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

Polskie misjonarki i misjonarze 
na œwiecie 

(dane Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji z dn. 01 paŸdziernika 2015r.) 

Aktualnie pos³uguje na misjach 
2 0 4 0  p o l s k i c h  m i s j o n a r z y  
i misjonarek. Przebywaj¹ oni 
w 97 krajach na wszystkich 
kontynentach.

Najwiêcej polskich misjonarzy, 
tak jak i w latach ubieg³ych, pracuje 
w  Afryce i na Madagaskarze - 819. 
Kraje, w których ju¿ od wielu lat znajduje siê najwiêcej polskich misjonarzy, to: 
Kamerun - 115, Zambia - 73, Tanzania – 71, Madagaskar - 58, Republika 
Po³udniowej Afryki – 44, Demokratyczna Republika Konga – 43 i Rwanda - 40. 
W Afryce i na Madagaskarze przebywa 81 ksiê¿y diecezjalnych, 358 zakonników, 
355 sióstr zakonnych i 25 osób œwieckich.

W Ameryce £aciñskiej i na Karaibach pracuje 797 misjonarzy i misjonarek 
z Polski. Krajami, w których jest najwiêcej polskich misjonarzy, s¹: Brazylia -252, 
Boliwia - 130, Argentyna - 122, Peru - 65 i Ekwador - 41. W Ameryce £aciñskiej 
i na Karaibach przebywa 173 ksiê¿y diecezjalnych, 433 zakonników, 172 siostry 
zakonne i 19 osób œwieckich.

W Azji jest 336 polskich misjonarzy. Ju¿ od wielu lat najwiêcej polskich 
misjonarzy pracuje w Kazachstanie - 108, Japonii - 31, na Filipinach - 32, 
w  Uzbekistanie 17 osób i w Tajwanie - 16. W Azji przebywa 45 ksiê¿y 
diecezjalnych, 148 zakonników, 136 sióstr zakonnych i 7 osób œwieckich.

W Oceanii pracuje 68 misjonarzy. Wiêkszoœæ osób pracuje w Papui Nowej 
Gwinei - 64. W Oceanii przebywa 11 ksiê¿y diecezjalnych, 48 zakonników, 8 sióstr 
zakonnych i 1 osoba œwiecka.

W Ameryce Pó³nocnej pracuje 20 misjonarzy. Wiêkszoœæ osób pracuje 
w Kanadzie – 14, na Alasce – 5 i Bermudy - 1. W Ameryce Pó³nocnej przebywa 
7 ksiê¿y diecezjalnych, 12 zakonników i 1 siostra zakonna. 
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 10,35-45).

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbli¿yli siê do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, ¿ebyœ 
nam uczyni³ to, o co Ciê poprosimy”. On ich zapyta³: „Co chcecie, ¿ebym wam uczyni³?” Rzekli 
Mu: „U¿ycz nam, ¿ebyœmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej 
stronie”. Jezus im odpar³: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ, 
albo przyj¹æ chrzest, którym Ja mam byæ ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Mo¿emy”. 
Lecz Jezus rzek³ do nich: „Kielich, który Ja mam piæ, piæ bêdziecie; i chrzest, który Ja mam 
przyj¹æ, wy równie¿ przyjmiecie. Nie do Mnie jednak nale¿y daæ miejsce po mojej stronie 
prawej lub lewej, ale dostanie siê ono tym, dla których zosta³o przygotowane”.

Gdy dziesiêciu to us³ysza³o, poczêli oburzaæ siê na Jakuba i Jana. A Jezus przywo³a³ ich 
do siebie i rzek³ do nich: „Wiecie, ¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów, uciskaj¹ je, 
a ich wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê. Nie tak bêdzie miêdzy wami. Lecz kto by miêdzy wami 
chcia³ siê staæ wielki, niech bêdzie s³ug¹ waszym. A kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, 
niech bêdzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, 
lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
TAJEMNICA KIELICHA W S£U¯BIE ¯YCIU

Kielich w Biblii jest obrazem gniewu Bo¿ego. Izrael jak i obce narody mia³y 
go wypiæ do dna, co stanowi³o obraz kary. To ¿e Jezus mówi o sobie, ¿e bêdzie 
pi³ kielich, oznacza Jego dobrowoln¹ ofiarê, czyli przyjêcie kary, która 
w s³uszny sposób mia³a byæ wymierzona grzesznikom, a wiêc nam. Dlatego 
z ca³¹ moc¹ mówi, ¿e nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ 
swoje ¿ycie jako okup za wielu (Mk 10,45), co w pe³ni objawi³o siê na krzy¿u. 
Tak realizowane pos³annictwo jest zarówno wype³nieniem proroctw, 
jak i zapowiedzi¹ zupe³nie nowej perspektywy.

To w³aœnie ukazuj¹ dzisiejsze czytania. Izajasz zapowiada nadejœcie S³ugi 
Pañskiego, który bêdzie zmia¿d¿ony cierpieniem, nios¹c grzechy ludzi. Z³o¿y on siebie w ofierze, 
dziêki czemu zarysuje siê przed nim nowa perspektywa, ujrzy œwiat³o (czyli ¿ycie) i nim siê nasyci 
(Iz 53,11). Wed³ug autora Listu do Hebrajczyków, ofiara z³o¿ona przez Chrystusa, Nowego 
Arcykap³ana, przekracza znacznie to, co do tej pory by³o sk³adane jako okup. Jezus wspó³czuje 
naszym s³aboœciom, a Jego ofiara przywraca nam oraz Bogu cz³owieka. Dziêki temu mo¿emy 
przyst¹piæ z ufnoœci¹ do tronu ³aski, to jest tronu Boga (Hbr 4,16). Nasze ¿ycie jest wêdrówk¹ 
z Jezusem ku Jerozolimie, Jego Mêce i Œmierci, ale i Zmartwychwstaniu. Chrystus nie tylko nas 
naucza, ale pokazuje, co robiæ, by wype³niæ Bo¿¹ wolê. Ta natomiast zawsze objawia siê w czynieniu 
dobra wobec drugiego cz³owieka – tak jak to robi³ Jezus. A zatem panowaæ to s³u¿yæ ¿yciu, dawaæ 
¿ycie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Trzeba "zobaczyæ tego Jezusa, który sta³ siê ma³y, by dotrzeæ do naszej s³aboœci; przyj¹³ nasze 

œmiertelne cia³o, by daæ mu sw¹ nieœmiertelnoœæ; wychodzi nam codziennie na spotkanie, by podaæ 
nam przyjazn¹ d³oñ w trudnoœciach". 

"Nigdy nie zapominajcie swego pierwszego spotkania z Jezusem, radoœci, z jak¹ po raz pierwszy 
o Nim us³yszeliœcie, mo¿e od rodziców, dziadków, katechetów czy nauczycieli. Nie ustawajcie 
w modlitwie jedni za drugich, by wspieraæ siê ni¹ nawzajem. A wtedy zobaczycie, jak przez was, mimo 
waszej s³aboœci, Jezus dokona cudów wobec wszystkich ludów". 

"Kiedy widzimy Jezusa w drugim cz³owieku, serce oczyszcza siê i wyzwala od egoizmu".
papie¿ Franciszek
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PIERWSZY KONTYNENT 
Azja jest miejscem, gdzie najwczeœniej by³a g³oszona Ewangelia zaraz po za³o¿eniu Koœcio³a. Tam 

powstawa³y pierwsze wspólnoty wierz¹cych, z których wysy³ani byli aposto³owie, pierwsi 
misjonarze, aby zanieœæ Dobr¹ Nowinê „a¿ po krañce ziemi”. Teraz ten najwiêkszy kontynent 
szczególnie potrzebuje g³oszenia Ewangelii. Tu znajduje 
siê najwiêcej narodów, wœród których nie ma wspólnot 
chrzeœcijañskich lub s¹ pojedyncze i nieliczne. Wiele 
setek milionów ludzi ¿yje w Azji, nie maj¹c mo¿liwoœci 
us³yszenia Dobrej Nowiny o Jezusie i poznania prawdy i 
mocy Zmartwychwsta³ego oraz przyjêcia wyzwolenia, 
jak¹ daje zbawienie. Mimo wielowiekowej tradycji 
chrzeœcijañskiej Koœció³ kontynentu azjatyckiego prawie 
od zawsze by³ nara¿ony na liczne przeœladowania. 
Ostatnie lata przynios³y azjatyckim chrzeœcijanom 
szczególne ich nasilenie. Wiele wspólnot jest 
osamotnionych wœród wrogich spo³eczeñstw, ich 
cz³onkowie s¹ wykluczani ze œrodowisk, w których ¿yj¹, a czasami nawet ze swoich rodzin. S¹ kraje, 
gdzie uczniowie Chrystusa nara¿eni s¹ na wypêdzenie, wiêzienie, tortury, a nawet œmieræ. Nazwy 
takich krajów jak Syria, Irak, Iran, Korea Pó³nocna i innych s¹ dziœ dla œwiata symbolami Koœcio³a 
cierpi¹cego. Nasi bracia w Azji potrzebuj¹ naszych modlitw. Nie zostawiajmy ich osamotnionych.

Módlmy siê wiêc za chrzeœcijan w Azji, którzy doœwiadczaj¹ przeœladowañ, aby Duch Œwiêty da³ 
im odwagê i si³ê, aby mogli dzieliæ siê Ewangeli¹ pomimo doœwiadczanych cierpieñ.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Raport z pracy misyjnej w Mongolii ( )
Pos³ugê misyjn¹ w Mongolii rozpoczêliœmy we wrzeœniu 2014 roku. Pracujemy w ramach parafii Najœwiêtszej 

Marii Panny w dzielnicy Khan Uul w U³an Bator. Proboszczem tej parafii jest O. Francisco Ho z Korei Po³udniowej. Jako 
cz³onkowie Stowarzyszenia ProMisja tworzymy zespó³ œwieckich misjonarzy wraz z Justyn¹ Homa, która wczeœniej 
zosta³a pos³ana do Mongolii przez Ordynariusza Diecezji Toruñskiej. Stowarzyszenie ProMisja wspiera i finansuje 
nasz¹ pracê misyjn¹. Pierwszym celem zwi¹zanym z nasz¹ prac¹ by³a nauka miejscowego jêzyka. W ci¹gu minionego 
roku uczestniczyliœmy wiêc w kursie jêzyka mongolskiego na Pañstwowym Uniwersytecie Edukacji w U³an Bator. 
Równoczeœnie anga¿owaliœmy siê w prowadzon¹ przez nasz Koœció³ pracê ewangelizacyjn¹ pomagaj¹c 
w prowadzeniu Kursu Alpha. Jest on w naszej parafii form¹ przygotowania do sakramentu chrztu, gdy¿ w praktyczny 
sposób zaznajamia uczestników z podstawami wiary chrzeœcijañskiej. Przekazuje jak dziêki Jezusowi, Jego ofierze na 
krzy¿u i Zmartwychwstaniu cz³owiek mo¿e wróciæ do Boga i byæ zbawionym. Uczy jak trwaæ w ¿ywej wiêzi z Bogiem 
i uczestniczyæ w ¿yciu wspólnoty Koœcio³a. W marcu bie¿¹cego roku rozpoczêliœmy now¹ pos³ugê dla bezdomnych 
z miejskiego wysypiska œmieci. Co sobotê, wspólnie z grup¹ Mongo³ów z naszej parafii przygotowujemy i zawozimy 
dla tych osób ciep³y posi³ek. W razie koniecznoœci udzielamy innej, doraŸnej pomocy, dostarczaj¹c leki, œrodki 
higieniczne czy przybory szkolne dla dzieci. Od kwietnia, we wspó³pracy z O. Thomasem i Odongoo (m³od¹ 
Mongo³k¹), prowadzimy w ka¿dy pi¹tek spotkania dla m³odzie¿y z parafii, które maj¹ na celu pomóc m³odym ludziom 
wzrastaæ w wierze, w osobistej relacji z Jezusem Chrystusem oraz we wzajemnych relacjach z rówieœnikami. Sta³ymi 
elementami tych spotkañ s¹ Msza œwiêta, modlitwa i studium biblijne, wspólny posi³ek oraz czas na rozmowy 
i integracjê. Ponadto dwa razy w tygodniu pe³nimy dy¿ury w placówce misyjnej po³o¿onej w jednej z dzielnic U³an 
Bator - Niseh. Placówka spe³nia funkcjê œwietlicy dla dzieci i m³odzie¿y, ale jest równie¿ miejscem spotkañ 
modlitewnych lokalnej spo³ecznoœci wierz¹cych. Oprócz tego bierzemy udzia³ w codziennym ¿yciu naszej parafii. 
Pomagamy w przygotowaniach do obchodzenia œwi¹t liturgicznych, a tak¿e lokalnych œwi¹t, wpisanych w tutejsz¹ 
kulturê i historiê. 

Piotr i Anna Mokwiñscy
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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 dziewi¹ta niedziela w ci¹gu roku, a zarazem Œwiatowy Dzieñ 
Misyjny, bêd¹cy œwiêtem patronalnym Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. 
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzieñ Misyjny w Polsce. Obchody te maj¹ na celu 
pobudziæ nas do wspierania misji i misjonarzy modlitw¹, cierpieniem ofiarowanym w tej 
intencji oraz œrodkami finansowymi. Nasz¹ chlub¹ s¹ misjonarze i wolontariusze misyjni 
pochodz¹cy z naszej diecezji i Ojczyzny. Bior¹c udzia³ w nabo¿eñstwach ró¿añcowych, 
módlmy siê za misje oraz o nowe powo³ania do pracy na misjach. 

2. Dziœ swoj¹ modlitw¹ obejmujemy równie¿ pracowników s³u¿by zdrowia z racji œwiêta 
œw. £ukasza, ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu liturgicznym na dzieñ 
18 paŸdziernika.

3. Zbli¿a siê wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych i listopad, miesi¹c poœwiêcony 
ich pamiêci. W zwi¹zku z tym przypominamy, ¿e mo¿na sk³adaæ ofiary na wypominki 
roczne, nowennê ¿a³obn¹ i Msze œw. za zmar³ych w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek 20.10 - œw. Jan Kanty, prezbiter, który studiowa³ na Uniwersytecie 
Jagielloñskim w Krakowie, a póŸniej zosta³ jego profesorem. Zas³yn¹³ z wielkiego 
mi³osierdzia wzglêdem ubogich. Zmar³ 24 XII 1473 roku;

• w czwartek 22.10 - œw. Jan Pawe³ II, papie¿. Uroczyœcie rozpocz¹³ swój pontyfikat 22 X 
1978 roku i wprowadza³ w ¿ycie Koœcio³a uchwa³y Soboru Watykañskiego II, kanonizowany 
27 IV 2014 roku.

• w œrodê 21.10 - b³. Jakub Strzemiê, franciszkanin, misjonarz kresów wschodnich 
Rzeczypospolitej, a w koñcu arcybiskup halicko-lwowski. Zmar³ 20 X 1409 roku;

*   *   *   *   *
Niech ka¿dy cz³owiek ujrzy w drugim cz³owieku nie wroga, 

którego ma zwalczaæ,
lecz brata, którego ma przyj¹æ i kochaæ, 

aby budowaæ razem lepszy œwiat.
   Jan Pawe³ II
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