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Adwent (³ac. Adventus - przyjœcie)
Adwent to pocz¹tek roku koœcielnego. 

Jest to okres obejmuj¹cy cztery kolejne 
niedziele przed œwiêtem Narodzenia 
Pañskiego. Co roku liczba dni adwentu 
jest inna. Okres ten rozpoczyna siê 
zawsze w niedzielê miêdzy 27 listopada a 
3 grudnia, natomiast koñczy siê Wigili¹. 
Obejmuje wiêc od 22 do 28 dni. Adwent 
do po³owy V w. nie by³ znany w Rzymie. 
Dopiero od VI w. okres 2 tygodni przed 
Bo¿ym Narodzeniem ustanowiono 
okresem przygotowawczym. W tym 
c z a s i e  c z y t a n o  e w a n g e l i ê  
o zwiastowaniu NMP i o dzia³alnoœci Jana 
Chrzciciela. Za czasów papie¿a 
Grzegorza Wielkiego czas trwania 
Adwentu to ju¿ 4 niedziele z liturgicznym 

przygotowaniem wiernych na przyjœcie Pana. Wspó³czesny Adwent ma podwójne 
znaczenie. Ma przygotowaæ wiernych na uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia oraz sk³oniæ ich 
do refleksji o ponownym przyjœciu Syna Bo¿ego na ziemiê. Dlatego Adwent nie ma 
wymiaru pokutnego, ale jest czasem radosnego oczekiwania na rzeczywiste przyjœcie 
Chrystusa, które uobecnia siê w liturgii. Opuszczaj¹c w tym okresie Gloria oczekujemy 
na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego œpiewanego podczas nocy narodzenia Jezusa. 
W czasie adwentu odprawiane s¹ Msze Œw. zwane Roratami (³ac. rorate coeli desuper - 
spuœcie rosê niebiosa). Roraty zosta³y wprowadzone najpierw w Poznaniu w XIII w. przez 
Przemys³awa Pobo¿nego, a nastêpnie w Krakowie przez Boles³awa Wstydliwego.

Okres Adwentu s³u¿y zastanowieniu siê i decyzji, co w ogóle œwiêtujemy lub chcemy 
œwiêtowaæ w czasie Bo¿ego Narodzenia. To tak¿e okazja do refleksji nad tym, jak wygl¹da 
i dok¹d zmierza ca³e nasze ¿ycie. Podkreœlanie w³aœciwego dla tych Œwi¹t aspektu 
religijnego s³u¿y skupieniu siê na tym, co najwa¿niejsze i co daje odpowiedŸ na pytanie 
o sens ¿ycia. W czasie Adwentu i Bo¿ego Narodzenia mo¿na uœwiadomiæ sobie, 
¿e ziemskiego, a tym bardziej wiecznego szczêœcia, nie przyniesie cz³owiekowi, 
ani choinka, ani prezenty pod ni¹, ani nawet op³atek z rodzin¹, lecz tylko Jezus Chrystus. 
Tegoroczne Bo¿e Narodzenie to kolejne zaproszenie do tego, by za „opakowaniem”, 
którym s¹ zakupy czy potrawy, dostrzec w³aœciwy „prezent”, czyli ¿ywego Boga. Warto 
przedrzeæ siê przez otoczkê, która czasem pomaga, ale mo¿e te¿ przeszkadzaæ, 
i doœwiadczyæ prawdziwej rzeczywistoœci tych Œwi¹t. Wówczas przepych sto³u wigilijnego 
czy drogie niespodzianki od Miko³aja, bêd¹ niczym w porównaniu z bogactwem 
wewnêtrznym Boga.

*   *   *
Marana tha! PrzyjdŸ Jezu Panie!
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 13,33-37).

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Uwa¿ajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma siê podobnie jak z cz³owiekiem, który uda³ 
siê w podró¿. Zostawi³ swój dom, powierzy³ swoim s³ugom staranie o wszystko, 
ka¿demu wyznaczy³ zajêcie, a odŸwiernemu przykaza³, ¿eby czuwa³. Czuwajcie 
wiêc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pó³nocy, czy o 
pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszed³szy, nie zasta³ was 
œpi¹cych. Lecz co wam mówiê, mówiê wszystkim: Czuwajcie».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NIEBO ZIEMI, ZIEMIA NIEBU…

Rozpoczynamy Adwent – czas, w którym splata siê mi³oœæ Boga z 
nadziej¹ cz³owieka. Tê nadziejê wyra¿a dziœ Izajasz, zwracaj¹c siê 
do Tego, który jest naszym Ojcem, aby rozdar³ niebiosa i zst¹pi³. Bóg, 
który wydaje siê byæ tak daleki, rzeczywiœcie zstêpuje z nieba, aby 
odmieniæ los swoich wiernych. Objawia siê w swoim Synu, czyli w 
ludzkim ciele, abyœmy tym ³atwiej mogli Go przyj¹æ. Jego przyjœcie 
otwiera nam niebo i pozwala wznieœæ siê ku górze, gdzie ju¿ w ca³ej 
pe³ni jest nam ofiarowana „³aska i pokój od Boga Ojca naszego”. 
Mo¿na zatem wraz z prorokiem wyraziæ swój podziw wobec tego, ¿e 
On czyni „tyle dla tego, co w Nim pok³ada ufnoœæ”. To w³aœnie jest to, 
co niebo ofiarowuje ziemi. Ziemia jednak musi odpowiedzieæ niebu, 
co ma siê wyraziæ w postawie czujnego oczekiwania. Czas 
ostatecznego przyjœcia, ponownego rozdarcia niebios, pozostaje 
bowiem nieznany. Wiêcej, powrót Jezusa, jak On sam nas 

przestrzega w Ewangelii, mo¿e nast¹piæ w momencie najmniej dla nas oczekiwanym. 
Dlatego musimy byæ nieustannie do tego gotowi, przygotowani jak s³udzy na radosne 
powitanie swojego pana. W przeciwnym razie ominie nas nagroda – radoœæ ¿ycia 
wiecznego. Do tego oczekiwania zostaliœmy w odpowiedni sposób przygotowani dziêki 
„darom ³aski” (s³owo i poznanie) i wyznaczonym zajêciom. W ten sposób budujemy 
Królestwo Bo¿e, oczekuj¹c pe³nego spotkania z naszym Ojcem. Skoro wiêc Bóg spe³ni³ 
nasze oczekiwanie i prawdziwie staliœmy siê Jego dzieæmi, to i my winniœmy wype³niæ Jego 
wolê, która na pocz¹tku nowego roku liturgicznego wybrzmiewa z ca³¹ si³¹ w nakazie: 
„Czuwajcie!”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
   Equipes Notre-Dame  -   Ruch Duchowoœci Ma³¿eñskiej

   Equipes Notre-Dame to miêdzynarodowy ruch duchowoœci ma³¿eñskiej, którego celem jest 
pomaganie ma³¿eñstwom chrzeœcijañskim w pe³nym prze¿ywaniu sakramentu ma³¿eñstwa. 

Ruch END powsta³ we Francji w roku 1938 z inicjatywy kilku ma³¿eñstw, które wraz z kap³anem Henri Caffarelem 
przyjê³y zwyczaj comiesiêcznych spotkañ, aby na nowo wspólnie odkrywaæ sens i bogactwo sakramentu 
ma³¿eñstwa. Za³o¿ycielem Ruchu jest ksi¹dz Henri Caffarel (1903─1996). Jego liczne pisma i artykuly do dzisiaj 
stanowia zywa inspiracje dla par skupionych we wspólnocie END. Mówil on m.in.: „Wymaganie swietosci dotyczy 
wlasnie was. Aby na nie odpowiedziec, macie sakrament dla was, sakrament malzenstwa”. 

Dzisiaj, kiedy w œwiadomoœci spo³ecznej powszechnie dezawuuje siê wartoœæ ma³¿eñstwa jako trwa³ego 
zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety, formacja Ruchu END dla coraz wiêkszej liczby ma³¿eñstw jest podstawowym 
wsparciem w codziennym budowaniu relacji mi³oœci i wzajemnego zaufania.

Propozycja formacji we wspólnocie END skierowana jest do katolickich ma³¿eñstw sakramentalnych 
niezale¿nie od wieku, sta¿u, liczby i wieku dzieci. Du¿a ró¿norodnoœæ ma³¿eñstw w danej ekipie pozwala na 
wzajemne ubogacanie siê przez dzielenie siê doœwiadczeniami.

Ma³¿eñstwa wstêpuj¹ce do Ruchu tworz¹ ekipy, sk³adaj¹ce siê z 4-7 ma³¿eñstw. Jedno z ma³¿eñstw ekipy 
zostaje par¹ odpowiedzialn¹. Ka¿da ekipa zapewnia sobie sta³¹ pomoc kap³ana - doradcy duchowego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbêdzie siê w niedzielê 
7 XII, po mszy œw. o godz. 15, w salce przy koœciele pw. Œw. Brunona w £om¿y.

Kontakt dla zainteresowanych przyst¹pieniem do Ruchu:  http://www.end.org.pl , e-mail: garliccy@wp.pl
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Rok liturgiczny
Koœció³ jest umiejscowiony w czasie. Zosta³ przez 

Chrystusa (¿yj¹cego w czasie) za³o¿ony 
w czasie; w nim dzia³a i realizuje swoje 
pos³annictwo. Rok liturgiczny to ca³y czas, jaki 
obchodzi Koœció³; który uœwiêca poprzez 
wspominanie dzie³ Bo¿ych. Rok liturgiczny jest wiêc 
nieustannym wyznaniem wiary, ale tak¿e 
i urzeczywistnieniem misteriów wiary, zw³aszcza 
Bo¿ego planu zbawienia tzw. misterium 
paschalnego: mêki, œmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Jest czasem œwiêtowania, w którego 
centrum jest Jezus Chrystus: "centrum czasu 
i historii" (z encykliki Redemptor Hominis). 
W ci¹gu ca³ego roku liturgicznego prze¿ywamy 

i celebrujemy pe³niê Dobrej Nowiny, niejako streszczenie naszej wiary.
Rok liturgiczny to nic innego, jak œwiêtowanie ca³ego ¿ycia Chrystusa - tajemnicy 

jego ziemskiej dzia³alnoœci, mêki, œmierci i zmartwychwstania, s³owem; ca³ej 
historii zbawienia, pocz¹wszy od czasów Starego Testamentu. Czy zdo³alibyœmy 
ogarn¹æ wszystkie tajemnice naszego zbawienia, gdyby obchód ten nie by³ 
"roz³o¿ony" na ca³y rok? W Konstytucji o Liturgii o roku liturgicznym czytamy: 
"Koœció³ [w roku liturgicznym] ods³ania ca³e misterium Chrystusa, pocz¹wszy od 
Wcielenia i Narodzenia a¿ do Wniebowst¹pienia, do dnia Zes³ania Ducha 
Œwiêtego oraz oczekiwania b³ogos³awionej nadziei i przyjœcia Pañskiego. W ten 
sposób obchodz¹c misteria Odkupienia, Koœció³ otwiera bogactwa zbawczych 
czynów i zas³ug swojego Pana, tak ¿e one uobecniaj¹ siê niejako w ka¿dym czasie, 
aby wierni zetknêli siê z nimi i dost¹pili ³aski zbawienia" (KL 102). Paschalne 
misterium Chrystusa, a wiêc Jego i nasze przejœcie ze œmierci do ¿ycia, œwiêtujemy 
wiêc nie tylko w Okresie Wielkanocnym, ale... przez ca³y rok, szczególnie zaœ - 
w niedzielê.

W roku liturgicznym nie tylko upamiêtniamy, wspominamy jakieœ dawne, 
minione, nic nie oddzia³ywuj¹ce na dzisiejsz¹ rzeczywistoœæ wydarzenia. My te 
wydarzenia urzeczywistniamy, sprawiamy, ¿e niemal dziej¹ siê one tu i teraz! 
Dlatego gromadz¹c siê na Eucharystii niedzielnej nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e 
"dziœ wspominamy 2000 rocznicê zmartwychwstania Chrystusa". Trzeba by raczej 
powiedzieæ: "upamiêtniaj¹c zmartwychwstanie Chrystusa sprzed 2000 lat, On 
sam; ¿ywy i prawdziwy na nowo je urzeczywistnia, czyni¹c nas jego œwiadkami!". 
Pisa³ o tym papie¿ Pius XII w encyklice Mediator Dei z 1947 r.: "Rok liturgiczny nie 
jest zimnym i bez³adnym przedstawianiem spraw tycz¹cych siê minionych czasów, 
ani tez prostym i czczym przypomnieniem wypadków dawnych czasów. Jest to 
sam Chrystus, którego tajemnice s¹ nieustannie obecne i dzia³aj¹ce" (MD cz. III, II).

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

• w œrodê, 3 grudnia – œw. Franciszek Ksawery, jezuita, misjonarz, g³ówny patron misji 
katolickich, który ¿y³ w XVI wieku;
• w czwartek, 4 grudnia – œw. Barbara;
• w sobotê, 6 grudnia – œw. Miko³aj.
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Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
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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

Zapraszamy do Grup Parafialnych

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku koœcielnego, który bêdziemy prze¿ywaæ 
w Polsce pod has³em: „Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”. Adwent to czas œwiêtego i radosnego 
oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w œwiêta Bo¿ego Narodzenia i w dniu ostatecznym. Dzieli 
siê on na dwie czêœci; pierwsza z nich, do 16 grudnia, kieruje nasze myœli ku wiecznoœci, zaœ druga, 
od 17 grudnia, zwraca nasze myœli ku Bo¿emu Narodzeniu.

2. W dni powszednie Adwentu o godz. 7  „roraty”, czyli Msza Œwiêta wotywna o Matce Bo¿ej. Maryja 
jest dla nas wzorem przygotowania siê na przyjœcie Pana Jezusa. Zachêcamy do licznego udzia³u 
w „roratach”, a rodziców prosimy, by pomogli swoim dzieciom wykonaæ lub nabyæ lampiony adwentowe 
i w miarê swoich mo¿liwoœci zechcieli towarzyszyæ im w drodze do koœcio³a. 

3. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. 
W czwartek po Mszy œw. o godz. 18 – godzina œwiêta po³¹czona z modlitwami o powo³ania do s³u¿by 
Bogu. SpowiedŸ œwiêta w pierwszy pi¹tek od godz. 17 . 

4. Za tydzieñ, w drug¹ niedzielê Adwentu, przypada Dzieñ Modlitw za Koœció³ na Wschodzie. Odbêdzie 
siê zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temu¿ Koœcio³owi. 

5. W przysz³¹ niedzielê - 7 grudnia – po Mszy  Œw. o godz. 15  – spotkanie informacyjne na temat 
Equipes Notre-Dame – jest to wspólnota skupiaj¹ca ma³¿eñstwa. Zapraszamy ma³¿eñstwa pragn¹ce 
zapoznaæ siê z t¹ duchowoœci¹.

6. W poniedzia³ek, 1 grudnia, po Mszy Œw. o godz. 18.00 - Spotkanie Biblijne - w sali konferencyjnej 
przy kancelarii parafialnej - Zapraszam!

  Wasz Proboszcz

00

00

00

00

 
00• Odnowa w Duchu Œwiêtym (w poniedzia³ki po Mszy œw. o godz.18 )

00 30• Oaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.18 , dzieci I i II czwartek miesi¹ca godz. 16 )
00• Zespó³ Soli Deo (próba w pi¹tki godz.20 )

00• Schola dzieciêca (próba w soboty godz.9 )
00• chór parafialny (próba w œrody po Mszy œw. o godz. 18 )

00• Ministranci (zbiórka w soboty godz. 10 )
00• Ró¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 17 )

00• Wspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 7 )
00• Parafialny zespó³ Caritas (w pierwszy wtorek miesi¹ca o godzinie 16 )

• Ko³a ¯ywego Ró¿añca
• Ruch rodzin Nazaretañskich (

)

00• Parafialna œwietlica „Bonifacy” (spotkania w pi¹tki o godz. 16 )

00W ka¿dy wtorek od godz. 17  adoracja prowadzona przez RRN. 
00   Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . 

00    Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
00Ruch modlitewny Adoremus (adoracja w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê m-ca po Mszy œw. o godz. 18 )• 

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
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