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

Numer 1 - WYDANIE SPECJALNE 28 listopada 2010 r.

Pozosta³e kontakty: 
ks. Piotr Kleczyñski (piotrkol@wp.pl)
Ela Kotowska (Kowalewska) 
(606 644 006 lub na NK :) elutkak@gmail.com)
Ania Arciszewska (anna.arciszewska@gmail.com)

ZAPROSZENIE dla SOLI DEO
Kochani !
W tym roku przypada 25 rocznica powstania zespo³u SOLI DEO. W zwi¹zku 

z powy¿szym pragnê zaprosiæ wszystkich œpiewaj¹cych i graj¹cych 
oraz dotychczasowych opiekunów Zespo³u na wspólne spotkanie op³atkowo – 
kolêdowe.

Marzê o tym, aby  tego dnia ka¿dy z Was ubogaci³ swoim uczestnictwem 
Wieczór kolêd i Pasterkê. 

Spotkanie rozpocznie siê w Wigiliê o godz. 20  na plebanii wspólnym 
op³atkiem, nastêpnie - jak to by³o w zwyczaju - od 23  odbêdzie siê koncert 
kolêd a potem Msza Œw. – Pasterka.
26 grudnia o godz. 9  – Msza Œwiêta – czyli Jubileuszowych Uroczystoœci ci¹g 
dalszy.

Bardzo proszê o kontakt do 10 grudnia br. Pozwoli nam to na zaplanowanie 
uroczystoœci. Jeœli macie znajomych, którzy nie mieszkaj¹ na terenie naszej 
parafii, a œpiewali lub grali kiedyœ w Zespole, przeka¿cie im moje zaproszenie.

Wasz proboszcz ks. Dariusz Nagórski
(dariusz.nagorski@gmail.com  tel. 86 2163955)
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Drodzy Czytelnicy!
Po piêciu latach przerwy nasza parafialna gazetka powraca. To jest numer pilota¿owy, 
zwi¹zany z 25-leciem istnienia w naszej parafii m³odzie¿owego zespo³u Soli Deo.
Kolejne wydania bêd¹ mia³y nieco inny charakter. Jaki? To zale¿y równie¿ od Was.  Liczymy 
na wspó³pracê i czekamy na treœci, którymi zechcecie siê z nami podzieliæ. Regularne, 
cotygodniowe ukazywanie siê naszego pisemka rozpocznie siê od Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 
Czas Adwentu, który siê w³aœnie rozpoczyna, niech bêdzie wype³niony refleksj¹ 
nad tajemnic¹ narodzenia naszego Pana  i  Zbawiciela.      Redakcja
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A pocz¹tki nie by³y ³atwe: po¿yczony sprzêt, trochê w³asnego, du¿a 
dawka entuzjazmu, ale i ogrom niepokoju. Pojawia³y siê pytania: 
Jak bêdzie? Czy to przetrwa? Czy to nie s³omiany zapa³, który szybko 
wygaœnie? Ksi¹dz Ryszard wytrwale odpowiada³ – „Jeœli to Bo¿e dzie³o, 
jeœli powsta³o zgodnie z Bo¿ym planem, to bêdzie trwaæ.”

By³a nas niewielka grupa - zaledwie siedem osób. Potem pojawiali siê 
wci¹¿ nowi i nowi ludzie. Jedni pozostawali na d³ugo inni przemknêli 
jak komety zostawiaj¹c po sobie smugê obecnoœci we wspomnieniach 
i na wspólnych fotografiach.

Kiedy siêgam pamiêci¹ wstecz i przywo³ujê wci¹¿ nowe twarze, 
a¿ trudno uwierzyæ, ¿e tak wielu wokalistów i instrumentalistów 
uczestniczy³o w spotkaniach, œpiewach, warsztatach muzycznych, 
wyjazdach wakacyjnych, konkursach i przegl¹dach pieœni religijnej. 

Zespó³ rós³, nie tylko zwiêkszaj¹c liczbê uczestników, ale te¿ dojrzewa³ 
wokalnie, podejmuj¹c zadanie przygotowywania coraz ambitniejszego 
repertuaru. Czterog³osowe kanony z Taize a tak¿e pradawne polskie pieœni 
religijne, ku zdumieniu wielu, fascynowa³y i gromadzi³y m³odzie¿.

Jakie motywacje towarzyszy³y tym m³odym ludziom? 
OdpowiedŸ nie jest prosta - niezwykle ró¿norodne. Jedni szukali grupy 

rówieœniczej, inni miejsca samorealizacji, dla wielu by³a to forma spêdzania 
wolnego czasu w radosnym towarzystwie. Jednoczeœnie dostrzega³am 
poszukiwania czegoœ g³êbszego, wiêkszego od wiêzi przyjaŸni z drugim 
cz³owiekiem, poszukiwania… ³¹cznoœci z Bogiem.

Bywa³o, ¿e œciera³y siê racje, ambicje, aspiracje i wizje uczestników, 
jednak gdzieœ tam w g³êbi, podskórnie, toczy³ siê proces wychowawczy 
wprowadzaj¹cy m³odych ludzi w œwiat ewangelicznych prawd 

Soli Deo – tylko Bóg
By³a noc… czuwanie przed wizerukiem 

Najœwiêtszej Maryi Panny. Ksi¹dz intonowa³ 
pieœni a capella. Z grupy modl¹cych siê podszed³ 
m³ody mê¿czyzna i zacz¹³ akompaniowaæ 
œpiewom na organach. Tej nocy spotkali siê dwaj 
ludzie, którzy w Bo¿ym miejscu postanowili 
rozpocz¹æ Bo¿e dzie³o.

Ksi¹dz Ryszard Niwiñski i pan Ryszard 
Kulaszewski, bo o nich mowa, postanowili wtedy 
za³o¿yæ m³odzie¿owy zespó³ muzyczny w naszej 
parafii.

Zespó³  przy j¹ ³  nazwê „Sol i  Deo” .  
To zawo³anie Prymasa Tysi¹clecia Kardyna³a 
Stefana Wyszyñskiego „Tylko Bóg” jako nazwa 
i zasadnicze przes³anie ewangeliczne 
towarzyszy Zespo³owi od pocz¹tku istnienia.
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i chrzeœcijañskich wartoœci.
Niebagateln¹ rolê odegrali tu duchowi opiekunowie zespo³u – ksiê¿a. 

To ich obecnoœæ, na ka¿dej próbie, pozwala³a wszystkie sprawy 
te zespo³owe, ale te¿ osobiste widzieæ w innej perspektywie.

Towarzyszy³a nam przez wszystkie lata troska ksiêdza proboszcza 
Henryka Jankowskiego. To on zawsze dba³, abyœmy mieli dobrego 
opiekuna, kibicowa³ naszym zmaganiom konkursowym, cieszy³ siê 
z naszych zwyciêstw i finansowa³ ze œrodków parafii instrumenty, 
mikrofony, nag³oœnienie. Wszystkie te dzia³ania pobudza³y nas 
do aktywnoœci tak¿e w innych dziedzinach funkcjonowania parafii.

Z zespo³u wywodzi³a siê grupa synodalna, wzmocniona uczestnictwem 
starszych ministrantów, która dyskutowa³a nad dokumentami Koœcio³a. 
Spotykaliœmy siê, aby czytaæ homilie Ojca Œwiêtego kierowane 
do m³odzie¿y i fragmenty encyklik papieskich. Z tej grupy wywodzili siê 
wychowawcy na kolonie parafialne i zorganizowane dla dzieci z Domu 
Dziecka. Ile¿ energii, entuzjazmu i odpowiedzialnoœci wnieœli ci m³odzi 
ludzie pracuj¹c jako wolontariusze.

Mo¿e zapytacie  –  co siê dzieje z nimi dzisiaj? 
S¹ poœród nich ludzie ró¿nych powo³añ i zawodów: nauczyciele, 

dziennikarze, przedsiêbiorcy, prawnicy, bankowcy, informatycy, 
ekonomiœci, muzycy, ksiê¿a i zakonnice. Nie sposób wyliczyæ profesji, 
które wykonuj¹.

Piastuj¹ czêsto kierownicze stanowiska i nie boj¹ siê wyzwañ, 
jakie przynosi codziennoœæ. W swoich œrodowiskach daj¹ œwiadectwo 
kompetencji zawodowych, ale te¿ œwiadectwo ¿ycia zgodnie z Bo¿ymi 
przykazaniami. Znakomita wiêkszoœæ za³o¿y³a piêkne rodziny, gdzie 
z mi³oœci¹ oczekuj¹ i przyjmuj¹ przychodz¹ce na œwiat dzieci. 
Ich ma³¿eñstwa oparte na wspólnych wartoœciach i doœwiadczeniach 
opieraj¹ siê próbie czasu.

Nasz „Szef”, bo tak nazywamy cz³owieka, który prowadzi zespó³ przez 
te dwadzieœcia piêæ lat, fascynuje m³odzie¿ tym, ¿e w dzisiejszym 
zabieganym œwiecie mo¿na mieæ czas dla rodziny, w³asn¹ firmê 
i jednoczeœnie ogromn¹ ¿yciow¹ pasjê. Tajemnic¹ dla wielu pozostanie – 
sk¹d czerpie si³ê, radoœæ i entuzjazm.

Piêkne s¹ owoce tego dzie³a, które zaczê³o siê tak zwyczajnie – 
od spotkania dwóch ludzi przed obliczem Czarnej Madonny.

A. Arciszewska

*   *   *

„Kto œpiewa, ten dwa razy siê modli"
œw. Augustyn
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
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 . 
sW ka¿dy wtorek od godz.  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

p r o w a d z o n a  p r z e z  R u c h  R o d z i n  N a z a r e t a ñ s k i c h .  
Opiekun RRN - ks. Piotr Ogrodowicz

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

00sNa Nabo¿eñstwo w obronie ¿ycia zapraszamy 28 grudnia o godz. 17 . 
Wszystkich, którzy 25 marca br. podjêli duchow¹ adopcjê dziecka 
poczêtego zapraszamy tak¿e na Mszê œw. w tym¿e dniu (28.12.2010) 

00,
o godz. 18 . w czasie której bêdziemy dziêkowaæ za dar duchowej adopcji 
i prosiæ o ³aski dla uratowanych dzieci.

     Obroñcy ̄ ycia z naszej parafii

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie w godzinach:  
00 00 00 00 8 - 9 , a pi¹tki i soboty dodatkowo w godz. 16 -18 . 

sWszystkie dzieci, które chc¹ chwaliæ Boga poprzez œpiew zapraszamy na 
00

próby scholi w ka¿d¹ sobotê o godz. 9 .
sZapraszamy m³odzie¿ œpiewaj¹c¹ i graj¹c¹ na próby zespo³u SoliDeo, które 

00 odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek o godzinie 19 w salce zespo³u (przy zakrystii 
górnego koœcio³a) - Opiekun Zespo³u - ks. Piotr Kleczyñski

0 0
sSpotkania ministrantów  w ka¿dy wtorek o  godz.17 .  

Opiekun ministrantów - ks. Andrzej £upiñski

Rozpocz¹³ siê adwent. Kolejny raz w naszym ¿yciu, bêdziemy 
przygotowywaæ siê do radosnych Œwi¹t Narodzenia Pana. Wiele czynników 
bêdzie wp³ywaæ na nasze przygotowanie do tych œwi¹t. Trzeba byæ niezwykle 
czujnym, by nie daæ sobie wmówiæ, ¿e œwiêta to tylko gwiazdka, choinka, 
upominki, mi³a atmosfera. Te Œwiêta - to niezwyk³e wydarzenie religijne, które 
mia³o miejsce wtedy - 2 tysi¹ce lat temu - ale te¿ dokonuje siê teraz. Do tego 
niezwyk³ego wydarzenia trzeba przede wszystkim przygotowaæ nasze serca. 
Pomoc¹ bêd¹ miêdzy innymi Roraty (w dni powszednie o godz. ) a przede 
wszystkim rekolekcje adwentowe – 12, 13, 14 i 15 grudnia. Rekolekcje 
bêdzie prowadziæ Ks. dr Zbigniew Skuza. 

0017

Og³oszenia

007

Ju¿ dziœ zapraszam! Wasz proboszcz_____________________________________________________________________________
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

18 - 400 £om¿a, ul..Wojska Polskiego 135 
Konto: Bank Pekao S¥  57 1240 1532 1111 0000 2055 6732

Proboszcz: ks. Dariusz Nagórski, tel. 86 216 39 55, 602 764 839, 
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com    strona internetowa: www.brunon.lomza.pl


