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

ADWENT 2015
Gdy w rodzinie ma urodziæ siê dziecko, wszyscy gor¹czkowo siê przygotowuj¹: 

mama regularnie chodzi do lekarza, doroœli kupuj¹ ró¿ne rzeczy, czasem nawet robi¹ 
remont... Adwent to czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Jak przygotuje siê 
do nich w tym roku Wasza rodzina? Zachêcamy do niezwyk³ego prze¿ywania tego 
czasu. Poni¿ej kilka sposobów. Sprawdzi³y siê w wielu rodzinach. Polecamy!!!

Od czego zacz¹æ? 
WIENIEC ADWENTOWY
Warto by by³ w ka¿dym domu. Odmierza on czas 

do narodzin Pana Jezusa. Jest symbolem  
zwyciêstwa, które Pan Jezus odniós³ nad z³em. 
Zieleñ jest znakiem ¿ycia, okr¹g³y kszta³t 
przypomina o Panu Bogu, który nie ma pocz¹tku ani 
koñca, a œwiat³o œwiec oznacza nadziejê i czuwanie. 
Poszczególne œwiece maj¹ swoj¹ nazwê i symbolikê. 
Pierwsza to ŒWIECA PRZEBACZENIA. Bez s³ów: 
„przepraszam” i „przebaczam” nie jest mo¿liwy pokój. W pierwszym tygodniu 
adwentu módlcie siê o to, by w rodzinie ka¿dy, kto zawini³, mia³ odwagê szczerze 
przeprosiæ, a ten kto zosta³ skrzywdzony si³ê, by wybaczyæ. Druga to ŒWIECA WIARY. 
Przypomina, ¿e najbardziej na œwiecie kocha nas Pan Bóg. I ¿e On jak nikt pragnie 
dla nas szczêœcia. Czasem trudno w to uwierzyæ, zw³aszcza, gdy pojawiaj¹ siê k³opoty 
i zmartwienia. Wtedy nasze serce jest niespokojne. W drugim tygodniu adwentu 
warto z ca³ych si³ prosiæ o wiarê, czyli o to by ufaæ i wierzyæ dobremu Bogu, 
by przylgn¹æ (czytaj: przytuliæ siê) do Niego i poczuæ siê w Jego ramionach 
bezpiecznie. Trzecia to ŒWIECA RADOŒCI. Uœmiech, b³ysk w oku, dobre s³owa 
i pomys³y na to jak zrobiæ komuœ niespodziankê – to tylko niektóre oznaki radoœci. 
Bez niej nic nie cieszy, wszystko nudzi i trudno z sob¹ wytrzymaæ. Przez ca³y trzeci 
tydzieñ adwentu proœcie o prawdziw¹ radoœæ w Waszej rodzinie. Czwarta to ŒWIECA 
NADZIEI. Mieæ nadziejê, to znaczy spodziewaæ siê czegoœ, czekaæ na kogoœ, byæ 
przekonanym, ¿e coœ siê wydarzy. Zastanówcie siê na co nadziejê ma Wasza rodzina? 
Mo¿e ktoœ chory potrzebuje uzdrowienia, ktoœ bezrobotny znalezienia pracy, ktoœ 
samotny czeka na przyjaciela. Bez nadziei cz³owiekowi mo¿e zabrakn¹æ si³y i chêci 
do ¿ycia. W czwarty tydzieñ adwentu módlcie siê o to, by nikomu w Waszej rodzinie 
nigdy nie zabrak³o nadziei.      (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 21,25-28.34-36).

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:

„Bêd¹ znaki na s³oñcu, ksiê¿ycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych 
wobec szumu morza i jego nawa³nicy. Ludzie mdleæ bêd¹ ze strachu, w oczekiwaniu 
wydarzeñ zagra¿aj¹cych ziemi. Albowiem moce niebios zostan¹ wstrz¹œniête. Wtedy ujrz¹ 
Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego na ob³oku z wielk¹ moc¹ i chwa³¹. A gdy siê to dziaæ 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupienie.

Uwa¿ajcie na siebie, aby wasze serca nie by³y ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, pijañstwa 
i trosk doczesnych, ¿eby ten dzieñ nie przypad³ na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on 
bowiem na wszystkich, którzy mieszkaj¹ na ca³ej ziemi. Czuwajcie wiêc i módlcie siê 
w ka¿dym czasie, abyœcie mogli unikn¹æ tego wszystkiego, co ma nast¹piæ, i stan¹æ 
przed Synem Cz³owieczym”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZAPOWIED� GRO�NA CZY BARDZO POMYŒLNA?

Nadzieja rozpiê³a siê wielobarwnym ³ukiem pomiêdzy Wcieleniem 
i Paruzj¹, czyli pomiêdzy pierwszym i ostatnim przyjœciem Jezusa 
na ziemiê. Adwent jest czasem, kiedy ta nadzieja staje siê œwiêtem. 
Wo³amy „PrzyjdŸ!” do Jezusa i nasza nadzieja spe³ni siê niechybnie, 
poniewa¿ On sam z³o¿y³ nam obietnicê tego przyjœcia. 

Przez proroka Jeremiasza Bóg przypomina, ¿e zawsze dotrzymuje 
s³owa: „Oto nadchodz¹ dni, kiedy wype³niê pomyœln¹ zapowiedŸ, jak¹ 
obwieœci³em” (I czytanie). Cz³owiek mo¿e z ca³¹ zuchwa³oœci¹ ¿ywiæ 
nadziejê wobec ka¿dej obietnicy Bo¿ej na to, ¿e w odpowiednim czasie 

zostanie wype³niona. Jêzyk dzisiejszej Ewangelii £ukaszowej wydaje siê ukazywaæ 
obietnicê powtórnego przyjœcia jako straszn¹, „zagra¿aj¹c¹ ziemi”, a nie pomyœln¹. 
Czy istotnie tak jest? Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zapowiedŸ ta jest wyra¿ona w jêzyku 
apokaliptycznym, który posiada wymowê symboliczn¹, a nie dos³own¹. Obecne s¹ 
w proroctwie ¿ywio³y: ziemia, morze i cia³a niebieskie, które zostan¹ poruszone, a wrêcz 
wstrz¹œniête przyjœciem Jezusa. Te symboliczne ekspresje s¹ sposobem wyra¿enia prawdy, 
¿e Bóg jest jedynym Panem, a Syn Bo¿y jest jedyn¹ Potêg¹ wszechœwiata i przyjdzie, 
aby uczyniæ „nowe niebo i now¹ ziemiê” (Ap 21), przynosz¹c cz³owiekowi ostateczne 
wyzwolenie. Cz³owiek ¿yj¹cy nadziej¹ na spe³nienie siê Bo¿ych obietnic wzrasta w mi³oœci 
Boga i cz³owieka, ¿yje si³¹ œwiat³a ukrytego w nadziei i swoim postêpowaniem stara siê 
podobaæ Bogu przez zaufanie ka¿demu Jego s³owu, do czego zachêca w Liœcie 
do Tesaloniczan œw. Pawe³ (II czytanie). (Dzieñ Pañski 58/2012)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Patrzmy na Krzy¿ Chrystusa, patrzmy na dobrego ³otra i wszyscy razem powtórzmy to, co on 

powiedzia³: ‘Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa’. Proœmy Jezusa kiedy 
jesteœmy s³abi, grzeszni, pokonani, aby na nas spojrza³ i mówmy: ‘Jesteœ tam. Nie zapominaj o mnie’. 
W obliczu tak wielu konfliktów na œwiecie i tak wielu zranionych ludzi, proœmy Dziewicê Maryjê, 
aby nas wspiera³a w naszych wysi³kach, by naœladowaæ Jezusa, naszego Króla, uobecniaj¹c Jego 
królestwo gestami czu³oœci, wspó³czucia i mi³osierdzia.”  (papie¿ Franciszek)
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ADWENT 2015 (c.d. ze str. 1)
A oto inne propozycje: 
STUKANIE DO NIEBA 
Codziennie wieczorem zapalcie œwiece na wieñcu – w pierwszym tygodniu jedn¹, 

w drugim dwie, itd. Niech bêdzie przy tym obecna ca³a rodzina. Przypomnijcie sobie o co 
w danym tygodniu prosicie Pana Boga (przebaczenie, wiara, radoœæ, nadzieja), a nastêpnie 
odmówcie trzy modlitwy: 1. Ojcze nasz... – w intencji Waszej rodziny; 2. Chwa³a Ojcu... 
- za wszystkie rodziny, które tak jak Wy modl¹ siê przy wieñcu adwentowym; 3. Zdrowaœ 
Maryjo - za chrzeœcijan, którzy s¹ przeœladowani za wiarê (czêsto zdarza siê, ¿e nie mog¹ 
nawet chodziæ do koœcio³a, by tam siê modliæ). 

RORATY 

Zadbajcie o to, by ka¿dego dnia przynajmniej jedna osoba z rodziny uczestniczy³a 
w Roratach. Wspólnie ustalcie w jakiej intencji bêdziecie siê w tym dniu na Mszy œwiêtej  
modliæ (za co dziêkowaæ, przepraszaæ lub o co prosiæ Pana Boga). 

S£ODKOŒCI 

W ka¿d¹ niedzielê adwentu przygotujcie razem podwieczorek, usi¹dŸcie do sto³u 
i porozmawiajcie o tym co Was ostatnio spotka³o dobrego, o radoœciach, zmartwieniach 
i marzeniach. Mo¿ecie te¿ poogl¹daæ zdjêcia lub zagraæ w jak¹œ grê. Popatrzcie te¿ sobie 
nawzajem w oczy i powiedzcie: „Cieszê siê, ¿e jesteœ”. 

NARADA

Zróbcie rodzinn¹ naradê i zastanówcie siê komu – samotnemu, opuszczonemu, choremu 
– przygotujecie œwi¹teczn¹ niespodziankê (mo¿e to byæ kartka z ¿yczeniami, ozdoba 
na choinkê, czy przygotowana paczuszka ze smako³ykami albo... wymyœlcie sami). 

PORZ¥DKI

Najpierw w sercu. By Dzieci¹tku Jezus by³o w nim dobrze trzeba iœæ do spowiedzi 
i przeprosiæ Pana Boga za z³o, które siê wyrz¹dzi³o. Osoby, które zosta³y przez nas 
skrzywdzone, nale¿y przeprosiæ i zrobiæ dla nich coœ dobrego. Potem w domu. Ustalcie 
razem kto i co sprz¹ta lub dekoruje, by w Œwiêta wszyscy czuli siê w nim wyj¹tkowo. 

REWOLUCJA

 czyli w tym roku, zamiast sms–ów wyœlijcie zrobione przez 
Wasz¹ rodzinê kartki. Sami te¿ wymyœlcie œwi¹teczne 
¿yczenia. Mo¿ecie napisaæ krótko o tym jak Wasza rodzina 
przygotowa³a siê na przyjêcie ma³ego Jezusa. I koniecznie, 
niech ka¿dy pod ¿yczeniami siê podpisze. 

NIE TYLKO O PÓ£NOCY

Po Wigilii, 24 grudnia, wybierzcie siê na Pasterkê 
 by razem z ca³¹ parafi¹ przywitaæ Dzieci¹tko Jezus! 

I œpiewajcie kolêdy najpiêkniej i najg³oœniej jak potraficie. 
W kolejne dni Œwi¹t te¿ b¹dŸcie obecni na Mszach œwiêtych 
i jeœli mo¿ecie przyjmijcie Pana Jezusa w Komunii œwiêtej 
do swojego serca. To bêdzie dla Niego najwspanialsze 
mieszkanie!

o godzinie 
24.00,
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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

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. W dzisiejsz¹, pierwsz¹ niedzielê Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który prze¿ywaæ 
bêdziemy pod has³em: „Nowe ¿ycie w Chrystusie”. Rozpoczynamy szczególny, bo jubileuszowy rok 
1050-lecia chrztu Polski oraz rok, w którym w naszej OjczyŸnie, w Krakowie, odbêd¹ siê Œwiatowe 
Dni M³odzie¿y. Módlmy siê zatem codziennie, by dobrze prze¿yæ ten wyj¹tkowy czas.

Ka¿dy nowy rok liturgiczny rozpoczyna siê od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania 
na przyjœcie Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne œwiêta Bo¿ego Narodzenia, 
na pami¹tkê pierwszego przyjœcia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne przyjœcie Chrystusa 
na koñcu czasów. 

2. Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujnoœci i modlitwy. Zaanga¿ujmy siê wiêc 
ca³kowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomoc¹ w tym bêd¹ tradycyjne Msze roratnie 
ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszamy codziennie o godz.7 .

3. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. 

W czwartek zapraszamy na Mszê Œwiêt¹ i nabo¿eñstwo. W pierwszy pi¹tek zapraszamy do wspólnej 
adoracji Najœwiêtszego Sakramentu od godz. 17 , podczas której bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania 
z sakramentu pokuty i pojednania. Msza Œwiêta ku czci NSPJ o godz. 18 . W pierwsz¹ sobotê 
zwrócimy siê w ufnej modlitwie za wstawiennictwem Maryi. 

4. W przysz³¹ niedzielê na Mszy Œwiêtej z udzia³em dzieci o godz. 13  najm³odszych odwiedzi Œwiêty 
Miko³aj. 

5. Obchodz¹cym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne osobiste i rodzinne rocznice sk³adamy 
najlepsze ¿yczenia. Ks. Andrzejowi z okazji imienin sk³adamy ¿yczenia Bo¿ego B³ogos³awieñstwa 
i wiele radoœci z pe³nionej pos³ugi kap³añskiej.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

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

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

• w poniedzia³ek, 30 listopada – œw. Andrzej Aposto³, Aposto³, który po spotkaniu Mistrza z Nazaretu podzieli³ 
siê t¹ radosn¹ nowin¹ z bratem, Szymonem Piotrem, i przyprowadzi³ go do Jezusa;

• w czwartek, 3 grudnia – œw. Franciszek Ksawery, prezbiter i jezuita, który zas³yn¹³ jako jeden z najwiêkszych 
ewangelizatorów Dalekiego Wschodu; w tym dniu przypada Dzieñ Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej;

• w pi¹tek, 4 grudnia – œw. Barbara, dziewica i mêczennica, która patronuje osobom ciê¿ko pracuj¹cym 
i nara¿onym na utratê ¿ycia. Jej wspomnienie to dzieñ modlitw w intencji bezrobotnych – naszych parafian 
borykaj¹cych siê z tym problemem zawierzymy w czasie modlitwy adoracyjnej i Mszy Œwiêtej.
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