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namaszczonej i okreœla³o jej powo³anie oraz zadanie do spe³nienia. Sam 
Pan Jezus zosta³ namaszczony (Mesjasz), aby odkupiæ ludzkoœæ.

O³tarz namaszcza siê, aby s³u¿y³ do sprawowania Najœwiêtszej Ofiary. 
Namaszcza siê œciany koœcio³a, bo ma byæ tylko Bogu oddany i Jemu s³u¿yæ jako 
Jego dom. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje siê 
namaszczenie niewidzialne Duchem Œwiêtym. Po namaszczeniu o³tarza i œcian 
koœcio³a nastêpuje ich okadzenie, okadza siê równie¿ wiernych. Czynnoœci te 
symbolizuj¹, ¿e odt¹d modlitwa, jak woñ kadzid³a, wznosi siê do Boga. Œwi¹tynia 
ma byæ wype³niona modlitw¹ ludzi, którzy tu przychodz¹. Nastêpuje teraz 
uroczyste oœwietlenie o³tarza i koœcio³a (miejsca namaszczenia œcian) oraz 
zapalenie wszystkich innych œwiec. P³on¹ca œwieca oznacza Jezusa Chrystusa – 
Œwiat³oœæ œwiata.

XXVII Rocznica Konsekracji naszego koœcio³a

Parafia pw. œw. Brunona z Kwerfurtu zosta³a 
erygowana 01.01.1982r. przez Biskupa 
³om¿yñskiego Miko³aja Sasinowskiego. Powsta³a 
z parafii katedralnej œw. Micha³a Arch. w £om¿y. 
Wczeœniej po wybudowaniu koœcio³a dolnego 
od 15.07.1978r. istnia³ samodzielny oœrodek 
duszpasterski. Z terytorium parafii œw. Brunona 
w £om¿y w 1992r. zosta³a utworzona parafia 
Kupiski, a w 1997 r. parafia pw. NMP 
Czêstochowskiej w £om¿y. Koœció³ murowany 

w dwóch kondygnacjach pw. œw. Brunona Bonifacego 
z Kwerfurtu BM wybudowany w latach 1977-1987 
staraniem ks. prob. Henryka Jankowskiego; 
pob³ogos³awiony 15.07.1978r. przez Biskupa 
M. Sasinowskiego i konsekrowany 20.09.1987r. 
przez Biskupa ³om¿yñskiego Juliusza Paetza. 

*   *   *   *   *   *   *
„Konsekracja, czyli uroczyste poœwiêcenie koœcio³a i o³tarza, 

zalicza siê do najwa¿niejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, 
gdzie gromadzi siê wspólnota chrzeœcijañska, aby s³uchaæ S³owa 
Bo¿ego, zanosiæ modlitwy b³agalne, wielbiæ Boga, a przede wszystkim sprawowaæ sakramenty i gdzie 
przechowuje siê Najœwiêtszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Koœcio³a, Œwi¹tyni Boga, 
zbudowanej z ¿ywych kamieni” (Rytua³) 

W obrzêdzie konsekracji wystêpuje wiele symboli o g³êbokim znaczeniu. Na pocz¹tku Biskup Konsekrator 
œwiêci wodê, œciany koœcio³a, o³tarz i wiernych. W tym akcie nawi¹zuje siê do chrztu, który czyni z nas 
œwi¹tyniê Ducha Œwiêtego. Po Liturgii S³owa nastêpuje namaszczenie olejem o³tarza i œcian koœcio³a. Olej 
œwiêci siê w Wielki Czwartek w katedrze, matce wszystkich koœcio³ów. Namaszczenie nawi¹zuje do tradycji 
Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Wydarzenie to wi¹za³o siê z godnoœci¹ osoby 
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 20,1-16).

Przypowieœæ o robotnikach w winnicy

Jezus opowiedzia³ swoim uczniom tê przypowieœæ: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszed³ wczesnym rankiem, aby naj¹æ 

robotników do swej winnicy. Umówi³ siê z robotnikami o denara za dzieñ i pos³a³ ich do winnicy. 
Gdy wyszed³ oko³o godziny trzeciej, zobaczy³ innych, stoj¹cych na rynku bezczynnie, i rzek³ do nich: 
„IdŸcie i wy do mojej winnicy, a co bêdzie s³uszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszed³szy ponownie oko³o 
godziny szóstej i dziewi¹tej, tak samo uczyni³. 

Gdy wyszed³ oko³o godziny jedenastej, spotka³ innych stoj¹cych i zapyta³ ich: „Czemu tu stoicie 
ca³y dzieñ bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie naj¹³”. Rzek³ im: „IdŸcie i wy do winnicy!”. 

A gdy nadszed³ wieczór, rzek³ w³aœciciel winnicy do swego rz¹dcy: „Zwo³aj robotników i wyp³aæ im 
nale¿noœæ, pocz¹wszy od ostatnich a¿ do pierwszych!”. Przyszli najêci oko³o jedenastej godziny 
i otrzymali po denarze. Gdy wiêc przyszli pierwsi, myœleli, ¿e wiêcej dostan¹; lecz i oni otrzymali 
po denarze. 

Wzi¹wszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówi¹c: „Ci ostatni jedn¹ godzinê pracowali, 
a zrówna³eœ ich z nami, którzyœmy znosili ciê¿ar dnia i spiekoty”. Na to odrzek³ jednemu z nich: 
„Przyjacielu, nie czyniê ci krzywdy; czy nie o denara umówi³eœ siê ze mn¹? WeŸ, co twoje, i odejdŸ! 
Chcê te¿ i temu ostatniemu daæ tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczyniæ ze swoim, co chcê? Czy 
na to z³ym okiem patrzysz, ¿e ja jestem dobry?” Tak ostatni bêd¹ pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
BO¯A SPRAWIEDLIWOŒÆ

Przypowieœæ o robotnikach w winnicy przypomina nam, ¿e 
sprawiedliwoœæ Boga jest inna ni¿ ludzkie oczekiwania. On kieruje siê 
mi³oœci¹ tak¿e w ocenie zas³ug cz³owieka. Robotnicy pracuj¹cy 
w winnicy ca³y dzieñ symbolizuj¹ Naród wybrany, w którego dziejach 
Bóg siê objawi³. Robotnicy ostatniej godziny to poganie, którzy 
uwierzyli w Chrystusa po Zes³aniu Ducha Œwiêtego. Przez wiarê ci 
ostatni zostali zrównani z tymi, którzy uwierzyli wczeœniej, dlatego 
wszyscy otrzymuj¹ tê sam¹ zap³atê – wieczne zbawienie.

Pamiêtajmy o tej Bo¿ej logice mi³osierdzia w naszym w³asnym 
myœleniu i dzia³aniu. Nie ulegajmy temu, co nam brutalnie narzucaj¹ 

œrodki przekazu, goni¹c za sensacj¹ i zalewaj¹c nas niezliczonymi informacjami i komentarzami, 
z których zdecydowana wiêkszoœæ dotyczy burzliwych i dramatycznych wydarzeñ: zbrodni, walk, 
zamachów, wszelkiego rodzaju przestêpstw, afer i skandali. Poniewa¿ dla dziennikarzy dobro 
zazwyczaj nie jest wiadomoœci¹ interesuj¹c¹, w mediach dominuje negatywny obraz rzeczywistoœci. 
My jednak umiejmy spojrzeæ na przekazywane nam informacje krytycznie i nie popadajmy 
w pesymizm i zniechêcenie.

Nie dajmy siê zwieœæ medialnej perswazji, ¿e w œwiecie dominuje z³o. Pamiêtajmy, ¿e dobra jest 
wiêcej, chocia¿ pozostaje ono ukryte. Aby je dostrzec, trzeba umieæ rozeznaæ drogi Pana, 
a nastêpnie samemu nimi pod¹¿aæ. Zbawcza mi³oœæ Boga i Jego wspania³omyœlnoœæ przynagla nas 
do naœladowania.

         (Przedruk z „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ Franciszek podczas œrodowej katechezy w dniu 03.09.2014:

„„Matka zawsze broni swoich dzieci. Ta obrona polega te¿ na zachêcaniu do czujnoœci: trzeba 
czuwaæ przed zasadzkami i zakusami z³ego. Bo nawet jeœli Bóg zwyciê¿y³ szatana, to ten wraca 
stale ze swoimi pokusami, a wiemy to, bo wszyscy jesteœmy ci¹gle kuszeni. I nie mo¿emy byæ 
naiwni, bo on «kr¹¿y jako lew rycz¹cy», jak powiada aposto³ Piotr. A wiêc nie mo¿emy byæ naiwni, 
lecz czuwaæ i stawiaæ czo³a, mocni w wierze. Trzeba broniæ siê dziêki wskazaniom matki, 
przeciwstawiaæ siê z pomoc¹ matki Koœcio³a, który jak dobra mama zawsze towarzyszy swoim 
dzieciom w trudnych chwilach. Drodzy przyjaciele, taki jest Koœció³, który wszyscy mi³ujemy. 
Taki jest Koœció³, który ja kocham: matka, której le¿y na sercu dobro swoich dzieci i która jest zdolna 
oddaæ ¿ycie za nie. Nie mo¿emy jednak zapominaæ, ¿e Koœció³ to nie ksiê¿a, czy my biskupi. 
Nie, to my wszyscy jesteœmy! Wszyscy jesteœmy Koœcio³em! Zgoda? I wszyscy jesteœmy dzieæmi, 
ale i matkami innych chrzeœcijan. Wszyscy ochrzczeni, mê¿czyŸni i kobiety, jesteœmy Koœcio³em”. 
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Ruch Œwiat³o - ¯ycie 
Ruch Œwiat³o-¯ycie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów 

odnowy Koœcio³a wed³ug nauczania Soboru Watykañskiego II. Ruch ten 
powsta³ w Polsce, a jego za³o¿ycielem by³ s³uga Bo¿y ks. Franciszek 
Blachnicki.

Ruch gromadzi ludzi ró¿nego wieku i powo³ania: m³odzie¿, dzieci, 
doros³ych, jak równie¿ kap³anów, zakonników, zakonnice, cz³onków 

instytutów œwieckich oraz rodziny w ga³êzi rodzinnej, jak¹ jest Domowy Koœció³ 
(nazywany tak¿e Oaz¹ Rodzin). Poprzez odpowiedni¹ dla ka¿dej z tych grup 
formacjê Ruch Œwiat³o-¯ycie stara siê wychowywaæ "dojrza³ych chrzeœcijan". 
Znakiem rozpoznawczym Ruchu Œwiat³o-¯ycie (patrz lewy górny róg) jest 
starochrzeœcijañski symbol (czyt. phos-dzoe) - greckie s³owa „œwiat³o” i „¿ycie”, 
krzy¿uj¹ce siê na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Œwiêtego.

Co to jest Oaza Dzieci Bo¿ych?

To grupka dzieci, która spotyka siê, aby stworzyæ dobr¹ atmosferê do radoœci 
i modlitwy.

Na czym polega Oaza Dzieci Bo¿ych?

Oaza Dzieci Bo¿ych jest grup¹ dzieci, które przez wspóln¹ modlitwê, œpiew 
i zabawê, pragn¹ poznawaæ Boga. Celem spotkañ, które odbywaj¹ siê podczas roku 
formacyjnego (roku szkolnego), jest odkrywanie wielkiej mi³oœci Boga wzglêdem 
cz³owieka. Dzieci ucz¹ siê w jaki sposób stawaæ siê Dzieckiem Bo¿ym, czyli dobrym 
cz³owiekiem. To ma doprowadziæ do stawania siê chrzeœcijaninem. 

Nad grup¹ dzieci czuwaj¹ animatorzy i wolontariusze. Przyk³adem ¿ycia i w³asnym 
doœwiadczeniem, pragn¹ g³osiæ Pana Jezusa. Poœwiêcaj¹ swój czas, aby otoczyæ 
dzieci opiek¹. Ze wszystkich si³, staraj¹ siê dawaæ dobry przyk³ad. Nad ca³¹ grup¹ 
czuwa odpowiedzialny ksi¹dz, którego nazywamy moderatorem. 

Zapraszamy dzieci ze szko³y podstawowej na czwartkowe spotkania DZIECI 
BO¯YCH. Na spotkaniach trochê siê modlimy, trochê bawimy, poznajemy 
sprawy Bo¿e i gramy w ró¿ne gry, œpiewamy i tañczymy. 

Planowana czêstotliwoœæ spotkañ – co dwa tygodnie (pierwszy i trzeci czwartek 
miesi¹ca).

Godz. 16

Œmia³o! Przekonaj siê sam!

*   *   *   *   *

Dziú - w sposób szczególny Duch Úwiæty zachæca Koúcióù do promowania powoùania i misji wiernych 
úwieckich. Potrzebne jest nasze uczestnictwo w ýyciu wspólnoty chrzeúcijañskiej i wspóùodpowiedzialnoúã za nià 
oraz obecnoúã w spoùeczeñstwie poprzez róýne formy apostolatu i posùugi.

Nie moýemy zapominaã takýe, iý jednym z darów Ducha dla naszych czasów jest rozkwit ruchów koúcielnych, 
które od poczàtku mojego pontyfikatu wskazujæ jako motyw nadziei dla Koúcioùa i spoùeczeñstwa. Sà one 
«znakiem wolnoúci form, w jakich urzeczywistnia siæ jedyny Koúcióù i reprezentujà z caùà pewnoúcià nowoúã, 
która musi byã wùaúciwie zrozumiana z caùà swà pozytywnà skutecznoúcià dla Królestwa Boýego w obecnym 
momencie dziejów» (úw. Jan Paweù II, Audiencja generalna 25.11.1998)

Co czyniã, by Chrystusowe orædzie dotarùo do mùodych niechrzeúcijan, którzy sà przyszùoúcià caùych 
kontynentów? Jest oczywiste, ýe zwykùe úrodki duszpasterskie juý nie wystarczajà: potrzeba stowarzyszeñ 
i instytucji, grup i specjalnych oúrodków, inicjatyw kulturalnych i spoùecznych dla mùodzieýy. Oto pole, na którym 
wspóùczesne ruchy koúcielne majà szerokà przestrzeñ dziaùania. (œw. Jan Paweù II) 

                     (patrz http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_missio_1.html  -  Redemptoris missio.)

30
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18 .

Wspólnoty w naszej parafii:
Z tajemnicy Koœcio³a wyp³ywa wezwanie, skierowane do wszystkich cz³onków Mistycznego 

Cia³a Chrystusa, aby aktywnie w³¹czyli siê w misjê i w budowê Ludu Bo¿ego jako organiczna 
wspólnota, sprawuj¹c ró¿ne pos³ugi zgodnie z otrzymanymi charyzmatami. Echo tego 
wezwania rozbrzmiewa nieustannie w dokumentach Magisterium Koœcio³a, zw³aszcza od 
Soboru Watykañskiego II. (Sobór Wat. II, Lumen gentium, 33).

Zapraszamy do Grup Parafialnych:
00

sOdnowa w Duchu Œwiêtym (w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz.18 )
00 30

sOaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.18 , dzieci w ka¿dy I i III czwartek miesi¹ca godz. 16 )
00

sRuch Rodzin Nazaretañskich: W ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców 

00i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN 
00 w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.

00
sZespó³ Soli Deo (próba w ka¿dy pi¹tek o godz.20 )

00
sSchola dzieciêca (próba w ka¿d¹ sobotê o godz.9 )

00
sChór parafialny (próba w ka¿d¹ œrodê po Mszy œw. o godz. 18 )

00
sMinistranci (zbiórka w ka¿d¹ sobotê o godz. 10 )

00
sRó¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

00
sWspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 7 )

00
sParafialny Zespó³ Caritas. W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce 

z pomocy PZC modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
sKo³a ̄ ywego Ró¿añca

00
sParafialna œwietlica „Bonifacy” (spotkania w ka¿dy pi¹tek o godz. 16 )
sRuch modlitewny Adoremus (Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê 

00miesi¹ca po Mszy œw. o godz. 18 )
30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE - 

00

00

00

45
 

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *
XXV niedziela zwyk³a

1. Niedziela dzisiejsza jest Miêdzynarodowym Dniem Œrodków Oddzia³ywania Spo³ecznego. Przed 
koœcio³em odbywa siê zbiórka do puszek na Diecezjalne Radio Nadzieja.
2. W przysz³¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 18  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona 
przez Ruch Adoremus. Zapraszamy do adoracji wspólnoty oraz wszystkich parafian.
3. W poniedzia³ek 22 IX o godz. 16  rozpoczêcie kursu przedma³¿eñskiego w naszej parafii – zapisy 
na pierwszym spotkaniu.
4. Wyjazd na pielgrzymkê rodzin do Czêstochowy 27 wrzeœnia 2014r. o godz. 5  z parkingu 
przy koœciele.
5. We wtorek 23 wrzeœnia o godz 18  spotkanie osób z naszego dekanalnego centrum przygotowañ
do 31. ŒDM – Kraków 2016 
6. Bóg zap³aæ za ofiary z³o¿one w ubieg³ym tygodniu na potrzeby naszego Koœcio³a.

    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
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