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Bóg jest Prawd¹ i Mi³oœci¹
Zapewne niektórzy z nas zostali kiedyœ w ¿yciu ok³amani. Czuliœmy
siê wtedy nieswojo, zastanawiaj¹c siê, dlaczego ktoœ nie powiedzia³
nam prawdy, lub wrêcz celowo wprowadzi³ nas w b³¹d.
Niewykluczone, ¿e pos¹dzaliœmy wtedy kogoœ, kto nas ok³ama³, o to,
¿e nie darzy nas sympati¹ albo ¿e brakuje mu mi³oœci bliŸniego.
Takie sytuacje w relacjach miêdzyludzkich wcale nie s¹ rzadkie.
By osi¹gn¹æ swoje egoistyczne cele, ludzie czêsto pos³uguj¹ siê
k³amstwem. Ok³amuj¹c drug¹ osobê, traktuj¹ j¹ instrumentalnie –
jako œrodek do zdobycia celu, lub nawet wrogo – jako przeszkodê,
któr¹ nale¿y omin¹æ. Zupe³nie inaczej rzecz ma siê w relacjach
miêdzy cz³owiekiem a Bogiem. Katechizm Koœcio³a Katolickiego
naucza, ¿e „Bóg jest sam¹ Prawd¹, Jego s³owa nie mog¹ myliæ”
(KKK 215). W³aœnie dlatego cz³owiek mo¿e z ca³kowitym zaufaniem
powierzyæ siê Bogu i mo¿e mieæ pewnoœæ, ¿e siê na Nim
nie zawiedzie. Prawda Boga to nie tylko Jego m¹droœæ,
przejawiaj¹ca siê w stworzeniu i kierowaniu œwiatem (por. KKK 216),
lecz tak¿e to wszystko, co Bóg objawi³ cz³owiekowi o sobie samym.
Jednoczeœnie uzdolni³ On cz³owieka, by przy pomocy swego rozumu
móg³ poznaæ i zrozumieæ to Objawienie (por. KKK 217). Wspó³czeœnie
wielu ludzi usi³uje zaprzeczyæ temu, ¿e prawda o Bogu jest prawd¹ pe³n¹ i obiektywn¹. S³yszymy bowiem
z ró¿nych Ÿróde³, ¿e ka¿dy ma swoj¹ prawdê, która mo¿e zmieniaæ siê w zale¿noœci od okolicznoœci. Takie
myœlenie jest nies³ychanie groŸne, mo¿e bowiem w konsekwencji doprowadziæ do wielkich zbrodni, takich
jak chocia¿by ludobójstwo dokonane na narodach œwiata podczas II wojny œwiatowej. Niemcy nie kierowali
siê wtedy objawion¹ przez Boga obiektywn¹ prawd¹ o godnoœci cz³owieka, lecz za prawdziw¹ uznali
zbrodnicz¹ ideologiê wypracowan¹ przez twórców hitleryzmu. Nieprzypadkowo przeciwnik Boga, szatan,
którego Biblia nazywa „ojcem k³amstwa” (J 8,44) wybra³ oszustwo na metodê swej walki. Przez nie
doprowadzi³ ludzi do zw¹tpienia w prawdziwoœæ s³ów Boga oraz w Jego ¿yczliwoœæ i wiernoœæ wzglêdem
cz³owieka. Tak wiêc k³amstwo leg³o u podstaw grzechu pierwszych ludzi (por. KKK 215) i nadal czyni wielkie
spustoszenie w ludzkim ¿yciu. Dlaczego Bóg objawi³ cz³owiekowi prawdê o sobie? Pismo Œwiête wyraŸnie
mówi, ¿e uczyni³ to z mi³oœci do ludzi (por. Pwt 4,37). Ta wielka mi³oœæ jest przez Bibliê porównywana
do mi³oœci rodzicielskiej (por. Oz 11,1) i – jak naucza Katechizm – jest tak potê¿na, ¿e zdolna jest wybaczyæ
nawet najwiêksze ludzkie niewiernoœci (por. KKK 219). Szczytem tej mi³oœci jest pos³anie na œwiat i wydanie
na œmieræ za zbawienie ludzi Jednorodzonego Syna Bo¿ego – Jezusa Chrystusa (por. KKK 219). Pismo Œwiête
nie poprzestaje jednak na stwierdzeniu, ¿e Bóg ukocha³ cz³owieka. Œwiêty Jan pisze bowiem, ¿e „Bóg jest
Mi³oœci¹” (J 4,8.16) Oznacza to, ¿e Mi³oœæ – obok Prawdy – to drugie imiê Boga. Ten fakt ma dla nas
chrzeœcijan okreœlone konsekwencje. Nasze ¿ycie, polegaj¹ce na naœladowaniu Boga i wype³nianiu Jego
przykazañ, powinno siê opieraæ na prawdzie i mi³oœci. W relacjach z ludŸmi nie wolno nam zatem
pos³ugiwaæ siê k³amstwem, zaœ naczeln¹ zasad¹ naszego ¿ycia winno staæ siê przykazanie mi³oœci Boga
i bliŸniego. Zgodnie z tym wskazaniem tak¿e prawda powinna zawsze s³u¿yæ dobru cz³owieka. Nie wolno
u¿ywaæ jej instrumentalnie w celu poni¿enia czy zniszczenia kogokolwiek. Jednym s³owem - w ¿yciu
chrzeœcijanina, podobnie jak w ¿yciu Boga – prawda winna byæ nieustannie po³¹czona z mi³oœci¹.
Czy z pe³nym zaufaniem przyjmujê to wszystko, co Bóg objawi³ o sobie i o naszym zbawieniu? Czy w ¿yciu
staram siê, jak naucza³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, „czyniæ prawdê w mi³oœci?”.
(c.d. na str. 3)
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Pos³aniec œw. Brunona
Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 17, 5-10).

Aposto³owie prosili Pana: «Przymnó¿ nam wiary». Pan rzek³: «Gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko
gorczycy, powiedzielibyœcie tej morwie: „Wyrwij siê z korzeniem i przesadŸ siê w morze”, a by³aby
wam pos³uszna. Kto z was, maj¹c s³ugê, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: PójdŸ
i si¹dŸ do sto³u? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzê, przepasz siê i us³uguj mi, a¿ zjem
i napijê siê, a potem ty bêdziesz jad³ i pi³? Czy dziêkuje s³udze za to, ¿e wykona³ to, co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: S³udzy nieu¿yteczni jesteœmy;
wykonaliœmy to, co powinniœmy wykonaæ».

* * * * * * * * * * * *
PANIE, PRZYMNÓ¯ NAM WIARY
„Kiedy s³uchamy Bacha albo jakiejœ melodii gregoriañskiej, wszystkie w³adze
duszy natê¿aj¹ siê i milkn¹, aby ka¿da na swój sposób mog³a uchwyciæ jej piêkno
[…]. Czy wiara nie powinna byæ tego rodzaju wyra¿eniem zgody?” (Simone Weil,
Œwiadomoœæ nadprzyrodzona). „Gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyœcie tej morwie, «wyrwij siê z korzeniem i przesadŸ siê w morze»,
a by³aby wam pos³uszna” (£k 17,6). To ¿yczenie Jezusa nie ma na celu tego, by nas
wzywaæ do wiary czyni¹cej cuda: przenosz¹cej góry (Mt 17,20), wyrywaj¹cej
drzewa, zadziwiaj¹cej innych. Nie! Ono jest sposobem oœmielenia nas, abyœmy Mu
zaufali w sytuacji kryzysu wiary, obojêtnoœci religijnej wokó³ nas, zw¹tpienia
w Boga i zawsze umieli do Niego przylgn¹æ. Ma równie¿ na celu wezwanie nas
do „¿ycia z wiary” takiej, jak¹ mamy, na jak¹ nas staæ, bo „sprawiedliwy ¿yæ bêdzie
dziêki swej wiernoœci” (I czytanie). Nawet ma³a wiara, jeœli nie pozostaje uœpiona i bierna w sercu ucznia
Chrystusowego, lecz staje siê dla niego impulsem do ¿ycia dla chwa³y Bo¿ej i zaanga¿owania na rzecz
zbawienia innych, jest zdolna do wielkich rzeczy. Uczestniczy we wszechmocy Bo¿ej, w dzia³aniu Boga. On
czyni cuda przez tego, kto wierzy. Leczy kobietê cierpi¹c¹ na krwotok (Mk 5,34), niewidomego Bartymeusza
(Mk 10,52), odpuszcza grzechy grzesznej kobiecie u faryzeusza (£k 7,50), mówi¹c – twoja wiara ciê uzdrowi³a,
ocali³a. Jezus czyni wielkie rzeczy przez tego, kto ów dar wiary ceni ponad swoje ¿ycie, a ³¹cz¹c go z ¿arliw¹
mi³oœci¹ pragnie przemieniaæ œwiat w królestwo Bo¿e.

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ na Mszy w czwartek: pró¿noœæ jest osteoporoz¹ duszy (22.09.2016)
Niepokój, który pochodzi od Ducha Œwiêtego, obawa, ¿e jest to g³os wyrzutów sumienia, a tak¿e pró¿noœæ, która trawi
duszê jak osteoporoza, to g³ówne myœli homilii Franciszka podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu Œwiêtej Marty.
Nawi¹zuj¹c do liturgicznego czytania z Ewangelii œw. £ukasza Papie¿ podkreœli³, ¿e tak jak po zabiciu Jana Chrzciciela król
Herod Antypas odczuwa³ niepokój, tak te¿ s³ysz¹c o Jezusie poczu³ siê zagro¿ony. Doœwiadcza³ podobnego uczucia, jak jego
ojciec Herod Wielki po wizycie z³o¿onej mu przez Mêdrców, którzy udawali siê, by oddaæ pok³on nowonarodzonemu królowi
w Betlejem.
Ojciec Œwiêty zauwa¿y³, ¿e mo¿emy odczuwaæ dwa rodzaje niepewnoœci. Pierwszy jest pozytywny, bo powoduje go Duch
Œwiêty, który sk³ania duszê do czynienia dobra. Drugi jest z³y, bo powstaje na skutek poczucia winy. Obydwaj Herodowie
pokonali swój lêk zabijaj¹c i, jak to okreœli³ Franciszek, przechodz¹c „nad ludzkimi trupami”. „Ci ludzie, którzy zrobili tak wiele
z³ego, którzy czyni¹ z³o i maj¹ nieczyste sumienia, nie mog¹ ¿yæ w pokoju, gdy¿ ¿yj¹ z nieustannym poczuciem swêdzenia,
z wysypk¹, która nie zostawia ich w spokoju. Ci ludzie uczynili z³o, a z³o ma zawsze ten sam rdzeñ, wszelkie z³o: chciwoœæ,
pró¿noœæ i pychê. I te trzy nie pozostawi¹ twojego sumienia w spokoju, wszystkie trzy nie wpuszcz¹ zdrowego niepokoju
Ducha Œwiêtego, ale doprowadz¹ ciê do ¿ycia w niepokoju, w strachu. Chciwoœæ, pró¿noœæ i pycha s¹ Ÿród³em wszelkiego z³a”
– mówi³ Papie¿.
Franciszek nawi¹za³ nastêpnie do pierwszego czytania dzisiejszej Mszy, pochodz¹cego z Ksiêgi Koheleta. Mówi ono
o marnoœci. „Marnoœæ, która nas nadyma. Pró¿noœæ, która nie ¿yje d³ugo, poniewa¿ jest jak bañka mydlana. Pró¿noœæ, która
nie daje nam realnych korzyœci. Jak¹ korzyœæ bêdzie mia³ cz³owiek z trudu, który sobie zadaje? Mêczy siê, by siê pokazaæ,
by udawaæ, by dobrze wypaœæ. To jest marnoœæ. Mówi¹c zatem jak najproœciej: pró¿noœæ jest fa³szowaniem w³asnego ¿ycia.
I to powoduje chorobê duszy, bo jeœli ktoœ fa³szuje swoje ¿ycie, by dobrze wygl¹daæ, ³adnie wypaœæ, a wszystko, co robi, jest
po to, by udawaæ, z pró¿noœci, to co w koñcu zyska? Pró¿noœæ jest jak osteoporoza duszy: koœci z zewn¹trz wygl¹daj¹ dobrze,
ale w œrodku wszystkie s¹ zepsute. Pró¿noœæ prowadzi nas do oszustwa” – mówi³ Franciszek. (...)
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Bóg jest Prawd¹ i Mi³oœci¹ (dokoñczenie ze str. 1)
Zapamiêtajmy: Bóg jest sam¹ Prawd¹, zaœ Jego s³owa nie mog¹ myliæ. On uzdolni³ cz³owieka, by tê Prawdê
pozna³ i zrozumia³. Bóg jest te¿ sam¹ Mi³oœci¹. Dziêki Niej objawi³ cz³owiekowi prawdê o sobie i wyda³ swego Syna
za zbawienie ludzi. Nauka o Bogu, który jest Prawd¹ i Mi³oœci¹ zobowi¹zuje nas do postêpowania w zgodzie z tymi
cnotami (por. KKK 215 nn).
Bóg jest wszechmog¹cy – Opatrznoœæ Bo¿a
Prawda wiary o wszechmocy Boga oraz Jego Opatrznoœci wywo³uje
w nas mieszane uczucia. Z jednej strony wierzymy w ni¹ i cieszymy siê,
¿e jest Ktoœ potê¿niejszy od nas, kto czuwa nad biegiem ludzkich dziejów.
Daje nam to ogromne poczucie bezpieczeñstwa w ¿yciu. Z drugiej jednak
strony, gdy s³yszymy o wybuchach wulkanów, trzêsieniach ziemi,
powodziach lub innych kataklizmach, albo gdy nas samych dotykaj¹
nieszczêœcia, rodz¹ siê w nas w¹tpliwoœci. Odnosimy nierzadko wra¿enie,
mo¿e nawet nieœwiadome, jakby Pan Bóg nie do koñca mia³ w³adzê
nad wszystkim. To doœwiadczenie podzielaj¹ autorzy Katechizmu
Koœcio³a Katolickiego, pisz¹c: „Wiara w Boga wszechmog¹cego mo¿e byæ
wystawiona na próbê przez doœwiadczenie z³a i cierpienia. Niekiedy Bóg
mo¿e wydawaæ siê nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia siê z³u”
(KKK 272). Ten sam Katechizm zachêca nas jednoczeœnie, abyœmy
uwierzyli, ¿e „wszechmoc Bo¿a jest powszechna, poniewa¿ Bóg wszystko
stworzy³, wszystkim rz¹dzi i wszystko mo¿e; jest mi³uj¹ca, poniewa¿ Bóg
jest naszym Ojcem; jest tajemnicza, poniewa¿ tylko wiara mo¿e j¹ uznaæ,
gdy «w s³aboœci siê doskonali» (2 Kor 12,9)” (KKK 268). Powszechnoœæ mocy
Boga oznacza wiêc, ¿e nie tylko stworzy³ On wszechœwiat, ale ustali³ równie¿ jego porz¹dek oraz kieruje ludzkimi
sercami i wydarzeniami (Prz 21,1). Stworzenie, choæ nosi ju¿ w sobie dobroæ i doskona³oœæ, to jednak nie wysz³o
z r¹k Boga ca³kowicie wykoñczone (por. KKK 302) i zmierza ku ostatecznej doskona³oœci, zaœ zrz¹dzenia, przez
które Bóg prowadzi stworzenie do doskona³oœci nazywamy „Bo¿¹ Opatrznoœci¹” (por. KKK 302). Pismo Œwiête
poucza nas wyraŸnie, ¿e troska Bo¿ej Opatrznoœci jest konkretna i bezpoœrednia (por. KKK 321), tzn. obejmuje sob¹
wszystko, od wielkich wydarzeñ historii a¿ do rzeczy najmniejszych. Czêsto zupe³nie b³êdnie s¹dzimy, ¿e nasze
osobiste sprawy s¹ zbyt ma³o wa¿ne, by zajmowaæ nimi Pana Boga. Jezus Chrystus wrêcz zachêca do dzieciêcego
zawierzenia Opatrznoœci Ojca: „Nie troszczcie siê wiêc zbytnio i nie mówcie: co bêdziemy jeœæ? Co bêdziemy piæ?
(…) Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,31n.). Bóg zna wszystkie nasze potrzeby
i chce je zaspokajaæ, gdy¿ Jego wszechmoc i Opatrznoœæ Bo¿a jest mi³uj¹ca. On nie jest z³oœliwym geniuszem,
który wprawi³ w ruch wszechœwiat i stworzy³ ludzi dalej siê nimi nie zajmuj¹c. Nie! Jest kochaj¹cym Ojcem,
który troszczy siê o nas, udziela nam przybranego synostwa, a zw³aszcza wtedy, gdy w swoim nieskoñczonym
mi³osierdziu dobrowolnie odpuszcza nam grzechy. Jego wszechmoc objawia siê najpe³niej nie w dominacji
nad cz³owiekiem, lecz w darmowej mi³oœci; w tym, ¿e mo¿e kochaæ ka¿dego cz³owieka za darmo i nie zniechêcaæ
siê ludzk¹ niewiernoœci¹. Jednoczeœnie wszechmoc i opieka mi³oœci Bo¿ej pozostaje dla nas tajemnicza. Mo¿na j¹
zg³êbiæ tylko wiar¹. Tajemnicze pozostaj¹ dla nas chwile pozornej niemocy Boga wobec z³a i cierpienia cz³owieka.
Tajemnicze i bez ³atwych odpowiedzi pozostan¹ odwieczne pytania cz³owieka: Jeœli Bóg, dobry i wszechmog¹cy
Ojciec troszczy siê o wszystkie swoje stworzenia, to dlaczego istnieje z³o i cierpienie? Dlaczego Bóg nie stworzy³
œwiata doskona³ego, bez pierwiastków z³a? Otó¿ Bóg w realizacji swego zamys³u sam dobrowolnie ogranicza
swoj¹ wszechmoc, by obdarzyæ cz³owieka nie tylko istnieniem, lecz równie¿ godnoœci¹ wolnego wspó³dzia³ania
z Nim. Mo¿liwoœæ czynienia nie tylko dobra, ale tak¿e z³a, jest cen¹ ludzkiej wolnoœci. Bóg móg³ tak
„zaprogramowaæ” cz³owieka, by ten by³ zdolny czyniæ tylko dobro, wtedy jednak nie bylibyœmy w pe³ni wolni.
Stwórca chcia³ jednak, byœmy d¹¿yli do ostatecznego celu z wolnego wyboru, a nie z przymusu. Wolnoœæ zak³ada
wiêc mo¿liwoœæ b³êdu i grzechu. Wiemy z Ksiêgi Rodzaju, ¿e faktycznie z³o moralne wesz³o na œwiat poprzez
decyzjê pierwszych rodziców. I choæ Bóg nie jest ani bezpoœrednio ani poœrednio przyczyn¹ z³a moralnego
w œwiecie, to z szacunku do wolnoœci cz³owieka dopuszcza je, by nastêpnie w tajemniczy sposób wyprowadziæ
z niego wiêksze dobro. W taki w³aœnie sposób ze œmierci swego Syna Bóg wyprowadzi³ najwiêksze dobro:
odkupienie ludzkoœci. Zapamiêtajmy: Wszechmoc i Opatrznoœæ Bo¿a jest powszechna, tzn. obejmuje wszystkie
wydarzenia w œwiecie; jest mi³uj¹ca, tzn. mo¿e sobie pozwoliæ na darmow¹ mi³oœæ wobec ka¿dego cz³owieka
i nie zniechêcaæ siê jego niewdziêcznoœci¹; jest wreszcie tajemnicza, tzn. zdolna do wyprowadzenia dobra
z wszelkiego z³a. Pozorna niemoc Boga wobec z³a i cierpienia jest tak naprawdê Jego samoograniczeniem siê,
by uczyniæ miejsce dla ludzkiej wolnoœci.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. W ka¿dej chwili ¿ycia jesteœmy zaproszeni, by pog³êbiaæ nasz¹ wiarê, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak
jak Aposto³owie z dzisiejszej Ewangelii wo³amy: „Panie, przymnó¿ nam wiary!”. To wo³anie powtórzymy dzisiaj
00
podczas nabo¿eñstwa ró¿añcowego po Mszy œw. o godz. 11 , kiedy bêdziemy modliæ siê o siln¹, g³êbok¹ wiarê
dla wszystkich parafian.
2. Rozpoczêliœmy paŸdziernik – miesi¹c modlitwy ró¿añcowej, o której Œwiêty Jan Pawe³ II mówi³, ¿e zajmowa³a
wa¿ne miejsce w jego ¿yciu duchowym, towarzyszy³a mu w chwilach radoœci i doœwiadczenia. Papie¿
Franciszek podkreœla, ¿e otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciê¿yæ egoizm i wnosi pokój w serca,
w rodziny, w spo³eczeñstwo i w œwiat, ¿e to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze z³em. Zachêceni tymi
œwiadectwami weŸmy do r¹k ró¿aniec i módlmy siê, powierzaj¹c Panu Bogu nasz¹ codziennoœæ oraz
rozwa¿ajmy tajemnice z ¿ycia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszamy na wspólne ró¿añcowe nabo¿eñstwa
00
po Mszy œw. o godz. 18 .
3. W tym tygodniu przypadaj¹ pierwszy czwartek i pierwszy pi¹tek miesi¹ca. W czwartek szczególn¹ intencj¹
wspólnej modlitwy ró¿añcowej bêdzie proœba o nowe i œwiête powo³ania zakonne i kap³añskie, w pi¹tek zaœ
wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doœwiadcza przez oziêb³oœæ ludzkich serc. Pi¹tkowy ró¿aniec
zakoñczymy litani¹ do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania rodzaju ludzkiego. SpowiedŸ
30
pierwszopi¹tkowa od godz. 17 .
4. W pi¹tek tak¿e przypada wspomnienie NMP Ró¿añcowej, ustanowione na pami¹tkê wyproszonego przez
modlitwê ró¿añcow¹ zwyciêstwa floty chrzeœcijañskiej pod Lepanto w 1571 roku. Uœwiadamia to nam po raz
kolejny wielk¹ moc tej modlitwy, zatem nie zaniedbujmy jej. W dzieñ Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w naszym
koœciele Msze Œwiête o zwyk³ej porze.
5. W przysz³¹ niedzielê ju¿ po raz 16. bêdziemy w ca³ym kraju obchodziæ Dzieñ Papieski. To wspania³a okazja,
aby zag³êbiæ siê w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Œwiêtego Jana Paw³a II. Rozwa¿ania ró¿añcowe
podczas wieczornego nabo¿eñstwa w tym dniu pragniemy osnuæ wokó³ nauczania papie¿a Polaka. Chcemy
równie¿ z³o¿yæ swoj¹ „cegie³kê” w budowê ¿ywego pomnika Jana Paw³a II, materialnie wspieraj¹c zdoln¹,
lecz ubog¹ m³odzie¿ pochodz¹c¹ ze wsi i ma³ych miasteczek. M³odzi przedstawiciele naszej parafii bêd¹ staæ
przy drzwiach koœcio³a ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zap³aæ” za sk³adane ofiary.
6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia pragniemy przekazaæ najserdeczniejsze s³owa ¿yczeñ i pozdrowieñ.
Zmar³ych parafian polecamy Bo¿emu mi³osierdziu.
Wasz Proboszcz

* * * * *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 04 paŸdziernika – œw. Franciszek z Asy¿u, który po burzliwej m³odoœci nawróci³ siê
i wyrzek³szy siê wszelkich dóbr, postanowi³ naœladowaæ Chrystusa w ca³kowitym ubóstwie; radykalizm
jego ¿ycia do dziœ znajduje wielu naœladowców;
• w œrodê, 05 paŸdziernika – œw. Faustyna Kowalska, aposto³ka, sekretarka Bo¿ego Mi³osierdzia.;
jej Dzienniczek jest zaliczany do najwybitniejszych dzie³ mistycznych.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
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

