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Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y 

Umi³owani Bracia i Siostry,
Kolejny raz brzmi¹ dziœ radosne s³owa Sekwencji 

wielkanocnej mówi¹ce o zmartwychwstaniu 
C h r yst u s a .  N i e  t y l ko  u t w i e rd za j ¹  n a s  
w przekonaniu, ¿e nasz Pan odkupi³ nas i pojedna³ 
z Ojcem, ale tak¿e nape³niaj¹ nadziej¹ tak bardzo 
potrzebn¹ w sytuacji, kiedy ró¿nego rodzaju 
niepokoje w kraju czy konflikty na œwiecie 
towarzysz¹ naszemu ¿yciu.

Dziœ, kiedy jesteœmy pewni, ¿e Chrystus ¿yje, 
kiedy rozumiemy, ¿e Jego mi³oœæ wziê³a górê nad 
si³¹, przemoc¹ i nienawiœci¹, proœmy z ufnoœci¹, 
aby nieprzyjaciele podali sobie rêce, zwaœnione 
ludy dosz³y do zgody a przeœladowani chrzeœcijanie 
doczekali siê wolnoœci wyznania w krajach, 
w których ¿yj¹.

Wraz z Ksiê¿mi Biskupami ¿yczê Wam – 
Umi³owani Diecezjanie – radosnych Œwi¹t Wielkanocnych oraz si³y i odwagi 
potrzebnej do budowania na ziemi Królestwa Chrystusowego pe³nego mi³oœci 
i pokoju.

+ Janusz Stepnowski
Wasz Biskup

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych Parafialny 
Zespó³ Caritas ¿yczy wszystkim naszym 
Dobrodziejom i Przyjacio³om, aby radoœæ, która 
jednoczy przy pustym Grobie nigdy w nas nie 
wygas³a, a Chrystus, który powsta³ z martwych, 
by³ nasz¹ si³¹ i moc¹ na ka¿dy trud i na ka¿d¹ 
chwilê naszego ¿ycia. Niech Zmartwychwsta³y 
zawsze bêdzie z nami i prowadzi nas po swojej 
Drodze wed³ug Prawdy, daj¹c nam swoje ̄ ycie.                         

       Wolontariusze i podopieczni PZC
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 20,1-9).

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno, Maria 
Magdalena uda³a siê do grobu i zobaczy³a kamieñ odsuniêty od grobu. Pobieg³a wiêc 
i przyby³a do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus mi³owa³, i rzek³a do nich: 
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono”. Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi 
uczeñ i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeñ wyprzedzi³ Piotra 
i przyby³ pierwszy do grobu. A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ le¿¹ce p³ótna, jednak¿e 
nie wszed³ do œrodka. Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr, id¹cy za nim. Wszed³ on 
do wnêtrza grobu i ujrza³ le¿¹ce p³ótna oraz chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ 
nie razem z p³ótnami, ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym miejscu. Wtedy wszed³ 
do wnêtrza tak¿e i ów drugi uczeñ, który przyby³ pierwszy do grobu. Ujrza³ i uwierzy³. 
Dot¹d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, ¿e On ma powstaæ z martwych.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NADZIEJA NA PRZYSZ£OŒÆ

Pusty grób, do którego wchodz¹ aposto³owie, wieñczy ich 
trwaj¹c¹ blisko trzy lata znajomoœæ z Jezusem. Jest 
ukoronowaniem radosnych chwil, gdy mogli podziwiaæ Go jako 
cudotwórcê, ale tak¿e momentów grozy i niepewnoœci, których 
doœwiadczyli w trakcie drogi krzy¿owej i pod krzy¿em. Dopiero 
teraz, kiedy w pustym grobie ujrzeli le¿¹ce p³ótna, zrozumieli to 
wszystko, co Jezus do nich mówi³. 

W naszej codziennoœci prze¿ywamy ró¿ne wydarzenia. 
Czasem trudno jest nam poj¹æ ich sens, zw³aszcza gdy s¹ to 
sytuacje dramatyczne: choroba, œmieræ, zdrada, utrata pracy. 
Scena ta uczy nas, ¿e aby zrozumieæ znaczenie niektórych 
zdarzeñ w naszym ¿yciu, musimy pozostawiæ sobie czas. 
Uczniowie i przyjaciele Jezusa czekali trzy dni. Te trzy d³ugie dni 

by³y im potrzebne, aby mogli wejœæ do pustego grobu i zrozumieæ sens s³ów oraz 
wypadków, które s³yszeli i widzieli, gdy jeszcze towarzyszyli Jezusowi na drogach Palestyny.

Kiedy bêdzie nam siê wydawaæ, ¿e jakaœ sytuacja w naszym ¿yciu jest beznadziejna, 
to przypominajmy sobie tê dzisiejsz¹ scen¹: Mariê Magdalenê, która widzi odsuniêty 
kamieñ od grobu, i Szymona Piotra wraz z drugim uczniem, którzy wchodz¹ do pustego 
grobowca i zaczynaj¹ powoli pojmowaæ, „dot¹d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 
które mówi, ¿e On ma powstaæ z martwych”. Nie zatrzymujmy siê zatem nad pustym 
grobem, ale b¹dŸmy ludŸmi, których oœwieci³o œwiat³o poranka i którzy teraz ju¿ patrz¹ 
w przysz³oœæ z nadziej¹.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Z jak¿e wielk¹ radoœci¹ g³oszê wam: Chrystus zmartwychwsta³! Chcia³bym, aby ta wieœæ 

dotar³a do ka¿dego domu, ka¿dej rodziny, zw³aszcza tam, gdzie jest najwiêcej cierpienia, do szpitali, 
do wiêzieñ…

Chcia³bym przede wszystkim, aby dotar³a ona do wszystkich serc, bo tam Bóg pragnie zasiaæ tê 
Dobr¹ Nowinê: Jezus zmartwychwsta³, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteœ ju¿ pod panowaniem 
grzechu, z³a! Zwyciê¿y³a mi³oœæ, zwyciê¿y³o mi³osierdzie!                                    (papie¿ Franciszek)
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Czym jest zmartwychwstanie?
Ka¿dy chrzeœcijanin wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, to 

znaczy przyjmuje prawdê, ¿e trzeciego dnia po swojej œmierci 
Chrystus powsta³ z grobu ¿ywy i chwalebny, i wiele razy, zanim 
wst¹pi³ do nieba, ukazywa³ siê swoim uczniom i przebywa³ 
z nimi.  To wydarzenie potwierdza wiarygodnoœæ 
chrzeœcijañstwa. Nie na darmo œw. Pawe³ napisa³: „Jeœli 
Chrystus nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze nauczanie, 
pró¿na jest tak¿e wasza wiara” (1 Kor 15,14). Postawi³ sprawê 
jasno: nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego 
zmartwychwstanie. S¹ jednak ludzie, którzy mniej lub bardziej 
otwarcie odrzucaj¹ Zmartwychwstanie, snuj¹c przeró¿ne „teorie oszustwa”, „pozornej 
œmierci” czy te¿ „k³amstwa za³o¿ycielskiego”. Maj¹ one ju¿ swój œlad w Ewangeliach, co jest 
dowodem odwiecznych zmagañ miêdzy wiar¹ i niewiar¹. Jednak nawet wœród wyznawców 
Chrystusa pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci dotycz¹ce przyjêcia tej prawdy. Wynikaj¹ one byæ mo¿e 
z braku pog³êbionej wiedzy katechizmowej lub obojêtnoœci na ni¹. Ta fundamentalna prawda 
wymaga od nas g³êbszej wiedzy, wynikaj¹cej z dojrza³oœci wiary. W tym przypadku nie mo¿e 
obowi¹zywaæ zasada Terencjusza: Ile ludzi, tyle opinii. Czym wiêc jest Zmartwychwstanie? 
Wed³ug nauki Koœcio³a, nie zaœ opinii niektórych wierz¹cych, Zmartwychwstanie jest 
przejœciem Chrystusa, wraz z dusz¹ i cia³em, od œmierci do innego ¿ycia poza czasem 
i przestrzeni¹ (por. KKK 646). Cielesnoœæ Jezusa Zmartwychwsta³ego to cielesnoœæ uwielbiona. 
Jego cia³o jest to samo, ale nie takie samo. Jest tym samym cia³em, które zawis³o na krzy¿u, 
ze œladami gwoŸdzi i w³óczni, ale nie takim samym, gdy¿ przekracza prawa natury (por. KKK 
645). Potwierdzaj¹ to œwiadectwa Ewangelistów, którzy pisz¹ np., ¿e Jezus 
po zmartwychwstaniu wszed³ do pomieszczenia mimo zamkniêtych drzwi (por. J 20, 26). 
Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest powrotem do ¿ycia ziemskiego, jak wskrzeszenie 
£azarza, które, choæ jest wydarzeniem cudownym, stanowi powrót do normalnego ¿ycia 
na ziemi. Wskrzeszony £azarz prze¿y³ znów jakiœ czas, ale ponownie umar³. Chrystus „nie jest 
Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych” (Mk 12, 27). Zmartwychwstanie jest wydarzeniem 
rzeczywistym i tajemniczym zarazem. Jego rzeczywistoœæ potwierdza pusty grób i œwiadectwa 
uczniów. Pomimo braku bezpoœrednich œwiadków faktu Zmartwychwstania, istnia³o g³êbokie 
i niez³omne przekonanie pierwszej gminy chrzeœcijañskiej o tym, ¿e grób, w którym z³o¿ono 
cia³o Jezusa, okaza³ siê pusty. Dla wspó³czesnego cz³owieka – cz³owieka obrazu, przekazów 
telewizyjnych i internetowych – te argumenty wydaj¹ siê niewystarczaj¹ce. Dlaczego stra¿nicy 
czuwaj¹cy przy grobie przegapili tak nadzwyczajny fakt i nie zdali z niego szczegó³owej relacji? 
Wszystko dlatego, ¿e samo wydarzenie, a tym bardziej jego istota – przejœcie ze œmierci do ¿ycia 
– by³y nieuchwytne dla ludzkich zmys³ów. W tajemniczy dla nas sposób Chrystus powsta³ 
z martwych, opuœci³ grób, w którym z³o¿ono Jego cia³o. „Fakt ten by³ zadziwiaj¹cy dla ludzi, 
którzy siê znaleŸli wobec czegoœ, co ich przerasta³o” (Jan Pawe³ II). Zmartwychwstanie Jezusa 
jest rzeczywistoœci¹ nadprzyrodzon¹, która stanowi podstawê nadziei na powszechne 
zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne. Otwiera cz³owiekowi dostêp do nowego ¿ycia. Jest zasad¹ 
i Ÿród³em naszego przysz³ego zmartwychwstania. Biblia potwierdza to w wielu miejscach: 
„Chrystus zmartwychwsta³ jako pierwszy spoœród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 20). 
„Jeœli bowiem wierzymy, ¿e Jezus istotnie umar³ i zmartwychwsta³, to równie¿ tych, którzy 
umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim” (1 Tes 4,14).



str. 4 Pos³aniec œw. Brunona

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a

Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50

E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dziœ niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pañskiego, najwiêksza uroczystoœæ w roku koœcielnym, 
rozpoczynaj¹ca okres wielkanocny w liturgii. Piêædziesi¹t dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zes³ania 
Ducha Œwiêtego obchodzi siê z wielk¹ radoœci¹ jako jeden dzieñ œwi¹teczny, co wiêcej, jako „wielk¹ niedzielê”. Osiem 
pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawê Wielkanocy i obchodzi siê je jako uroczystoœci Pañskie. Z tego 
powodu w pi¹tek w oktawie Wielkanocy nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od spo¿ywania miêsa. 

2. Jutro – poniedzia³ek w oktawie Wielkanocy. Msze Œwiête w naszym koœciele o godz. 7 , 9 , 11 , 13  i 18 . Nasze 
jutrzejsze uczestnictwo w Eucharystii niech bêdzie wyrazem naszej mi³oœci ku Bogu i zadoœæuczynieniem za nasze 
grzechy, a zw³aszcza za opuszczone Msze Œwiête w niedziele i œwiêta obowi¹zkowe, oraz za brak nale¿ytego skupienia 
podczas liturgii. Sk³adka na tacê bêdzie przeznaczona na potrzeby KUL i cele edukacyjne diecezji. 

3. W pi¹tek przypada pi¹ta rocznica katastrofy pod Smoleñskiem. Zachêcamy do modlitwy za ofiary tej katastrofy 
i rodziny ofiar oraz za nasz¹ Ojczyznê. 

4. Za tydzieñ – druga niedziela wielkanocna, zwana tak¿e niedziel¹ bia³¹ lub niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego. W tym 
dniu obchodziæ bêdziemy œwiêto patronalne Caritas i rozpoczniemy 71. Tydzieñ Mi³osierdzia.

5. Parafianom i goœciom przyby³ym do naszej parafii na œwiêta ¿yczymy owocnego udzia³u w Misterium Paschalnym 
Chrystusa. Niech spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocni 
Was i Wasze rodziny w mi³oœci, jednoœci i pokoju.

    Wasz Proboszcz

W ostatnim miesi¹cu:

00 00 00 00 00

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

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

Krucjata Ró¿añcowa za Ojczyznê dziêkuje.
Dnia 22.03.2015 po Mszy Œwiêtej  w intencji Ojczyzny, która mia³a miejsce  w koœciele NMP Czêstochowskiej 

ruszyliœmy ulicami Poznañsk¹ i Wojska Polskiego w IV Pokutnym Marszu Ró¿añcowym do naszego koœcio³a 
pw. Œwiêtego Brunona. Dwie czêœci ró¿añca odmówiliœmy podczas marszu, a trzeci¹ po Mszy Œw. z godz. 13.00 
 ju¿ w naszym koœciele. 

W imieniu organizatorów chcia³bym serdecznie podziêkowaæ uczestnikom marszu, uczestnikom wspólnej 
modlitwy, ksiêdzu proboszczowi oraz biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu za pob³ogos³awienie uczestników 
Krucjaty Ró¿añcowej za Ojczyznê . Za miesi¹c, 26 kwietnia V-ty Marsz poprzedzony tradycyjnie Msz¹ Œw. za Ojczyznê 
ruszy z naszego koœcio³a do koœcio³a Braci Kapucynów. Ju¿ teraz zachêcam do liczniejszego udzia³u, wype³niania 
deklaracji i codziennej choæby krótkiej modlitwy w intencji Ojczyzny lub do³¹czenia tej intencji do codziennego 
ró¿añca.

Zdrowych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy, przepe³nionych  radoœci¹, mi³oœci¹ i wiar¹. Niech Wielkanoc, poprzez 
fakt zmartwychwstania Pañskiego, przyniesie w sercach nadziejê na lepsz¹ przysz³oœæ dla Ojczyzny i Polaków.

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.                  J. GoŸdziewski

Przyjêli Sakrament Chrztu œw. Staliœcie siê nowym stworzeniem i przyoblekliœcie siê w Chrystusa:
Kornela Kossakowska, Jakub Kossakowski, Aleksandra Golacik.
Zmarli: Aleksander Tadeusz Dêbski, Edward Mieczys³aw Tarnowski, Jadwiga Janina Mazur, Barbara Gosk, 
Barbara Wisztort-Koz³owska, Jerzy Kijek, Krystyna Górska, Maria Leszko.
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