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

Œwiêty Józef Oblubieniec Najœwiêtszej Maryi Panny i Opiekun Jezusa.
By³ synem Helego i potomkiem Dawida, cieœl¹ 

mieszkaj¹cym w Nazarecie. Pismo Œwiête nazywa go mê¿em 
sprawiedliwym. Œw. Józef zosta³ mê¿em Maryi Panny, z tej 
racji nazywany jest "ojcem" Jezusa. Maryja nie powiedzia³a 
Józefowi o Zwiastowaniu i gdy ten spostrzeg³, ¿e ma zostaæ 
matk¹ chcia³ J¹ opuœciæ, oœwiecony jednak przez Archanio³a 
Gabriela, poznaje ¿e syn Maryi ma byæ Zbawicielem œwiata 
i ¿e przyjdzie na œwiat za spraw¹ Ducha Œwiêtego. Poniewa¿ 
cesarz August wyda³ edykt, aby spisano ludnoœæ pañstwa 
i w tym celu poddani mieli udaæ siê do miejsca pochodzenia, 
Józef wybra³ siê z Maryj¹ do Betlejem, gdzie narodzi³ siê 
Jezus. Gdy skoñczy³y siê dni oczyszczenia Maryi, uda³ siê 
z ni¹ Józef do œwi¹tyni jerozolimskiej, aby ofiarowaæ Dzieciê 
Bogu i z³o¿yæ przepisane prawem ofiary. Ostrze¿ony przez 
anio³a Józef udaje siê do Egiptu, unikaj¹c przeœladowania 
Heroda, sk¹d po jego œmierci, wraca do Palestyny, lecz 
nie zamieszkuje w Judei, poniewa¿ tam panowa³ Archelaus, 
lecz w Galilei, w Nazarecie. Œw. £ukasz opowiada, ¿e Józef 
z Maryj¹ chodzili do Jerozolimy na œwiêta Paschy i ¿e Jezus, 
gdy mia³ lat 12, poszed³ razem z nimi. W powrotnej drodze spostrzegaj¹, ¿e Jezusa nie ma 
z nimi, szukaj¹ go zatem i po trzech dniach znajduj¹ poœrodku œwi¹tyni pomiêdzy uczonymi. 
Z Jerozolimy wracaj¹ wszyscy do Nazaretu. Józef umar³ jeszcze przed Mêk¹ Jezusow¹, 
prawdopodobnie jeszcze nawet przed jego dzia³alnoœci¹ publiczn¹. Umar³ w Nazarecie, 
a przy nim by³ Jezus i Maryja.

Kult œw. Józefa 
Najwczeœniejsze œlady czci sk³adanej œw. Józefowi odnaleziono w Martyrologium 

z Reichenau, w Chartres jego œwiêto by³o obchodzone od ok. 1270 roku, w Arles od XIV wieku. 
Pierwsze pismo o œw. Józefie wysz³o spod pióra Orygenesa. W XV wieku kult œw. Józefa 
rozpowszechni³ œw. Bernardyn ze Sieny. Od 1479 roku papie¿ Sykstus IV wprowadzi³ 
do Brewiarza Rzymskiego oficjum ku czci œw. Józefa. Na rozwój kultu œw. Józefa w XVI wieku 
znacz¹co wp³ynê³a œw. Teresa od Jezusa, która obra³a sobie go za swojego patrona i obroñcê. 
W 1581 roku pierwsza kapitu³a prowincjonalna karmelitów bosych w Avila og³osi³a œw. Józefa 
patronem prowincji, w 1628 roku za g³ównego patrona kongregacji hiszpañskiej, w 1559 i 1631 
konstytucje w³oskie uzna³y Œwiêtego patronem zakonu. We wszystkich koœcio³ach zakonu 
z XVII wieku wystawiano o³tarze poœwiêcone œw. Józefowi. Œw. Wincenty a Paulo ustanowi³ 
Œwiêtego patronem swojej kongregacji misyjnej, przed nim uczyni³ to œw. Franciszek Salezy. 
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 3, 14-21).

Jezus powiedzia³ do Nikodema: 
«Jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szono Syna 

Cz³owieczego, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne. Tak bowiem Bóg umi³owa³ 
œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ 
¿ycie wieczne. Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po 
to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu; a kto 
nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê Jednorodzonego Syna Bo¿ego. A s¹d 
polega na tym, ¿e œwiat³o przysz³o na œwiat, lecz ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli 
œwiat³o: bo z³e by³y ich uczynki. Ka¿dy bowiem, kto siê dopuszcza nieprawoœci, nienawidzi 
œwiat³a i nie zbli¿a siê do œwiat³a, aby nie potêpiono jego uczynków. Kto spe³nia wymagania 
prawdy, zbli¿a siê do œwiat³a, aby siê okaza³o, ¿e jego uczynki s¹ dokonane w Bogu».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
PARADOKSALNY S¥D

Mo¿na powiedzieæ, ¿e Jezus „zrobi³ swoje”. W drodze do wiecznoœci by³a 
przepaœæ nie do przebycia – On przez ni¹ przeszed³ i jest gotów przenieœæ 
ka¿dego, kto Go o to poprosi. By³a te¿ brama, do której ludzie zgubili klucz – On 
„wykona³” ten klucz ze Swego narodzenia, nauczania, œmierci oraz 
zmartwychwstania i chce daæ go do rêki ka¿demu, kto Mu zaufa.

S¹d Bo¿y to dziwny s¹d: ka¿dy, kto wchodzi do niego jako oskar¿ony i przyzna 
siê do winy, ma obiecane uniewinnienie. Czyli póki ¿yje tutaj, na ziemi, 
otrzymuje now¹ szansê, a gdy odchodzi z tego œwiata, ma Najwspanialsz¹ 
Przewodniczkê, Maryjê, i Najskuteczniejszego Obroñcê, Jezusa, który mówi: 

„Ja Ciê uzna³em za wystarczaj¹co godnego i wartoœciowego, aby za Ciebie oddaæ ¿ycie i ¿aden 
oskar¿yciel nie ma szans na to, by jego argumenty zwyciê¿y³y”. Œwiat³o, o którym mówi dzisiejsza 
Ewangelia, to jest w³aœnie prawda o tym, ¿e wyrok w Bo¿ym s¹dzie jest z góry ustalony przez 
Stwórcê. Ka¿dy, kto „spe³nia wymagania prawdy”, chce skorzystaæ z tego œwiat³a i nie boi siê 
w³asnych grzechów, bo choæ one nieraz przygnêbiaj¹ i zabieraj¹ nadziejê, to jednak wszystkie Jezus 
wzi¹³ na siebie i mówi nam: „te grzechy s¹ mniej wa¿ne od Mojej mi³oœci”.

Nie mo¿na jednak pomin¹æ tych, którzy „bardziej umi³owali ciemnoœæ”. To ci, co s³ysz¹c zarzuty, 
udaj¹, ¿e one ich nie dotycz¹. Bêd¹c oskar¿onymi, sami przemieniaj¹ siê w oskar¿ycieli: stawiaj¹ 
zarzuty Bogu, oczerniaj¹, wypowiadaj¹ pretensje, maj¹ za z³e.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Pokutny Marsz Ró¿añcowy dociera do naszej parafii 

Krucjata Ró¿añcowa za Ojczyznê zaprasza w najbli¿sz¹ niedzielê 22-03-2015 r. do koœcio³a 
p.w. Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej na Mszê Œwiêt¹ w intencji Ojczyzny o godz. 11.30. 

Po niej zmówimy radosn¹ czêœæ Ró¿añca œw. i ruszymy w IV Pokutnym Marszu Ró¿añcowym ulicami £om¿y, 
do naszej parafii œw. Brunona, gdzie planujemy dotrzeæ ok.  godz.14 czyli tu¿ po Mszy Œw. dla dzieci.

Krucjata Ró¿añcowa za Ojczyznê ma wymiary indywidualny i wspólnotowy. Indywidualny, to codzienna 
modlitwa dziesi¹tkiem Ró¿añca w intencji: „Z Maryj¹ Królow¹ Polski modlimy siê o Polskê wiern¹ Bogu, 
Krzy¿owi i Ewangelii, o wype³nienie Œlubów Jasnogórskich”. W ramach wspólnotowego dzia³ania zmawiamy 
Msze œw. w intencji Ojczyzny, organizujemy Pokutne Marsze Ró¿añcowe ulicami miast, czuwania modlitewne 
(w tym ogólnopolskie comiesiêczne na Jasnej Górze w ostatnie pi¹tki miesi¹ca, po Apelu Jasnogórskim).

Zachêcamy do wype³nienia deklaracji Krucjaty Ró¿añcowej za Ojczyznê, bo to oznacza w sensie duchowym 
œlubowanie zostania rycerzem Najœwiêtszej Maryi Panny – Królowej Polski. 

             J. GoŸdziewski, J. Kondrat
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Kult œw. Józefa (c.d.)
Szczególnym czcicielem œw. Józefa by³ równie¿ œw. Jan Bosco, stawiaj¹cy œw. Józefa za wzór dla 

m³odych ch³opców. Do modlitewnika dla ch³opców doda³ nabo¿eñstwo do siedmiu boleœci i siedmiu 
radoœci œw. Józefa, za³o¿y³ stowarzyszenie pod Jego wezwaniem, wyda³ drukiem czytanki o œw. Józefie, 
w marcu odprawiono codzienne nabo¿eñstwa ku Jego czci. Œw. ojciec Pio opisuje jak podczas 
szatañskich ataków bardzo czêsto by³ przy nim i pociesza³ go œw. Józef. W pierwszej po³owie XVII wieku 
¿ywym oœrodkiem kultu œw. Józefa by³y hiszpañskie Niderlandy. W 1604 roku w Gandawie powsta³o 
Bractwo œw. Józefa. W po³owie XVII wieku wprowadzono praktykê tzw. septenny (nabo¿eñstwo 
odprawiane przez siedem kolejnych œród). Wraz z kasatami zakonów u schy³ku XVIII i w XIX wieku 
rozwi¹zywano bractwa i upada³ kult œwiêtych. Odrodzi³ siê on ponownie w drugiej po³owie XIX wieku. 
W 1869 roku ukoronowano papieskimi koronami figurê œw. Józefa w koœciele karmelitów w Brukseli, 
w 1963 - w Avili. Papie¿ Benedykt XIII doda³ imiê œw. Józefa do Litanii do Wszystkich Œwiêtych w 1726 
roku, 8 grudnia 1870 roku papie¿ Pius IX og³osi³ œw. Józefa patronem Koœcio³a Œwiêtego, papie¿ Leon 
XIII wprowadzi³ w 1884 roku do modlitw po Mszy Œwiêtej - osobn¹ modlitwê do œw. Józefa, œw. Pius X  
zatwierdzi³ Litaniê do publicznego kultu, w 1919 roku papie¿ Benedykt XV doda³ osobn¹ prefacjê 
do Mszy o œw. Józefie, a papie¿ Jan XXIII wprowadzi³ Jego imiê do Kanonu. Dekretem "Quemadmodum 
Deus" papie¿ Pius IX wprowadzi³ odrêbne œwiêto liturgiczne Opieki œw. Józefa, og³oszono je w œwiêto 
Niepokalanego Poczêcia. Papie¿ wyznaczy³ na to œwiêto III Niedzielê Wielkanocy, œw. Pius X przeniós³ 
je na drug¹ œrodê po Wielkanocy i podniós³ je do rangi pierwszej klasy, zmieniaj¹c jednoczeœnie nazwê 
œwiêta na: œw. Józefa Oblubieñca NMP, Wyznawcy i Patrona Koœcio³a Powszechnego. Papie¿ Pius XII 
zniós³ to œwiêto, ale w 1956 roku wprowadzi³ nowe œwiêto tej samej klasy - œw. Józefa Rzemieœlnika 
(1 maja). W 1969 roku rangê œwiêta obni¿ono do wspomnienia, a tytu³ patrona Koœcio³a Œwiêtego 
do³¹czono do œwiêta 19 marca. Miesi¹cem poœwiêconym szczególnie œw. Józefowi jest marzec, 
a dniem - œroda. 

Kult œw. Józefa w Polsce 
Pierwsza kaplica p.w. œw. Józefa zosta³a wybudowana przez karmelitów bosych w Krakowie w 1609 

roku. W 1617 drugi krakowski klasztor otrzyma³ za patronów œw. Micha³a i œw. Józefa. W 1618 roku 
w Poznaniu wybudowano kaplicê pod wezwaniem Œwiêtego, zast¹pi³ j¹ niebawem drewniany koœció³, 
potem murowany. Prawdopodobnie by³ to pierwszy koœció³ p.w. œw. Józefa 
w Rzeczpospolitej. Od 1666 roku karmelici jako pierwsi w Polsce zaczêli 
zak³adaæ bractwa œw. Józefa. Pierwsze powsta³o w Lublinie. 
Najwa¿niejszym dniem w krzeszowskim opactwie by³ 19 marca, 
gdy zapraszano najlepszych kaznodziejów, odprawiano mszê pontyfikaln¹ 
i odbywa³a siê procesja. Dziewiêæ œl¹skich bractw w szczytowym okresie 
liczy³o ono oko³o stu tysiêcy cz³onków. Przesta³y istnieæ w 1810 roku, 
po kasacie pruskiej. Sanktuaria œw. Józefa znajduj¹ siê w Kaliszu, 
Wadowicach, Czêstochowie, Prudniku, Siedlcach i od wrzeœnia 2009 roku - 
Poznaniu. Sanktuarium kaliskie jest najstarszym sanktuarium Œwiêtego. 
Cudowny obraz Œwiêtej Rodziny ofiarowa³ mieszkaniec Szulca o nazwisku 
Stobienia, któremu gdy le¿a³ sparali¿owany, ukaza³ siê œw. Józef i kaza³ mu 
zleciæ namalowanie obrazu, a gdy ten to polecenie wykona³ ok. 1670 roku 
zosta³ uzdrowiony. W 1767 obraz uznano za ³askami s³yn¹cy, a w 1770 - 
za cudowny. Papie¿ Pius VI koronowa³ obraz koronami papieskimi, 
a œw. Pius X i Jan XXIII ofiarowali pierœcienie. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„IdŸmy przez œwiat jak Jezus i czyñmy z ca³ego naszego ¿ycia znak Jego mi³oœci do naszych braci, szczególnie 
najs³abszych i najbiedniejszych. W ten sposób budujemy Bogu œwi¹tyniê naszego ¿ycia, czyni¹c Go 
«dotykalnym» dla tak wielu ludzi, których spotykamy na naszej drodze.” papie¿ Franciszek
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strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dziœ – czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedziel¹ radoœci, od pierwszych s³ów 
antyfony mszalnej na wejœcie: „Raduj siê, Jerozolimo”. Powodem tej radoœci wyra¿onej we 
wspomnianych wy¿ej s³owach jest zbawienie w Chrystusie.

2. We wtorek przypada wspomnienie dowolne œw. Patryka, misjonarza i patrona Irlandii. Swoj¹ 
modlitw¹ obejmijmy wtorkowych solenizantów i Polaków, którzy w poszukiwaniu pracy udali siê 
na Zielon¹ Wyspê.

3. W czwartek przypada uroczystoœæ œw. Józefa, oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny, patrona 
i opiekuna Koœcio³a, patrona ojców, a tak¿e wielu z nas nosz¹cych jego imiê od chrztu 
i bierzmowania. Msze Œwiête w naszym koœciele o godz. 7  i 18 . Po Mszy Œw. o godz. 18  
zapraszamy wszystkich mê¿czyzn na konferencjê i Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu!

4. Przypominamy o drodze krzy¿owej w pi¹tki o godz. 17 , i o Gorzkich ¯alach w niedziele po Mszy 
œw. o godz. 11 .

    Wasz Proboszcz

00 00 00

30

00

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

Program rekolekcji wielkopostnych
00 00 00 00 00 00Niedziela; Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 13  (dla dzieci), 15  (dla m³odzie¿y przed bierzmowaniem), 18 .

00 00 30 00 00 00Poniedzia³ek, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10  (dla dzieci),12 , 17  (dla m³odzie¿y), 19 .
00 00 30 00 00 00Wtorek, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10  (dla dzieci), 12  (dla chorych), 17  (dla m³odzie¿y), 19 .

00 00 30 00 00 00Œroda, Msze œw. godz.: 7 , 9 , 10  (dla dzieci), 12 , 17  (dla m³odzie¿y), 19 . 

Rekolekcje przeprowadzi Ks. Marek Gubernat MSF

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
Co to jest chrzest œwiêty?
Chrzest œwiêty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament. Jest nazywany chrztem ze wzglêdu na obrzêd 
zanurzenia w wodzie. Ochrzciæ oznacza „zanurzaæ” w wodzie. Œw. Pawe³ napisa³ w liœcie do Koryntian: „Je¿eli 
wiêc ktoœ pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minê³o, a oto [wszystko] sta³o siê 
nowe” (2 Kor 5,17). Ochrzczony jest zatem zanurzony w œmierci Chrystusa, z której powstaje przez 
zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”. Chrzest okreœlany jest tak¿e jako „obmycie odradzaj¹ce 
i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym”. Ta prawda zapisana jest m.in. w Liœcie do Tytusa: „nie ze wzglêdu 
na sprawiedliwe uczynki, jakie spe³niliœmy, lecz z mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez obmycie odradzaj¹ce 
i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym” (Tt 3,5). W Liœcie do Efezjan czytamy: „Niegdyœ bowiem byliœcie ciemnoœci¹, 
lecz teraz jesteœcie œwiat³oœci¹ w Panu: postêpujcie jak dzieci œwiat³oœci!” (Ef 5,8). Zatem chrzest jest 
„oœwieceniem” cz³owieka, poniewa¿ ochrzczony staje siê „synem œwiat³oœci”. Dlatego chrzest zobowi¹zuje 
i pomaga byæ dobrym cz³owiekiem – dzieckiem Bo¿ym. Chrzest jest wiêc najwspanialszym darem jaki 
otrzymujemy od Jezusa za poœrednictwem Koœcio³a.
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