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„...Je¿eli dziœ pragniecie przyj¹æ
Chrystusa Króla Wieków za swego
Pana, nie mo¿ecie zapomnieæ o tej Jego
sta³ej i wiecznej obecnoœci. ¯yjecie
w obecnoœci Chrystusa. Uczyñcie Go
Panem ka¿dej chwili. Ka¿dej chwili
waszej codziennoœci. Uczyñcie Go
Panem waszej przysz³oœci...”
Jan Pawe³ II, Pola Lednickie, 10 czerwca 2000

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

W wielu staro¿ytnych kulturach król uwa¿any by³ za poœrednika miêdzy bogami
a podleg³ym sobie ludem. To poœrednictwo mia³o przynosiæ b³ogos³awieñstwo,
sprawiedliwoœæ i pokój jego królestwu, a tak¿e moc, w³adzê i przywileje jemu
samemu.
Jak bardzo ró¿ni siê od tej koncepcji królowanie Jezusa. Przyszed³ On na œwiat
jako Syn cieœli, ¿y³ w ubóstwie i zapomnieniu, wreszcie zosta³ skazany na œmieræ
na podstawie fa³szywych oskar¿eñ.
Jezus jest rzeczywiœcie poœrednikiem miêdzy Bogiem i ludŸmi, ale sprawowa³
swoj¹ w³adzê w pokorze i uni¿eniu. Nigdy siê nie wywy¿sza³, nigdy nie pos³ugiwa³
siê swoj¹ moc¹, by zdobyæ coœ dla siebie. ¯y³ tylko po to, by s³u¿yæ Ojcu i nam
wszystkim.
Nigdzie królestwo Jezusa nie objawi³o siê w sposób bardziej zdumiewaj¹cy ni¿
na krzy¿u, gdzie znosi³ szyderstwa i obelgi ze strony tych, których przyszed³
zbawiæ.
Proœ Ducha Œwiêtego, by objawia³ Ci coraz pe³niej prawdê
o Jezusie Chrystusie, który jest Królem królów i Panem
panów. Z uwielbieniem i dziêkczynieniem oddaj pok³on
Jezusowi wywy¿szonemu na tronie krzy¿a. On wybawi³ nas
od grzechu i otworzy³ nam bramy nieba. Staliœmy siê
obywatelami Królestwa Bo¿ego i nic nie mo¿e nam odebraæ
tej wspania³ej godnoœci.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (25,31-46)

„Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
Gdy Syn Cz³owieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anio³owie z Nim, wtedy
zasi¹dzie na swoim tronie pe³nym chwa³y. I zgromadz¹ siê przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce
od koz³ów. Owce postawi po prawej, a koz³y po swojej lewej stronie. Wtedy
odezwie siê Król do tych po prawej stronie: PójdŸcie, b³ogos³awieni Ojca mojego,
weŸcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata! Bo by³em
g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem,
a przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory,
a odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie. Wówczas
zapytaj¹ sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliœmy Ciê g³odnym i nakarmiliœmy
Ciebie? spragnionym i daliœmy Ci piæ? Kiedy widzieliœmy Ciê przybyszem
i przyjêliœmy Ciê? lub nagim i przyodzialiœmy Ciê? Kiedy widzieliœmy Ciê chorym
lub w wiêzieniu i przyszliœmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdê, powiadam
wam: Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieœcie uczynili. Wtedy odezwie siê i do tych po lewej stronie: IdŸcie precz ode
Mnie, przeklêci, w ogieñ wieczny, przygotowany diab³u i jego anio³om! Bo by³em
g³odny, a nie daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a nie daliœcie Mi piæ; by³em
przybyszem, a nie przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a nie przyodzialiœcie mnie; by³em
chory i w wiêzieniu, a nie odwiedziliœcie Mnie. Wówczas zapytaj¹ i ci: Panie, kiedy
widzieliœmy Ciê g³odnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy
chorym albo w wiêzieniu, a nie us³u¿yliœmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdê,
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliœcie jednemu z tych najmniejszych,
tegoœcie i Mnie nie uczynili. I pójd¹ ci na mêkê wieczn¹, sprawiedliwi zaœ do ¿ycia
wiecznego.”

* * * * * * * * * * * *
NIEZWYK£Y KRÓL
Wys³awianie Chrystusa jako Króla mo¿e wydawaæ siê trochê dziwne w epoce,
w której raczej nie ma ju¿ monarchów, a ci którzy jeszcze pozostali, pe³ni¹ w³aœciwie
funkcjê reprezentacyjn¹. Królowanie Chrystusa nie przypomina jednak w niczym roli
w³adców ziemskich. Ewangelia ukazuje, ¿e Jezus nawet odrzuci³ ten tytu³, gdy chodzi³o
o w³adzê polityczn¹, autorytarn¹. Zgodzi³ siê natomiast byæ Królem, który s³u¿y – Królem
Pasterzem, zapowiedzianym przez proroka Ezechiela. Zechcia³ tak¿e byæ Królem
Zwyciêzc¹, o którym mówi œw. Pawe³ – zwyciêzc¹ z³a i œmierci, zwyciêzc¹ przez dar
z w³asnego ¿ycia, zwyciêzc¹, który ca³kowicie zda³ siê na Ojca i Jemu siê podporz¹dkowa³.
(Przedruk za biuletynem liturgicznym „Dzieñ Pañski”)

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

„....W swojej tajemnicy Boskiej i ludzkiej Chrystus stanowi fundament i centrum historii,
jest jej sensem i ostatecznym celem (...). Jego Wcielenie uwieñczone tajemnic¹ paschaln¹
i darem Ducha Œwiêtego, jest pulsuj¹cym sercem czasu, jest tajemnicz¹ godzin¹, w której
Królestwo Bo¿e przybli¿y³o siê, a nawet wiêcej – zapuœci³o korzenie w naszej historii
niczym ziarno zasiane po to, aby sta³o siê wielkim drzewem. (...) Nie wiemy, jakie
wydarzenia przyniesie nam nowe tysi¹clecie, ale mamy pewnoœæ, ¿e nic nie zdo³a wyrwaæ
go z rêki Chrystusa, «Króla królów i Pana panów» (...) Pan Bóg oczekuje od nas konkretnej
wspó³pracy z Jego ³ask¹, a zatem wzywa nas, byœmy w s³u¿bie Jego Królestwu
wykorzystywali wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolnoœci dzia³ania. (...) Nale¿y
zw³aszcza coraz lepiej odkrywaæ znaczenie powo³ania w³aœciwego œwieckim, którzy jako
tacy s¹ wezwani, aby «szukaæ Królestwa Bo¿ego zajmuj¹c siê sprawami œwieckimi
i kieruj¹c nimi po myœli Bo¿ej».”
Jan Pawe³ II, List Apostolski Novo millennio ineunte
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Modlitwa za rodziny
Niechaj ka¿da rodzina
dojrzewa w Twej £aski ogrodzie;
Niech nie niszczy jej kryzys,
gdy gaœnie mi³oœci w niej ¿ar.
Niechaj jednoœæ ma³¿eñska
rozb³yska w harmonii i zgodzie,
By przetrwa³o przymierze
zwi¹zane przez serc dwojga dar.
Niechaj ¿adnej rodzinie
nie grozi tu³aczka bez domu.
Niech nie m¹ci ogniska wspólnoty
ktoœ obcy, czy wróg.
Niechaj ¿ywej nadziei
nie braknie w rodzinie nikomu,
Niech prowadzi rodziny
ku jutru najlepsza wœród dróg...
ks. Stefan Ceberek

* * * * * * * * * * *

"Wileñska Mama”
Wileñsk¹ Mamê
w oknie zobaczy³am...
Czeka³a na mnie
w Ostrej Bramie...
W wrzeœniowy wieczór
i ju¿ rano...
By³a trochê zak³opotan¹
wszystkimi naszymi problemami.
Cisza mi³oœci
Jej twarzy
i wokó³ cisza
nas klêcz¹cych
duszê Jej oddaj¹cych...
Ona w koronie,
w srebrze ca³a,
a taka nieœmia³a...
Patrzy zdumiona,
patrzy zadumana
nad losem dzieci
Jej Syna Pana,
Wileñska Mama...
Marianna Jankowska

"Król”
Pan Bóg
królewski tron ma
w sercu mego brata
i w moim ja.
Pan Bóg
króluje wszêdzie,
dobro w duszach
rozsiewa,
daje nam Siebie
w postaci Chleba.
Pan Bóg jest
we Wszechœwiecie,
a widzi ka¿dego ma³ego cz³owieka
jako Swe dzieciê.
Opiekê nad nim roztacza.
Sam wino w Sw¹ Krew
przeistacza.
Ca³y œwiat
nam ofiarowuje,
z wielk¹ mi³oœci¹
nas traktuje.
Zaprasza nas do Sto³u Swego,
Pañskiego, Królewskiego.
Dlaczego Mu odmawiamy?
Dlaczego gwóŸdŸ przybijamy
ukrzy¿owuj¹c Boga i Cz³owieka?
Marianna Jankowska
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

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 uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata, to ostatni mocny
akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza
liturgicznego zosta³a wprowadzona przez papie¿a Piusa XI w 1925 roku,
na zakoñczenie przypadaj¹cego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej
liturgii Koœció³ uroczystoœæ tê obchodzi w ostatni¹ niedzielê roku koœcielnego
dla podkreœlenia, ¿e wszystko ma swój pocz¹tek i bêdzie mia³o swoje ukoronowanie
w Chrystusie. W dzisiejsz¹ niedzielê warto zapytaæ siê siebie: na ile œwiadomie
prze¿ywam rok liturgiczny i czynnie w³¹czam siê w jego celebracje? Warto te¿ spojrzeæ
wstecz i zrobiæ osobisty rachunek sumienia z budowania, pog³êbiania mojej przyjaŸni,
komunii z Bogiem i bliŸnimi. Pamiêtajmy, ¿e zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze
naprawiæ. Tylko zjednoczeni z Chrystusem mo¿emy zd¹¿aæ do jednoœci Królestwa,
w którym Bóg „otrze wszelka ³zê” i bêdzie wszystkim we wszystkich.
2. Czas przygotowaæ siê do Adwentu – okresu radosnego i pobo¿nego oczekiwania
na przyjœcie Pana Jezusa. WejdŸmy w ten piêkny, choæ krótki czas, wyciszeni
i odpowiednio duchowo przygotowani. Pomoc¹ bêd¹ rekolekcje adwentowe: 11, 12, 13
i 14 grudnia – ju¿ dziœ zapraszam!
Wasz Proboszcz

Szczypta humoru:

* * * * * * * * * * *

Sekretarka do szefa: - Proszê pana, przyszed³ SMS.
- To niech wejdzie.

* * *

- Proszê wybaczyæ, panie kierowniku, ale w tym miesi¹cu nie dosta³em premii...
-_____________________________________________________________________________
Wybaczam panu.
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

