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

„Kszta³towani na pomocników Boga”
Tak o klerykach wyrazi³ siê Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II podczas wizyty w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w £om¿y w 5 czerwca 1991: „Jesteœcie tu przecie¿ po to, drodzy alumni, aby was
Duch Œwiêty ukszta³towa³ na pomocników Boga w rozszerzaniu na ca³y œwiat zbawczego dzie³a
Chrystusa”. Te s³owa patrona domu, w którym alumni formuj¹ siê na kap³anów, wyznaczaj¹
harmonogram ka¿dego dnia. Oto przyk³adowy plan jednego z nich:
6.15 – pobudka
6.45 – modlitwa poranna i Msza Œwiêta
8.00 – œniadanie
8.30 – 13.15 – wyk³ady (m.in.: filozofia, teologia, Pismo Œwiête, prawo kanoniczne)
13.30 – obiad
13.45 – 15.00 – czas wolny
15.00 – 19.00 – zajêcia popo³udniowe, np. lektoraty jêzyków obcych, wf, studium w³asne
19.00 – kolacja
19.10 – 20.30 – czas wolny, mo¿liwoœæ skorzystania z sali gimnastycznej czy audiowizualnej
20.30 – modlitwa na zakoñczenie dnia i Apel Jasnogórski
22.30 – spoczynek
W takim rytmie dokonuje siê w Seminarium Duchownym kszta³towanie jego mieszkañców
na pomocników Boga. Oczywiœcie, nie ka¿dy dzieñ jest identyczny. Inaczej wygl¹da niedziela
o bardziej œwi¹tecznym charakterze, wyj¹tkowe s¹ czwartki, kiedy to klerycy maj¹ mo¿liwoœæ
odbywania praktyk katechetycznych w ³om¿yñskich szko³ach. Swój specyficzny charakter maj¹
te¿ dni Adwentu czy Wielkiego Postu. Tak naprawdê, ka¿dy sam ma troszczyæ siê o czas
na osobist¹ modlitwê, pracê, naukê, zaanga¿owanie ewangelizacyjne czy wypoczynek.
Plan dnia ma w tym tylko pomóc.
Formacja i duchowe budowanie dokonuje siê pod okiem wyk³adowców i ksiê¿y
moderatorów, z rektorem – ks. dr Jaros³awem Kotowskim na czele. Towarzysz¹c kandydatom
na kap³anów, wspieraj¹ ich wzrost na p³aszczyznach: osobowoœciowej, intelektualnej,
duchowej i duszpasterskiej.
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 9, 2-10).
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadzi³ ich samych osobno na górê wysok¹.
Tam przemieni³ siê wobec nich. Jego odzienie sta³o siê lœni¹co bia³e tak, jak ¿aden
wytwórca sukna na ziemi wybieliæ nie zdo³a. I ukaza³ siê im Eliasz z Moj¿eszem, którzy
rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzek³ do Jezusa: «Rabbi, dobrze, ¿e tu jesteœmy; postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza». Nie wiedzia³ bowiem, co nale¿y
mówiæ, tak byli przestraszeni.
I zjawi³ siê ob³ok, os³aniaj¹cy ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest mój Syn
umi³owany, Jego s³uchajcie». I zaraz potem, gdy siê rozejrzeli, nikogo ju¿ nie widzieli przy
sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykaza³ im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli,
zanim Syn Cz³owieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiaj¹c
tylko miêdzy sob¹, co znaczy powstaæ z martwych.
* * * * * * * * * * * *
WIELKOŒÆ WIARY A WIELKOŒÆ OFIARY
Wielkoœæ wiary i mi³oœci do Boga mierzy siê wielkoœci¹ ofiary, jak¹
w imiê tej mi³oœci cz³owiek gotowy jest ponieœæ. Na wzgórzu Moria Bóg
za¿¹da³ od Abrahama ofiary z Izaaka. Chcia³, aby odda³ Mu tego,
którego najbardziej kocha³ i który stanowi³ dla niego nadziejê
wype³nienia siê Bo¿ych obietnic. Podda³ Abrahama niezwykle trudnej
próbie wiary, a on jej sprosta³. Okaza³ siê gotów – w imiê pos³uszeñstwa
Panu – ofiarowaæ Mu swego syna. Bóg oszczêdzi³ Izaaka. Wystarczy³a
Mu gotowoœæ.
Ewangelista Marek prowadzi nas na Górê Tabor. Opowiada o
przemienieniu Chrystusa wobec uczniów. Ono przygotowa³o ich na póŸniejsze odrzucenie
Jezusa i Jego œmieræ na krzy¿u. Przemienienie sprawi³o, ¿e Aposto³owie inaczej spojrzeli na
Mistrza z Nazaretu. Odkryli, ¿e „jest umi³owanym Synem Boga, którego trzeba s³uchaæ”.
Zapragnêli pozostaæ na tej górze, by kontemplowaæ Chrystusa w chwale. Musieli jednak
zejœæ na dó³, gdy¿ na Jezusa czeka³o inne wzniesienie – Golgota. Le¿y ono niedaleko
œwi¹tynnego wzgórza, na którym wed³ug tradycji Abraham zbudowa³ o³tarz ofiarny
i zwi¹za³ swe ukochane dziecko. Na Golgocie „Bóg nie oszczêdzi³ w³asnego Syna”,
jak uczyni³ to z Izaakiem. Pozwoli³, aby dokona³a siê ofiara Chrystusa – Baranka ofiarnego
Nowego Przymierza. Jego krew obmywa nas z grzechów. W Nim i dziêki Niemu ¿yjemy
nadziej¹ zmartwychwstania i ¿ycia wiecznego. Ofiara Chrystusa ukazuje nam wielkoœæ
mi³oœci, jak¹ Bóg nas obdarzy³.

* * * * * * * * * * * *
„Nasze czasy bardzo potrzebujà nadziei! Mùodym nie moýna przeszkadzaã, by mieli
nadziejæ; oni potrzebujà nadziei! Tym, którzy doúwiadczajà cierpienia, naleýy dawaã
konkretne znaki nadziei.”
papie¿ Franciszek

Pos³aniec œw. Brunona

str. 3

„Kszta³towani na pomocników Boga” (c.d.)
Nie by³oby seminarium bez modlitwy i zaanga¿owania wszystkich wiernych Diecezji £om¿yñskiej.
¯ycie kap³añskie, podobnie jak ka¿de nowe ¿ycie, potrzebuje szczególnych warunków do prawid³owego
rozwoju. W tym przypadku, chodzi o otoczenie powo³anego modlitw¹. Klerycy zawsze podkreœlaj¹
wdziêcznoœæ za ka¿d¹ proœbê do Pana w ich intencji, cierpienia za nich ofiarowane, a tak¿e ofiary
sk³adane po to, by zabezpieczyæ mo¿liwoœæ funkcjonowania Seminarium od strony ludzkiej. Alumni
i moderatorzy odwzajemniaj¹ ka¿dy akt takiej wielkodusznoœci ze strony dobroczyñców, systematycznie
polecaj¹c ich dobremu Bogu w kaplicy seminaryjnej –
sercu tego domu.
Okazj¹ do w³¹czenia siê w modlitwê wraz z klerykami jest
transmisja Mszy Œwiêtej w Radiu Nadzieja w ka¿d¹ sobotê,
o godz. 7.00. Nie brakuje wtedy krótkich pozdrowieñ dla
wszystkich s³uchaczy i kilku zdañ o bie¿¹cym
zaanga¿owaniu alumnów.
Troska o powo³ania le¿y na sercu ka¿dego, kto ju¿
rozezna³, jak dobrze jest iœæ przez ¿ycie œcie¿k¹, na któr¹
zaprosi³ sam Bóg. Dlatego ta¿, klerycy modl¹ siê o odwa¿ne
i w³aœciwe decyzje dla m³odych mê¿czyzn, nas³uchuj¹cych
w sercu, czy rzeczywiœcie Bóg wzywa ich do Swojej s³u¿by.
W Seminarium s¹ organizowane rekolekcje, czy „Weekendy” dla studentów i licealistów, które kiedyœ
by³y bardzo pomocne w dokonaniu wyboru dla wielu obecnych mieszkañców tego domu.
Szczególn¹ form¹ towarzyszenia powo³anym poprzez modlitwê jest Dzie³o Wspierania Powo³añ
Diecezji £om¿yñskiej. Skupia ono osoby, które zwiêkszy³y wartoœæ swojej modlitwy za alumnów poprzez
zobowi¹zanie, do codziennego jej odmawiania. Raz do roku, wiosn¹, cz³onkowie Dzie³a spotykaj¹ siê
z ca³¹ spo³ecznoœci¹ seminaryjn¹ na dzieñ wspólnej biesiady.
Niech podsumowaniem tego, czym ¿yj¹ „kszta³towani na pomocników Boga” bêdzie treœæ modlitwy
o powo³ania Œwiêtego Jana Paw³a II – patrona Wy¿szego Seminarium Duchownego w £om¿y. Mo¿e to
byæ tak¿e Twoja modlitwa za alumnów. Kto wie, czy kiedyœ nie spotkasz ich na swojej drodze jako ksiê¿y?
Panie Jezu, któryœ pewnego dnia powo³a³ pierwszych uczniów, aby ich uczyniæ rybakami ludzi,
kieruj tak¿e i dziœ swoje pe³ne mi³oœci wezwanie: PójdŸ i naœladuj mnie!
Daj m³odym ch³opcom i dziewczêtom ³askê: ofiarnie odpowiedzieæ na Twój g³os.
Umacniaj w apostolskich zamiarach naszego biskupa, kap³anów, osoby konsekrowane.
Daj wytrwa³oœæ naszym seminarzystom i wszystkim,
którzy wytrwale urzeczywistniaj¹ idea³ ¿ycia w pe³ni poœwiêconego Twojej s³u¿bie.
ObudŸ w nas gorliwoœæ misyjn¹.
Poœlij, Panie, robotników na swoje ¿niwo i nie dozwól,
aby ludzkoœæ zb³¹dzi³a ze wzglêdu na niedostatek pasterzy, misjonarzy
i osób poœwiêconych s³u¿bie Ewangelii.
Maryjo, Matko Koœcio³a, wzorze ka¿dego powo³ania,
pomagaj nam zawsze odpowiadaæ „tak” Panu,
który wzywa nas do wspó³pracy w Bo¿ym planie zbawienia.
Amen.
Kolejny „Weekend w Seminarium” odbêdzie siê w dn. 6-8 marca 2015 r. Szczegó³y u duszpasterzy
w zakrystii.
Przynale¿noœæ do Dzie³a Wspierania Powo³añ mo¿na zg³osiæ przez wype³nienie deklaracji i przes³anie
jej na adres Seminarium. Szczegó³y na stronie internetowej www.wsd.lomza.pl (zak³adka Dzie³o
Wspierania Powo³añ po lewej stronie).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsz¹, drug¹ niedzielê Wielkiego Postu, nazywamy niedziel¹ Przemienienia
Pañskiego ze wzglêdu na proklamowan¹ dziœ perykopê ewangeliczn¹ o tym wydarzeniu
lub niedziel¹ Abrahama z uwagi na pierwsze czytanie, mówi¹ce o tej postaci. Podziwiaj¹c
wiarê Abrahama i myœl¹c o chwale Chrystusa, której przedsmak widzieli Aposto³owie
na górze Tabor, modlimy siê dziœ za misje i misjonarzy pos³anych do narodów i wspieramy
ich ofiarami sk³adanymi do puszek.
2. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota
30
miesi¹ca. SpowiedŸ œwiêta w pierwszy pi¹tek rano i po po³udniu od 17 . Godzina œwiêta –
30
w czwartek o godz. 18 .
3. Za tydzieñ – trzecia niedziela Wielkiego Postu i Dzieñ Kobiet. Matki, siostry, ¿ony,
narzeczone i kole¿anki poleæmy w modlitwie Panu Bogu i postarajmy siê, ¿eby tego dnia
ka¿dy mia³ powód do radoœci.
00
4. Zachêcamy do uczestnictwa w gorzkich ¿alach w niedzielê po Mszy œw. o godz.11
30
i drodze krzy¿owej w pi¹tek o godz. 17 oraz do spe³niania innych czynów pokutnych,
a tak¿e do podejmowania starañ maj¹cych na celu zyskiwanie odpustów zupe³nych.
Wasz Proboszcz

Zapraszamy do Grup Parafialnych
• Odnowa w Duchu Œwiêtym (w poniedzia³ki po Mszy œw. o godz.1800)
• Oaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.1800, dzieci I i II czwartek miesi¹ca godz. 1630)
• Zespó³ Soli Deo (próba w pi¹tki godz.2000)
• Schola dzieciêca (próba w soboty godz.900)
• chór parafialny (próba w œrody po Mszy œw. o godz. 1800)
• Ministranci (zbiórka w soboty godz. 1000)
• Ró¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700)
• Wspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 700)
• Parafialny zespó³ Caritas (w pierwszy wtorek miesi¹ca o godzinie 1600)
• Ko³a ¯ywego Ró¿añca
00
• Ruch rodzin Nazaretañskich (W ka¿dy wtorek od godz. 17 adoracja prowadzona przez RRN.
Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800.
Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 1700 na zapleczu.)
00
• Ruch modlitewny Adoremus (adoracja w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê m-ca po Mszy œw. o godz. 18 )
00
• Parafialna œwietlica „Bonifacy” (spotkania w pi¹tki o godz. 16 )

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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