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

Z Panem Bogiem w Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny
Z okazji rozpoczêcia roku szkolnego 2015/2016
wszystkim dzieciom, m³odzie¿y, ich rodzicom oraz
nauczycielom naszych szkó³ ¿yczymy aby ten rok by³ dla Was
pomyœlny, aby nie zabrak³o Wam zapa³u do pracy,
wytrwa³oœci, optymizmu, uœmiechu na ka¿dy dzieñ
a w sercach i umys³ach Pana Boga.
Wasi Duszpasterze

Modlitwa ucznia
Panie Jezu, Ty wiesz, jak ciê¿k¹ prac¹ jest nauka, wiesz, jak trudno jest rano wstaæ i iœæ do
szko³y bez wzglêdu na pogodê. I jeszcze trzeba tam uwa¿aæ i s³uchaæ co mówi¹ nauczyciele.
Czêsto te¿ s¹ testy. A jak trzeba pilnowaæ wyobraŸni, by nie buja³a w ob³okach - Ty te¿ to wiesz.
A w domu, Panie Jezu, nie jest ³atwo zrezygnowaæ z ogl¹dania telewizji i u¿ywania komputera.
Ale nie chcê, ¿eby rzeczy mn¹ rz¹dzi³y. Daj mi si³ê, by oprzeæ siê pokusom i móc spokojnie
odrabiaæ lekcje. Ciê¿ko jest zdobywaæ wiedzê, ale dziêki Ci, Panie Jezu, za to, ¿e mogê rozwijaæ
umiejêtnoœci, które s¹ Twymi darami. Dziêki Ci za moich nauczycieli, za moich kolegów, tych
dobrych i tych, którzy s¹ dla mnie mniej mili. Dziêki Ci za trud odrabiania lekcji - mi³o jest
póŸniej dostaæ dobre stopnie. Nauka to mój obowi¹zek, to moje z Tob¹ budowanie œwiata.
Proszê Ciê, Panie Jezu, o dar m¹droœci i umiejêtnoœci rozwijania zdolnoœci. I nie pozwól mi byæ
obojêtnym wobec trudnoœci kolegów i kole¿anek.

Misje ewangelizacyjne
W dniach od 13 do 20 wrzeœnia 2015 r. odbêd¹ siê w naszej parafii Misje ewangelizacyjne pod has³em
„Prawda Wolnoœæ ¯ycie”. Przez te 8 dni spotykaæ siê bêdziemy na naukach misyjnych, modlitwach
o uzdrowienie, procesjach i Apelach Jasnogórskich. Misje Ewangelizacyjne poprowadzi ks. Krzysztof
Kralka SAC z Pallotyñskiej Szko³y Nowej Ewangelizacji w Lublinie.
Je¿eli w twoim ¿yciu s¹ pytania, na które do tej pory nie znajdowa³eœ odpowiedzi, ufamy, ¿e misje
ewangelizacyjne zaprowadz¹ ciê na spotkanie z Tym, który ci ich udzieli. On te¿ jako jedyny tak
przekonywaj¹co mówi: - Kocham ciê...
Naprawdê ciê kocham!
Je¿eli pozwolisz siê Bogu poprowadziæ,
poznasz prawdê o twoim ¿yciu, doœwiadczysz
wyzwolenia z wszystkiego, co ciê przyt³acza
i powoduje, ¿e jesteœ nieszczêœliwy. Poczujesz,
co tak naprawdê znaczy: ¿yæ. PRAWDA,
WOLNOŒÆ, ¯YCIE - któ¿ z nas, stoj¹c u bram
nieba, nie chcia³by w tych trzech s³owach
podsumowaæ wszystkiego, co by³o jego udzia³em
tu na ziemi?
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 7,31-37).
Jezus opuœci³ okolice Tyru i przez Sydon przyszed³ nad Jezioro Galilejskie, przemierzaj¹c
posiad³oœci Dekapolu.
Przyprowadzili Mu g³uchoniemego i prosili Go, ¿eby po³o¿y³ na niego rêkê. On wzi¹³ go na bok
osobno od t³umu, w³o¿y³ palce w jego uszy i œlin¹ dotkn¹³ mu jêzyka, a spojrzawszy w niebo,
westchn¹³ i rzek³ do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz siê”. Zaraz otworzy³y siê jego uszy,
wiêzy jêzyka siê rozwi¹za³y i móg³ prawid³owo mówiæ.
Jezus przykaza³ im, ¿eby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywa³, tym gorliwiej
to rozg³aszali. I pe³ni zdumienia mówili: „Dobrze uczyni³ wszystko. Nawet g³uchym s³uch
przywraca i niemym mowê”.
* * * * * * * * * * * *
SZKLANA PU£APKA
Zdolnoœæ s³yszenia dŸwiêków oraz umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê mow¹
sprawiaj¹, ¿e cz³owiek mo¿e w doskonalszy sposób komunikowaæ siê
ze œwiatem zewnêtrznym, a zw³aszcza z drugim cz³owiekiem. G³uchoniemota
to coœ na kszta³t szklanej pu³apki, z której nikt nie jest w stanie siê wydostaæ
o w³asnych si³ach. Cz³owiek, który tkwi w tej pu³apce, widzi, jak inni korzystaj¹
z daru mowy oraz s³uchu, i zdaje sobie sprawê, ¿e czegoœ mu brakuje,
a jednoczeœnie wie, ¿e sam nie mo¿e sobie pomóc. Nie jest to zatem przypadek,
jeœli w Ewangelii o uzdrowieniu g³uchoniemego czytamy, ¿e to jego bliŸni
przyprowadzili go do Jezusa, prosz¹c, aby go uleczy³ (por. Mk 7,32). Jezus najpierw przemówi³
do niego za poœrednictwem mowy znaków (por. Mk 7,33), któr¹ z pewnoœci¹ móg³ zrozumieæ,
by ostatecznie obdarzyæ go zdolnoœci¹ s³yszenia dŸwiêków i uzdolniæ do mówienia. Mo¿na by rzec,
¿e uwolni³ go z tej pu³apki, w której do tej pory tkwi³, wyprowadzi³ na wolnoœæ. Œwiat uzdrowionego
cz³owieka poszerzy³ siê o kolejne doznania, które jeszcze niedawno w ogóle nie by³y dla niego
dostêpne. G³uchoniemota fizyczna to równie¿ symbol g³uchoniemoty duchowej, niezdolnoœci
do nawi¹zania dialogu z Bogiem, cierpienia, na które uskar¿a siê wielu wspó³czesnych ludzi,
twierdz¹c, ¿e nie zosta³a im dana ³aska wiary. Czy znajdzie siê ktoœ, kto przyprowadzi ich do Jezusa?
Bóg hojnie nagradza tych, którzy troszcz¹ siê o zbawienie innych. A ³aska, której udziela, dosiêga
jednych i drugich.
* * * * * * * * * *
Myœlê, o nas, ochrzczonych: czy mamy tê moc (owe mêstwo apostolskie, moc Ducha Œwiêtego) i myœlê: czy
my w to wierzymy? ¯e wystarcza chrzest, ¿e nie trzeba wiêcej by ewangelizowaæ? Albo ufamy, ¿e ksi¹dz powie,
¿e biskup powie … A my? Wtedy ³aska chrztu jest trochê nieco skryta, a my zamkniêci w naszych myœlach,
w naszych sprawach. Czasami myœlimy: «Jesteœmy chrzeœcijanami: zosta³em ochrzczony, otrzyma³em
bierzmowanie, pierwsz¹ Komuniê … dokumenty mam w porz¹dku». A teraz mo¿esz spaæ spokojnie, jesteœ
chrzeœcijaninem. Ale gdzie jest ta moc Ducha Œwiêtego, która popycha ciê naprzód? (...)
Koœció³ ewangelizuj¹cy zawsze musi wychodziæ od modlitwy, od proœby, jak aposto³owie w Wieczerniku,
o ogieñ Ducha Œwiêtego. Tylko intensywna i wierna relacja z Bogiem pozwala na wyjœcie z naszych ograniczeñ
i g³oszenie otwarcie Ewangelii. Bez modlitwy nasze dzia³ania staj¹ siê puste, a nasze g³oszenie pozbawione jest
ducha, nie jest o¿ywiane Duchem Œwiêtym.
Drodzy przyjaciele, jak powiedzia³ Benedykt XVI: dziœ Koœció³ „czuje szczególnie powiew Ducha Œwiêtego,
który nam pomaga, ukazuje w³aœciw¹ drogê, i tak, z nowym entuzjazmem, pod¹¿amy i dziêkujemy Panu”.
Odnawiajmy ka¿dego dnia zaufanie do dzia³ania Ducha Œwiêtego, ufnoœæ, ¿e On w nas dzia³a, On jest w nas,
daje nam ¿arliwoœæ apostolsk¹, daje nam pokój, daje nam radoœæ! Odnawiajmy tê ufnoœæ, dajmy siê Jemu
prowadziæ, b¹dŸmy ludŸmi modlitwy, daj¹cymi œwiadectwo Ewangelii z odwag¹, staj¹c siê w naszym œwiecie
narzêdziami Bo¿ej jednoœci i komunii. Dziêkujê!
papie¿ Franciszek
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Misje ewangelizacyjne w £om¿y – parafia p.w. œw. Brunona
13-20 IX 2015
Prawda – Wolnoœæ – ¯ycie
Niedziela – Nauczanie wprowadzaj¹ce
00
00
00
00
00
00
Msze œw.: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na cmentarzu) i 18 .
00
21 – Misyjny apel Maryjny
Poniedzia³ek – Bóg kocha cz³owieka
00
00
00
Msze Œw.: 7 , 10 i 18
21.00 – Misyjny apel Maryjny
Wtorek – Grzech odrzuceniem Boga – pierwszy dzieñ spowiedzi
nabo¿eñstwo pokutne
Msze Œw.: 700, 1000 i 1800
Œroda – Bóg umiera za cz³owieka
Msze Œw.: 700, 1000 i 1800
30
19 – Modlitwa o uzdrowienie
00
21 – Misyjny apel Maryjny
Czwartek – Wierzyæ i nawracaæ siê
Msze Œw.: 700, 1000 i 1800
00
Po Mszy œw. o godz. 18 procesja wiary ulicami parafii i modlitwa za mieszkañców
(na zakoñczenie Apel Jasnogórski)
Pi¹tek – Poddaæ ¿ycie Bogu – drugi dzieñ spowiedzi
Msze Œw.: 700, 1000 i 1800
00
o godz. 20 – procesja na cmentarzu parafialnym i modlitwa za zmar³ych (na zakoñczenie
Apel Jasnogórski)
Sobota –Duch Œwiêty dawca ¿ycia
Msze Œw.: 700, 1000 i 1800
W czasie mszy udzielanie sakramentu namaszczenia chorych
30
19 – Modlitwa o uzdrowienie
00
21 - Misyjny apel Maryjny
Niedziela - Wspólnota Koœcio³a
Msze Œw.: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na cmentarzu) i 1800
Odnowienie Przyrzeczeñ Chrzcielnych
Poœwiêcenie Krzy¿a Misyjnego

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• Najœwiêtsza Maryja Panna. Jej szczególnej opiece polecamy solenizantki bie¿¹cego tygodnia,
rolników przystêpuj¹cych do siewu, a tak¿e m³ode pokolenie oraz jego rodziców i wychowawców.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ – dwudziesta trzecia niedziela w ci¹gu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazuje
Chrystusa uzdrawiaj¹cego cz³owieka g³uchoniemego jako spe³nienie zapowiedzi
proroka Izajasza z pierwszego czytania mszalnego. Wpatrzeni w Zbawiciela
wychodz¹cego naprzeciw oczekiwaniom ludzi w potrzebie, starajmy siê i my
odnosiæ z szacunkiem do ka¿dego cz³owieka, do czego wzywa nas dziœ œw. Jakub
w drugim czytaniu mszalnym.
2. We wtorek – œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, nazywane inaczej
00
00
œwiêtem Matki Bo¿ej Siewnej. Msze Œwiête w naszym koœciele o godz. 7 i 18 .
00
3. W œrodê o godz. 18 – nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
a nastêpnie Msza Œwiêta wieczorna.
4. W sobotê – wspomnienie Imienia Najœwiêtszej Maryi Panny, ustanowione
na podziêkowanie Panu Bogu i Matce Najœwiêtszej za zwyciêstwo odniesione
przez króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683. Nasz¹
obecnoœæ na Mszy Œwiêtej sobotniej potraktujmy jako nasz prezent imieninowy
dla Matki Bo¿ej i dowód wdziêcznoœci wzglêdem Niej za ocalenie Polski i Europy
przed inwazj¹ islamu.
5. Za tydzieñ – dwudziesta czwarta niedziela w ci¹gu roku i rozpoczêcie V Tygodnia
Wychowania, którego czêœci¹ s¹ kwartalne dni modlitw za dzieci, m³odzie¿,
rodziców i wychowawców.
Wasz Proboszcz

* * * * * * *
Parafialny Zespó³ Caritas bardzo serdecznie dziêkuje wszystkim
dobrodziejom i darczyñcom za wielk¹ ¿yczliwoœæ i dobre serce, jakie
okazali wzglêdem dzieci. Podziêkowania kierujemy tak¿e wobec
wszystkich wolontariuszy, którzy ochoczo i radoœnie podjêli siê tego
zadania i wykazali siê wielk¹ dyspozycyjnoœci¹. Z zebranych pieniêdzy
uda³o nam siê przygotowaæ 30 wyprawek szkolnych dla dzieci z ubogich
rodzin.

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

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

