
Nr 241 16 paŸdziernika 2016

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

Rycerze Kolumba 
Jesteœmy Rycerzami Kolumba. Jest nas ponad 

1.800.000 mê¿czyzn, którzy s³u¿¹ Koœcio³owi 
wprowadzaj¹c wiarê w czyn. 

Piêæ powodów, aby zostaæ Rycerzem Kolumba: Jako cz³onek najwiêkszej na œwiecie i 
najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji bêdziesz we wspólnocie 
z ponad 1.8 miliona braci i ich rodzinami w Polsce, USA, Kanadzie, Meksyku, 
na Filipinach, w Ameryce Centralnej i na Karaibach. Osobiste zaanga¿owanie 
w dzia³alnoœæ Zakonu dostarczy ci okazji s³u¿enia – w duchu braterstwa i mi³osierdzia – 
Koœcio³owi rzymskokatolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym, 
a tak¿e s³u¿enia twojej spo³ecznoœci i tym wœród nas, których los najbardziej dotkn¹³. 
Aktywne uczestnictwo w dzia³alnoœci rady – duchowej, bratniej, spo³ecznej, sportowej 
i rozrywkowej – bêdzie dla Ciebie szko³¹ przewodzenia i da Ci szansê rozwoju 
osobistego. Bêdziesz mia³ satysfakcjê z przynale¿noœci do organizacji podzielaj¹cej 
Twoje religijne przekonania, która ³¹czy mê¿czyzn o wspólnym œwiatopogl¹dzie 
w d¹¿eniu do wspólnego celu i stwarza mo¿liwoœci zawi¹zania i utrwalania na lata 
wiêzów przyjaŸni. S³uszna duma, któr¹ bêdziesz odczuwa³ jak wszyscy rycerze, wiedz¹c, 
¿e nasza organizacja nie ustêpuje nikomu pierwszeñstwa w s³u¿eniu oparciem Ojcu 
Œwiêtemu, biskupom i ksiê¿om, w s³u¿bie bliŸnim, szczególnie tym najbardziej 
potrzebuj¹cym, a tak¿e staje zjednoczona w obronie wartoœci chrzeœcijañskich wobec 
ataków na rodzinê i niewinne ¿ycie ludzkie. 

Wymagania: Cz³onkami Rycerzy Kolumba mog¹ byæ jedynie mê¿czyŸni, którzy 
ukoñczyli 18 lat i s¹ praktykuj¹cymi katolikami pozostaj¹cymi w duchowej ³¹cznoœci 
ze Stolic¹ Apostolsk¹. Wymóg bycia praktykuj¹cym katolikiem oznacza, ¿e dany 
mê¿czyzna akceptuje Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a Katolickiego w sprawach wiary 
i moralnoœci, d¹¿y do ¿ycia zgodnego z przykazaniami Koœcio³a Katolickiego, a tak¿e 
mo¿e przystêpowaæ do Sakramentów Œwiêtych. 

Kontakt: Jeœli chcesz zostaæ Rycerzem Kolumba lub dowiedzieæ siê wiêcej o naszym 
Zakonie, skontaktuj siê z Wielkim Rycerzem Ireneuszem Chojnowskim tel. 608 089 086 
lub z ks. Andrzejem.

*   *   *

Musicie byæ mocni moc¹ wiary!
Musicie byæ wierni!

Jan Pawe³ II
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 18, 1-8).

Jezus odpowiedzia³ swoim uczniom przypowieœæ o tym, ¿e zawsze powinni modliæ siê 
i nie ustawaæ: «W pewnym mieœcie ¿y³ sêdzia, który Boga siê nie ba³ i nie liczy³ siê z ludŸmi. 
W tym samym mieœcie ¿y³a wdowa, która przychodzi³a do niego z proœb¹: „Obroñ mnie 
przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chcia³; lecz potem rzek³ do siebie: 
„Chocia¿ Boga siê nie bojê ani z ludŸmi siê nie liczê, to jednak, poniewa¿ naprzykrza mi siê 
ta wdowa, wezmê j¹ w obronê, ¿eby nie przychodzi³a bez koñca i nie zadrêcza³a mnie”». 
I Pan doda³: «S³uchajcie, co ten niesprawiedliwy sêdzia mówi. A Bóg, czy¿ nie weŸmie 
w obronê swoich wybranych, którzy dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego, i czy bêdzie zwleka³ 
w ich sprawie? Powiadam wam, ¿e prêdko weŸmie ich w obronê. Czy jednak Syn 
Cz³owieczy znajdzie wiarê na ziemi, gdy przyjdzie?»

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
JA TE¯ ODPOWIADAM ZA MISJE

Rachela Beckwith z USA, kiedy mia³a 5 lat, us³ysza³a o dzieciach, które w wyniku 
choroby trac¹ w³osy. Chc¹c zmniejszyæ ich smutek i cierpienie, poprosi³a rodziców, 
by obciêli jej d³ugie w³osy i wys³ali do fundacji „Loczki Mi³oœci”, wykonuj¹cej peruki 
dla dzieci chorych na raka.  Na 9. urodziny 12 czerwca 2011 r. Rachela napisa³a 
w internecie: „[…] miliony ludzi nie do¿ywaj¹ swoich 5. urodzin, bo nie maj¹ dostêpu 
do wody pitnej. Proszê ka¿dego, kogo znam, by z³o¿y³ ma³y datek w miejsce 
prezentów z okazji moich urodzin”. Przed œmierci¹ 23 lipca 2011 nazbiera³a 220 
dolarów; 30 wrzeœnia 2011 r. na jej koncie by³o ju¿ ponad 1,26 mln. Dave 
Luckenbough w „New York Timesie” napisa³: „Ta ma³a dziewczynka by³a m¹drzejsza 
ni¿ ca³y Kongres USA i Wall Street razem wziêci, gdy¿ doprowadzi³a do tego, ¿e tysi¹ce 

ludzi na innym kontynencie nie musz¹ ju¿ umieraæ z pragnienia”.  Do Koœcio³a katolickiego nale¿y ok. 1,2 mld 
ludzi, a ponad 4 mld nie s³ysza³o o Chrystusie. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II w encyklice Redemptoris missio 
(nr 71-72) naucza, ¿e ka¿dy z nas jest odpowiedzialny za misje. Jak to czyniæ? Najpierw przez wytrwa³¹, 
nieustann¹ modlitwê – dopóki Moj¿esz mia³ wzniesione rêce, zwyciê¿ali Izraelici (I czytanie). „A Bóg, 
czy¿ nie weŸmie w obronê swoich wybranych, którzy dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego […]?” – mówi Jezus 
w dzisiejszej Ewangelii. Druga mo¿liwoœæ – to pomoc materialna. Moja pomoc modlitewna i materialna 
sprawiaj¹, ¿e misje – jak mówi³ œw.. Jan Pawe³ II – s¹ prawdziwymi laboratoriami, pobudzaj¹cymi narodziny 
i rozwój wiary.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Ojciec Œwiêty do pallotynów: do apostolstwa powo³ani s¹ wszyscy    (10.10.2016)
(...) „Kontempluj¹c ¿ycie Jezusa i patrz¹c na nasze ¿ycie pielgrzymów na tym œwiecie z tak licznymi wyzwaniami 

odczuwamy koniecznoœæ g³êbokiego nawrócenia i piln¹ potrzebê, by o¿ywiæ wiarê w Niego. Tylko w ten sposób bêdziemy 
mogli s³u¿yæ naszym bliŸnim w mi³oœci! Ka¿dego dnia jesteœmy wezwani do tego, by odnawiaæ ufnoœæ pok³adan¹ w Chrystusie 
i czerpaæ z Jego ¿ycia inspiracjê do pe³nienia swojej misji, poniewa¿ «Jezus jest pierwszym i najwiêkszym g³osicielem 
Ewangelii. W ka¿dej formie ewangelizacji prymat zawsze nale¿y do Boga, który zechcia³ nas powo³aæ do wspó³pracy z Nim 
i pobudzaæ nas moc¹ swego Ducha» (adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 12)” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.

Franciszek zachêci³ pallotynów do anga¿owania siê z ca³ych si³, aby charyzmat ich za³o¿yciela przynosi³ obfite owoce 
tak¿e w naszych czasach. 

„Lubi³ on powtarzaæ, ¿e powo³anie do apostolstwa nie jest zastrze¿one tylko dla niektórych, ale skierowane jest 
do wszystkich, «jakikolwiek by³by ich stan, kondycja, zawód, maj¹tek; wszyscy mog¹ mieæ w nim udzia³». Zjednoczenie 
Apostolstwa Katolickiego, które podtrzymuje charyzmat œw. Wincentego Pallottiego, daje wiele przestrzeni i otwiera nowe 
horyzonty, aby uczestniczyæ w misji Koœcio³a. Dlatego wezwane jest ono do dzia³ania z odnowionym zapa³em, by na nowo 
rozbudzaæ wiarê i rozpalaæ mi³oœæ, zw³aszcza w s³abszych warstwach ludnoœci, ubogich duchowo i materialnie. Niech wspiera 
was w tym przyk³ad tak licznych waszych wspó³braci, autentycznych œwiadków Ewangelii, którzy oddali swe ¿ycie na s³u¿bê 
innym. Pozna³em ich tak¿e podczas mojej pos³ugi duszpasterskiej w Argentynie i zachowujê o nich wdziêczn¹ pamiêæ” – 
powiedzia³ Franciszek. 
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Bóg Ojciec 

Szczêœliwi s¹ ci z nas, którzy maj¹ lub mieli 
dobrego ojca. Mog¹ z uznaniem przywo³ywaæ jego 
czu³oœæ i stanowczoœæ, przytaczaæ m¹dre 
powiedzenia i roztropne decyzje, mówiæ o jego 
pobo¿noœci, pracowitoœci czy uczciwoœci. Niestety, 
niema³o jest tak¿e osób, które nosz¹ w pamiêci 
doœwiadczenie z³ego ojca: agresywnego, czêsto 
nieobecnego w domu. S¹ wreszcie i tacy, którzy 
nigdy nie poznali swego ojca i wychowali siê bez 
kontaktu z nim. Doœwiadczenia ojca ziemskiego 
wp³ywaj¹ w znacznym stopniu na wyobra¿enie 
Ojca Niebieskiego i na nasz¹ relacjê do Niego. 
Katechizm Koœcio³a Katolickiego podaje jednak, 
¿e „Bóg, nasz Ojciec, przekracza kategorie œwiata 
stworzonego. Odnosiæ nasze idee (wyobra¿enia) w tej dziedzinie do Niego lub przeciw Niemu, 
by³oby tworzeniem bo¿ków” (KKK 2779). Niewiele wiedzielibyœmy o Bogu Ojcu, gdyby nam to 
nie zosta³o objawione. Boga nazywamy Ojcem, poniewa¿ zosta³ nam objawiony jako „Ojciec” 
przez Jezusa Chrystusa (por. KKK 2780). Okreœlaj¹c Boga imieniem „Ojciec” nale¿y mieæ œwiadomoœæ, 
¿e „nikt nie jest ojcem tak jak Bóg” (KKK 239), ¿e Bóg jest naszym najlepszym Ojcem. Od pierwszych 
lat katechizacji, na pytanie: „dlaczego Boga nazywamy najlepszym Ojcem?”, odpowiadamy: 
„bo stworzy³ i kocha nas oraz opiekuje siê nami”. W imieniu „Ojciec” zawarte s¹ wiêc dwie prawdy 
o Bogu: pierwsza - ¿e jest On pocz¹tkiem wszystkiego i najwy¿szym autorytetem oraz druga - 
¿e dobroci¹ i mi³uj¹c¹ trosk¹ obejmuje wszystkie swe dzieci (por. KKK 239). Ojcostwo Boga wed³ug 
Starego Testamentu oznacza zw³aszcza to, ¿e wszystko od Niego pochodzi jako od Ÿród³a, pocz¹tku. 
Ojciec jest dawc¹ ¿ycia. On powo³a³ z nicoœci do istnienia ca³y wszechœwiat, On jest odwieczn¹ 
mi³oœci¹, z której jako ze swego Ÿród³a pochodzi nasze istnienie. Zostaliœmy przez Niego stworzeni 
na Jego obraz i podobieñstwo (Rdz 1,27). W Nowym Testamencie „Jezus objawi³, ¿e Bóg jest «Ojcem» 
w niezwyk³ym sensie; jest Nim nie tylko jako Stwórca; jest On wiecznie Ojcem w relacji 
do swojego jedynego Syna” (KKK 240). Bóg jest Ojcem, bo ma Jednorodzonego Syna (Mt 3, 17). Zanim 
œwiat zaistnia³, Bóg ju¿ by³ Ojcem. W chrzeœcijañskiej religii odkrywamy, ¿e Bóg jest pierwszym 
Ojcem i wzorem wszystkich ojców na ziemi. W modlitwie „Ojcze nasz” Jezus z wielk¹ tkliwoœci¹ 
zwraca siê do swego Ojca. Okreœlenie aramejskie „Abba”, jakiego u¿ywa, nale¿y dos³ownie 
t³umaczyæ „tato” lub „tatusiu” - jest to wyra¿enie, jakim pos³uguje siê dziecko zwracaj¹c siê 
do swego ojca. Jezus uczy nas, ¿e Wszechmocny Bóg, Stwórca wszechœwiata jest Ojcem pe³nym 
dobroci, jest naszym Tat¹, który opiekuje siê nami. W œwietle tego, objawionego nam oblicza 
mi³uj¹cego nas Ojca, chrzeœcijanin powinien patrzeæ na siebie jako na chcianego, kochanego przez 
Boga, by nie oceniaæ siebie jedynie przez pryzmat swego byæ mo¿e nieudanego dzieciñstwa, wad, 
grzechów i potkniêæ. Jesteœmy otuleni bezwarunkow¹ mi³oœci¹ Boga Ojca, niezale¿nie od naszych 
niewiernoœci. Czy modlê siê œwiadomie do Boga Ojca jako jego dziecko? Czy wierzê, ¿e Bóg jest 
moim Ojcem, ¿e kocha mnie nawet wtedy, gdy grzeszê? Czy ceniê sobie godnoœæ dziecka Bo¿ego? 
Zapamiêtajmy: Ojcostwo Boga oznacza, ¿e wszystko od Niego pochodzi i wszystko do Niego 
zmierza. Prawda o Bo¿ym Ojcostwie ods³ania nam inn¹ prawdê - o naszym dzieciêctwie Bo¿ym. 
Nikt nie jest samotny na œwiecie - ka¿dy ma Ojca, który go stworzy³, kocha go, roztacza nad nim 
sw¹ opiekê, wspó³dzia³a z nim w ka¿dym dobru, przyci¹ga do siebie jako do Ÿród³a. Jesteœmy 
stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga, to znaczy, ¿e serce nasze jest tak ukszta³towane, 
i¿ pragnie kochaæ Boga jako swojego Ojca. Ka¿dy jest wezwany do wspólnoty z Ojcem w Jego Synu 
Jezusie Chrystusie, by z pomoc¹ Ducha Œwiêtego wo³aæ „Abba”-Ojcze.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, ¿e powinniœmy wytrwale siê modliæ; ¿e nasza modlitwa 
winna byæ ufna, ¿arliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwa³a. Wiernoœæ modlitwie ró¿añcowej -  
przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdañ mo¿e nam dopomóc, by nasza modlitwa 
charakteryzowa³a siê wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa ró¿añcowa – jak przed laty powiada³ 
Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitw¹ potê¿n¹” i ¿e „ka¿dy Polak powinien odmawiaæ 
ró¿aniec”, bo „t¹ broni¹ pokonamy z³o”. 

2. Dzisiaj powracamy pamiêci¹ do pamiêtnych wydarzeñ sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziœ ju¿ nasz 
Œwiêty orêdownik w niebie, Karol Wojty³a zosta³ wybrany na papie¿a i przyj¹³ imiê Jana Paw³a II. 
Pragniemy wci¹¿ na nowo odczytywaæ i rozwa¿aæ dzie³o ¿ycia oraz nauczanie papie¿a Polaka. 

3. We wtorek, 18 paŸdziernika, w liturgiczne œwiêto Œwiêtego £ukasza Ewangelisty, na wieczorn¹ 
Eucharystiê zapraszamy mieszkaj¹cych na terenie naszej parafii lekarzy i pielêgniarki z okazji 
przypadaj¹cego w tym dniu ich patronalnego œwiêta.

4. W sobotê, 22 paŸdziernika Koœció³ w liturgii wspomina Œwiêtego Jana Paw³a II. Jest to rocznica 
inauguracji jego pontyfikatu, podczas której pad³y s³owa zachêty do odwagi i otwarcia drzwi 
Chrystusowi. 

5. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy obchodziæ Œwiatowy Dzieñ Misyjny i rozpoczniemy Tydzieñ Misyjny. 

6. Wszystkich obchodz¹cych urodziny i imieniny zapewniamy o ¿yczliwoœci i modlitwie. 
W modlitwach w sposób szczególny pamiêtamy o naszych zmar³ych parafianach

  Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 17 paŸdziernika – œw. Ignacy Antiocheñski, s³awny mêczennik, drugi po œw. Piotrze biskup 
Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wy³o¿y³ naukê o Chrystusie, Koœciele i ¿yciu chrzeœcijañskim;

• w œrodê, 19 paŸdziernika – b³. Jerzy Popie³uszko, kap³an i mêczennik, którego biografia i dzia³alnoœæ 
duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem by³o przypominanie 
i realizowanie myœli z Listu do Rzymian: „Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj!”;

• w sobotê, 22 paŸdziernika – œw. Jan Pawe³ II, papie¿, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony 
duchowoœci¹ ca³kowitego powierzenia siê Maryi, o czym przypomina jego zawo³anie Totus Tuus.

• we wtorek, 18 paŸdziernika – œw. £ukasz, Ewangelista, uczeñ i towarzysz œw. Paw³a Aposto³a, autor Ewangelii 
i Dziejów Apostolskich, w których opisa³ ¿ycie pierwotnego Koœcio³a;

• w czwartek, 20 paŸdziernika – œw. Jan Kanty, najpierw student, a nastêpnie profesor Uniwersytetu 
Jagielloñskiego, kap³an odznaczaj¹cy siê wielkim mi³osierdziem dla ubogich, pracowitoœci¹ 
i prawdomównoœci¹;

• w pi¹tek, 21 paŸdziernika – b³. Jakub Strzemiê, arcybiskup halicko-lwowski, który odznacza³ siê wielkim 
nabo¿eñstwem do Najœwiêtszego Sakramentu i Matki Bo¿ej;

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

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

0016  (w koœciele na cmentarzu)
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