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

„Misericordiae vultus” 

o Nadzwyczajnym Jubileuszu Mi³osierdzia
Od 8 grudnia bie¿¹cego roku do 20 listopada 2016 trwaæ 

bêdzie Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia. Papie¿ 
Franciszek w bulli  „Misericordiae vultus” opisa³ 
najistotniejsze cechy Bo¿ego mi³osierdzia. Papie¿ zaznacza 
w niej, ¿e z Jubileuszem Mi³osierdzia zwi¹zany bêdzie tak¿e 
odpust, wskazuj¹cy, i¿ Bo¿e przebaczenie naszych grzechów 
nie zna granic. Zwraca te¿ uwagê, ¿e mi³osierdzie Bo¿e jest 
tematem ³¹cz¹cym chrzeœcijan z wyznawcami judaizmu 
i islamu. Mi³osierdzie nie jest s³owem abstrakcyjnym, 
ale obliczem, które trzeba rozpoznaæ, kontemplowaæ i s³u¿yæ. 
Bulla opisuje Koœció³ jako wiarygodny znak Bo¿ego mi³osierdzia: „Fundamentem 
konstrukcji podtrzymuj¹cej ca³e ¿ycie Koœcio³a jest mi³osierdzie” - czytamy 
w papieskim dokumencie. Bulla „Misericordiae vultus” Papie¿ Franciszek wskaza³ 
najwa¿niejsze etapy Jubi leuszu,  którego rozpoczêcie zbiegnie s iê 
z 50. rocznic¹ zakoñczenia Soboru Watykañskiego II. Zaznaczy³, ¿e Koœció³ odczuwa 
potrzebê podkreœlenia aktualnoœci wydarzenia, które oznacza³o now¹ drogê dziejów 
Koœcio³a. "Ojcowie zgromadzeni na soborze silnie odczuwali, jakby prawdziwe 
tchnienie Ducha Œwiêtego, potrzebê mówienia o Bogu ludziom swoich czasów 
w sposób bardziej zrozumia³y. Po zburzeniu murów, które nazbyt d³ugo zamknê³y 
Koœció³ w uprzywilejowanej twierdzy nadszed³ czas, aby g³osiæ Ewangeliê w nowy 
sposób” – zaznaczy³ papie¿. Franciszek poinformowa³, ¿e zakoñczenie Jubileuszu 
bêdzie mia³o miejsce podczas uroczystoœci liturgicznej Jezusa Chrystusa Pana 
Wszechœwiata, 20 listopada 2016 r. "Tego dnia, zamykaj¹c Drzwi Œwiête bêdziemy 
mieli nade wszystko uczucia wdziêcznoœci i dziêkczynienia dla Trójcy Przenajœwiêtszej, 
za udzielenie nam tego nadzwyczajnego czasu ³aski. Powierzymy ¿ycie Koœcio³a, ca³ej 
ludzkoœci i ogromnego wszechœwiata panowaniu Chrystusa, aby wyla³ swoje 
mi³osierdzie, jak porann¹ rosê dla owocnej historii, któr¹ trzeba budowaæ 
z zaanga¿owaniem wszystkich w najbli¿szej przysz³oœci” – czytamy w papieskiej bulli. 
Nadzwyczajny Jubileusz Mi³osierdzia obchodzony bêdzie nie tylko w Rzymie, 
ale równie¿ we wszystkich innych diecezjach œwiata. Drzwi Œwiête zostan¹ otwarte 
przez papie¿a w bazylice watykañskiej 8 grudnia br., a w nastêpn¹ niedzielê 
we wszystkich Koœcio³ach partykularnych.          (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 13, 24-32).

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku s³oñce siê zaæmi 
i ksiê¿yc nie da swego blasku. Gwiazdy bêd¹ padaæ z nieba i moce na niebie zostan¹ 
wstrz¹œniête. Wówczas ujrz¹ Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego w ob³okach z wielk¹ 
moc¹ i chwa³¹. Wtedy poœle On anio³ów i zbierze swoich wybranych z czterech stron 
œwiata, od krañca ziemi a¿ do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie siê przez 
podobieñstwo. Kiedy ju¿ jego ga³¹Ÿ nabiera soków i wypuszcza liœcie, poznajecie, ¿e blisko 
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, ¿e to siê dzieje, wiedzcie, ¿e blisko jest, we drzwiach. 
Zaprawdê, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie. Niebo 
i ziemia przemin¹, ale moje s³owa nie przemin¹. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt 
nie wie, ani anio³owie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CO MAMY CZYNIÆ?

Pytania o to, jak ¿yæ, jak postêpowaæ, coraz czêœciej rodz¹ siê w g³owie 
wspó³czesnego cz³owieka. Œwiat proponuje nam setki pomys³ów 
na ¿ycie i tysi¹ce gotowych rozwi¹zañ nurtuj¹cych nas problemów. 
Naprawdê jest w czym wybieraæ. Czy jednak wszystkowiedz¹cy mêdrcy 
tego œwiata i cudowne poradniki s¹ w stanie zaspokoiæ g³ód cz³owieka 
wierz¹cego, który nie szuka przecie¿ tanich i banalnych recept na ¿ycie? 
Pytania o ¿yciowe drogowskazy dociera³y tak¿e do Jana Chrzciciela, 

który przygotowywa³ ludzi na przyjœcie Jezusa Chrystusa. Jan nie przebiera³ w s³owach. 
Jego nauka by³a ostra jak brzytwa. Jego s³owa jasno i wyraŸnie wzywa³y do nawrócenia, 
do radykalnej przemiany. Nic wiêc dziwnego, ¿e ludzie przychodzili do Jana zak³opotani 
i pytali: Co mamy czyniæ? ¯yciowy program proponowany przez Jana przypomina nam 
o podstawowych wartoœciach, którymi powinien kierowaæ siê ka¿dy cz³owiek. Dobroæ, 
uczciwoœæ, sprawiedliwoœæ to cnoty, które pozwalaj¹ znaleŸæ odpowiedzi na pytania 
o jakoœæ naszego istnienia. Naprawdê nie potrzeba wiele. Wystarczy dostrzec drugiego, 
uszanowaæ jego godnoœæ, pomóc mu bezinteresownie i potraktowaæ go jak cz³owieka. Taki 
sposób ¿ycia otwiera nas na zrozumienie i przyjêcie nauki Chrystusa. Bo aby byæ dobrym 
chrzeœcijaninem, trzeba najpierw byæ dobrym cz³owiekiem.  Co zatem powinienem czyniæ, 
dziœ i w najbli¿szych dniach, aby doœwiadczyæ spotkania ze Zbawicielem?

      (Dzieñ Pañski 60/2012)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Program Rekolekcji Adwentowych   13 -16 XII 2015

Niedziela- 13.XII 
Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 13  (dla dzieci), 15  (dla m³odzie¿y), 18 .
godz. 16  i 19  - w dolnym koœciele - spektakl teatralny "Tajemnica spowiedzi".
Poniedzia³ek -14.XII 
Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 16  (dla dzieci), 18  (dla m³odzie¿y i doros³ych).
Wtorek -15.XII 
Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11  (dla chorych), 16  (dla dzieci), 18  (dla m³odzie¿y i doros³ych)
Œroda -16.XII 
Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 16  (dla dzieci), 18  (z modlitw¹ o uzdrowienie).
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„Misericordiae vultus” o Nadzwyczajnym Jubileuszu Mi³osierdzia (c.d. ze str. 1)

Kolejn¹ nowoœci¹ jest to, ¿e Ojciec Œwiêty pozwoli³, aby mo¿na by³o otworzyæ Drzwi Œwiête 
w sanktuariach, gdzie wielu pielgrzymów udaje siê na modlitwê. Franciszek przypomina naukê 
œw. Jana XXIII, który mówi³ o „lekarstwie mi³osierdzia” i b³. Paw³a VI, który uto¿samia³ duchowoœæ 
Soboru Watykañskiego II z Mi³osiernym Samarytaninem. Podkreœla niezwyk³¹ aktualnoœæ 
nauczania œw. Jana Paw³a II, zawart¹ zw³aszcza w encyklice „Dives in misericordia” i zaleca powrót 
do jego tekstów. Bulla wyjaœnia równie¿ niektóre najistotniejsze aspekty Jubileuszu, w tym jego 
motto: „Mi³osierni jak Ojciec”(£k 6,36), a w szczególnoœci koniecznoœæ przebaczenia. Papie¿ 
przypomina o uczynkach mi³osierdzia co do duszy i co do cia³a, aby „obudziæ nasze sumienia czêsto 
senne w obliczu dramatu ubóstwa, a tak¿e, aby wchodziæ coraz bardziej w istotê Ewangelii, gdzie 
ubodzy s¹ uprzywilejowanymi przez Bo¿e mi³osierdzie”.

W Wielkim Poœcie 2016 roku przewidziano wys³anie „misjonarzy mi³osierdzia”. Bêd¹ nimi 
kap³ani, którym udzielona bêdzie w³adza rozgrzeszenia tak¿e z grzechów zastrze¿onych Stolicy 
Apostolskiej. Poprzez tê inicjatywê papie¿ pragnie bardziej konkretnie podkreœliæ swoj¹ troskê 
duszpastersk¹. Równoczeœnie Ojciec Œwiêty prosi, aby w diecezjach zorganizowano misje ludowe, 
tak, aby wspomniani misjonarze byli „g³osicielami radoœci przebaczenia”. Franciszek porusza te¿ 
kwestie relacji miêdzy sprawiedliwoœci¹ a mi³osierdziem, wskazuj¹c, ¿e nie mo¿na zatrzymywaæ siê 
jedynie na wizji legalistycznej, ale trzeba zmierzaæ do procesu, który prowadzi do mi³oœci 
mi³osiernej.

Ojciec Œwiêty zaznacza, ¿e jego wezwanie do nawrócenia skierowane jest szczególnie do osób, 
które s¹ daleko od ³aski Bo¿ej z powodu swego stylu ¿ycia. „Myœlê zw³aszcza o mê¿czyznach 
i kobietach, którzy nale¿¹ do jakiejœ grupy przestêpczej, jakakolwiek by ona nie by³a. Dla waszego 
dobra proszê was, byœcie zmienili swoje ¿ycie. Proszê was o to w imiê Syna Bo¿ego, który choæ 
zwalcza³ grzech, nigdy nie odrzuci³ jakiegokolwiek grzesznika… Niech ta sama zachêta dotrze 
równie¿ do zwolenników czy wspólników w korupcji" - apeluje papie¿. Dodaje, ¿e "ta gnij¹ca rana 
spo³eczeñstwa jest powa¿nym grzechem, wo³aj¹cym do nieba, poniewa¿ podwa¿a same podstawy 
¿ycia osobistego i spo³ecznego". Franciszek zwraca uwagê, ¿e korupcja "nie pozwala patrzeæ 
z nadziej¹ w przysz³oœæ, poniewa¿ ze sw¹ arogancj¹ i chciwoœci¹ niszczy plany s³abych i mia¿d¿y 
ubogich". Nazywa korupcjê z³em, "które czai siê w codziennych gestach, aby szerzyæ siê nastêpnie 
w skandalach publicznych". Papie¿ przypomnia³, ¿e z Jubileuszem Mi³osierdzia zwi¹zany bêdzie 
tak¿e odpust, wskazuj¹cy, i¿ Bo¿e przebaczenie naszych grzechów nie zna granic. Franciszek 
zaznaczy³, ¿e mi³osierdzie Bo¿e jest tematem ³¹cz¹cym chrzeœcijan z wyznawcami judaizmu i islamu. 
„Ten Rok Jubileuszowy prze¿ywany w mi³osierdziu mo¿e te¿ sprzyjaæ spotkaniu z wyznawcami tych 
religii a tak¿e innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi. Niech nas uczyni bardziej otwartymi 
na dialog w celu lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia. Niech wyeliminuje wszelkie formy 
zamkniêcia i pogardy oraz oddali wszelkie formy przemocy i dyskryminacji”(n. 23). Papie¿ pragnie, 
aby ten rok prze¿ywany tak¿e jako dzielenie siê Bo¿ym 
mi³osierdziem, móg³ siê staæ okazj¹, by ka¿dego dnia 
¿yæ mi³osierdziem, jakim Bóg zawsze obdarza 
cz³owieka. W tym Roku Jubileuszowym Franciszek 
wzywa Koœció³, by rozbrzmiewa³ S³owem Bo¿ym, 
niestrudzenie oferowa³ mi³osierdzie, bêd¹c zawsze 
cierpliwym pocieszaj¹c i przebaczaj¹c. Niech Koœció³ 
bêdzie g³osem ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej kobiety, 
powtarzaj¹c z ufnoœci¹ i nieustannie: „Wspomnij 
na mi³osierdzie Twe, Panie, na ³aski Twoje, co trwaj¹ 
od wieków” (Ps 25,6) (n. 25). 
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. „Radujcie siê w Panu!” – s³owa antyfony na wejœcie wskazuj¹, ¿e dzisiejsza niedziela to 
niedziela radoœci, ¿e Pan jest ju¿ blisko, ¿e przychodzi, by nam udzielaæ swoich darów i ³ask. 
Otwierajmy siê na przychodzenie Pana Jezusa, który pragnie towarzyszyæ naszej 
codziennoœci; otwierajmy siê na Jego moc. Niech nam w tym pomo¿e oczyszczenie 
naszych serc w sakramencie pokuty, do którego mo¿na przyst¹piæ ka¿dego dnia podczas 
Eucharystii a szczególnie w czasie rekolekcji.

2. W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesteœmy zaproszeni 
do szczególnej modlitwy o chrzeœcijañskie ¿ycie rodzin. Rodzinie by³y poœwiêcone 
ubieg³oroczne i tegoroczne obrady synodu biskupów. Widzimy wiêc, ¿e troska o rodzinê 
to bardzo wa¿ny aspekt ¿ycia i dzia³alnoœci Koœcio³a. Wszystkich, którzy chc¹ siê w³¹czyæ 
w to b³aganie, zapraszamy na w tygodniu na roraty o godz.7 .

3. Dzisiaj wspominamy te¿ dramatyczne wydarzenia sprzed 34 lat. Niech nie zabraknie 
modlitwy w intencji naszej umi³owanej Ojczyzny.

4. Do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest coraz bli¿ej. Postarajmy siê o ich piêkny, chrzeœcijañski 
obchód. W naszej polskiej tradycji wyra¿a siê to zw³aszcza przez dzielenie siê op³atkiem 
w Wigiliê. 

5. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia przekazujemy nasze serdecznoœci i ¿yczenia.
  Wasz Proboszcz

00

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 PATRONUJE NAM:

• w poniedzia³ek, 14 grudnia – œw. Jan od Krzy¿a, wielki hiszpañski mistyk, reformator zakonu 
karmelitañskiego i autor wielu dzie³ z duchowoœci; œw. Jan Pawe³ II nazwa³ go mistrzem w wierze 
i œwiadkiem Boga ¿ywego.

„Zawsze istnieje pokusa nieposùuszeñstwa, która wyraýa siæ w pragnieniu zaplanowania 
naszego ýycia niezaleýnie od woli Boga. To ta wrogoúã, która nieustannie zagraýa ýyciu ludzi, aby ich 
przeciwstawiã planowi Boga. Jednak takýe historia grzechu jest zrozumiaùa tylko w úwietle miùoúci, 
która przebacza. Grzech moýna zrozumieã tylko w tym úwietle! Jeúli wszystko pozostaùoby skazane 
na trwanie w grzechu, bylibyúmy w sytuacji najbardziej rozpaczliwej ze wszystkich stworzeñ; 
natomiast obietnica zwyciæstwa miùoúci Chrystusa obejmuje wszystko miùosierdziem Ojca.”

           papie¿ Franciszek

*   *   *   *   *   *   *   *   *
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