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Kim by³ Jan Chrzciciel?
Jan Chrzciciel jest jednym z najbardziej znanych, ale i trochê 

zapomnianych œwiêtych. Ewangeliœci poœwiêcaj¹ mu prawie tyle samo 
miejsca, co Maryi. Mo¿na o nim przeczytaæ w Dziejach Apostolskich 
i listach Aposto³ów. Najwa¿niejsze œwiêto Jana Chrzciciela przypada 
w najd³u¿szy dzieñ roku, 24 czerwca, czyli w dniu upamiêtniaj¹cym jego 
narodzenie. Inne daty zwi¹zane z osob¹ Jana to: 2 lipca, obrzezanie; 
24 wrzeœnia, pami¹tka poczêcia; 6 stycznia, chrzest Chrystusa 
w Jordanie; 29 sierpnia, œciêcie Jana. Jan Chrzciciel jest pierwszym 
œwiêtym czczonym w Koœciele. W ikonografii przedstawiany jest jako 
dziecko, m³odzieniec b¹dŸ asceta ubrany w skórê zwierzêc¹ lub p³aszcz 
z sierœci wielb³¹da. Ukazywany jest tak¿e jako zwiastun ze skrzyd³ami. 
Jego atrybutami s¹: baranek na ramieniu, ksiêdze lub u stóp; baranek 
z kielichem; g³owa na misie; krzy¿. Œwiêty Jan Chrzciciel przez wieki by³ 
jednym z najbardziej czczonych œwiêtych. Spoœród œwiêtych ¿yj¹cych 
w czasach Jezusa jego ¿ycie jest najlepiej znane. Jan odegra³ wyj¹tkow¹ 
rolê w dziejach Odkupienia. Zapowiadany by³ przez proroków jako ten, 
który przygotuje drogê Panu. Tomasz a Kempis, autor O naœladowaniu 
Chrystusa, nazwa³ go najwiêkszym ze œwiêtych. Dante w Boskiej komedii 
umieœci³ jego tron symetrycznie wzglêdem Bogarodzicy. Jan, jako „przyjaciel oblubieñca" (J 3,29), wed³ug 
wielu teologów, œwiêtych i wierz¹cych zajmuje w niebie najwy¿sze miejsce po Chrystusie i Maryi, bêd¹c 
„ozdob¹ stanu cz³owieczego", jak go okreœli³ Miko³aj Sêp Szarzyñski w sonecie Do Najœwiêtszej Panny. 
Jest mu ono nale¿ne, gdy¿ zosta³ nape³niony Duchem Œwiêtym w ³onie swej matki El¿biety, a w ten 
sposób wed³ug niektórych Ojców Koœcio³a oczyszczony z grzechu pierworodnego. W Kazaniu o œw. Janie 
Chrzcicielu z 1484 roku Miko³aj z B³onia przypisuje Janowi w niebie koronê z³ot¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê 
godnoœci szeœciu stanów: anielskiego, dziewiczego, patriarszego, kap³añskiego, królewskiego oraz 
prorockiego. Jan otrzyma³ równie¿ koronê godnoœci: aposto³ów, mêczenników, wyznawców, doktorów, 
dziewic i wiernych. Dlatego te¿ jego korona sk³ada siê z dwunastu gwiazd, wynosz¹c go ponad œwiêtych
i stawiaj¹c na równi z chórami anielskimi. Honoriusz z Autun w Speculum Ecclesiae pisze, ¿e Jan w niebie 
otrzyma³ trzy korony: za cnotê dziewictwa wieniec z lilii i ró¿; za wzgardê dla œwiata purpurowy diadem; 
za mêczeñstwo z³ot¹ koronê wysadzan¹ drogimi kamieniami. Od pocz¹tków chrzeœcijañstwa Jana 
Chrzciciela ceniono i czczono za szczególny wk³ad w historiê zbawienia. Jest on poœrednikiem miêdzy 
przybywaj¹cym na œwiat Mesjaszem, czyli Chrystusem, a oczekuj¹cym Go cz³owiekiem. Oto s³owa 
œw. Bernarda: „Sk³adajmy Janowi dziêki i za jego poœrednictwem pod¹¿ajmy do Chrystusa, poniewa¿, 
jak sam mówi: «On ma wzrastaæ, aja siê umniejszaé» (J 3,30). W jaki sposób umniejszaæ? W blasku, 
rzecz jasna, nie zaœ w gorliwoœci". Idea poœrednictwa i orêdownictwa Jana znalaz³a wyraz w najstarszych 
sakramentarzach rzymskich, czyli ksiêgach liturgicznych zawieraj¹cych formularze modlitewne 
i objaœnienia zwyczajów liturgicznych. W Sakramentarzu leoniañskim (VI-VII wiek) czytamy: „Ty przygotuj 
drogê dla Pana, byœmy mogli wejœæ do komnat Oblubieñca". W innych mo¿na znaleŸæ nastêpuj¹ce s³owa: 
„Wszechmog¹cy i mi³osierny Bo¿e, który w przejrzeniu swoim przeznaczy³eœ Jana Chrzciciela, 
by przygotowa³ Chrystusowi Panu lud doskona³y, prosimy, aby trzoda Twoja za wstawiennictwem tego¿ 
herolda wyzby³a siê wszystkich grzechów i zas³u¿y³a, by dostaæ siê do Tego, którego on przepowiada³". 
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 4, 35-41).

Gdy zapad³ wieczór owego dnia, Jezus rzek³ do swoich uczniów: „Przeprawmy siê 
na drug¹ stronê”. Zostawili wiêc t³um, a Jego zabrali, tak jak by³ w ³odzi. Tak¿e inne ³odzie 
p³ynê³y z Nim. Naraz zerwa³ siê gwa³towny wicher. Fale bi³y w ³ódŸ, tak ¿e ³ódŸ siê ju¿ 
nape³nia³a. On zaœ spa³ w tyle ³odzi na wezg³owiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: 
„Nauczycielu, nic Ciê to nie obchodzi, ¿e giniemy?” On wsta³, rozkaza³ wichrowi i rzek³ 
do jeziora: „Milcz, ucisz siê”. Wicher siê uspokoi³ i nasta³a g³êboka cisza. Wtedy rzek³ 
do nich: „Czemu tak bojaŸliwi jesteœcie? Jak¿e wam brak wiary?” Oni zlêkli siê bardzo 
i mówili jeden do drugiego: „Kim w³aœciwie On jest, ¿e nawet wicher i jezioro s¹ Mu 
pos³uszne?”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
UMIEJMY PROSIÆ PANA O POMOC

Kto z nas nie prze¿y³ w swoim ¿yciu momentów 
zw¹tpienia? Czasami zawodzi drugi cz³owiek, któremu 
ufaliœmy bezgranicznie, czêsto w¹tpimy w siebie, w swoje 
mo¿liwoœci i zdolnoœci. Najgorzej, gdy wystawiamy 
na próbê wszechmoc samego Boga. „£atwa” jest nasza 
wiara, gdy wszystko w ¿yciu „idzie g³adko”, po naszej myœli, 
gdy nie spotykaj¹ nas tragiczne i smutne wydarzenia, 
gdy nie musimy stawiaæ sobie pytañ o sens cierpienia, 
¿ycia i œmierci. Jaka bêdzie Twoja wiara w czasie „burzy”? 
Ewangelista ukazuje nam dzisiaj Bosk¹ moc Jezusa. On jest 

Panem historii i stworzenia. Kiedyœ nieznany bezmiar morza uto¿samiano z nieogarnionymi si³ami 
z³a i niepewnoœci. Tak¿e dzisiejsze katastrofy i tragedie przypominaj¹ nam, ¿e tylko Bóg jest Panem 
¿ywio³ów. Nad wszystkim chcemy panowaæ i wszystko przewidzieæ. Chyba jednak nie doceniamy 
si³y naszej wiary... „Nauczycielu, nic Ciê to nie obchodzi, ¿e giniemy?” — bardzo obchodzi. Bóg jest 
silniejszy ni¿ ca³e z³o wokó³ cz³owieka i w cz³owieku. Nikomu bardziej nie zale¿y na Twoim wiecznym 
szczêœciu i zbawieniu. Wielcy ludzie Boga pokazali w historii œwiata, ¿e wiar¹ nie tylko mo¿na góry 
przenosiæ, ale — z pomoc¹ Ducha — tak¿e zmieniaæ polityczne i spo³eczne oblicze ziemi, zmieniaæ 
pogl¹dy i serce cz³owieka. Œwiêty Pawe³ mówi nam dzisiaj, ¿e to dziêki mi³oœci Chrystusa mo¿emy 
¿yæ odwag¹ wiary. W Eucharystii szukajmy pewnoœci bycia Boga z nami. „Gdzie dwóch lub trzech 
gromadzi siê w Imiê moje, tam Ja jestem poœród nich.”

*   *   *   *   *   *   *

Kim by³ Jan Chrzciciel?  (c.d.)
¯ycie Jana Chrzciciela by³o opisywane przez wielu œwiêtych, miêdzy innymi przez Hilarego, Efrema 

Syryjczyka, Ambro¿ego, Paw³a Diakona. Ten ostatni jest autorem s³ynnego Hymnu na œwiêto Narodzin Jana 
Chrzciciela: „Ty cieszysz siê przywilejem przed wszystkimi ludŸmi, dzier¿ysz prym poœród œwiêtych przez swoj¹ 
s³u¿bê". Hymn na narodziny Jana Chrzciciela z watykañskiego kodeksu z X wieku mówi o Janie: „(...) nape³niony 
w ³onie matki Duchem Œwiêtym, pozna³ Jezusa zamkniêtego w ¿ywocie Maryi". Tak¿e w sekwencjach 
i hymnach na œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny wspomina siê o Janie: „Jezus przybywa jako 
Zbawca, z Maryj¹, gwiazd¹ morza, raduje siê w ³onie Jan, w którym zamieszka³a ³aska". ¯ycie i pos³annictwo 
Jana by³o przedmiotem rozpraw wielu œwiêtych, filozofów i myœlicieli. Oto s³owa Orygenesa z pierwszej po³owy 
III wieku: „Moim zdaniem tajemnica Jana spe³nia siê w œwiecie po dzieñ dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyæ 
w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskona³y» 
oraz w chropowatoœciach serca wytycza szerokie drogi i wyprostowane œcie¿ki, do dziœ duch i moc Jana 
poprzedza przyjœcie Pana Zbawiciela".
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W dniach 12- 14 czerwca odby³a siê parafialna Pielgrzymka do sanktuariów na Podhalu. Oto 
niektóre miejsca które odwiedziliœmy: 
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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

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

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

(w koœciele na cmentarzu)

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ – dwunasta niedziela w ci¹gu roku. W Ewangelii s³yszeliœmy o tym, ¿e t³umy, 
które obserwowa³y dzia³alnoœæ Pana Jezusa, zastanawia³y siê nad tym, kim On jest. 
I nam te¿ nie wolno przejœæ obojêtnie obok Jego osoby. 

2. We wtorek bêdziemy obchodziæ Dzieñ Ojca. Swoimi modlitwami obejmijmy 
wszystkich naszych ojców, zarówno ¿yj¹cych, jak i zmar³ych. 

3. W œrodê przypada uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela, proroka znad 
Jordanu, którego zadaniem by³o przygotowaæ Naród Wybrany na przyjœcie 
Zbawiciela. Œw. Jan jest jednym z patronów Ruchu TrzeŸwoœci w Polsce. U nas Msze 
Œwiête o godz. 7  i 18 . Na Mszê Œwiêt¹ wieczorn¹ i nowennê do Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy serdecznie zapraszamy w sposób szczególny solenizantów 
i solenizantki. 

Wszystkim, którym patronuje œw. Jan Chrzciciel, ¿yczymy aby ka¿dego dnia 
doœwiadczali jego opieki i podobnie jak on pomagali innym zbli¿yæ siê do Chrystusa.

4. W pi¹tek – zakoñczenie roku szkolnego i katechetycznego. M³odzie¿ i dzieci 
szkolne oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a tak¿e pracowników 
administracji miejscowych szkó³, zapraszamy na Mszê Œwiêt¹ dziêkczynn¹, która 
zostanie odprawiona w pi¹tek o godz. 10 .

Rozpoczynaj¹cym wakacje ¿yczymy udanego wypoczynku i równoczeœnie 
przypominamy, ¿e nie ma wakacji od codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy 
Œwiêtej i Dekalogu.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *

Bóg KOCHA Ciê NIESKOÑCZENIE! 
ON ODDA£ za Ciebie ¯YCIE!
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