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Czy wiesz, ¿e...
...170 tysiêcy chrzeœcijan ginie rocznie za wiarê
w Jezusa Chrystusa?
... co 3 minuty ginie Chrzeœcijanin?
...200 milionów chrzeœcijan jest brutalnie przeœladowanych?

* * * * * * * * * * * *
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 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.
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
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (25,14-15.19-20)

Jezus opowiedzia³ swoim uczniom tê przypowieœæ:
„Pewien cz³owiek, maj¹c siê udaæ w podró¿, przywo³a³ swoje s³ugi i przekaza³ im
swój maj¹tek. Jednemu da³ piêæ talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden,
ka¿demu wed³ug jego zdolnoœci, i odjecha³.
Po d³u¿szym czasie powróci³ pan owych s³ug i zacz¹³ rozliczaæ siê z nimi.
Wówczas przyszed³ ten, który otrzyma³ piêæ talentów. Przyniós³ drugie piêæ
i rzek³: »Panie, przekaza³eœ mi piêæ talentów, oto drugie piêæ talentów zyska³em«”.

* * * * * * * * * * * *
¯YCIE: DAR I ZADANIE
Zjawiliœmy siê na tej ziemi, bo tak chcia³ Bóg.
To On wezwa³ nas z nicoœci do ¿ycia, bo taka by³a
Jego Wola. Otrzymaliœmy do dyspozycji okreœlony
czas, który mamy prze¿yæ wed³ug wskazañ
samego Boga. O tym, jak powinno wygl¹daæ
nasze ¿ycie doczesne, pouczaj¹ nas Pismo
Œwiête i wewnêtrzny g³os, dany nam przez Boga,
zwany sumieniem.
W Ewangelii dzisiejszej Zbawiciel wyjaœnia nam
w sposób obrazowy, jak mamy ¿yæ, aby to
codzienne ¿ycie by³o piêkne. Opowiada o pewnym
cz³owieku, który maj¹c udaæ siê w podró¿,
przywo³a³ swoje s³ugi i wrêczy³ ka¿demu pewn¹ iloœæ talentów, to znaczy
pieniêdzy, u¿ywanych za czasów Chrystusa. Poleci³ im, by obracali nimi a¿ do jego
powrotu. Nie trudno siê domyœliæ, ¿e tymi s³ugami s¹ wszyscy ludzie, a wiêc i my.
Zostaliœmy ubogaceni ró¿nymi darami przyrodzonymi i nadprzyrodzonymi.
I nadejdzie taka chwila, kiedy Bóg za¿¹da od nas zdania sprawy z tego,
jak wykorzystaliœmy ofiarowane nam przez Niego zdolnoœci. Maj¹c na uwadze,
¿e czas up³ywa i z ka¿dym dniem, z ka¿d¹ minut¹ jesteœmy bli¿si S¹du Bo¿ego,
proœmy Pana, aby chwila zdania sprawy ze swojego ¿ycia by³a dla ka¿dego z nas
chwil¹ szczêœliw¹. Wszystkich wyborów dokonujmy wpatrzeni w przyk³ad
œwiêtych, którzy przed nami przeszli drog¹ wiary. Ró¿ne by³y koleje ich doczesnej
wêdrówki, ale nawet w najtrudniejszych warunkach potrafili postêpowaæ wed³ug
wskazañ Jezusa. Na tym polega ich wielkoœæ.
ks. Leonard Ostrowski (Dzieñ Pañski nr 55)

* * * * * * * * * * * *
Modlitwa za przeœladowany Koœció³
Bo¿e, poprzez tajemnicze zrz¹dzenie Twej Mi³oœci pozwoli³eœ swemu Koœcio³owi
uczestniczyæ w cierpieniu Twego Syna.
Wzmacniaj nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary s¹ przeœladowani.
Daj im swoj¹ si³ê i wytrwanie, aby w ka¿dej opresji z³o¿yli w Tobie ca³¹ sw¹ ufnoœæ
i okazali siê wiernymi œwiadkami.
Podaruj im radoœæ z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnoœci¹, ¿e ich
imiona zosta³y zapisane w Ksiêdze ¯ycia.
Daj im si³ê w naœladowaniu Chrystusa, która wesprze ich w dŸwiganiu Jego Krzy¿a,
a w utrapieniu ustrze¿e ich chrzeœcijañsk¹ wiarê.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Nades³ane przez parafian...
Polska
Zdejmowanie krzy¿y z lekcyjnych sal Polakom kojarzy siê jednoznacznie
z najgorszymi czasami komunistycznymi. Jeszcze niedawno, bo w 1984 roku
byliœmy œwiadkami mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego Popie³uszki, chocia¿
wczeœniej lepiej nie by³o – przeœladowania duchowieñstwa polskiego to by³ chleb
powszedni funkcjonowania pañstwa komunistycznego.
Czy teraz mo¿emy spokojnie spaæ? Niekoniecznie. Chocia¿ w Polsce
nie dochodzi ju¿ do tak skrajnych przeœladowañ jak przed 1989 r.,
to zaobserwowaæ mo¿na narastaj¹c¹ nagonkê medialn¹ na Koœció³ Katolicki
w Polsce i chrzeœcijañstwo w ogóle. Koœció³ w Polsce atakuje siê mass mediami,
które s¹ wspó³czesnymi, bardzo skutecznymi œrodkami ra¿enia. Wybrane media
robi¹ to w sprytny, inteligentny, wyrafinowany i manipulacyjny sposób, oczerniaj¹c,
szkaluj¹c i k³amliwie wyszydzaj¹c poszczególnych duchownych, wiernych
i zjawiska zwi¹zane z ¿yciem Koœcio³a i katolików w Polsce.
Czy w Polsce mamy ju¿ do czynienia z przejawami chrystianofobii
i dyskryminacji?
Œwiat milczy…
Tematyka przeœladowania chrzeœcijan pada czêsto ofiar¹ przemilczeñ opinii
œwiatowej i poprawnoœci politycznej œwiatowych polityków. Widaæ jasno, co w tej
polityce ma charakter priorytetowy: nie prawa cz³owieka, ale gospodarka i finanse.
To jest, niestety, brutalna prawda. Pierwszy przyk³ad - USA mia³y nadziejê
na podpisanie z Indiami du¿ego kontraktu na sprzêt wojskowy, temat
przeœladowañ zosta³ zmarginalizowany. Drugi przyk³ad - podczas olimpiady,
na skutek dzia³añ dyplomacji chiñskiej i wp³ywów gospodarczych tego kraju,
praktycznie przemilczano sytuacjê przeœladowanych chrzeœcijan w Chinach.
Z podobnych obserwacji mo¿na wysnuæ smutn¹ konstatacjê, ¿e niektóre
œrodowiska staraj¹ siê wykreowaæ pogl¹d, i¿ mordowanie chrzeœcijan jest
w³aœciwie czymœ naturalnym, wpisanym w ich ¿ycie i misjê. Oczywiœcie, Chrystus
nigdy nie obiecywa³ swoim uczniom ³atwego ¿ycia. Przeciwnie, mówi³: kto chce
pójœæ za mn¹, niech zaprze siê samego siebie, weŸmie swój krzy¿ i mnie
naœladuje. Ale nie mo¿emy pozostawaæ obojêtni, bo jeœli z tak¹ wra¿liwoœci¹
podchodzimy do wyznawców innych religii, to podobna powinna towarzyszyæ
losowi chrzeœcijan.

* * * * * * * * * * *
Z³o dobrem zwyciê¿aj (ks. Jerzy Popie³uszko)
Trzeba obudziæ sumienie œwiata i poinformowaæ o tym wszystkich ludzi dobrej woli.
Nie mo¿na d³u¿ej milczeæ! Mo¿na to zrobiæ metod¹ trzech kroków:
- informacji, a wiêc rozpropagowanie idei pomocy Koœcio³owi jej potrzebuj¹cemu,
- modlitwa w jego intencji,
- pomoc materialna.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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00
w dni powszednie: 7 , 18

00

(koœció³ na cmentarzu)

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
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
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
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
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela jest w Polsce Dniem Modlitw za Poloniê Zagraniczn¹ i jej
Duszpasterzy. W szczególny sposób pamiêci¹ obejmujemy Rodaków, zw³aszcza
naszych bliskich, którzy ¿yj¹ gdzieœ w œwiecie, poza granicami Ojczyzny. Dzisiaj ta
modlitwa jest niezwykle wa¿na i potrzebna. Po otwarciu naszych granic wielu
Polaków wyjecha³o za chlebem. Inni wczeœniej wyjechali za wolnoœci¹. Los wielu
z nich na obczyŸnie nie jest ³atwy. Towarzyszy im niepewnoœæ, czyhaj¹ przeró¿ne
zagro¿enia i pokusy. Módlmy siê o to, aby Boga, wiarê ojców i Ojczyznê zawsze mieli
w swoich sercach. Pamiêtajmy te¿ o tych, którzy s¹ u siebie, ale granice ju¿ biegn¹
inaczej. Im jeszcze trudniej, bo pozostali na ukochanej ziemi, ale nie w ukochanej
Polsce. Niech nasze modlitwy, Msza Œwiêta w dniu dzisiejszym bêdzie dla nich
specjalnym darem.
2. Dzisiaj solidaryzujemy siê te¿ z Koœcio³em przeœladowanym w ró¿nych czêœciach
œwiata. My cieszymy siê wolnoœci¹ religijn¹, mo¿emy swobodnie okazywaæ nasz¹
wiarê w Boga i przywi¹zanie do Koœcio³a. Ale nie mo¿emy zapominaæ, ¿e s¹ na œwiecie
kraje i narody, gdzie chrzeœcijañstwo jest przeœladowane albo gdzie wyznawanie
jakiejkolwiek religii jest Ÿle odbierane przez sprawuj¹cych w³adzê. I dzisiaj wielu
wyznawców Chrystusa, duchownych i œwieckich, z powodu wiary p³aci najwy¿sz¹
cenê – oddaje swoje ¿ycie. Jeœli nie mo¿emy tym braciom w wierze okazaæ innej
pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w proœbach, aby
rych³o nasta³a jedna Owczarnia i jeden Pasterz!
3. Zbli¿amy siê do koñca obecnego roku liturgicznego. Przysz³a niedziela – to
uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla wszechœwiata, ostatnia niedziela przed
Adwentem.
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

