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Misje ewangelizacyjne 
Misje to wyj¹tkowy czas szukania i poznawania Boga, 

odkrywania Jego mi³oœci, otwierania przed Nim swego 
serca i rozpoznawania Jego woli w swoim ¿yciu. To czas 
myœlenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku 
z w³asnym sumieniem w obliczu prawdy o mi³osierdziu 
Boga wzglêdem cz³owieka, wzglêdem mnie samego. 
To wreszcie czas naprawiania relacji z ludŸmi, z którymi 
¿yjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bli¿szych 
i dalszych naszemu sercu. Misje to czas uœwiadomienia sobie, ¿e jesteœmy kochani przez 
Boga, ¿e On w swej niezmierzonej mi³oœci pos³a³ swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który 
na Krzy¿u odda³ swoje ¿ycie za ka¿dego z nas, i ¿e Jezus zmartwychwsta³, abyœmy mogli 
na wieki z Nim przebywaæ w Jego królestwie. Misje to czas odkrywania, ¿e Jezus 
Chrystus przywróci³ nam ¿ycie, wolnoœæ i godnoœæ dzieci Bo¿ych przez sw¹ ofiarê Krzy¿a, 
da³ umocnienie pochodz¹ce od Ducha Œwiêtego, który udziela nam potrzebnych ³ask 
i darów. Misje to czas rodzenia siê wdziêcznoœci i têsknoty za dobrym Bogiem, zw³aszcza 
w obliczu uœwiadomienia sobie swojej grzesznoœci i ma³oœci. To czas nawrócenia czyli  
powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uwa¿aj¹ siê za gorliwych chrzeœcijan, 
jak i tych, którzy prowadz¹ ¿ycie z dala od  Boga. Jest to wiêc czas uznania swoich win 
i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za œw. Paw³em i przyjêcia 
za swoje zdania, ¿e Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana 
i Zbawiciela, oddania Mu swojego ¿ycia, pójœcia za Nim. Misje to czas modlitwy 
i sakramentów œwiêtych: zw³aszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. W³aœnie 
we wspólnocie Koœcio³a Pan Bóg daje nam dobre œrodowisko dla wzrostu wiary. Dlatego 
mo¿emy razem dziêkowaæ Mu za otrzymane dary i doœwiadczenia, te dobre i te trudne, 
przepraszaæ Go za wszelkie przewinienia i wstawiaæ siê za sob¹ nawzajem, mo¿emy 
prosiæ o Jego obecnoœæ w naszym ¿yciu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne ³aski 
dla nas samych i dla wspó³braci. 

Misje to szansa odnowy Twojej wiary!
Jeœli szukasz mi³oœci i akceptacji, Bóg ci je da.
Jeœli tkwisz w samotnoœci, lêku i rozpaczy, Bóg Ciê uleczy.
Jeœli szukasz sensu ¿ycia, Bóg ci go wska¿e.
Zaufaj Mu!
PrzyjdŸ, rozpoznaj Boga – On jest…
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 8,27-35).

Jezus uda³ siê ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezare¹ Filipow¹. W drodze pyta³ uczniów: 
„Za kogo uwa¿aj¹ Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapyta³: „A wy za kogo Mnie uwa¿acie?” 
Odpowiedzia³ Mu Piotr: „Ty jesteœ Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykaza³, ¿eby nikomu 
o Nim nie mówili. I zacz¹³ ich pouczaæ, ¿e Syn Cz³owieczy musi wiele cierpieæ, ¿e bêdzie 
odrzucony przez starszych, arcykap³anów i uczonych w Piœmie; ¿e bêdzie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówi³ zupe³nie otwarcie te s³owa. Wtedy Piotr wzi¹³ Go na bok 
i zacz¹³ Go upominaæ. Lecz On obróci³ siê i patrz¹c na swych uczniów, zgromi³ Piotra s³owami: 
„ZejdŸ Mi z oczu, szatanie, bo nie myœlisz o tym, co Bo¿e, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywo³a³ 
do siebie t³um razem ze swoimi uczniami i rzek³ im: „Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê 
zaprze samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje. Bo kto chce zachowaæ 
swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
SPE£NIENIE

Bardzo ostro brzmi¹ s³owa, które Jezus kieruje dzisiaj do Piotra. Ale tylko 
w tak jednoznaczny i zdecydowany sposób mo¿na pokonaæ pokusê. A jedn¹ 
z najwiêkszych i chyba najtrudniejszych do zauwa¿enia jest pokusa myœlenia 
w kategoriach tego œwiata. 

Wabi nas to, co atrakcyjne, kolorowe i nie wymaga wyrzeczeñ. Tej pokusie 
uleg³ Piotr. Bo kiedy Jezus czyni³ cuda, naucza³ z m¹droœci¹ i by³ podziwiany 
przez ludzi, Piotr móg³ z satysfakcj¹ odnotowaæ, ¿e jest jego uczniem. Lecz gdy 
Chrystus zacz¹³ mówiæ o odrzuceniu i ukrzy¿owaniu, wtedy pojawi³a siê 

obawa, ¿e i jego mo¿e spotkaæ podobny los. Zapomnia³ jednak, ¿e Jezus, mówi¹c o wyrzeczeniach, 
wspomnia³ jeszcze o zmartwychwstaniu, które oznacza spe³nienie i nadanie ¿yciu sensu.

Kiedy ulegamy pokusie tego œwiata i zanurzamy siê w kolorow¹ rzeczywistoœæ katalogów 
reklamowych i iluzorycznych obietnic p³yn¹cych ze szklanego ekranu, to wydaje nam siê, ¿e ¿ycie 
bêdzie ³atwiejsze. Ale to tylko gra pozorów. Ka¿dy powinien znaleŸæ w swoim ¿yciu spe³nienie. 
Osi¹gnie to, gdy z mi³oœci¹ i oddaniem wype³ni podjête przez siebie zobowi¹zania – wiernoœæ wobec 
wspó³ma³¿onka, pe³ne zaanga¿owanie w wychowanie dzieci, uczciw¹ pracê i pragnienie œwiêtoœci. 
Czasem wiele nas to kosztuje. Nigdy jednak ten, kto kierowa³ siê prawdziw¹ mi³oœci¹, nie poczu³ siê 
oszukany. Jest natomiast wielu, którzy poszli za g³osem tego œwiata i dopiero u kresu ¿ycia 
zrozumieli, ¿e pob³¹dzili. A wtedy czasu niestety nie mo¿na by³o ju¿ cofn¹æ.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

„Drodzy bracia i siostry, nie ma chrzeœcijañstwa bez przeœladowañ. Przypomnijcie sobie ostatnie 
b³ogos³awieñstwo: bêd¹ was ci¹gn¹æ do synagog, bêd¹ was przeœladowaæ, zniewa¿aæ was – takie 
jest przeznaczenie chrzeœcijanina. I dziœ w obliczu tego, co dzieje siê w œwiecie, przy wspó³winnym 
milczeniu si³, które mog³yby zatrzymaæ te przeœladowania, stajemy oto wobec przeznaczenia 
chrzeœcijanina. Mamy pójœæ t¹ sam¹ drog¹, co Jezus”.

„Niech Pan da nam dziœ odczuæ w ciele Koœcio³a mi³oœæ do naszych mêczenników, a tak¿e nasze 
powo³anie do mêczeñstwa. My nie wiemy, co siê tu stanie. Tego nie wiemy. Ale niech Pan da nam 
³askê, abyœmy, jeœli pewnego dnia nastan¹ przeœladowania, mieli odwagê i dali œwiadectwo, tak jak 
wszyscy ci mêczennicy chrzeœcijañscy, a zw³aszcza chrzeœcijanie z narodu ormiañskiego”

                                         papie¿ Franciszek
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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 – dwudziesta czwarta niedziela w ci¹gu roku, a zarazem kolejny dzieñ 
fatimski i rozpoczêcie V Tygodnia Wychowania, którego czêœci¹ s¹ kwartalne dni 
modlitw za dzieci, m³odzie¿ i wychowawców. Prze¿ywaæ go bêdziemy pod has³em: 
„Wychowanie do pe³ni cz³owieczeñstwa”.
Teksty dzisiejszej liturgii s³owa podpowiadaj¹ nam, ¿e w wychowaniu m³odego 
pokolenia i samowychowaniu nale¿y k³aœæ nacisk na naœladowanie Chrystusa 
w dŸwiganiu krzy¿a i na mobilizowaniu do wiary, która wyra¿aæ siê bêdzie 
w czynach, a przy tym liczyæ na pomoc Bo¿¹. 

2. Jutro przypada œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, obchodzone na pami¹tkê 
odnalezienia relikwii krzy¿a, na którym umar³ Pan Jezus, i wniesienia ich do 
bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pañskiego i Zmartwychwstania Chrystusa. 
¯yjemy w czasach, gdy znak krzy¿a bywa Ÿle traktowany przez niektórych, zatem 
weŸmy udzia³ we Mszy Œwiêtej i uczczeniu relikwii krzy¿a œwiêtego. Msze Œwiête 
w naszym koœciele jutro o godz. 7 , 10  i 18 . 

3. We wtorek – wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece 
powierzymy wszystkich chorych i cierpi¹cych w naszej parafii.

4. W czwartek przypada 76. rocznica najazdu Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê. 
W naszych modlitwach bêdziemy polecaæ Bogu wszystkich, którzy zginêli 
na Wschodzie, a tak¿e nasz¹ Ojczyznê i sprawê pokoju na œwiecie.

5. Za tydzieñ – dwudziesta pi¹ta niedziela w ci¹gu roku a zarazem Dzieñ Œrodków 
Spo³ecznego Przekazu, obchodzony w Polsce w trzeci¹ niedzielê wrzeœnia. 
Zakoñczenie Misji Ewangelizacyjnych.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *

„Ludzie wierz¹, ¿e aby odnieœæ sukces trzeba wstawaæ wczeœnie. 
Otó¿ nie – trzeba wstawaæ w dobrym humorze.” (Marcel Acharad)
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