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

„Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Œwiêtym” 
to forma rekolekcji, poprzez któr¹ Bóg wzbudzi³ i nadal 
wzbudza wielu ludzi do ¿ywej wiary, do otwartoœci 
na dzia³anie Ducha Œwiêtego. Prosta, a jednoczeœnie 
dynamiczna forma przekazu poprowadzi Ciê 
bezpoœrednio do osobistego  oœwiadczenia g³oszonych 
treœci. Jeszcze nigdy w historii cz³owieka ¿ycie ludzi nie 
zmienia³o siê w takim tempie jak obecnie. Wiele prawd, 
wartoœci  i  zasad,  do tej  pory oczywistych 
i jednoznacznych, jest obecnie podwa¿anych w skali 
globalnej, powoduj¹c dezorientacjê oraz deformacjê 
relacji, które prze¿ywamy – relacji z innymi ludŸmi, 
a tak¿e relacji z Bogiem. To wszystko nie pozostaje bez 
wp³ywu na nasze ¿ycie wiary. "Ja jestem drog¹ i prawd¹ i ¿yciem", powiedzia³ 
Jezus, nie odnosz¹c tych s³ów tylko do czasów, które minê³y.- drog¹ – 
przeprowadzi nas w³aœciw¹ drog¹, bo czêsto b³¹dzimy, droga do przebycia 
z umys³u do serca, droga, która przemienia;- prawd¹ – bêdzie objawia³ prawdê 
o nas samych o Nim, abyœmy zanim odrzucimy Boga, mogli poznaæ prawdziwe 
Jego oblicze- ¿yciem – chce daæ nam ¿ycie w obfitoœci, bo czêsto nie ma w nas 
¿ycia i jesteœmy jak chodz¹ce trupy Dzisiejszy œwiat skutecznie stara siê 
zag³uszyæ w naszych sercach g³os Boga, który chce nas prowadziæ w³aœciwymi 
drogami. 

Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Œwiêtym, które rozpocznie siê 
w naszej parafii, pomo¿e Ci w dojrza³ym, zdecydowanym i osobistym 
zwróceniu siê ku Jezusowi Chrystusowi oraz w przyjêciu osoby Ducha 
Œwiêtego, Jego obecnoœci i mocy. Jesteœ na to seminarium bardzo osobiœcie 
zaproszony przez Pana Jezusa. On chce nape³niæ Ciê swoj¹ ³ask¹, odnowiæ 
Twoje ¿ycie. On zna dobrze Twoj¹ sytuacjê ¿yciow¹, pragnienia, plany, radoœci, 
a tak¿e Twoj¹ s³aboœæ, grzech, zniewolenie. On wie, jak zaspokoiæ najg³êbsze 
pragnienia Twojego serca. Chce przyjœæ z ³ask¹ przebaczenia, uzdrowienia, 
uwolnienia. Pragnie zrodziæ Ciê na nowo w mocy Swojego Ducha. 

          (dokoñczenie na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 3,13-17).

Jezus powiedzia³ do Nikodema: „Nikt nie wst¹pi³ do nieba, oprócz Tego, który z nieba zst¹pi³, 
Syna Cz³owieczego. A 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”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Dzisiejsza liturgia s³owa ³¹czy w sobie dwa wywy¿szenia: pierwsze, 

pochodz¹ce ze Starego Testamentu, i nawi¹zuj¹ce do pielgrzymki 
narodu wybranego przez pustyniê do ziemi obiecanej; drugie, 
nawi¹zuj¹ce do s³ów Chrystusa o potrzebie wywy¿szenia Go na krzy¿u, 
aby ka¿dy, przez wiarê, móg³ dost¹piæ ¿ycia wiecznego. Pierwsze 
wywy¿szenie dotyczy uleczenia na ¿ycie ziemskie; drugie zwi¹zane jest 
z lekarstwem na ¿ycie wieczne. Kluczem do zrozumienia Bo¿ej m¹droœci 
ukrytej w Œwiêtych Pismach, które dzisiaj czytamy, s¹ s³owa koñcz¹ce 
perykopê ewangeliczn¹ zaczerpniêt¹ z Ewangelii wed³ug œw. Jana: 
Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, 
ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony. Krzy¿ jest znakiem, 
który mówi nam o mi³oœci Boga do cz³owieka. Mówi nam o mi³oœci 
wiernej i nieskoñczonej; o mi³oœci realnej, która dotyka ka¿dego 

cz³owieka; o mi³oœci przebaczaj¹cej i ofiarnej. W tej ukrzy¿owanej mi³oœci Boga zawarty jest 
paradoks, zawarta jest tajemnica Bo¿ego zbawienia i Bo¿ej logiki. Paradoks ukryty w krzy¿u 
t³umaczy Chrystus wielokrotnie na kartach Ewangelii mówi¹c o ¿yciu, które trzeba straciæ, 
aby w pe³ni ¿yæ; kiedy mówi o ziarnie, które musi obumrzeæ, aby wydaæ plon; kiedy w koñcu mówi o 
mierze mi³oœci, któr¹ staje siê mi³oœæ bez miary: oddawaæ ¿ycie za przyjació³ swoich. Kiedy 
spogl¹damy na krzy¿, ten w naszym koœciele, ten na œcianie naszego domu, ten przy drodze; ten 
w miejscu naszej pracy; ten w sali szpitalnej i szkolnej klasie i ten na sali sejmowych obrad – na ka¿dy 
krzy¿, wtedy dotykamy tajemnicy mi³oœci, która pragnie, aby œwiat zosta³ zbawiony. To Bo¿e 
pragnienie dotyczy ka¿dego cz³owieka, dotyczy ca³ego œwiata. Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e nie 
mo¿na zrozumieæ cz³owieka bez Chrystusa. W odniesieniu do znaku mi³oœci jakim jest krzy¿, 
mo¿emy powiedzieæ, ¿e nie mo¿na zrozumieæ krzy¿a bez mi³oœci, ale te¿ nie mo¿na zrozumieæ 
mi³oœci bez krzy¿a. Nie mo¿na dotkn¹æ pe³ni mi³oœci bez przejœcia przez tajemnicê mi³oœci zawart¹ 
w rzeczywistoœci krzy¿a. Cz³owiek zrozumie sens w³asnego ¿ycia spogl¹daj¹c na Chrystusa 
a szczególnie na Chrystusa ukrzy¿owanego. Ta paradoksalnie s³aba mi³oœæ ukrzy¿owana, staje siê, 
dla tych, którzy wierz¹, moc¹ i potêg¹ Boga. To w³aœnie t¹ potêga Bóg, uni¿aj¹c siê w swoim Synu, 
potrafi dotkn¹æ i uzdrowiæ wszystkie nasze choroby i rany. Niech krzy¿ pozostanie w naszym ¿yciu 
zawsze jasnym znakiem. Znakiem mi³oœci Boga do cz³owieka. Niech pozostanie drog¹, która 
prowadzi do pe³ni cz³owieczeñstwa. Niech w koñcu stanie siê miar¹ naszej codziennej mi³oœci.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Obecne zmiany cywilizacyjne zdaj¹ siê byæ naznaczone d³ugoterminowymi skutkami spo³eczeñstwa rz¹dzonego przez 

technokracjê ekonomiczn¹. Podporz¹dkowanie etyki logice zysku dysponuje znacznymi zasobami i ogromnym wsparciem 
mediów. W tej scenerii nowe przymierze mê¿czyzny i kobiety staje siê nie tylko konieczne, ale nabiera tak¿e strategicznego 
znaczenia dla wyzwolenia ludów z kolonizacji pieni¹dza. To przymierze powinno na nowo ukierunkowywaæ politykê, 
gospodarkê i ¿ycie spo³eczne! Wspólnota ma³¿eñsko-rodzinna mê¿czyzny i kobiety jest jêzykiem rodz¹cym to przymierze, 
jego „z³otym wêz³em”, mo¿na powiedzieæ. W³aœnie rodzina jest u pocz¹tku, u podstaw tej œwiatowej kultury, która nas ocala, 
ratuje nas przed tylu atakami, zniszczeniami, kolonizacjami, takimi jak te, które nios¹ pieni¹dz czy ideologie, tak bardzo 
zagra¿aj¹ce œwiatu. Rodzina jest podstaw¹, by siê broniæ.”                                                                  papie¿ Franciszek
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Duch Œwiêty chce przemieniæ Twoje serce i doprowadziæ Ciê do pe³ni ¿ycia, do pe³nego otworzenia siê 
na Swoje dary, abyœ sta³ siê prawdziwym œwiadkiem Jezusa. Doprowadziæ ka¿dego z nas do osobistego spotkania 
z Bogiem.
• Dla jednych bêdzie to pierwsze doœwiadczenie mi³uj¹cej obecnoœci Boga, który, mimo i¿ pozostaje niewidzialny 
dla oczu, objawia siê w inny, wybrany przez Siebie sposób.
• Dla innych bêdzie to okazja do nawi¹zania relacji z Bogiem, którego ju¿ kiedyœ spotkali, ale nie podjêli zaproszenia 
do bliskoœci z Nim, choæ zachowali wspomnienie wzruszaj¹cego, ale odleg³ego wydarzenia.
• Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, któr¹ zaniedbali tak, ¿e sta³a siê tylko nudnym 
przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych radoœci, mi³oœci, nadziei, poczucia sensu, rozmachu 
i bogactwa.
• Dla tych, którzy przez grzech utracili wiêŸ z Bogiem, to nowa szansa, by rzuciæ siê w Jego wielkie, otwarte ramiona
i przylgn¹æ do mi³uj¹cego nas serca, by znowu doœwiadczyæ uzdrawiaj¹cej i wyzwalaj¹cej mocy Jego mi³osierdzia.
• Dla wszystkich, którzy trwaj¹ w bliskoœci i mi³oœci Boga, to okazja do œwiêtowania, radowania siê i odkrywania,
 jak nieskoñczenie dobry i zachwycaj¹cy jest nasz Bóg! Œwiêty i niepojêty w swojej hojnoœci ma z pewnoœci¹ tak¿e 
i dla nich niespodzianki.

Jak owocnie prze¿yæ SOW??? Osobiste spotkanie z Bogiem (jak i z ka¿d¹ inn¹ osob¹) wymaga:
1. Czasu
Bóg pragnie do nas przyjœæ, by obdarzyæ nas dobrem i mówiæ do naszych serc, a my czêsto nie dajemy Bogu na to 
szansy, bo jesteœmy wci¹¿ zajêci, zabiegani i zanurzeni w zgie³ku i zamêcie œwiata. Z uwagi na to: poœwiêæ jeden 
wieczór w tygodniu na spotkanie z Nim we wspólnocie, wybierz sobie jakieœ ciche miejsce, w którym nikt nie bêdzie 
Ci przeszkadza³ i w którym mo¿esz byæ sam na sam z Bogiem, wybierz sobie czas (ok. 20 minut codziennie), 
w którym jesteœ wewnêtrznie wolny (dla wielu z nas jest to poranek przed rozpoczêciem dnia i obowi¹zków), 
na osobist¹ modlitwê i rozwa¿anie S³owa Bo¿ego.
2. Chêci i decyzji
Postanowienie, by mieæ czas dla Boga, zawiera decyzjê unikania wszystkiego, co zabiera mi czas, niepotrzebnie 
absorbuje i odwraca moj¹ uwagê od Boga ku rzeczom nieistotnym. Z tego powodu:
• na pocz¹tku seminarium podejmij decyzjê uczestniczenia we wszystkich spotkaniach,
• staraj siê w tym czasie trzymaæ z dala od spraw nieistotnych (wyciszyæ ha³as: ogl¹danie TV, s³uchanie radia, 
muzyki; ograniczyæ czas na hobby itp..), by w koñcu mieæ czas dla Boga.
3. Zaanga¿owania
• Wielk¹ pomoc¹ w czasie seminarium jest „dziennik duchowy”, czyli po prostu Twoje notatki. 
• Notuj natychmiast wszystko, co wydaje Ci siê wa¿ne lub odnosi siê do Ciebie, tak¿e pytania i w¹tpliwoœci. PóŸniej 
bêdziesz móg³ dziêki temu zobaczyæ, jak¹ drog¹ Bóg Ciê prowadzi³.

Proponowane Seminarium Odnowy ̄ ycia w Duchu Œwiêtym trwa przez dziewiêæ tygodni i opiera siê na:
Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozwa¿a siê zaproponowane fragmenty Pisma Œwiêtego 

a w³asne refleksje zapisuje siê w miejscu przeznaczonym na notatki. Na ka¿dy tydzieñ przewidzianych jest szeœæ 
rozwa¿añ. Rozwa¿anie siódmego dnia mo¿esz wykorzystaæ na podsumowanie tygodnia lub nadrobienie tego, 
czego byæ mo¿e nie uda³o siê zrobiæ w którymœ z poprzednich dni.

Cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje: 
• konferencjê, opart¹ na programie podstawowych praw ¿ycia duchowego i g³êboko zakorzenion¹ w tekstach 
Pisma Œwiêtego;
• modlitwê wspólnotow¹;
• pracê w ma³ej grupie dziel¹cej siê doœwiadczeniem modlitwy osobistej z 
poprzedniego tygodnia. 
Bóg daje nam pewn¹ receptê na przemianê naszego ¿ycia i odnowê naszej 
wiary. Zaprasza, byœmy Mu zaufali, ¿e On wie, gdzie nas prowadzi, ale... ¿eby 
nie by³o z nami, jak z kobiet¹, która postanowi³a upiec pyszny tort i czyta 
przepis: 10 jajek !!! nie dam 5,  1 kg m¹ki pszennej niee dam ¿ytni¹, zamiast 
mleka wla³a wodê itp. piecze, piecze, czeka z utêsknieniem a tu wychodzi 
gniot i zakalec :(¯ebyœmy póŸniej nie mieli ¿alu do Boga... Jesteœ zaproszony 
do przyjaŸni z Bogiem. On szuka swoich przyjació³ i chce, byœ pozna³ radoœæ 
prawdziwej wolnoœci. Nic jednak nie dzieje siê automatycznie. „Bóg mo¿e 
uczyniæ w Twoim kierunku tysi¹c kroków, ale ten jeden w Jego kierunku – Ty, musisz zrobiæ sam" (kard. Karl Rahner). 
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(w koœciele na cmentarzu)

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Koñczymy Misje Ewangelizacyjne - odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych oraz 
poœwiêcenie krzy¿ misyjnego - to ostatni akcent misji. Bogu dziêkujemy za ten 
œwiêty czas, za to co dokona³o siê w naszych sercach i w naszej wspólnocie 
parafialnej. 

Kontynuacj¹ misji bêdzie Seminarium Odnowy Wiary, które rozpocznie siê w 
czwartek o godz. 18  - zapraszamy do udzia³u w seminarium by doœwiadczyæ 
bliskoœci Boga.

2. Dziœ dziêkujemy Bogu za dar naszej œwi¹tyni w 28. rocznicê konsekracji naszego 
koœcio³a. Dziêkujemy za wszystkich, którzy trudzili siê przy wznoszeniu naszego 
koœcio³a, za Ks. Infu³ata Henryka Jankowskiego - budowniczego naszego koœcio³a 
i wszystkich naszych parafian, którzy przyczynili siê do tego, ¿e mamy miejsce gdzie 
Bóg odbiera od nas chwa³ê i uwielbienie.

3. Jutro – œwiêto œw. Mateusza, Aposto³a i Ewangelisty. Zachêcamy do modlitwy 
w intencji celników, którym patronuje œw. Mateusz, a tak¿e o nowe powo³ania 
do s³u¿by Bo¿ej i o b³ogos³awieñstwo niebios dla dzie³a nowej ewangelizacji.

4. Za tydzieñ – dwudziesta szósta niedziela w ci¹gu roku a zarazem Œwiatowy Dzieñ 
Turystyki.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *

„Tak jak fala nie istnieje tylko dla siebie, ale poprzedza ruch 
oceanu, tak i my nie mo¿emy ¿yæ samotnie, ale musimy dzieliæ siê 

doœwiadczeniem ¿yciowym.” (Albert Schweitzer)

00

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w pi¹tek 25.09 - b³. W³adys³aw z Gielniowa, prezbiter, bernardyn, wybitny kaznodzieja i twórca 
pieœni religijnych w jêzyku polskim, ¿y³ na prze³omie XV i XVI w.
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