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

Przyjaciele Oblubieñca 
Wspólnota Przyjaciele Oblubieñca wpisuje siê w nurt nowych wspólnot 

w Koœciele Katolickim, które wyros³y z doœwiadczenia Odnowy Charyzma-
tycznej. Wspólnota narodzi³a siê w 2010 roku dziêki spotkaniu i wspó³pracy 
Wspólnoty Charyzmatycznej z O¿arowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa 
Kralki SAC – Dyrektora Pallotyñskiej Szko³y Nowej Ewangelizacji. O¿arowska 
Wspólnota Charyzmatyczna zawi¹za³a siê w parafii w grudniu 2004 roku 
po Seminarium Odnowy Wiary. Dnia 13 kwietnia 2010 roku Wspólnota 
przyjê³a imiê Przyjaciele Oblubieñca, której patronem jest Jan Chrzciciel, 
przyjmuj¹c jednoczeœnie okreœlon¹ misjê. Wspólnota gromadzi katolików 
wszystkich stanów – œwieckich ¿yj¹cych w ma³¿eñstwach lub samotnie, 
m³odzie¿ i studentów, kleryków, braci i siostry konsekrowane oraz ksiê¿y – 
w jedyn¹ rzeczywistoœæ, bêd¹c¹ obrazem Ludu Bo¿ego w jego jednoœci 
i ró¿norodnoœci powo³añ. Jej cz³onkowie maj¹ wspólne pragnienie 
rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby nale¿¹ce do Wspólnoty tworz¹ duchowe przymierze 
katolików, którzy pragn¹ odpowiedzieæ na nakaz Misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz 
na wezwanie Koœcio³a do podjêcia dzie³a Nowej Ewangelizacji (por. RM 2,3,5). Spotykamy siê w ka¿dy czwartek 
o godzinie 18:00 w koœciele na Mszy Œw., wspólnej modlitwie, konferencji i dzieleniu w grupkach.

Poprzez formacjê ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniaæ Koœció³ oraz budziæ œwiadomoœæ 
powszechnego powo³ania chrzeœcijan do g³oszenia Ewangelii.

Formacja Cz³onków Wspólnoty opiera siê na:
- codziennej medytacji S³owa Bo¿ego;
- spotkaniu modlitewnym odbywaj¹cym siê raz w tygodniu i zawieraj¹cym w sobie: dzielenie w ma³ej grupie, 

konferencje i modlitwê;
- sesjach formacyjnych odbywaj¹cych siê co dwa miesi¹ce i obejmuj¹cych tematy z dziedziny: psychologii, 

duchowoœci i nauczania Koœcio³a – prowadzonych przez zapraszanych goœci;
- kursów ewangelizacyjnych i rekolekcji formacyjnych;
- uczestnictwie w ¿yciu sakramentalnym parafii.
Przyjaciele Oblubieñca w³¹czaj¹ siê w ¿ycie parafii poprzez wielorakie dzie³a:
- comiesiêczna Msza Œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie;
- oprawa Mszy Œwiêtej niedzielnej raz w miesi¹cu wraz z wieczorem chwa³y;
- czuwania w wigiliê Œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego;
- czuwania w wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego;
- przygotowywanie o³tarza na procesjê Bo¿ego Cia³a;
- g³oszenie œwiadectw doœwiadczenia wiary osobom przygotowuj¹cym siê do sakramentu ma³¿eñstwa, 

bierzmowania, rodzicom dzieci pierwszokomunijnych;
- i wiele innych pos³ug maj¹cych na celu o¿ywianie ¿ycia parafii.
Wspólnota pracuje obecnie nad spisaniem swojej duchowej drogi oraz zasad ¿ycia i formacji, które stanowiæ 

bêd¹ regu³ê Wspólnoty i podstawê do jej koœcielnego zatwierdzenia. W chwili obecnej ka¿da wspólnota 
podlega proboszczowi parafii przy której istnieje. Moderatorem Generalnym Wspólnoty jest ks. Krzysztof 
Kralka SAC – Dyrektor Pallotyñskiej Szko³y Nowej Ewangelizacji, a siedzib¹ biura Wspólnoty jest Lublin.

W naszej parafii administratorami wspólnoty s¹ Anna i Marcelin Przes³aw, a pasterzem wspólnoty jest ksi¹dz 
Micha³ Wyszyñski.
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 20,27-38).

Podesz³o do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdz¹, ¿e nie ma zmartwychwstania, i zagadnêli 
Go w ten sposób: Nauczycielu, Moj¿esz tak nam przepisa³: Jeœli umrze czyjœ brat, który mia³ ¿onê, 
a by³ bezdzietny, niech jego brat weŸmie wdowê i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. 
Otó¿ by³o siedmiu braci. Pierwszy wzi¹³ ¿onê i umar³ bezdzietnie. Wzi¹³ j¹ drugi, a potem trzeci, 
i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W koñcu umar³a ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu 
wiêc którego z nich bêdzie ¿on¹? Wszyscy siedmiu bowiem mieli j¹ za ¿onê. Jezus im odpowiedzia³: 
Dzieci tego œwiata ¿eni¹ siê i za m¹¿ wychodz¹. Lecz ci, którzy uznani zostan¹ za godnych udzia³u 
w œwiecie przysz³ym i w powstaniu z martwych, ani siê ¿eniæ nie bêd¹, ani za m¹¿ wychodziæ. 
Ju¿ bowiem umrzeæ nie mog¹, gdy¿ s¹ równi anio³om i s¹ dzieæmi Bo¿ymi, bêd¹c uczestnikami 
zmartwychwstania. A ¿e umarli zmartwychwstaj¹, to i Moj¿esz zaznaczy³ tam, gdzie jest mowa 
"O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest 
[Bogiem] umar³ych, lecz ¿ywych; wszyscy bowiem dla Niego ¿yj¹.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
WIARA USUWA KAMIEÑ GROBOWY

Jakie myœli wirowa³yby w naszych g³owach, gdybyœmy stanêli nad w³asnym 
grobem? Czy by³by to ¿al nad minionym ¿yciem? Ból z powodu popl¹tanych 
relacji? Radoœæ z sukcesów? Szczêœcie z nadziei na wieczne ¿ycie? Oczekiwanie 
na zmartwychwstanie cia³a w dniu ostatecznym? Pytania te mog¹ byæ 
termometrem sprawdzaj¹cym, do jakich wartoœci zmierza gor¹czkowy maraton 
naszej codziennoœci. Do niekoñcz¹cego siê ¿ycia czy raczej do koñca ¿ycia? 
Kluczowym drogowskazem, który pomaga nam obraæ szczêœliwy kierunek, jest 
wiara. Œwiêty Pawe³ stwierdza, ¿e „nie wszyscy maj¹ wiarê” (II czytanie). 
Saduceusze odrzucili wiarê w nieœmiertelnoœæ duszy i zmartwychwstanie cia³. 
Podejmowali dialog z Jezusem, ale po to, aby wykazaæ Mu swoje racje. 
Skrupulatnie przestrzegali Prawa, ale po to, aby w doczesnoœci pozyskaæ sobie 
nagrodê (Ewangelia). Natomiast mêczennicy, przywo³ani w dzisiejszym drugim 
czytaniu, g³êboko wierzyli w Boga, który ich „wskrzesi i o¿ywi do ¿ycia wiecznego”. 

Ze zdumiewaj¹c¹ odwag¹ oddali ¿ycie doczesne w imiê wiernoœci Bogu. A co mówi³ Jezus? G³osi³, ¿e ¿ycie 
ziemskie nie jest ostatecznym celem cz³owieka, ¿e jest „œwiat przysz³y”, ¿e „umarli zmartwychwstaj¹” i „¿yj¹ 
dla Boga”, a On jest „Bogiem ¿ywych” (Ewangelia). Bóg o¿ywia cz³owieka i wszelkie dobro, które w nim 
umar³o, ale musi spotkaæ siê z aktem wiary. Najwiêksz¹ strat¹ by³oby przez niewiarê zatoczyæ przed Bogiem 
kamieñ do w³asnego grobu. Nie istnieje taki grób, z którego Bóg nie móg³by wskrzesiæ do ¿ycia. Trzeba tylko 
odsun¹æ kamieñ od wejœcia, a dokonuje siê to przez akt wiary.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Anioù Pañski: Jezus nie karci Zacheusza, ale dostrzega w nim dobro    (30.10.2016)
(...) Czasami staramy siæ poprawiã i nawróciã grzesznika napominajàc go, uzmysùawiajàc mu jego bùædy i niewùaúciwe postæpowanie. 

Postawa Jezusa wzglædem Zacheusza wskazuje nam innà drogæ, a mianowicie ukazanie temu, kto bùàdzi, jak wielkà ma wartoúã dla Boga 
pomimo wszystkich swoich bùædów – mówiù Papieý przed modlitwà Anioù Pañski.

„Zacheusz byù bogatym wspóùpracownikiem znienawidzonych okupantów rzymskich, wyzyskiwaczem ludzi. Takýe on chciaù zobaczyã 
Jezusa, ale ze wzglædu na swój stan, jako jawny grzesznik nie mógù zbliýyã siæ do Mistrza. Co wiæcej, byù niskiego wzrostu. (...) Dla ludzi jest on 
czùowiekiem, który ýyje z ludzkiej krzywdy. Gdyby Jezus wypomniaù mu jego grzechy i wezwaù go do naprawienia krzywd, na pewno zyskaùby 
poparcie u ludzi. On tymczasem przychodzi do domu grzesznika i dlatego ludzie zaczynajà szemraã, ýe poszedù do tego, który jest zdziercà – 
mówiù Papieý.

„Jezus kierujàc siæ miùosierdziem, szukaù wùaúnie jego. Kiedy wchodzi do domu Zacheusza mówi: «Dziú zbawienie staùo siæ udziaùem tego 
domu, gdyý i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Czùowieczy przyszedù odszukaã i zbawiã to, co zginæùo» (w. 9-10). Spojrzenie Jezusa 
wykracza poza grzechy i uprzedzenia. I to jest waýne. Musimy siæ tego nauczyã. Jezus patrzy na osobæ oczyma Boga, który nie zatrzymuje siæ na 
zùu z przeszùoúci, ale widzi przyszùe dobro. Jezus nie zniechæca siæ zamkniæciem, ale zawsze otwiera nowe przestrzenie ýycia. Nie zatrzymuje siæ 
na tym, co widaã z zewnàtrz, ale patrzy w serce. I w tym wypadku spojrzaù w zranione serce tego czùowieka, zranione grzechem zachùannoúci 
i innymi podùymi rzeczami, które uczyniù Zacheusz. Patrzy w serce i do niego wchodzi” – podkreúliù Ojciec Úwiæty. 

Papieý zauwaýyù, ýe taka postawa moýe wzbudziã w czùowieku pozytywne zaskoczenie, zmiækczyã jego serce i skùoniã do wydobycia 
obecnego w nim dobra. Obdarzenie czùowieka zaufaniem pomaga mu wzrastaã i prowadzi do jego przemiany. W ten sposób – jak podkreúliù 
Franciszek – zachowuje siæ Bóg wzglædem kaýdego z nas.
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Duch Œwiêty 
Gdy po raz pierwszy spotykamy jak¹œ osobê, to zazwyczaj 

chcemy poznaæ jej imiê. Tym imieniem j¹ potem nazywamy 
i przywo³ujemy, wyró¿niamy spoœród wielu innych osób i pod tym 
imieniem j¹ zapamiêtujemy. Tak¿e trzecia osoba Trójcy Œwiêtej 
ma swoje imiê, chocia¿ o bardzo swoistej naturze. Nazywa siê 
Duchem. Na pocz¹tku Ksiêgi Rodzaju, w opisie stworzenia œwiata 
jest mowa o Duchu Bo¿ym, który unosi³ siê nad wodami. Pojêcie 
„Duch” jest t³umaczeniem hebrajskiego s³owa „ruah”, które 
oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. W Starym Testamencie 
s³owo „Duch”, gdy odnosi siê do Boga, wystêpuje zazwyczaj 
z okreœleniami: Bo¿y, Pañski, Œwiêty. Kim jest Duch Œwiêty? 
Katechizm Koœcio³a Katolickiego uczy: „Duch Œwiêty jest trzeci¹ 
osob¹ Trójcy Œwiêtej, wspó³istotny Ojcu i Synowi, z Ojcem 
i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa³ê” (por. KKK 685).

Duch Œwiêty jest osob¹ Bosk¹, odrêbn¹ od Ojca i Syna, 
pochodz¹c¹ od nich, równ¹ Im w godnoœci, bêd¹c¹ wraz z Nimi jednym tylko Bogiem. Teologowie 
wnikaj¹c w tajemnicê pochodzenia Ducha Œwiêtego mówi¹, ¿e Duch Œwiêty pochodzi od Ojca 
i Syna jako odwieczne tchnienie i osobowy wyraz wzajemnej mi³oœci Ojca i Syna. Tajemnica Ducha 
Œwiêtego zosta³a wyraŸnie objawiona dopiero w Nowym testamencie przez Jezusa Chrystusa. 
Duch Œwiêty objawi³ siê podczas chrztu i Przemienienia Jezusa oraz w dniu Piêædziesi¹tnicy, 
gdy zosta³ zes³any na Aposto³ów. Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Aposto³om Ducha Œwiêtego, 
nazywa Go „Parakletem”, co dos³ownie oznacza: „Ten, który jest wzywany przy czymœ” (J 14,16.26). 
„Paraklet” t³umaczy siê zazwyczaj jako „Pocieszyciel”; „A Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego 
Ojciec poœle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14,26). Jezus nazywa te¿ Ducha 
Œwiêtego „Duchem Prawdy” (J 16,13). W listach œw. Paw³a znajduj¹ siê nastêpuj¹ce okreœlenia: 
Duch obietnicy (Gal 3,14); Duch przybrania za Synów (Rz 8,15); Duch Chrystusa (Rz 8,14); Duch Pana 
(2 Kor 3,17); Duch Bo¿y (Rz 8,9). U Œw. Piotra Aposto³a pojawia siê nazwa Duch chwa³y (1 P 4,14). 
Najczêœciej u¿ywanym w Biblii imieniem w³asnym Trzeciej Osoby Boskiej jest Duch Œwiêty. 
Te okreœlenia podkreœlaj¹ naturê b¹dŸ dzia³anie trzeciej Osoby Boskiej. Ojcowie Koœcio³a 
nazywaj¹ te¿ Ducha Œwiêtego dusz¹ Koœcio³a. Jego dzia³anie podobne jest bowiem do roli duszy 
w ¿ywym organizmie ludzkim, w którym jest ona Ÿród³em ¿ycia i jednoœci. 

Koœció³ jako wspólnota wierz¹cych w Chrystusa jest miejscem poznania Ducha Œwiêtego. 
Jest On obecny: w ksiêgach Starego i Nowego Testamentu; w Tradycji i Nauczycielskim Urzêdzie 
Koœcio³a; w liturgii sakramentalnej i modlitwie; w charyzmatach i urzêdach Koœcio³a; w znakach 
¿ycia apostolskiego i misyjnego; w œwiadectwie œwiêtych (por. KKK 688). „Nikt nie mo¿e powiedzieæ 
bez pomocy Ducha Œwiêtego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Duch Œwiêty pozwala nam poznaæ, 
i¿ Jezus jest Synem Boga ¿ywego. On przypomina Koœcio³owi wszystko, co Chrystus powiedzia³. 
Bez Ducha Œwiêtego nie jesteœmy w stanie ¿yæ jako chrzeœcijanie. On jest wewnêtrznym 
Nauczycielem ¿ycia wed³ug Chrystusa, s³odkim goœciem i przyjacielem, który to ¿ycie inspiruje, 
prowadzi, poprawia i umacnia (zob. KKK 1697). 

Jak pog³êbiam swoj¹ wiêŸ z Duchem Œwiêtym? Kiedy modlê siê do Trzeciej Osoby Trójcy 
Œwiêtej? Zapamiêtajmy: „Duch Œwiêty jest jedn¹ z Osób Trójcy Œwiêtej, wspó³istotny Ojcu i 
Synowi i z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa³ê. Duch zosta³ wys³any do serc 
naszych (Gal 4,6), abyœmy mogli otrzymaæ nowe ¿ycie dzieci Bo¿ych. Duch Œwiêty jest 
niewidzialny, lecz poznajemy Go poprzez Jego dzia³anie, gdy objawia nam Syna i kiedy dzia³a w 
Koœciele (por. Kom KKK 136, 137). 
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza liturgia S³owa przypomina prawdê o zmartwychwstaniu i ¿yciu wiecznym, a modlitwa 
za zmar³ych pozwala nam pog³êbiaæ nasz¹ wiarê w to, ¿e spotkamy siê wszyscy w królestwie Bo¿ym, 
bo „Bóg nie jest Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych; wszyscy bowiem dla Niego ¿yj¹”. Dlatego tym 
bardziej chcemy zaprosiæ do udzia³u we wspólnej modlitwie:

• do 10 listopada trwa nowenna za zmar³ych; Zakoñczenie Nowenny ¯a³obnej 10. listopada – 
po Mszy Œw. O godz. 18  – procesja wokó³ koœcio³a – prosimy zabraæ ze sob¹ œwiece. 

• przypominamy równie¿ o mo¿liwoœci uzyskania w tych dniach (do 8 listopada) odpustu zupe³nego 
pod zwyk³ymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwê za zmar³ych.

2. W œrodê, 9 listopada, bêdziemy obchodziæ œwiêto Rocznicy Poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej, 
która jest katedr¹ biskupa Rzymu – papie¿a. To wspania³a okazja, aby w modlitwie powierzaæ osobê 
i pos³ugê Ojca Œwiêtego. Pamiêtamy czêste apele papie¿a Franciszka o modlitwê za niego. 
PrzyjdŸmy wiêc do koœcio³a na wspóln¹ modlitwê. Msze Œwiête odprawimy o godz. 7  i 18 .

3. W pi¹tek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. W tym 
dniu pragniemy szczególnie modliæ siê za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolnoœæ naszej 
Ojczyzny i w jej obronie. Chcemy tak¿e modliæ siê o to, by ka¿dy Polak troszczy³ siê o wspólny dom, 
jakim jest jego kraj. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystiê w intencji Ojczyzny 
o godz. 7  i 18 , podczas której bêdziemy zawierzaæ dobremu Bogu przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ 
i przysz³oœæ Polski, a tak¿e bêdziemy Go prosiæ, aby ka¿dy jej mieszkaniec czu³ siê dobrze 
jako obywatel i jako chrzeœcijanin. 

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia ¿yczymy zdrowia i wielu ³ask Bo¿ych.
  Wasz Proboszcz

00

00 00

00 00

*   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we czwartek, 10 listopada – œw. Leon Wielki, papie¿ i Doktor Koœcio³a, który broni³ Rzymu przed 
najazdami barbarzyñskimi oraz wytrwale zwalcza³ b³êdy w wierze, zw³aszcza te dotycz¹ce natur w 
Jezusie Chrystusie;
• w pi¹tek, 11 listopada – œw. Marcin z Tours, pocz¹tkowo ¿o³nierz, a potem biskup – dobry pasterz dla 
swojego ludu, który œmierci siê nie lêka³ i przed ¿yciem siê nie wzbrania³;
• w sobotê, 12 listopada – œw. Jozafat, biskup i mêczennik, który przela³ krew za jednoœæ Koœcio³a; 
gorliwie pracowa³ dla jednoœci, charakteryzuj¹c przy tym siê wielk¹ ³agodnoœci¹, co da³o mu przydomek 
„duszochwat”.

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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