dopiero zatwardzia³e, celowe i œwiadome trwanie w b³êdzie 
jest niewybaczalne. 

Po trzecie: nie ma takiej sytuacji, której nie da³oby siê poprawiæ i nie ma takiego grzechu, 
który nie by³by wybaczony. Ka¿dy moment jest dobry, by siê nawróciæ, zmieniæ ¿ycie i zacz¹æ 
od pocz¹tku. Bóg tylko na to czeka. Ale nawrócenie musi byæ autentyczne, a nie tylko 
pozorne i powierzchowne, takie doraŸne przemalowanie siê, zmiana maski na bardziej 
modn¹. Miar¹ autentyzmu i nawrócenia jest szczeroœæ w wyznaniu swoich dotychczasowych 
win. Na ogó³ nie potêpiamy ludzi za to, do czego potrafi¹ siê przyznaæ. Z³oœci nas tylko to, 
co przed nami zatajaj¹, licz¹c na nasz¹ ³atwowiernoœæ. Czy d³ugo bêdziemy na to pozwalaæ?

       Ks. Mariusz Pohl
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Przysz³oœæ Ojczyzny w Twoich rêkach!
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami do parlamentu nasza Ojczyzna jest 

w wielkiej potrzebie i wymaga gor¹cej modlitwy.
Serdecznie zapraszam do udzia³u w ogólnopolskiej Krucjacie Ró¿añcowej 

w intencji naszej Ojczyzny.
Proponujê odmawiaæ codziennie jedn¹ czêœæ Ró¿añca Œwiêtego, a jeœli to 

niemo¿liwe to proszê o jeden dziesi¹tek ró¿añca i modlitwê "Pod Twoj¹ Obronê..." .
Swój udzia³ w Krucjacie Ró¿añcowej proszê zg³aszaæ do Ryszarda Rutkowskiego, 

tel. (86)2169-327 
*   *   *   *   *

WeŸmy przyk³ad z Wêgrów. Przemiany, które podziwiamy w ich ojczyŸnie 
nie wydarzy³y siê same z siebie. ONI JE SOBIE WYMODLILI.

Obliczono, ¿e potrzeba dwóch milionów Wêgrów, którzy zadeklaruj¹, 
¿e codziennie modl¹ siê za ojczyznê na ró¿añcu. Rozpoczêto zachêcanie 
wiernych oraz liczenie. Nie by³o ³atwo. Pocz¹tkowo zg³osi³o siê ok. 200 tys. osób. 
Bardzo d³ugo nie mo¿na by³o osi¹gn¹æ podwojenia tej liczby. Sprawa wygl¹da³a 
na beznadziejn¹. Potem nieoczekiwanie nast¹pi³ szybki wzrost. Kiedy iloœæ 
modl¹cych siê przekroczy³a milion, zab³ys³a nadzieja: damy radê.

Cztery lata trwa³o osi¹gniêcie stanu, ¿eby 10% spo³eczeñstwa modli³o siê 
codziennie za ojczyznê. Dwa miliony Wêgrów przyst¹pi³o do KRUCJATY 
RÓ¯AÑCOWEJ W INTENCJI OJCZYZNY.

Cud nie da³ na siebie d³ugo czekaæ. Jego skutki od roku z zazdroœci¹ 
podziwiamy.

Parlament Wêgier przyj¹³ now¹ konstytucjê, która uznaje rolê chrzeœcijañstwa 
za „kluczow¹ dla podtrzymania narodu”, a jej preambu³a zaczyna siê od s³ów 
modlitwy: „Bo¿e, pob³ogos³aw Wêgrów!”.

Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na w³aœciwym 
miejscu. Wêgrzy tak w³aœnie wybrali.

(http://www.bibula.com/?p=40175)

*   *   *   *   *

     "Wrzeœniowa radoœæ”
Wrzeœniowy dzieñ
z³otym s³oñcem
ubogaca ca³¹ przyrodê...
                                 

  Z³ota polska jesieñ
  wokó³ nas...
  Oczy zachwyca,
  serca rozradowuje...

  Uœmiechniête
  nasze lica...
Oderwijmy siê
od codziennoœci,
by w radoœci
widzieæ dobro
w drugim cz³owieku...
     Marianna Jankowska (£om¿a, 21.09.2011r.)

   "Ró¿añcowa moc"  

Maryja Panna
 Ró¿aniec nam zostawi³a.
 Do modlitwy na nim
 zachêci³a.

     Wielk¹ si³ê w nim ustanowi³a
     w b³aganiach do Pana Boga.

 Wiêc, gdy nadejdzie trwoga,
 gdy ratunku szukaæ bêdziemy,
 Ró¿aniec odmawiajmy
 chwa³ê mi³osiernemu Bogu oddajmy
 ufni w Jego przebaczenie,
 w Jego wszechmoc
 dla dobra ludu wierz¹cego.
 Dla Polski...

Marianna Jankowska (£om¿a, 21.09.2011r.)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 , 16 (koœció³ na cmentarzu)
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 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

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

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Dzisiaj ostatnia niedziela wrzeœnia. W ci¹gu tego miesi¹ca, przez wstawiennictwo Matki 
Bo¿ej i wielu Œwiêtych, polecaliœmy Bogu losy Ojczyzny, ¿ycie i rozwój naszych dzieci, nasze 
rodziny. Nadal proœmy o ¿yw¹ wiarê, nadziejê i mi³oœæ, gotow¹ dzieliæ z braæmi to, 
co posiadamy, choæby w najskromniejszym wymiarze. Mo¿e w pobli¿u nas ¿yj¹ biedne dzieci, 
które trzeba wesprzeæ, aby i one godnie i radoœnie uczêszcza³y do szko³y. Pamiêtajmy, 
¿e dzieci s¹ naszym najwiêkszym skarbem i najlepsz¹ „inwestycj¹” na przysz³oœæ. Niech 
nasze rodziny, jako domowe Koœcio³y, promieniuj¹ Ewangeli¹, a czerpi¹ do tego moc 
ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i œwi¹tecznej.
2. W czwartek, 29 wrzeœnia, w kalendarzu liturgicznym przypada œwiêto Archanio³ów: 
Micha³a, Gabriela i Rafa³a, a kolejna niedziela, 2 paŸdziernika, niejako przes³ania 
wspomnienie œwiêtych Anio³ów Stró¿ów. Mo¿e na co dzieñ nie zawsze pamiêtamy, ¿e to 
mi³osierny Bóg troszczy siê o ka¿dego, posy³aj¹c swoich Anio³ów, którzy chroni¹ nas i nam 
pomagaj¹. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anio³y s¹ bowiem namacalnym przejawem 
obecnoœci Boga w œwiecie, Jego g³osem. £¹cz¹ niebo z ziemi¹. Wszêdzie, gdzie spotykamy 
dobroæ, mi³oœæ, jednoœæ i pokój, tam te¿ s¹ obecne Anio³y. Archanio³owie ciesz¹ siê wyj¹tkow¹ 
bliskoœci¹ Boga. Dlatego korzystajmy z ich poœrednictwa, proœmy o pomoc, zw³aszcza 
w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakowaæ nadziei. W dziejach Koœcio³a ci¹gle 
odnotowuje siê wiele cudownych ingerencji tych naszych Niebieskich Przyjació³. 
3. W najbli¿sz¹ sobotê wchodzimy w paŸdziernik – miesi¹c modlitwy ró¿añcowej. Ju¿ dzisiaj 
zachêcam wszystkich parafian: dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, do licznego udzia³u w codziennej 
Mszy Œwiêtej i w nabo¿eñstwie ró¿añcowym, które w naszym koœciele bêdziemy odprawiali 
o godz. , a w niedziele o godz. . Tych zaœ, którym trudniej dotrzeæ do koœcio³a, proszê 
o wspólne odmawianie ró¿añca w domach. W naszych modlitwach pamiêtajmy te¿ 
o studentach rozpoczynaj¹cych rok akademicki.
4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w ka¿d¹ niedzielê od godz. 

         Wasz Proboszcz

00 0018 11

4017 .

_____________________________________________________________________________
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


