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CREDO – wyznanie wiary Koœcio³a
Credo w znaczeniu przenoœnym oznacza ogó³
wyznawanych przez kogoœ pogl¹dów, przekonañ.
W katolicyzmie Credo (³ac. credo – wierzê) jest
zbiorem podstawowych prawd wiary, których
wyznanie od najdawniejszych czasów œwiadczy³o
o przynale¿noœci do Koœcio³a. Od pocz¹tku swego
istnienia Koœció³ wyra¿a³ i przekazywa³ swoj¹ wiarê
w krótkich i zobowi¹zuj¹cych dla swoich wyznawców
formu³ach. By³y to wyznania wiary. Niezwyk³ym
wprost szacunkiem otaczano w pocz¹tkach
chrzeœcijañstwa Apostolskie wyznanie wiary.
Nazywano je symbolem wiary, poniewa¿ mia³o byæ
znakiem rozpoznawczym dla chrzeœcijan. Z tego te¿
powodu trzymano je w tajemnicy przed poganami,
nie wolno go by³o zapisywaæ, mia³o byæ ono wypisane
w sercu ka¿dego chrzeœcijanina. Najstarszym
wyznaniem wiary jest Sk³ad Apostolski. O jego
powstaniu zadecydowa³y dwa czynniki: udzielanie chrztu doros³ym i walka z herezjami. W pierwszych
wiekach chrztu udzielano osobom doros³ym, od których wymagano znajomoœci podstawowych prawd
wiary. Kandydaci do chrztu uczyli siê ich na pamiêæ i odmawiali codziennie rano i wieczorem razem
z modlitw¹ „Ojcze nasz”. Recytowali wyznanie wiary przed przyjêciem chrztu wobec biskupa
i zgromadzonych wiernych. Inn¹ przyczyn¹ powstania Credo by³a koniecznoœæ przeciwstawienia siê
herezjom, czyli niew³aœciwym próbom interpretowania Objawienia oraz niezgodnego z wiar¹ Koœcio³a
rozumienia prawd wiary. Symbol wiary stanowi wiêc kryterium prawowiernoœci g³oszonej nauki. Takim
kryterium by³ Sk³ad Apostolski. Kto go u³o¿y³? Jego pocz¹tki siêgaj¹ czasów apostolskich i zawieraj¹
naukê Aposto³ów. Obecna forma wykszta³ci³a siê na pocz¹tku III wieku. Ju¿ w IV wieku przekazywano
tradycjê, przypisuj¹c¹ jego u³o¿enie Aposto³om, gdy rozchodzili siê z Jerozolimy na krañce œwiata.
Poniewa¿ by³o ich dwunastu, zaczêto dzieliæ Sk³ad Apostolski na dwanaœcie artyku³ów wiary. Sk³ad
Apostolski s³usznie jest uwa¿any za wierne streszczenie wiary Aposto³ów i st¹d nale¿y wyprowadzaæ
pochodzenie jego nazwy (por. KKK 194). Równie wa¿ne co Sk³ad Apostolski jest Credo nicejskokonstantynopolitañskie, czyli wyznanie wiary, które ka¿dej niedzieli recytujemy wspólnie w koœciele. Jest
ono w porównaniu z Symbolem Apostolskim rozszerzon¹ treœciowo formu³¹ wiary. Omawia bardziej
szczegó³owo pewne prawdy, których interpretacja sprawia³a szczególne trudnoœci. Chodzi³o g³ównie
o obszerniejsze wyjaœnienie tego, kim jest Jezus Chrystus, jaka jest Jego relacja do Boga Ojca oraz
jak rozumieæ Osobê Ducha Œwiêtego. To wyznanie wiary nazywa siê nicejsko–konstantynopolitañskim,
gdy¿ jest ono efektem obrad dwóch pierwszych soborów powszechnych, które odby³y siê w Nicei
ko³o Konstantynopola (325 r.) oraz w samym Konstantynopolu (381 r.) Warto dodaæ, ¿e to wyznanie wiary
jest jedynym symbolem przyjmowanym zarówno przez katolików, prawos³awnych, jak i protestantów.
Czy z wiar¹ i zrozumieniem odmawiamy w pacierzu Sk³ad Apostolski? Czy podczas Eucharystii z nale¿yt¹
czci¹ i skupieniem wyznajemy wiarê we wspólnocie Koœcio³a?.
(c.d. na str. 3)
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Jezus powiedzia³ do faryzeuszów: «¯y³ pewien cz³owiek bogaty, który ubiera³ siê w purpurê i bisior
i dzieñ w dzieñ œwietnie siê bawi³. U bramy jego pa³acu le¿a³ ¿ebrak okryty wrzodami, imieniem
£azarz. Pragn¹³ on nasyciæ siê odpadkami ze sto³u bogacza; nadto i psy przychodzi³y i liza³y jego
wrzody. Umar³ ¿ebrak i anio³owie zanieœli go na ³ono Abrahama. Umar³ tak¿e bogacz i zosta³
pogrzebany. Gdy w Otch³ani, pogr¹¿ony w mêkach, podniós³ oczy, ujrza³ z daleka Abrahama
i £azarza na jego ³onie. I zawo³a³: Ojcze Abrahamie, ulituj siê nade mn¹ i poœlij £azarza; niech koniec
swego palca umoczy w wodzie i och³odzi mój jêzyk, bo strasznie cierpiê w tym p³omieniu. Lecz
Abraham odrzek³: Wspomnij, synu, ¿e za ¿ycia otrzyma³eœ swoje dobra, a £azarz przeciwnie,
niedolê; teraz on tu doznaje pociechy, a ty mêki cierpisz. A prócz tego miêdzy nami a wami zionie
ogromna przepaœæ, tak ¿e nikt, choæby chcia³, st¹d do was przejœæ nie mo¿e ani stamt¹d do nas siê
przedostaæ. Tamten rzek³: Proszê ciê wiêc, ojcze, poœlij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
piêciu braci: niech ich przestrze¿e, ¿eby i oni nie przyszli na to miejsce mêki. Lecz Abraham odpar³:
Maj¹ Moj¿esza i Proroków, niech¿e ich s³uchaj¹. Tamten odrzek³: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby
kto z umar³ych poszed³ do nich, to siê nawróc¹. Odpowiedzia³ mu: Jeœli Moj¿esza i Proroków
nie s³uchaj¹, to choæby kto z umar³ych powsta³, nie uwierz¹».

* * * * * * * * * * * *
ZA KIM W£AŒCIWIE POD¥¯AÆ?
„Na ³onie Abrahama nie bêdzie jej lepiej – odezwa³a siê Tafet. – Ca³y dzieñ
znosz¹ nam owoce, wina, chleby i miêso, czego dusza zapragnie. A jak¹ wannê
mamy!... ca³a miedziana. A jakie naczynia kuchenne!...” (B. Prus, Faraon).
Dzisiejsza liturgia s³owa odwraca do góry nogami nasz zwyczajny sposób
myœlenia. Podczas gdy ka¿dy d¹¿y do wygody i dobrobytu, widzimy, ¿e ludzie,
którzy p³awi¹ siê w dostatku, delikatnie mówi¹c, nie s¹ mile widziani przez Boga
– „zostan¹ poprowadzeni na czele wygnañców”, a „grono hulaków zniknie”.
Bogacz bêdzie „cierpia³ w p³omieniu”, „pogr¹¿ony w mêkach”. Ten, który „dzieñ
w dzieñ œwietnie siê bawi³”, potem bêdzie prosi³ o kroplê wody, by och³odziæ
spieczony jêzyk. I drugie odwrócenie naszej ludzkiej mentalnoœci. Podczas gdy
nikt nie chce byæ biedny i chory i ka¿dy z nas bardzo siê tego boi, to w³aœnie on,
„¿ebrak pokryty wrzodami”, bêdzie „niesiony przez anio³ów na ³ono
Abrahama”. „£ono Abrahama” to synonim spokoju, radoœci, dobrobytu. Bogacz
uznaje swoje ¿ycie za jedn¹ wielk¹ pomy³kê, skoro prosi, by ostrzec jego braci, by nie szli za dobrobytem.
To wa¿na wskazówka dla ka¿dego z nas, aby pod koniec naszego ¿ycia, pe³nego zmagañ o dobrobyt
nie okaza³o siê, ¿e to by³a pomy³ka. Weszliœmy wysoko na drabinê, ale nie by³a to ta w³aœciwa drabina.
A co zrobiæ, by siê nie pomyliæ? „Maj¹ Proroków, niech ich s³uchaj¹” – mówi Bóg do bogacza. Za kim
w³aœciwie pod¹¿aæ, jeœli nie za dobrobytem i bogactwem? Mamy dzisiaj odpowiedŸ:
„[…] za sprawiedliwoœci¹, pobo¿noœci¹, wiar¹, mi³oœci¹, wytrwa³oœci¹, ³agodnoœci¹”.

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ na Mszy w Poniedzia³ek (19.09.2016)
„Nigdy nie odk³adaæ dobra... Dobro nie znosi lodówki. Dobro jest dzisiaj, a jeœli go dziœ nie spe³nisz, jutro
ju¿ go nie bêdzie. Nie chowaj dobra na jutro. Takie mówienie: «IdŸ, wróæ póŸniej, dam ci jutro»
zdecydowanie zakrywa œwiat³o i jest tak¿e niesprawiedliwoœci¹. A jest inny sposób – to s¹ rady,
by nie zas³aniaæ œwiat³a: «Nie spiskuj przeciw bliŸniemu, jeœli mieszka obok ciebie beztrosko». Ile¿ to razy
cz³owiek ma zaufanie do takiej czy innej osoby, a ta knuje z³o, by go zniszczyæ, by go splamiæ, by go poni¿yæ.
To jest taka malutka cz¹stka mafioza, któr¹ wszyscy mamy pod rêk¹, a która wykorzystuje zaufanie
bliŸniego, by uknuæ wobec niego z³o. To jest mafiozo! Powie ktoœ: «Przecie¿ ja do tego nie nale¿ê... ». Ale to
jest jednak mafia, która wykorzystuje zaufanie. I to zakrywa œwiat³o. Czyni ciebie ciemnym. Ka¿da mafia jest
ciemna!” – mówi³ Papie¿..
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CREDO – wyznanie wiary Koœcio³a (dokoñczenie ze str. 1)
Zapamiêtajmy: Sk³ad Apostolski zawiera „wierne streszczenie wiary Aposto³ów. Jest to staro¿ytny symbol
chrzcielny Koœcio³a rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z faktu, ¿e «jest on symbolem, którego strze¿e
Koœció³ rzymski, gdzie mia³ siedzibê Piotr, pierwszy z Aposto³ów, i dok¹d przyniós³ wyra¿enie wspólnej wiary»”
(KKK 194). Sk³ad Apostolski stanowi „najstarszy katechizm rzymski” (KKK 196). Mszalne wyznanie wiary, zwane
Symbolem nicejsko-konstantynopolitañskim, powsta³o z potrzeby pe³niejszego wyjaœnienia tych prawd wiary,
których zrozumienie powodowa³o najwiêcej trudnoœci. .
Bóg jest jeden
W wierszu „Zdziwienie” ks. Jan Twardowski napisa³
z charakterystycznym dla siebie uœmiechem: „Dziwi¹ siê
kuropatwy co chodz¹ parami / (…) lipcowe gwiazdozbiory Rak
i Lew na niebie / (…) dziwi siê ksiê¿yc sam na sam ze sob¹ / ¿e Bóg
jest jeden / i nigdy samotny”. To proste zdanie „Bóg jest jeden
i nigdy samotny” dobrze oddaje rdzeñ chrzeœcijañskiej wiary
w jedynoœæ Boga, bêd¹cego zarazem Trójc¹ Przenajœwiêtsz¹.
W tej katechezie chcemy przypomnieæ i uœwiadomiæ sobie,
czego Koœció³ naucza na temat tej pierwszej prawdy. S³owa
„Wierzê w jednego Boga”, jak dobrze pamiêtamy, otwieraj¹
symbol wiary, który odmawiamy podczas niedzielnej Mszy
Œwiêtej. Wyznanie: „jest jeden Bóg” stanowi zatem pierwsz¹
i g³ówn¹ prawdê wiary chrzeœcijañskiej (por. KKK 200). Podobnie
jak ¿ydzi i muzu³manie, chrzeœcijanie s¹ monoteistami
(od greckich s³ów monos – jeden i Theos – Bóg). Monoteizm
od pocz¹tku charakteryzowa³ naród wybrany, któremu Bóg
objawi³ siê w³aœnie jako jedyny: „S³uchaj, Izraelu, Pan jest
naszym Bogiem — Panem jedynym. Bêdziesz mi³owa³ Pana,
Boga twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej,
ze wszystkich swych si³” (Pwt 6,4-5). Tak¿e Dekalog naucza ju¿
w pierwszym przykazaniu: „Nie bêdziesz mia³ cudzych bogów
przede Mn¹!” (Wj 20,3). U pocz¹tku wiary monoteistycznej stoi
zatem zdecydowane odrzucenie przez Stary Testament pogañskiego wielobóstwa, czyli politeizmu. Jezus
Chrystus potwierdzi³ tê wiarê w przykazaniu mi³owania Boga „z ca³ego serca, z ca³ej duszy, ze wszystkich myœli
i ze wszystkich si³” (Mk 12,30; por. KKK 201-202). Mówi¹c wraz z Koœcio³em: „Wierzê w jednego Boga”,
wyznajemy przede wszystkim, ¿e Pan Bóg z samej swej istoty mo¿e byæ tylko jeden. Ju¿ Tertulian, pisarz
chrzeœcijañski z prze³omu II i III wieku, naucza³, ¿e „trzeba koniecznie, aby Byt najwy¿szy by³ jedyny, to znaczy
niemaj¹cy sobie równego... Gdyby Bóg nie by³ jedyny, nie by³by Bogiem” (KKK 228). Wiara ta ma tak¿e wielkie
znaczenie praktyczne. Uczy bowiem „¿yæ w dziêkczynieniu: jeœli Bóg jest Jedyny, to wszystko, czym jesteœmy
i co posiadamy, pochodzi od Niego: «Có¿ masz, czego byœ nie otrzyma³?» (1 Kor 4,7)” (KKK 224).
Uczy „poznawaæ jednoœæ i prawdziw¹ godnoœæ wszystkich ludzi”, dzieci Jedynego Boga (por. KKK 225). Uczy te¿,
¿e im bardziej i g³êbiej wierzymy w Boga jako Pana naszego ¿ycia, tym mniej jesteœmy niewolnikami rzeczy
i ludzi. Przecie¿ Ÿród³em zniewolenia tylu narodów przez system sowiecki, Ÿród³em gu³agu i Katynia, by³o
odrzucenie chrzeœcijañskiej wiary w jedynego Boga Ojca wszystkich i stworzenie bo¿ka klasy robotniczej,
a potem „kultu jednostki” – Stalina i innych tzw. przywódców socjalistycznych. Tak¿e u podstaw ludobójstwa
hitlerowskiego sta³a – opieraj¹ca siê na germañskim pogañstwie - wiara w mityczn¹ „rasê panów”, neguj¹ca
prawdê o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bogu Jezusa Chrystusa. Równie¿ dzisiaj bo¿kiem mo¿e staæ siê to
wszystko, co czynimy wartoœci¹ najwy¿sz¹: pieni¹dze, kariera, w³adza, postêp, u¿ycie itp. Praktycznie ka¿da
wartoœæ - dobra sama w sobie, ale z natury ograniczona, czysto ziemska - mo¿e przybraæ postaæ zniewalaj¹cego
nas bo¿ka, je¿eli zajmuje w naszym ¿yciu miejsce Pana Boga. Zapamiêtajmy: „Bóg jest jedyny, ale nie samotny”
(por. KKK 254). Wiara w jedynego Boga „i mi³owanie Go ca³¹ swoj¹ istot¹ ma ogromne konsekwencje dla
naszego ¿ycia” (KKK 222). Oddaje je dobrze modlitwa jednego ze œredniowiecznych mistyków: „Mój Panie
i Bo¿e, zabierz mi wszystko, co oddala mnie od Ciebie. Mój Panie i Bo¿e, daj mi to wszystko, co zbli¿a mnie
do Ciebie. Mój Panie i Bo¿e, oderwij mnie ode mnie samego i oddaj mnie ca³kowicie Tobie” (KKK 226).
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1. Dobiega koñca wrzesieñ. Powróciliœmy ju¿ do obowi¹zków zwi¹zanych z nowym rokiem
szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy wszystkich zaprosiæ do
aktywnego w³¹czenia siê w ¿ycie naszej parafialnej wspólnoty. Dzia³a w niej szereg grup
modlitewnych i apostolskich. Zaanga¿ujmy siê w ich dzia³alnoœæ.
2. W czwartek przypada œwiêto Œwiêtych Archanio³ów Micha³a, Gabriela i Rafa³a. Pamiêtamy z lekcji
religii, ¿e poza œwiatem widzialnym istnieje œwiat rzeczy niewidzialnych, œwiat duchowy. Pan Bóg
stworzy³ Anio³ów i powierzy³ im misjê bycia Jego pos³añcami i jednoczeœnie naszymi towarzyszami
w ziemskiej pielgrzymce. Anio³ów, których bêdziemy wspominaæ w liturgii w najbli¿szy czwartek,
nazywamy Archanio³ami. Jak naucza w jednej z homilii Œwiêty Grzegorz Wielki, s¹ oni Bo¿ymi
zwiastunami w sprawach wiêkszej wagi. Zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy podczas Mszy
Œwiêtych o godz. 700 i 1800.
3. Najbli¿sza sobota bêdzie pierwsz¹ sobot¹ paŸdziernika – miesi¹ca ró¿añcowej modlitwy. W tym
miesi¹cu bêdziemy spotykaæ siê przed wieczorn¹ Eucharysti¹ na nabo¿eñstwach ró¿añcowych.
Nabo¿eñstwa ró¿añcowe przez ca³y miesi¹c po Mszy œw. o godz. 1800, w niedzielê po Mszy œw. o
godz. 1100.
4. Serdecznie pozdrawiamy solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazuj¹c s³owa najlepszych
¿yczeñ. Dla ostatnio zmar³ych parafian pragniemy prosiæ o szczêœcie wieczne.
Wasz Proboszcz
* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 27 wrzeœnia – œw. Wincenty a Paulo, prezbiter, który za³o¿y³ zgromadzenia ksiê¿y
misjonarzy i sióstr mi³osierdzia, przyczyniaj¹c siê tym samym do lepszej formacji duchowieñstwa i opieki
nad ubogimi;
• w œrodê, 28 wrzeœnia – œw. Wac³aw, mêczennik i g³ówny patron Czech, jako czeski król przyk³adem
w³asnego ¿ycia utwierdza³ wiarê chrzeœcijañsk¹ w swoim kraju; zosta³ zamordowany na polecenie
swojego m³odszego brata Boles³awa;
• w czwartek, 29 wrzeœnia – œwiêci Archanio³owie: Micha³, Gabriel i Rafa³, ich imiona oznaczaj¹
odpowiednio: Micha³ - „któ¿ jak Bóg”, Gabriel - „moc Bo¿a”, Rafa³ - „Bóg uzdrawia”;
• w pi¹tek, 30 wrzeœnia – œw. Hieronim, prezbiter i Doktor Koœcio³a, któremu zawdziêczamy
rozpropagowanie znajomoœci Pisma Œwiêtego w Koœciele przez jego ³aciñskie t³umaczenie zwane
Wulgat¹;
• w sobotê, 01 paŸdziernika – œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, francuska karmelitanka odznaczaj¹ca siê
pokor¹, prostot¹ ewangeliczn¹ i wielk¹ ufnoœci¹ Bogu, patronka misji.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800

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: brunon.lomza@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

