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

Wniebowst¹pienie Pañskie
Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywa³ siê 

uczniom, zaœ czterdziestego dnia na ich oczach wzniós³ 
s iê  do  n ieba  z  Góry  Ol iwnej .  Okreœ len ie  
"Wniebowst¹pienie Pañskie" pochodzi z opisu, 
przekazanego przez œw. £ukasza w Dziejach 
Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliœci pisz¹ o tym fakcie 
n i e w i e l e .  M a t e u s z  w  o g ó l e  n i e  m ó w i  
o wniebowst¹pieniu, Marek wspomina lakonicznie: 
"Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba" 
(Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. 
Miejscem wniebowst¹pienia Jezusa by³a Góra Oliwna. 
Z tej góry, gdzie rozpoczê³a siê mêka Chrystusa, wziê³a 
pocz¹tek tak¿e Jego chwa³a. Jezus poleci³ Aposto³om, 
aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali 
spe³nienia obietnicy zes³ania Ducha Œwiêtego (por. Dz 
1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Aposto³owie "trwali 
jednomyœlnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryj¹, Matk¹ Jezusa, i braæmi Jego" (Dz 1, 14). 
Pan Jezus tajemnic¹ swojego Wniebowst¹pienia ¿y³ na d³ugo przed jej dokonaniem siê. 
Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejœcie do niebieskiego Ojca. Uroczystoœæ 
Wniebowst¹pienia pierwotny Koœció³ ³¹czy³ z tajemnic¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego na Aposto³ów. 
Historia liturgii zna tê uroczystoœæ dopiero od IV w. O tym œwiêcie pisze A teria w swoim 
pamiêtniku z podró¿y do Ziemi Œwiêtej w latach 381-384. Potwierdza je œw. Augustyn (+ 430), 
gdy pisze: "Dzieñ dzisiejszy œwiêtuj¹ na ca³ym œwiecie". Œw. Leon I Wielki (+ 461) poœwiêca tej 
tajemnicy dwa kazania. Dni nastêpuj¹ce po Wniebowst¹pieniu Pañskim przygotowuj¹ wiernych 
na przyjêcie Ducha Œwiêtego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawieraj¹ opis obietnicy zes³ania 
Ducha Œwiêtego, w koœcio³ach odprawiana jest Nowenna do Ducha Œwiêtego. Zgodnie 
z Ceremonia³em liturgicznej pos³ugi biskupów dostosowanym do diecezji polskich (Ksiêgarnia 
œw. Jacka, 2013), w prezbiterium pozostawia siê figurê Zmartwychwsta³ego, równie¿ pascha³ 
i czerwona stu³a na krzy¿u pozostaj¹ na swoim miejscu jeszcze przez tydzieñ - do uroczystoœci 
Zes³ania Ducha Œwiêtego (por. nr 393). Œw. Mamert, biskup Vienne, kiedy ok. roku 450 nawiedzi³y 
Francjê klêski ¿ywio³owe, poleci³ odprawiaæ procesje b³agalne na trzy dni przed 
Wniebowst¹pieniem Pañskim (poniedzia³ek, wtorek, œroda). Synod w Orleanie zatwierdzi³ ten 
zwyczaj dla Francji w roku 511. Zwyczaj ten przyj¹³ siê w ca³ym chrzeœcijañstwie. W³aœnie bowiem 
wtedy w Europie jest wiosna w ca³ej pe³ni, a wiosenne burze, deszcze, posucha mog¹ zniszczyæ 
ca³y dobytek i spowodowaæ g³ód. W Polsce procesje urz¹dza siê do krzy¿y przydro¿nych. St¹d 
nazwa Dni Krzy¿owe.
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 16, 15-20).

Jezus ukazawszy siê Jedenastu powiedzia³ do nich: "IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie 
Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony; a kto 
nie uwierzy, bêdzie potêpiony. Tym zaœ, którzy uwierz¹, te znaki towarzyszyæ bêd¹: W imiê 
moje z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ, nowymi jêzykami mówiæ bêd¹; wê¿e braæ bêd¹ do r¹k i 
jeœliby co zatrutego wypili, nie bêdzie im szkodziæ. Na chorych rêce k³aœæ bêd¹ i ci odzyskaj¹ 
zdrowie".

Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba i zasiad³ po prawicy Boga. Oni zaœ 
poszli i g³osili Ewangeliê wszêdzie, a Pan wspó³dzia³a³ z nimi i potwierdza³ naukê znakami, 
które jej towarzyszy³y.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CZYÑCIE INNYCH ŒWIADKAMI

Podczas Mszy œw., po konsekracji chleba i wina, czêsto s³yszymy 
wypowiadane przez kap³ana s³owa: Wspominaj¹c, Bo¿e, zbawcz¹ mêkê 
Twojego Syna, jak równie¿ cudowne Jego Zmartwychwstanie 
i Wniebowst¹pienie… Czym jest dzisiaj dla nas tajemnica Wniebowst¹pienia? 
Jak prze¿ywa j¹ chrzeœcijanin XXI w.? Chyba ró¿nie, ale prawdê mówi¹c, czêsto 
nijak.

Wniebowst¹pienie Pana Jezusa mia³o miejsce 40 dni po Jego 
Zmartwychwstaniu. Wiemy, ¿e zanim wst¹pi³ do nieba, przekaza³ uczniom 
ostatnie polecenie. Zobowi¹za³ ich, aby wyruszyli we wszystkie strony œwiata i 
g³osili ludziom Dobr¹ Nowinê o zbawieniu – Ewangeliê! Ów nakaz misyjny 

wi¹za³ siê równie¿ z udzielaniem Chrztu œw., a wiêc w³¹czaniem kolejnych osób do wspólnoty 
nowego Ludu Bo¿ego.

Ostatnie s³owa Jezusa, zawarte w Ewangelii wg œw. Mateusza, bywaj¹ t³umaczone tak¿e: „IdŸcie 
i czyñcie innych œwiadkami”; wobec tego nie tyle nale¿y nauczaæ, ale czyniæ œwiadkami! A to potrafi 
jedynie ten, który jest œwiadom swojej wiary, który sam jest œwiadkiem. Chrystus nie posy³a nas, 
¿ebyœmy jedynie o Nim mówili, ale byœmy swoim ¿yciem pokazywali, ¿e w codziennych wyborach 
kierujemy siê Jego nauk¹. Stara maksyma mówi: „S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹”. Aposto³owie 

dobrze odczytali sens proœby 
Mistrza i poci¹gnêli ku niebu wielkie 
rzesze ludzi. To samo zadanie staje 
dziœ przed Koœcio³em, w którym 
ka¿dy z nas ma coœ bardzo wa¿nego 
do zrobienia.

Czy wiem, do czego wzywa mnie 
dziœ wstêpuj¹cy do nieba Jezus?

*   *   *   *   *   *   *
Wakacyjna przygoda 

z Bogiem!

Termin: 27.06 - 03.07.2015
Informacje i zapisy:

ks. Piotr Ogrodowicz
par. œw. Brunona w £om¿y
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Wniebowst¹pienie Pañskie (c.d.)
Wiele o tajemnicy Wniebowst¹pienia mówi¹ nastêpuj¹ce s³owa œw. Leona I Wielkiego: 

"Po b³ogos³awionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego wskrzesi³a moc Bo¿a dnia 
trzeciego jako œwi¹tyniê rozwalon¹, dzisiaj najmilsi, up³ywa dzieñ czterdziesty, przeznaczony najœwiêtszym 
wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwsta³ego cia³a umocni³a siê wiara nasza... 
Zaiste wielka i nieopisana by³a przyczyna szczêœcia Aposto³ów, kiedy widzieli, jak na oczach t³umu 
wstêpowa³a natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia 
niebieskie, bij¹ce godnoœci¹ chóry anio³ów, a nawet ponad zastêpy 
archanio³ów siê wznosz¹c i dochodz¹c do granic Bóstwa - bowiem Syn Bo¿y 
j¹ sobie poœlubi³. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równoczeœnie i 
naszym tak¿e wyniesieniem: co bowiem pochodzi z G³owy, spada i na cia³o. 
Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliœmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz 
wznieœliœmy siê wy¿ej dziêki ³asce Chrystusa, ni¿ utraciliœmy przez zazdroœæ 
szatana. Jak bowiem zawziêty nieprzyjaciel zrzuci³ nas z posiad³oœci 
niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Bo¿y spo³em po prawicy Ojca 
umieszcza". Wniebowst¹pienie jest dniem królewskiej intronizacji 
Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. St¹d 
wiele radoœci w tekstach liturgicznych. Jest ono te¿ porêczeniem 
powtórnego przyjœcia Chrystusa: "Ten Jezus, wziêty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliœcie Go 
wstêpuj¹cego do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddaæ 
swemu Ojcu wszystko, by zgromadziæ wszystkich i wszystko w Koœciele. Wniebowst¹pienie jest nie tylko 
ostatecznym i uroczystym wywy¿szeniem Jezusa z Nazaretu, ale równie¿ zadatkiem i gwarancj¹ 
wywy¿szenia, wyniesienia do chwa³y natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrzeœcijañska zostaj¹ dzisiaj 
umocnione i utwierdzone, bowiem jesteœmy zaproszeni nie tylko do tego, by rozwa¿aæ w³asn¹ ma³oœæ, 
s³aboœæ i ubóstwo, ale tak¿e ow¹ przemianê wspanialsz¹ ani¿eli samo dzie³o stworzenia, "przemianê", 
której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteœmy z Nim zjednoczeni dziêki ³asce i sakramentom. 
Warto podkreœliæ, ¿e Pan Jezus wst¹pi³ do nieba nie sam, ale wzi¹³ ze sob¹ wszystkie dusze œwiêtych z 
otch³ani. W czasie roz³¹ki z cia³em przed swoim zmartwychwstaniem odwiedzi³ je w otch³ani i zapowiedzia³ 
im rych³e wybawienie. Dzisiaj spe³nia obietnicê i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzieñ jest wiêc 
wa¿nym wydarzeniem dla ca³ego rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych anio³ów zajmuj¹ w niebie 
dusze ludzkie, aby na koñcu œwiata mog³y wejœæ tak¿e do chwa³y ich uwielbione cia³a. Na œwiêtowane dziœ 
wydarzenie u¿ywamy okreœlenia "wniebowst¹pienie", gdy¿ Chrystus w³asn¹ moc¹ wst¹pi³ na niebiosa. 
Swoj¹ Matkê natomiast, a kiedyœ tak¿e nas wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. St¹d mówimy o 
"wniebowziêciu". W Polsce uroczystoœæ Wniebowst¹pienia - zgodnie z dekretem watykañskiej Kongregacji 
ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 r. obchodzimy w VII Niedzielê Wielkanocn¹.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
PIELGRZYMKA - SANKTUARIA NA PODHALU 
Nasza parafia organizujê trzydniow¹ pielgrzymkê od 12 do 14 czerwca 2015 r. do sanktuariów 
na Podhalu.  W programie pielgrzymki: 
• Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, 
• Sanktuarium Matki Bo¿ej Objawiaj¹cej Cudowny Medalik 
• Sanktuarium Maryjne na Wiktorówkach 
• Cmentarz Zas³u¿onych na Pêksowym Brzyzku 
• Pustelnia œw. Brata Alberta w Zakopanem 
• Sanktuarium Maryjne w LudŸmierzu 
• Sanktuarium Grobu Bo¿ego w Miechowie 
• Sanktuarium Matki Bo¿ej .Ostrobramskiej Skar¿ysko-Kamienna 
• Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach 
• Spacer po Krakowie (Wawel, koœció³ Mariacki, Okno Papieskie Franciszkañska 3) 

Koszt pielgrzymki 240 z³ (transport, dwa noclegi, dwa œniadania, dwie obiadokolacje i ubezpieczenie);  
zapisy i wiêcej informacji u ks. Andrzeja. 
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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:  
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

brunon.lomza@gmail.com

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00        00 00 Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (w koœciele na cmentarzu), 18 w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dziœ obchodzimy uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego
2. Dni powszednie miêdzy uroczystoœciami Wniebowst¹pienia Pañskiego i Zes³ania Ducha 
Œwiêtego, maj¹ specjalne znaczenie; s¹ dniami nowenny – przygotowania na przyjêcie 
Ducha Œwiêtego Pocieszyciela.
3. Za tydzieñ – uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, Misyjny Dzieñ Chorych, Parafialny 
Dzieñ Wdziêcznoœci Bogu za dary Ducha Œwiêtego, otrzymane w sakramentach chrztu 
i bierzmowania, zakoñczenie okresu wielkanocnego w liturgii Koœcio³a, a tak¿e Dzieñ 
Modlitw Koœcio³a powszechnego za Koœció³ w Chinach.

Wasz Proboszcz

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
Wymieniæ i omówiæ sakramenty wg schematu: znak widzialny, kiedy Jezus go ustanowi³, 

³aski.
1. Chrzest - Polanie g³owy chrzczonego wod¹ i wypowiedzenie s³ów: „Ja ciebie chrzczê w imiê 

Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego”.
Jezus po zmartwychwstaniu da³ polecenie uczniom: idŸcie i nauczajcie wszystkie narody 

udzielaj¹c im Chrztu w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.
£aski: Jest bram¹ do innych sakramentów; Uwalnia cz³owieka od grzechu pierworodnego 

(i innych grzechów jeœli chrzest przyjmuje osoba doros³a); Ochrzczony otrzymuje ³askê uœwiêcaj¹c¹ 
i cnoty Bo¿e; W³¹cza do Ludu Koœcio³a œwiêtego.

2. Bierzmowanie - Namaszczenie Krzy¿mem i s³owa: „Przyjmij znamiê daru Ducha Œwiêtego”.
Przez ca³e swoje ¿ycie Jezus ukazuje swoj¹ jednoœæ Duchem Œwiêtym. W dzieñ Piêædziesi¹tnicy 

Aposto³owie zostaj¹ umocnieni Duchem Œwiêtym.
£aski: Umocnienie darami Ducha Œwiêtego do mê¿nego wyznawania wiary i do postêpowania 

wed³ug jej zasad.
3. Eucharystia - S³owa konsekracji nad chlebem i winem.
Ustanowiona w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku.
£aski: Pog³êbia nasze zjednoczenie Chrystusem i Jego Koœcio³em; Podtrzymuje i odnawia ¿ycie 

³aski otrzymane na Chrzcie i Bierzmowaniu; O¿ywia nasz¹ mi³oœæ do bliŸnich; G³adzi grzechy 
powszednie i zachowuje od przysz³ych grzechów œmiertelnych.

4. Pokuta - Wyznanie wszystkich grzechów kap³anowi w celu otrzymania rozgrzeszenia.
Po Zmartwychwstaniu Pan ustanowi³ ten sakrament gdy wieczorem w dniu paschy ukaza³ siê 

swoim uczniom i rzek³: „WeŸmijcie Ducha Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy s¹ im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane”.

£aski: Pojednanie z Bogiem, a wiêc odpuszczenie grzechów; Pojednanie z Koœcio³em; 
Odzyskanie stanu ³aski; Darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy œmiertelne; 
Darowanie czêœciowe kar doczesnych bêd¹cych skutkiem grzechu; Pokój i pogoda sumienia; 
Pociecha duchowa; Wzrost si³ duchowych do walki, jak¹ musi prowadziæ chrzeœcijanin.
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