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

Numer 162 16 listopada 2014 r.

„Mamy przebaczaæ, bo i nam przebaczono. Tak stoi w Ojcze 
nasz, gdzie uczy tego sam Jezus. A tego nie da siê zrozumieæ 
wed³ug ludzkiej logiki. Ta bowiem prowadzi nie do przebaczenia, 
ale do zemsty: prowadzi ciê do nienawiœci, do roz³amu. Ile¿ jest 
rodzin rozbitych przez brak przebaczenia! Dzieci oddalone 
od rodziców, m¹¿ od ¿ony... I dlatego tak wa¿ne jest pomyœleæ: 
jeœli ja nie przebaczam, to wydaje siê, ¿e i sam nie mam prawa 
do uzyskania przebaczenia i ¿e nie zrozumia³em, co znaczy, 
¿e Pan mi przebaczy³.” 

     papie¿ Franciszek

Wokó³ sakramentów - Chrzest
Znaczenie i ³aska sakramentu chrztu 

ukazuj¹ siê jasno w obrzêdach jego 
celebracji. Uczestnicz¹c w nich z uwag¹, 
œledz¹c czynnoœci i s³owa tej celebracji, 
wierni s¹ wprowadzani w ca³e bogactwo 
tego, co ten sakrament oznacza i co 
urzeczywistnia w ka¿dym ochrzczonym. 
Odnowiony obrzêd chrztu dzieci sk³ada siê z 
trzech zasadniczych czêœci, w których bez 
trudu mo¿na dostrzec strukturê dialogu Boga 
z cz³owiekiem. Bóg dzia³aj¹c poprzez 

Koœció³, wyzwala nowo narodzonego cz³owieka spod mocy z³a, i obdarzaj¹c go 
nowym ¿yciem zmartwychwsta³ego Chrystusa, wprowadza do spo³ecznoœci 
swego ludu: nowo narodzony wychodzi na spotkanie Boga w spo³ecznoœci 
Koœcio³a i nawi¹zuje z Bogiem ³¹cznoœæ, która ma siê wzmocniæ i rozwin¹æ w 
wypróbowan¹ przyjaŸñ w dalszym œwiadomym i dojrza³ym ¿yciu chrzeœcijañskim.

Chrzest jest nawi¹zaniem wspólnoty z Ojcem przez Chrystusa w Duchu 
Œwiêtym w spo³ecznoœci Koœcio³a oraz wejœciem na drogê, która ma cz³owieka 
doprowadziæ do wiecznego ¿ycia z Bogiem w spo³ecznoœci zbawionych.

Wska¿emy teraz na g³ówne czêœci liturgii tego sakramentu (patrz strona 3).

*  *  *
„Gdy jakiœ chrzeœcijanin czy chrzeœcijanka, chodz¹c do koœcio³a, udzielaj¹c siê 

w parafii, nie ¿yj¹ w ten sposób – gorsz¹ innych. – A ile¿ razy s³yszeliœmy od mê¿czyzn czy 
kobiet: «Ja nie chodzê do koœcio³a, bo lepiej byæ uczciwym w domu ni¿ chodziæ jak ten czy 
tamta, co bywaj¹ w koœciele, a potem robi¹ to czy tamto...». Zgorszenie niszczy wiarê! 
I dlatego Jezus jest tak surowy: «Uwa¿ajcie! Uwa¿ajcie!». I dobrze nam zrobi powtórzyæ to 
dzisiaj: «Uwa¿ajcie na siebie!». Bo wszyscy jesteœmy zdolni do dawania zgorszenia”.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 25,14-30).
Jezus opowiedzia³ swoim uczniom tê przypowieœæ: 
«Pewien cz³owiek, maj¹c siê udaæ w podró¿, przywo³a³ swoje s³ugi i przekaza³ im swój 

maj¹tek. Jednemu da³ piêæ talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, ka¿demu wed³ug jego 
zdolnoœci, i odjecha³. Zaraz ten, który otrzyma³ piêæ talentów, poszed³, puœci³ je w obrót i zyska³ 
drugie piêæ. Tak samo i ten, który dwa otrzyma³; on równie¿ zyska³ drugie dwa. Ten zaœ, który 
otrzyma³ jeden, poszed³ i rozkopawszy ziemiê, ukry³ pieni¹dze swego pana. Po d³u¿szym 
czasie powróci³ pan owych s³ug i zacz¹³ rozliczaæ siê z nimi. Wówczas przyszed³ ten, który 
otrzyma³ piêæ talentów. Przyniós³ drugie piêæ i rzek³: „Panie, przekaza³eœ mi piêæ talentów, oto 
drugie piêæ talentów zyska³em”. Rzek³ mu pan: „Dobrze, s³ugo dobry i wierny. By³eœ wierny 
w niewielu rzeczach, nad wieloma ciê postawiê: wejdŸ do radoœci twego pana”. Przyszed³ 
równie¿ i ten, który otrzyma³ dwa talenty, mówi¹c: „Panie, przekaza³eœ mi dwa talenty, oto drugie 
dwa talenty zyska³em”. Rzek³ mu pan: „Dobrze, s³ugo dobry i wierny. By³eœ wierny w niewielu 
rzeczach, nad wieloma ciê postawiê; wejdŸ do radoœci twego pana”. Przyszed³ i ten, który 
otrzyma³ jeden talent, i rzek³: „Panie, wiedzia³em, ¿eœ jest cz³owiek twardy: chcesz ¿¹æ tam, 
gdzie nie posia³eœ, i zbieraæ tam, gdzieœ nie rozsypa³. Boj¹c siê wiêc, poszed³em i ukry³em twój 
talent w ziemi. Oto masz swoj¹ w³asnoœæ”. Odrzek³ mu pan jego: „S³ugo z³y i gnuœny! 
Wiedzia³eœ, ¿e chcê ¿¹æ tam, gdzie nie posia³em, i zbieraæ tam, gdziem nie rozsypa³. 
Powinieneœ wiêc by³ oddaæ moje pieni¹dze bankierom, a ja po powrocie by³bym z zyskiem 
odebra³ swoj¹ w³asnoœæ. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesiêæ 
talentów. Ka¿demu bowiem, kto ma, bêdzie dodane, tak ¿e nadmiar mieæ bêdzie. Temu zaœ, kto 
nie ma, zabior¹ nawet to, co ma. A s³ugê nieu¿ytecznego wyrzuæcie na zewn¹trz w ciemnoœci; 
tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów”».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
BYÆ U¯YTECZNYM I ¯YÆ OWOCNIE 

W czasie jednej ze swych pielgrzymek do Polski, œw. Jan Pawe³ II, 
chc¹c zachêciæ swych rodaków do œpiewu, powiedzia³ takie s³owa: 
„Mówi siê, ¿e aby œpiewaæ trzeba mieæ g³os, a ja mówiê, ¿eby mieæ 
g³os trzeba œpiewaæ”. Wydaje siê, ¿e to drobna sprawa. Wielu 
spoœród tych, których Bóg obdarzy³ talentem g³osu, podczas liturgii 
Mszy œw. nie œpiewa i nie kwapi siê, aby w ten sposób oddaæ chwa³ê 
Bogu. Maj¹c g³os, nie u¿ywaj¹ go. Zakopuj¹ swój talent w ziemi. Inni, 
których g³os nie musi byæ wcale lepszy od tych milcz¹cych, 
podejmuj¹ ryzyko œpiewu na chwa³ê Bo¿¹. Puszczaj¹ w ruch to, 
co od Boga otrzymali. Przyk³ad ze œpiewem to tylko drobna ilustracja, 

w jaki sposób wykorzystujemy rozliczne Bo¿e talenty. Pan Bóg nie chce, abyœmy byli gnuœnymi, 
czyli leniwymi, bezczynnymi, bezowocnymi, nieu¿ytecznymi, opiesza³ymi chrzeœcijanami. 
Ofiarowuj¹c nam liczne sposobnoœci do czynienia dobra, oczekuje, ¿e je w³aœciwie wykorzystamy. 
To s¹ te talenty, które staj¹ siê naszym udzia³em. Dysponuj¹c nimi, mo¿emy je zakopaæ w ziemiê 
i w konsekwencji utraciæ, tak jak to uczyni³ gnuœny s³uga z przypowieœci. Mo¿emy te¿, podejmuj¹c 
ryzyko dzia³ania i wierz¹c w Bo¿¹ pomoc, z wdziêcznoœci¹ przyj¹æ to, co otrzymaliœmy: „Ka¿demu 
bowiem, kto ma, bêdzie dodane, tak ¿e nadmiar mieæ bêdzie. Temu zaœ, kto nie ma, zabior¹ nawet 
to, co ma” i wyrzuc¹ go w ciemnoœci, gdzie bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów (por. Mt 25,29-30).

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 17 listopada – œw. El¿bieta Wêgierska, (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdow¹ w wieku 
20 lat odda³a siê wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i mi³osierdziu; ostatnie lata spêdzi³a 
w skrajnym ubóstwie, oddaj¹c siê bez reszty chorym i biednym;
• we wtorek, 18 listopada – b³. Karolina Kózkówna, (1898-1914), dziewica i mêczennica; jest nazywana 
polsk¹ Mari¹ Goretti, gdy¿ tak jak ona zginê³a, broni¹c swojej godnoœci i czystoœci;
• w œrodê, 19 listopada – b³. Salomea, (†1268), zakonnica, córka Leszka Bia³ego, która poœlubi³a wêgierskiego 
ksiêcia Kolomana, a po jego œmierci wst¹pi³a do klasztoru klarysek w Zawichoœcie ko³o Sandomierza;
• w czwartek, 20 listopada – œw. Rafa³ Kalinowski, (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania 
styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kap³an galicyjski; mia³ niezwyk³y dar jednania grzeszników 
z Bogiem; jest patronem ludzi poszukuj¹cych sensu ¿ycia i zagubionych na drogach wiary;
• w sobotê, 22 listopada – œw. Cecylia, (†III wiek), dziewica i mêczennica, patronka chórzystów, lutników, 
muzyków, organistów, zespo³ów wokalno-muzycznych.
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I. OBRZÊD PRZYJÊCIA DZIECKA
- Celebrans zwraca siê z pytaniem do rodziców o wybrane imiê dziecka.
Podczas chrztu imiê Pañskie uœwiêca cz³owieka i chrzeœcijanin otrzymuje swoje 

imiê w Koœciele. Mo¿e to byæ imiê Œwiêtego, to znaczy ucznia Chrystusa, którego 
¿ycie by³o przyk³adn¹ wiernoœci¹ swemu Panu. Œwiêty patron jest wzorem mi³oœci 
i zapewnia wstawiennictwo u Boga. Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni 
troszczyæ siê, by nie nadawaæ dziecku imienia obcego duchowi chrzeœcijañskiemu. 
Bóg wzywa ka¿dego po imieniu. Imiê ka¿dego cz³owieka jest œwiête. Imiê jest ikon¹ 
osoby. Domaga siê szacunku ze wzglêdu na godnoœæ tego, kto je nosi. Otrzymane 
imiê pozostaje na zawsze. W Królestwie niebieskim zajaœnieje w pe³nym blasku 

tajemniczy i niepowtarzalny charakter ka¿dej osoby naznaczonej Bo¿ym imieniem. "Zwyciêzcy dam (...) 
bia³y kamyk, a na kamyku wypisane imiê nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje" 
(Ap 2,17). "A oto Baranek stoj¹cy na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieœci cztery tysi¹ce, maj¹ce imiê Jego 
i imiê Jego Ojca wypisane na czo³ach" (Ap 14,1). 

- Nastêpne pytanie dotyczy woli rodziców ochrzczenia dziecka oraz podjêcie obowi¹zku wychowania 
dziecka w wierze. Chrzestni wyra¿aj¹ wolê pomagania rodzicom w trudzie wychowania.

- Celebrans wypowiada s³owa przyjêcia dziecka do wspólnoty chrzeœcijañskiej oraz w imieniu 
tej wspólnoty czyni znak krzy¿a. Znak krzy¿a na pocz¹tku celebracji wyciska pieczêæ Chrystusa na tym, 
który ma do Niego nale¿eæ i oznacza ³askê Odkupienia, jak¹ Chrystus naby³ dla nas przez swój Krzy¿.

II. LITURGIA S£OWA
Liturgia S³owa nie tylko objaœnia istotne gesty zwi¹zane z liturgi¹ sakramentu, lecz ma 

na celu pog³êbienie wiary zgromadzonej wspólnoty, która ma przyj¹æ do swego grona 
nowego cz³onka. Przede wszystkim rodzice i chrzestni maj¹ sobie uœwiadomiæ, ¿e chrzest, 
o który prosz¹ dla swych dzieci, nie jest gestem zwyczajowym, ale w³¹czeniem w tajemnicê. 
Chrystusa i Koœcio³a. G³oszenie S³owa Bo¿ego oœwieca zgromadzenie prawd¹ objawion¹ 
i pobudza ich do udzielania odpowiedzi wiary, nieod³¹cznej od chrztu. Chrzest jest bowiem 
w szczególny sposób "sakramentem wiary", poniewa¿ jest sakramentalnym wejœciem 
cz³owieka w ¿ycie wiary. Po s³uchaniu S³owa Bo¿ego nastêpuje modlitwa powszechna, 
któr¹ koñczy krótka Litania do Wszystkich Œwiêtych. Koœció³ wzywa wstawiennictwa 
Œwiêtych w tak wa¿nej okolicznoœci swego ¿ycia, wyznaj¹c sw¹ ³¹cznoœæ z tymi, którzy 
przez wspó³pracê z ³ask¹ Bo¿¹ w pe³ni urzeczywistnili swe powo³anie chrzeœcijañskie. 
Po zakoñczeniu wezwañ do Œwiêtych nastêpuje modlitwa z egzorcyzmem i w³o¿enie rêki. 
Modlitwa z egzorcyzmem jest pokornym b³aganiem Boga, aby uwolni³ dzieci od grzechu 
pierworodnego i da³ im udzia³ w decyduj¹cym zwyciêstwem zmartwychwsta³ego Chrystusa 
nad szatanem. Po modlitwie z egzorcyzmem kap³an k³adzie w milczeniu rêkê na dziecku. 
Gest ten oznacza przyjêcie dziecka pod opiekê i wp³yw Koœcio³a, w którym moc Zbawiciela 

bêdzie go chroniæ i umacniaæ.

III. OBRZÊD CHRZTU
Woda chrzcielna zostaje poœwiêcona przez modlitwê epikletyczn¹ 

(albo podczas obrzêdów chrztu, albo w czasie Wigilii Paschalnej). Koœció³ 
prosi Boga, by przez swojego Syna i moc¹ Ducha Œwiêtego zst¹pi³ na tê 
wodê, aby ci, którzy zostan¹ w niej ochrzczeni, "narodzili siê z wody 
i z Ducha". Po poœwiêceniu wody celebrans zwraca siê do rodziców 
i chrzestnych, przypominaj¹c im obowi¹zek wychowania dzieci w wierze 
Koœcio³a. St¹d tak wa¿ne jest ¿ycie wiary samych rodziców i chrzestnych. 
Nastêpuje wówczas istotny obrzêd sakramentu - chrzest w sensie 
œcis³ym. Oznacza on i urzeczywistnia œmieræ dla grzechu i wejœcie w ¿ycie 
Trójcy Œwiêtej przez upodobnienie do Misterium Paschalnego Chrystusa. 
W sposób najbardziej znacz¹cy dokonuje siê chrztu przez trzykrotne 
zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Ju¿ od staro¿ytnoœci mo¿e on byæ tak¿e 
udzielany przez trzykrotne polanie wod¹ g³owy kandydata. W Koœciele 

³ a c i ñ s k i m  t r z y k r o t n e m u  p o l a n i u  w o d ¹  t o w a r z y s z ¹  s ³ o w a  s z a f a r z a :  
"N., ja ciebie chrzczê w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego". Namaszczenie krzy¿mem œwiêtym, wonnym 
olejem poœwiêconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Œwiêtego dla neofity. Sta³ siê on chrzeœcijaninem, 
to znaczy "namaszczonym" Duchem Œwiêtym, wszczepionym w Chrystusa, który jest namaszczony jako 
kap³an, prorok i król. Bia³a szata ukazuje, ¿e ochrzczony "przyoblek³ siê w Chrystusa" (Ga 3,27) 
i zmartwychwsta³ z Chrystusem. Œwieca zapalona od pascha³u oznacza, ¿e Chrystus oœwieci³ neofitê 
i ¿e ochrzczeni s¹ w Chrystusie "œwiat³em œwiata" (Mt 5,14). Uroczyste b³ogos³awieñstwo koñczy obrzêd 
udzielania chrztu. Podczas chrztu niemowl¹t szczególne miejsce zajmuje b³ogos³awieñstwo matki.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 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. (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
sParafialna œwietlica „Bonifacy”
sRuch modlitewny Adoremus (Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca po 

00Mszy 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 

40 40

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

1. Prze¿ywamy dziœ 33. niedzielê w ci¹gu roku, a to oznacza, ¿e zbli¿amy siê ku koñcowi roku liturgicznego. 
Zarówno ten fakt, jak i listopadowa aura mog¹ sprzyjaæ refleksji nad tym, na co jest ukierunkowane nasze 
¿ycie. Do czego d¹¿ymy? Co jest dla nas najwa¿niejsze? Odpowiedzi na te pytania mo¿emy szukaæ przede 
wszystkim w sobie, ale te¿ mo¿e nam w tym pomóc katolicka prasa czy dobra literatura religijna, ukazuj¹ca 
to, co rzeczywiœcie jest wa¿ne i wartoœciowe w ¿yciu. Zachêcamy zatem do nabywania czasopism religijnych 
równie¿ przy wyjœciu z koœcio³a.

2. Trwa miesi¹c listopad i zwi¹zana z nim modlitwa za naszych bliskich zmar³ych, zwana „wypominkami”. 
Zachêcamy do udzia³u w tej modlitwie nie tylko w dniach, gdy jest ona ofiarowana za naszych zmar³ych, 
lecz równie¿ w innych dniach, abyœmy ³¹czyli siê w modlitwie jako wspólnota Koœcio³a pielgrzymuj¹cego, 
która pragnie wspomagaæ naszych braci nale¿¹cych do wspólnoty Koœcio³a oczyszczaj¹cego siê. Wypominki 
w naszym koœciele odczytywane s¹ w niedzielê  o godz. 8  i 10 .

3. W pi¹tek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najœwiêtszej Maryi Panny. Wspomnienie to 
ma podstawê w przekonaniu ludzi wierz¹cych, które siêga bardzo daleko wstecz, do pocz¹tków 
chrzeœcijañstwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywaæ znaczenia ofiarowania swojego ¿ycia 
Bogu, ca³kowitego zdania siê na Niego. 

4. Za tydzieñ, w niedzielê, 23 listopada, bêdziemy prze¿ywaæ uroczystoœæ Chrystusa Króla.

   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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