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Rok ¯ycia Konsekrowanego
2 lutego Koœció³ katolicki 

obchodzi œwiêto Ofiarowania 
Pañskiego. Czyni to na pami¹tkê 
ofiarowania przez Maryjê i Józefa 
ich pierworodnego syna, Jezusa, 
w œwi¹tyni  jerozol imskiej .  
W polskiej tradycji jest to te¿ 
œwiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej.

2 lutego przypada tak¿e Dzieñ 
¯ycia Konsekrowanego. Siostry 
i bracia zakonni, podobnie jak Jezus 
w œwi¹tyni Jerozolimskiej, ofiarowuj¹ swoje ¿ycie na wy³¹czn¹ s³u¿bê Bogu. Wed³ug 
Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem ¿ydowskim, jako pierworodny syn by³ ofiarowany 
Bogu w œwi¹tyni jerozolimskiej. Wtedy te¿ starzec Symeon wypowiedzia³ proroctwo 
nazywaj¹c Jezusa "œwiat³em na oœwiecenie pogan i chwa³¹ Izraela". Dlatego œwiêto to 
jest bogate w symbolikê œwiat³a. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pañskie 
obchodzone by³o ju¿ w IV w., odbywa³y siê - zazwyczaj noc¹ - uroczyste procesje 
ze œwiecami. Liturgiczn¹ datê œwiêta wyznacza up³yniêcie czasu oczyszczenia Maryi 
po urodzeniu dziecka. 

Z woli papie¿a Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego 
roku 2016  w ca³ym Koœciele bêdzie trwa³ Rok ¯ycia Konsekrowanego. Bêdzie on 
prze¿ywany pod has³em: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – ¿ycie konsekrowane 
w Koœciele dzisiaj”.  Og³aszaj¹c ten Rok w listopadzie 2013 r. papie¿ powiedzia³: „¿ycie 
konsekrowane jest z³o¿one, jest pe³ne ³aski ale i grzesznoœci. W tym roku pragniemy 
uznaæ i wyznaæ nasze s³aboœci, pragniemy te¿ z moc¹ pokazaæ œwiatu ile wœród nas jest 
œwiêtoœci i ¿ywotnoœci. Jak wiele jest œwiêtoœci ukrytej w naszych domach, 
klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, ¿e konsekrowani s¹ 
“¿ywymi ikonami Boga” po trzykroæ Œwiêtego.

*   *   *   *   *   *
Jeœli chcesz byæ doskona³y, idŸ, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj 

ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹!
(Mt 13,46)
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 1, 21-28).

W mieœcie Kafarnaum Jezus w szabat wszed³ do synagogi i naucza³. Zdumiewali siê Jego 
nauk¹; uczy³ ich bowiem jak ten, który ma w³adzê, a nie jak uczeni w Piœmie. By³ w³aœnie 
w synagodze cz³owiek opêtany przez ducha nieczystego. Zacz¹³ on wo³aæ: „Czego chcesz 
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszed³eœ nas zgubiæ. Wiem, kto jesteœ: Œwiêty Bo¿y”. Lecz 
Jezus rozkaza³ mu surowo: „Milcz i wyjdŸ z niego”. Wtedy duch nieczysty zacz¹³ go targaæ 
i z g³oœnym krzykiem wyszed³ z niego. A wszyscy siê zdumieli, tak ¿e jeden drugiego pyta³: 
„Co to jest? Nowa jakaœ nauka z moc¹. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i s¹ mu 
pos³uszne”. I wnet rozesz³a siê wieœæ o Nim wszêdzie po ca³ej okolicznej krainie galilejskiej.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
TYLKO TYLE I A¯ TYLE

„Chcia³bym, ¿ebyœcie byli wolni od utrapieñ” – te ¿yczenia 
œw. Paw³a z dzisiejszego drugiego czytania staj¹ siê mo¿liwe do 
zrealizowania tylko dziêki Bo¿ej mocy Chrystusa. To On w synagodze 
w Kafarnaum opêtanego uwalnia od ducha nieczystego. To On jest 
w stanie rozkazywaæ mocom piekielnym i one s¹ Mu pos³uszne. 
A id¹c dalej tym torem myœlenia – to dziêki woli Bo¿ej i Jezusowej 
mocy takie samo dobro mo¿e dokonywaæ siê w ¿yciu ka¿dego 
cz³owieka. Pan Jezus po raz kolejny uœwiadamia wszystkim, ¿e jako 
Syn Boga na ziemi, mo¿e i chce ingerowaæ w nasze ¿ycie, aby je 
zmieniaæ na lepsze. Trzeba tylko w Jezusie zobaczyæ Tego, o którym 

krzycza³ opêtany: „Wiem, kto jesteœ: Œwiêty Bo¿y”. A dzisiaj co obserwujemy? Próbuje siê 
podwa¿aæ Boskoœæ i œwiêtoœæ Jezusa. Widzimy jak trudno ludziom wiarê w œwiêtoœæ Jezusa 
potwierdziæ swoj¹ obecnoœci¹ na niedzielnej Mszy œw. A w³aœnie podczas niej dokonuj¹ siê 
takie uzdrowienia jak kiedyœ w synagodze w Kafarnaum. To podczas Mszy œw. mamy 
mo¿noœæ bycia najbli¿ej œwiêtoœci i Boskoœci Jezusa. To podczas Mszy œw. mo¿emy dotkn¹æ 
Go swoimi ustami i zjednoczyæ siê z Nim. I co z tego? Tylko to, ¿e mimo drêcz¹cych nas 
utrapieñ, cierpieñ, trosk i k³opotów – uwolnienia od tego wszystkiego szukamy u wró¿ek, 
znachorów, w kartach i wró¿bach, a nie u Tego, który naucza z moc¹. Jeœli szukasz 
uwolnienia od tego, co niesie cywilizacja nie zawsze przyjazna cz³owiekowi, co daje 
technika coraz bardziej nas og³upiaj¹ca – idŸ do Chrystusa, pos³uchaj Jego s³ów 
wypowiadanych z moc¹, daj Mu dzia³aæ w twoim ¿yciu i b¹dŸ Mu pos³uszny. I to tyle, 
albo a¿ tyle.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Bóg nie jest na nas obojætny. „Zaleýy Mu na kaýdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy siæ 

o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy” – przypomina Papieý Franciszek w zaprezentowanym 
w Watykanie orædziu na tegoroczny Wielki Post. Zwraca uwagæ, ýe nasza postawa czæsto jest 
inna. „Kiedy mamy siæ dobrze i ýyje siæ nam wygodnie, zapominamy o innych”, co „Bogu nie 
zdarza siæ nigdy. Nasze serce popada w obojætnoúã. Ta egoistyczna postawa przybraùa dziú 
rozmiary úwiatowe, tak iý moýemy mówiã o globalizacji obojætnoúci” – pisze Franciszek. – 
Obojætnoúã wobec bliêniego i wobec Boga jest realnà pokusà takýe dla nas, chrzeúcijan”. 
Dlatego „lud Boýy potrzebuje odnowy, aby nie zobojætniaù i nie zamknàù siæ w sobie”.



str. 3Pos³aniec œw. Brunona

Rok ̄ ycia Konsekrowanego (c.d.)
W ca³ym œwiecie ¿yje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci 

i ojców, osób nale¿¹cych do Instytutów Œwieckich i do Indywidualnych Form ¯ycia Konsekro-
wanego. Warto sobie uœwiadomiæ ¿e jest ich ponad dwa razy wiêcej ni¿ kap³anów (410 tys.). 
Wszystkie te osoby oddaj¹ ca³ych siebie na s³u¿bê Bogu i ludziom poprzez naœladowanie Jezusa 
na drodze rad ewangelicznych. Bez ich œwiadectwa i poœwiêcenia trudno sobie wyobraziæ ¿ycie 
Koœcio³a. Mówi³ o tym 2 lutego 2013 roku papie¿ Franciszek: Pomyœlmy jednak, co by by³o, 
gdyby zabrak³o sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szko³ach. WyobraŸcie sobie Koœció³ 
bez sióstr zakonnych! Nie mo¿na sobie tego wyobraziæ. One s¹ tym darem, tym zaczynem, który 
prowadzi naprzód Lud Bo¿y. W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, ¿e  
co tysiêczny Polak i Polka jest osob¹ konsekrowan¹. ¯yj¹ obok nas i miêdzy nami. Od setek lat  
modlitw¹, prac¹ i œwiadectwem  ubogacaj¹ ¿ycie Koœcio³a i spo³eczeñstwa. Tak bardzo wroœli w 
nasz¹ codziennoœæ, i¿ wspó³czeœnie prawie ich nie zauwa¿amy. Niewiele te¿ o nich s³ychaæ 

w mediach, a przecie¿ prowadzone przez nich szpitale, domy opieki spo³ecznej, szko³y 
i przedszkola, ró¿norakie dzie³a charytatywne, s³u¿¹ nam i naszym rodzinom. Przecie¿ tak wielu 
z nas korzysta z pos³ugi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez 
nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich ksi¹¿ki, s³ucha i ogl¹da zakonne media. Nikt z nas 
nie mo¿e te¿ powiedzieæ, i¿ nie jest d³u¿nikiem sióstr klauzurowych, które modl¹ siê nieustannie 
i ofiaruj¹ swoje ¿ycie za nasze zbawienie. Papie¿ Franciszek da³ nam wszystkim bardzo dobr¹ 
sposobnoœæ, byœmy na nowo odkryli wartoœæ ca³kowitego poœwiêcenia siê Bogu, którego  
œwiadkami s¹ osoby konsekrowane. Byœmy tak¿e lepiej poznali ¿ycie i specyfikê powo³ania tych 
ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z za³o¿enia rodziny, dla wiêkszego dobra, jakim jest Bóg. 
Zachêcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do wiêkszego zainteresowania siê ¿yciem osób 
konsekrowanych. Czêsto blisko waszych domów jest jakiœ klasztor, czy dom zakonny. 
Zainteresujcie siê codziennoœci¹ osób, które w nich ¿yj¹,  nawi¹¿cie z nimi osobisty kontakt, 
spróbujcie zrozumieæ, dlaczego wybrali tak¹ drogê. Pomo¿e to w g³êbszym zrozumieniu 
w³asnego powo³ania oraz odpowiedzialnoœci za dar ¿ycia, który otrzymaliœmy wszyscy od Boga. 
W ci¹gu najbli¿szego roku bêdzie te¿ wiele wydarzeñ, organizowanych po to, byœmy 
uœwiadomili sobie lepiej rolê osób konsekrowanych w Koœciele. Bêdziemy mogli poznaæ 
bogactwo ich charyzmatów, niezwyk³e ¿ycie œwiêtych, ró¿norodnoœæ dzie³, które prowadz¹. 
Niech to wszystko prowadzi nas do dziêkczynienia Bogu, który nieustannie wzywa kobiety 
i mê¿czyzn, by œwiadectwem ¿ycia konsekrowanego potwierdzali g³êbok¹ myœl œwiêtej 
karmelitanki Teresy z Avila, i¿ „temu, kto posiad³ Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy.” 
Niech Rok ¯ycia Konsekrowanego bêdzie okazj¹ do modlitwy za tych, którzy realizuj¹ swe 
powo³anie w zakonach, w Instytutach Œwieckich, czy w Indywidualnych Formach ¯ycia 
Konsekrowanego. Niech bêdzie czasem modlitwy o nowe, œwiête powo³ania do s³u¿by Bogu 
i ludziom we wspólnocie Koœcio³a.
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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 

00 00

00 00

00 00

1. Dziœ – czwarta niedziela w ci¹gu roku, która wzywa nas do otwarcia siê na g³os przemawiaj¹cego 
do nas Boga.

2. Jutro – œwiêto Ofiarowania Pañskiego, nazywane tak¿e œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej, 
a zarazem Œwiatowy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego. Msze Œwiête w naszym koœciele o godz. 7 , 9 , 
11  i 18 . Poœwiêcenie gromnic podczas wszystkich Mszy Œwiêtej. Sk³adka na tacê bêdzie 
przeznaczona na potrzeby klasztorów klauzurowych, których mieszkañcy ustawicznie modl¹ siê 
w intencjach Koœcio³a i œwiata a wiêc tak¿e i za nas.

3.  W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. 

Godzina œwiêta – w czwartek po Mszy Œwiêtej o godz. 18 . W pi¹tek od godz. 17  Adoracja 
Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ.

  Wasz Proboszcz

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

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 3 lutego – œw. B³a¿ej, biskup Sebasty w Armenii i mêczennik z IV wieku;
• w czwartek, 5 lutego – œw. Agata, dziewica i mêczennica z czasów cesarza Decjusza;
• w pi¹tek, 6 lutego – œwiêci mêczennicy japoñscy Pawe³ Miki i Towarzysze z XVI wieku.

Niech wszyscy, którzy uciekaj¹ siê do nich w potrzebie, doœwiadcz¹ b³ogos³awionych skutków ich 
orêdownictwa u Boga.

Zapraszamy do Grup Parafialnych
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 )
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