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przywo³uj na pamiêæ Bo¿e obietnice, ilekroæ stajesz 
wobec niebezpieczeñstwa pokusy lub zniechêcenia. 
Pamiêtaj, ¿e zosta³eœ wezwany do udzia³u w chwale 
Chrystusa i do wiecznego ¿ycia z Nim. Pozwól, 
by Bóg wype³ni³ twoje serce nadziej¹ i umacniaj siê 
w niej dostrzegaj¹c ka¿dego dnia Jego pe³ne mi³oœci 
dzia³anie.

     ks. Dariusz

Koœció³ ukazuje nam plan Bo¿y w swej liturgii, skupiaj¹c siê w tym 
okresie na rzeczach ostatecznych. Modlitwy i czytania liturgiczne 
przypominaj¹ nam, ¿e powinniœmy czuwaæ i byæ gotowi na spotkanie 
z Synem Cz³owieczym.

W ci¹gu tego roku wielu z nas widzia³o wype³nienie siê cyklu ¿ycia 
i œmierci tak¿e w naszych rodzinach. Narodziny dzieci przynios³y radoœæ, 
œmieræ kochanych osób pogr¹¿y³a w smutku. Byæ mo¿e doœwiadczyliœmy 
w tym roku jednej z tych szczególnych chwil, kiedy uœwiadomiliœmy sobie, 
¿e pewnego dnia i my bêdziemy musieli opuœciæ ten œwiat. Myœl o tym, ¿e 
bêdziemy musieli kiedyœ opuœciæ to, co znamy, co jest nam bliskie, i stan¹æ 
przed Synem Cz³owieczym, napawa nas czêsto niepokojem. Dzieje siê tak 
dlatego, ¿e nasze marzenia i nadzieje kr¹¿¹ wokó³ spraw tego œwiata. 
Prawdziwa jednak, chrzeœcijañska nadzieja, która stanowi jakby kotwicê 
naszego ¿ycia, jest w Chrystusie. Nasza nadzieja nie ogranicza siê 
do spraw tego œwiata; pochodzi ona od Chrystusa, który siedzi po prawicy 
Ojca i nieustannie wstawia siê za nami.

Proœ Boga, aby umocni³ twoj¹ ufnoœæ w wype³nienie siê obietnic danych 
ca³emu ludowi i tobie osobiœcie. Ka¿dego dnia o¿ywiaj swoj¹ nadziejê; 

„Ale miejcie nadziejê, bo nadzieja 
przejdzie z was do przysz³ych pokoleñ 

i o¿ywi je; ale jeœli w was umrze, 
to przysz³e pokolenia bêd¹ z ludzi 

martwych.”
              Juliusz S³owacki
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
TO, CO WIECZNE TRWA

S³owo Bo¿e jest s³owem, które ma moc uratowaæ 
cz³owieka. Dzisiejsza Ewangelia nie jest wyj¹tkiem. A jeœli 
w sposób barwny przedstawia sytuacjê kataklizmu i grozy, 
zapowiadaj¹c koniec czegoœ, do czego przecie¿ tak bardzo 
siê przyzwyczailiœmy, zapominaj¹c o tym, ¿e „najwa¿niejsze 
jest niewidoczne dla oczu”, to po to, by cz³owiekiem 
wstrz¹sn¹æ, pobudziæ go do myœlenia, a przede wszystkim 
pomóc mu siê zbawiæ. Rok liturgiczny, który powoli dobiega 
koñca uzmys³awia nam, ¿e pielgrzymowanie ziemskie czy to 

Ewangelia wg Œw. Marka (13,24-32) 

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, s³oñce siê zaæmi 
i ksiê¿yc nie da swego blasku. Gwiazdy bêd¹ padaæ z nieba i moce na niebie 
zostan¹ wstrz¹œniête. Wówczas ujrz¹ Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego 
w ob³okach z wielk¹ moc¹ i chwa³¹. Wtedy poœle On anio³ów i zbierze swoich 
wybranych z czterech stron œwiata, od krañca ziemi a¿ do szczytu nieba. 
A od drzewa figowego uczcie siê przez podobieñstwo! Kiedy ju¿ jego ga³¹Ÿ nabiera 
soków i wypuszcza liœcie, poznajecie, ¿e blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, 
¿e to siê dzieje, wiedzcie, ¿e blisko jest, we drzwiach. Zaprawdê, powiadam wam: 
Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie. Niebo i ziemia przemin¹, ale 
s³owa moje nie przemin¹. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anio³owie 
w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

indywidualne, czy ca³ej zbiorowoœci ludzkiej równie¿ zmierza do kresu. To, 
co ziemskie i tylko doczesne przeminie, a pozostanie jedynie S³owo, które trwa 
wiecznie, które „by³o na pocz¹tku” i przez które wszystko siê sta³o. Wtedy objawi 
siê Ono na ob³okach jako Syn Cz³owieczy, a to, co przez Nie zosta³o stworzone 
zostanie wstrz¹œniête. Na tych, którzy Go nie przyjêli, padnie strach i trwoga, 
natomiast ci, którzy byli Mu wierni „bêd¹ œwieciæ jak gwiazdy na wieki i na zawsze”. 

 ks. Marek Was¹g  (Przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   * 
Nadzieja

W brzuchu ciê¿arnej kobiety by³y bliŸniaki. Pierwszy zapyta³ drugiego:
- Wierzysz w ¿ycie po porodzie?
- Jasne. Coœ musi tam byæ! Mnie siê wydaje, ¿e my w³aœnie po to tu jesteœmy, ¿eby siê 

przygotowaæ na to co bêdzie potem.
- G³upoty. ̄ adnego ¿ycia po porodzie nie ma. Jak by to mia³o wygl¹daæ?
- No nie wiem, ale bêdzie wiêcej œwiat³a. Mo¿e bêdziemy biegaæ, a jeœæ buzi¹...
- No to przecie¿ nie ma sensu! Biegaæ siê nie da! A kto widzia³ ¿eby jeœæ ustami! Przecie¿ 

¿ywi nas pêpowina.
- No ja nie wiem, ale zobaczymy mamê, i ta siê bêdzie o nas staraæ.
- Mama? Ty wierzysz w mamê? Kto to wed³ug ciebie w ogóle jest?
- No przecie¿ jest wszêdzie wokó³ nas... Dziêki niej ¿yjemy. Bez niej by nas nie by³o.
- Nie wierzê! ̄ adnej mamy nie widzia³em czyli jej nie ma...
- No jak to? Przecie¿ jak jesteœmy cicho, mo¿esz pos³uchaæ jak œpiewa, albo poczuæ jak 

g³aszcze nasz œwiat. Wiesz, ja myœlê, ¿e prawdziwe ¿ycie zaczyna siê dopiero póŸniej...
Autor nieznany
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PIÊÆ STOPNI WIOD¥CYCH KU NADZIEI
¯ycie jest codzienn¹ walk¹, w której czasem zwyciê¿amy, a czasem 

ponosimy pora¿kê. Je¿eli jednak bêdziemy ¿yæ nadziej¹, przekonamy siê, 
jak skutecznie broni ona nas przed zniechêceniem, smutkiem czy 
zw¹tpieniem. Poni¿ej kilka propozycji umacniania siê w nadziei:

1. Wyrabiaj w sobie postawê zaufania Bogu we wszystkim. Pamiêtaj 
zawsze, ¿e Bóg jest Ojcem, który nas kocha i pragnie naszego dobra. 
W trudnych chwilach, gdy nie bêdziemy potrafili zrozumieæ naszej sytuacji 
albo sensu dzia³ania Boga, pewnoœæ ta pozwoli nam odsun¹æ od siebie myœl, 
¿e Bóg nas opuœci³.

2. Módl siê i czytaj Pismo Œwiête. Modlitwa pomaga nam otworzyæ siê 
na dzia³anie Boga. Gdy siê modlimy, Bóg pobudza nas i porusza nasze 
serca, nape³niaj¹c nas nadziej¹. Z kolei czytanie Pisma Œwiêtego zwraca 
nasze myœli ku prawdom, które s¹ fundamentem naszej nadziei, i pozwala, 
by s³owo Bo¿e dotyka³o naszych serc, umacnia³o nas i przynosi³o 
pocieszenie.

3. Przyjmuj Komuniê Œwiêt¹. Spo¿ywaj¹c Cia³o i Krew Pañsk¹ 
zostajemy nape³nieni moc¹ nieskoñczenie przewy¿szaj¹c¹ nasz¹ w³asn¹ 
moc. Wiele modlitw po Komunii œwiêtej mówi o „pokrzepieniu serc”, 
„o¿ywieniu” lub „odnowieniu”. Podobnie jak po¿ywienie dodaje si³ 
i podtrzymuje przy ¿yciu nasze cia³a, tak Eucharystia pokrzepia i umacnia 
nasze dusze i serca.

4. Przypominaj sobie Bo¿e obietnice. Codziennie przepowiadaj sobie 
podstawowe prawdy Ewangelii, a tak¿e obietnice, które osobiœcie 
otrzyma³eœ od Boga. Nie zapominaj o dzie³ach, które Bóg dokona³ wœród 
swojego ludu i w tobie.

5. Dziel siê swoimi zmaganiami i nadziejami z innymi. Pozwól, 
aby bracia i siostry w Chrystusie, do których masz zaufanie, podnosili ciê 
na duchu i przypominali ci o prawdzie. Niech sama ich obecnoœæ dodaje ci si³. 
Nie zapominaj te¿, ¿e oni potrzebuj¹ twojego umocnienia.

*   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJ¥  NAM:
• w poniedzia³ek, 19 listopada – b³ogos³awiona Salomea. ¯y³a w XIII wieku. Swoje oddanie 
wy³¹cznie Bogu potwierdzi³a decyzj¹ o dziewiczym ma³¿eñstwie. Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³a 
w klasztorze w Skale;
• we wtorek, 20 listopada – œwiêty Rafa³ Kalinowski, powstaniec styczniowy, zes³aniec 
syberyjski. Po odzyskaniu wolnoœci wst¹pi³ do Karmelu, któremu nada³ impuls do rozwoju;
• w œrodê, 21 listopada – Ofiarowanie Najœwiêtszej Maryi Panny. Tradycja mówi, ¿e gdy Maryja 
mia³a trzy lata, rodzice: œwiêty Joachim i œwiêta Anna, oddali J¹ kap³anowi Zachariaszowi, ojcu 
œwiêtego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukê. Maryja pozosta³a w œwi¹tyni oko³o 12 lat. Dla 
uczczenia tej tajemnicy z Jej ¿ycia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV na Zachodzie 
obchodzono specjalne œwiêto. Dziœ wspominaj¹c tamto Ofiarowanie, powinniœmy odnawiaæ 
w sobie pragnienie poœwiêcania siê Bogu i szukania Jego woli;
• w czwartek, 22 listopada – œwiêta Cecylia, mêczennica z III wieku, patronka œpiewu 
koœcielnego;
• w sobotê, 24 listopada – œwiêty Andrzej Dung-Lac i jego towarzysze – mêczennicy 
wietnamscy z XIX wieku.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00 00

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

00
o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00
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 

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

00
sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy 

Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Uœwiadomienie sobie dziœ w s³owie Pañskim faktu przemijania niech zmieni 
nasz¹ perspektywê i nauczy dalekowzrocznoœci siêgaj¹cej a¿ w wiecznoœæ.

2. Niedzielê dzisiejsz¹ prze¿ywamy jako Dzieñ modlitw za Poloniê 
Zagraniczn¹. Pamiêtajmy o tej wa¿nej intencji.

3. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy obchodziæ uroczystoœæ Chrystusa Króla, 
która koñczy rok liturgiczny. Jest to œwiêto patronalne Akcji Katolickiej.
W dolnym koœciele ca³odzienna adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.

         Wasz proboszcz
*   *   *   *   * 

HUMOR:
Na lekcji geografii:
– Jasiu, poka¿ na mapie Ocean Spokojny – prosi nauczycielka.
Jaœ wskazuje wszystkie oceany.
– Przecie¿ mia³eœ pokazaæ tylko Ocean Spokojny.
– Wiem, ale na tej mapie wszystkie oceany s¹ spokojne.

*   *   *
W szkolnym bufecie:
– Wywróci³eœ szklankê z herbat¹! – sprzedawca zwraca uwagê jednemu 
z uczniów.
– Sk¹d¿e! Ta herbata by³a tak s³aba, ¿e sama siê wywróci³a!
_____________________________________________________________________________

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


