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„IdŸcie i g³oœcie”
Program duszpasterski na rok 2016/2017
Wraz z pocz¹tkiem Adwentu rozpocz¹³ siê nowy rok liturgiczny
i duszpasterski. Na ten rok Komisja Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu Polski przygotowa³a Program Duszpasterski Koœcio³a
katolickiego w Polsce pod has³em „IdŸcie i g³oœcie”. To ostatnia,
czwarta czêœæ programu na lata 2013-2017. Wypracowana wizja
prowadzi³a przez doœwiadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu
ku postawie apostolstwa. St¹d tegoroczny program zwraca uwagê
przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji. „W ostatnim,
czwartym roku Programu duszpasterskiego chcemy podj¹æ tematykê
skutków i owoców naszego zjednoczenia z Chrystusem w chwili chrztu
œwiêtego” – podkreœla abp Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Polski we wstêpie do publikacji „IdŸcie
i g³oœcie” zawieraj¹cej program duszpasterskim na rok 2016/2017.
Wyjaœnia, ¿e „ka¿dy ochrzczony jest powo³any przez Boga
do zaanga¿owania siê na rzecz g³oszenia œwiatu Ewangelii”. Zachêca
do w³¹czenia siê w tê misjê nie tylko doros³ych, ale równie¿ dzieci
i m³odzie¿, których entuzjazm i zaanga¿owanie s¹, jak pisze, potrzebne
w Koœciele. W kontekœcie koñcz¹cego siê Nadzwyczajnego Jubileuszu
Mi³osierdzia, Przewodnicz¹cy Episkopatu podkreœla, ¿e okazj¹ do jego
kontynuowania bêdzie w Polsce Rok Œwiêtego Brata Alberta. Zosta³ on
ustanowiony przez Konferencjê Episkopatu Polski z okazji 100-lecia
œmierci tego œwiêtego i potrwa od 25 grudnia 2016 roku do 25 grudnia
2017 roku. „W kontekœcie tematu roku „IdŸcie i g³oœcie” przyk³ad
œwiêtego Brata Alberta stanie siê okazj¹ do uwiarygodnienia czynami
mi³osierdzia tego, co bêdziemy g³osiæ” – pisze abp G¹decki.
Przypomina te¿, ¿e w roku 2017 czeka nas równie¿ 100. rocznica
objawieñ fatimskich, w których Matka Bo¿a wzywa³a do nawrócenia,
pokuty i modlitwy ró¿añcowej oraz nabo¿eñstw wynagradzaj¹cych
w pierwsze soboty miesi¹ca. Abp Stanis³aw G¹decki do 2016 roku by³
przewodnicz¹cym Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu
Polski, która przygotowa³a Program Duszpasterski Koœcio³a katolickiego w Polsce na lata 2013-2017.
Równie¿ obecny przewodnicz¹cy tej Komisji abp Wiktor Skworc zachêca do tego, by „wszyscy,
którzy uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e s¹ ochrzczeni, ¿e przyjêli dar Ducha Œwiêtego, poczuli siê
misjonarzami”. Abp Skworc wyjaœnia, ¿e bycie chrzeœcijaninem oznacza uczestniczenie w misji
Chrystusa. „Mamy iœæ i g³osiæ, mamy œwiadczyæ o Jezusie Chrystusie. I niech ka¿dy z nas przejmie siê
t¹ rol¹” – mówi. Podkreœla, ¿e na ka¿dym etapie naszego ¿ycia i naszej aktywnoœci zawodowej
czy rodzinnej mamy byæ „Chrystusowi, mamy o Nim daæ œwiadectwo”.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 3,1-12).
W owym czasie wyst¹pi³ Jan Chrzciciel i g³osi³ na Pustyni Judzkiej te s³owa: «Nawróæcie
siê, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi siê s³owo proroka Izajasza, gdy
mówi: "G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego".
Sam zaœ Jan nosi³ odzienie z sierœci wielb³¹dziej i pas skórzany oko³o bioder, a jego
pokarmem by³a szarañcza i miód leœny. Wówczas ci¹gnê³y do niego Jerozolima oraz ca³a
Judea i ca³a okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan,
wyznaj¹c przy tym swe grzechy. A gdy widzia³, ¿e przychodzi do chrztu wielu spoœród
faryzeuszów i saduceuszów, mówi³ im: «Plemiê ¿mijowe, kto wam pokaza³, jak uciec przed
nadchodz¹cym gniewem? Wydajcie wiêc godny owoc nawrócenia, a nie myœlcie,
¿e mo¿ecie sobie mówiæ: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, ¿e z tych kamieni
mo¿e Bóg wzbudziæ dzieci Abrahamowi. Ju¿ siekiera do korzenia drzew jest przy³o¿ona.
Ka¿de wiêc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, bêdzie wyciête i w ogieñ wrzucone.
Ja was chrzczê wod¹ dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mn¹, mocniejszy jest
ode mnie; ja nie jestem godzien nosiæ Mu sanda³ów. On was chrzciæ bêdzie Duchem
Œwiêtym i ogniem. Ma On wiejad³o w rêku i oczyœci swój om³ot: pszenicê zbierze
do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
* * * * * * * * * * * *
POKÓJ OWOCEM NAWRÓCENIA
W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz zapowiada, ¿e
z dynastii Dawida wyjdzie Mesjasz. M³oda odroœl wyrastaj¹ca ze
starego pnia dêbu staje siê obrazem odrodzenia. Ma je przynieœæ
Pomazaniec, który bêdzie pe³en darów Ducha Œwiêtego: m¹droœci i
rozumu, rady i mêstwa, wiedzy i bojaŸni Bo¿ej. On wprowadzi w
¿ycie Bo¿e prawo i bêdzie sprawiedliwie rozs¹dza³ spory.
Szczególnym darem mesjañskim bêdzie pokój, który zapanuje,
kiedy ludzie poznaj¹ Boga i uznaj¹ Jego Prawo. Pokój ten przywróci harmoniê w œwiecie, w którym
nawet odwieczni wrogowie bêd¹ ¿yæ w zgodzie. Pokojowi w rzymskiej wspólnocie chrzeœcijan, o
czym mówi nam drugie czytanie, zagra¿a³y napiêcia miêdzy wiernymi nawróconymi z pogañstwa i z
judaizmu. Aposto³ Pawe³ wskazuje na Ÿród³o pokoju, którym jest sam Bóg, przygarniaj¹cy
wszystkich ludzi. Chrzeœcijanie, wzoruj¹c siê na mi³oœci Chrystusa i czerpi¹c z niej moc, maj¹
przygarniaæ siebie nawzajem w mi³oœci. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam natomiast osobê Jana
Chrzciciela, który przygotowywa³ przyjœcie Mesjasza i zwiastowa³ bliskoœæ Jego królestwa.
Wspólnym elementem nauki Jana i Jezusa by³o wzywanie do nawrócenia. Nawrócenie jest bram¹
do królestwa i œrodkiem do urzeczywistnienia siê w nim mesjañskiego pokoju. Przygotowuj¹c siê do
œwiêtowania narodzin Pana Jezusa, zastanówmy siê, co jeszcze powinniœmy zrobiæ, by nasze
nawrócenie by³o pe³ne, by On móg³ do nas przyjœæ z darem swojego pokoju.

* * * * * * * * * * * *
Ojciec Œwiêty na pocz¹tek Adwentu: w drogê by spotkaæ Jezusa (28.11.2016)
„Pan Jezus zawsze idzie dalej, idzie pierwszy. My robimy jeden krok, a On dziesiêæ. Zawsze. Obfitoœæ Jego
³aski, Jego mi³oœci, czu³oœci, która nigdy nie przestaje nas szukaæ. Czasami tak¿e w ma³ych sprawach:
myœlimy, ¿e spotkanie Pana bêdzie czymœ niezwyk³ym, tak jak myœla³ ten cz³owiek z Syrii, Naaman, który
by³ trêdowaty, a to nie jest takie proste. Tak¿e on by³ bardzo zaskoczony sposobem dzia³ania Boga. A nasz
Bóg jest Bogiem niespodzianek, Bogiem, który nas szuka, czeka na nas i tylko wymaga od nas ma³ego
kroku dobrej woli.”
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Dzie³o stworzenia
Cz³owiek wszystkich czasów zadaje sobie
w pewnych chwilach pytanie, sk¹d siê wzi¹³
Wszechœwiat i jaki jest sens i cel ludzkiego ¿ycia
(por. KKK 282). Odpowiedzi na te pytania wielu szuka
w nauce, zw³aszcza w naukach przyrodniczych.
Wspó³czesne przyrodoznawstwo, korzystaj¹c
ze znajomoœci praw fizyki, mówi o istnieniu
pocz¹tkowego punktu, od którego œwiat zacz¹³ siê
rozszerzaæ. Obliczono, ¿e ten pocz¹tek mia³ miejsce
oko³o 20 miliardów lat temu. Co by³o wczeœniej
i dlaczego Wszechœwiat zacz¹³ siê rozszerzaæ - na to
wspó³czesna nauka nie ma jednak odpowiedzi.
Pod koniec XX wieku zaczêto g³osiæ, ¿e rozwój
Wszechœwiata dokonuje siê po to, aby móg³ pojawiæ
siê w nim cz³owiek. Gdyby nie by³o cz³owieka,
to Wszechœwiat nie mia³by nawet œwiadomoœci
swego istnienia. Czy jednak powstanie cz³owieka
by³o ostatecznym kresem ewolucji i w jakim celu siê
dokona³o? Czy cz³owiek powsta³ wskutek œlepego
przypadku i jaki jest sens jego istnienia? Równie¿ na te pytania nauki przyrodnicze nie potrafi¹ odpowiedzieæ.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego naucza: „wa¿ne jest nie tyle poznanie, kiedy i w jaki sposób wy³oni³ siê
materialnie kosmos, kiedy pojawi³ siê w nim cz³owiek, co raczej odkrycie, jaki jest sens tego pocz¹tku: czy rz¹dzi
nim przypadek, œlepe przeznaczenie, anonimowa koniecznoœæ, czy te¿ transcendentny, rozumny i dobry Byt,
nazywany Bogiem” (KKK 284). Ta chrzeœcijañska wiara w stworzenie od pocz¹tku po dzieñ dzisiejszy
jest konfrontowana z innymi odpowiedziami na pytanie o pochodzenie œwiata. W staro¿ytnych religiach
i kulturach znajduj¹ siê liczne mity o powstaniu œwiata. W ¿adnym z nich jednak Bóg - wszechmocny, czysty
i œwiêty Duch - nie stwarza œwiata z niczego swoim odwiecznym s³owem tak, jak opisuje to Ksiêga Rodzaju.
Tak¿e wielcy filozofowie greccy nie doszli do pojêcia stworzenia: niektórzy utrzymywali, ¿e œwiat jest Bogiem,
co okreœlamy mianem panteizmu, inni znowu – tzw. gnostycy – uwa¿ali, ¿e œwiat (a przynajmniej œwiat
materialny) jest z³y, a zatem nale¿a³oby go odrzuciæ lub oderwaæ siê od niego. Od czasów oœwiecenia tzw. deiœci
przyjmuj¹, ¿e wszystko, co istnieje, zosta³o uczynione przez Boga, ale w taki sposób, jak zegar przez
zegarmistrza, który uczyniwszy go, pozostawi³ go samemu sobie. Wspó³czeœni materialiœci wreszcie widz¹
w œwiecie czyst¹ grê materii, przypadku i œlepego przeznaczenia (por. KKK 285). Naukê chrzeœcijañsk¹ na ten
temat czerpiemy przede wszystkim z pierwszych rozdzia³ów Pisma Œwiêtego. Ksiêga Rodzaju przedstawia
pocz¹tek œwiata w dwóch opisach. W pierwszym z nich czytamy, jak Bóg w rytmie siedmiu dni dokonuje swoich
dzie³ stwórczych. Ich punkt szczytowy stanowi stworzenie cz³owieka w szóstym dniu. Ca³oœæ koñczy
stwierdzenie: „A Bóg widzia³, ¿e wszystko, co uczyni³, by³o bardzo dobre” (Rdz 1,31). W drugim opowiadaniu
stworzenie œwiata jest przedstawione krótko, natomiast stworzenie cz³owieka zostaje opowiedziane szeroko
i plastycznie: „Gdy Pan Bóg uczyni³ ziemiê i niebo (...) ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi i tchn¹³ w jego nozdrza
tchnienie ¿ycia, wskutek czego sta³ siê cz³owiek istot¹ ¿yw¹” (Rdz 2,4b.7). Oba opisy przedstawiaj¹ jêzykiem
swoich czasów objawion¹ prawd¹ wiary: Bóg jest Panem ca³ego œwiata, wszystkich ludów, ca³ej rzeczywistoœci.
Credo wyra¿a tê prawdê, wyznaj¹c, ¿e Bóg Wszechmog¹cy jest „Stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych".
Zapamiêtajmy: Pismo Œwiête uczy nas, ¿e œwiatem nie rz¹dzi przypadek, œlepe przeznaczenie,
anonimowa koniecznoœæ, ale transcendentny, rozumny i dobry Byt, nazywany Bogiem. „Istnienie Boga
Stwórcy mo¿na bowiem poznaæ w sposób pewny z Jego dzie³, dziêki œwiat³u rozumu ludzkiego, chocia¿ to
poznanie czêsto jest zaciemnione i zniekszta³cone przez b³¹d. Dlatego wiara przychodzi, by umocniæ
i oœwieciæ rozum w poprawnym poznaniu tej prawdy: «przez wiarê poznajemy, ¿e s³owem Boga œwiaty
zosta³y tak stworzone, i¿ to, co widzimy, powsta³o nie z rzeczy widzialnych» (Hbr 11,3)” (KKK 286).

* * * * * * * * * * * *
Adwent jest jak wiosna w przyrodzie... (Matka Teresa z Kalkuty)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ prze¿ywamy drug¹ niedzielê Adwentu. Niech ten œwiêty czas mobilizuje ka¿dego do duchowej odnowy,
zacieœniania wiêzi z Panem Bogiem i braæmi. Przygotowujemy siê bowiem na spotkanie z Panem, który z mi³oœci
do nas przyjmuje na siebie nasze cz³owieczeñstwo, aby je przemieniæ, uœwiêciæ. Nie pozwólmy, aby religijny charakter
Adwentu zag³uszy³y nachalne, g³oœne reklamy i przedœwi¹teczna gor¹czka panuj¹ca w marketach.
2. Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne wspomnienie œw. Barbary, dziewicy i mêczennicy z prze³omu III i IV wieku,
która jest szczególn¹ patronk¹ górników i hutników, choæ nie tylko. Wzywana jest te¿ jako wspomo¿ycielka. Poniewa¿
z inicjatywy Episkopatu Polski dzieñ 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo
polecajmy Bo¿ej Opatrznoœci wszystkich borykaj¹cych siê z trudnoœciami w znalezieniu odpowiedniej pracy,
polecajmy cierpi¹ce z tego powodu rodziny, zw³aszcza z naszej wspólnoty parafialnej.
3. W dzisiejsz¹ niedzielê przypada te¿ XVII Dzieñ modlitw i pomocy materialnej Koœcio³owi na Wschodzie. Z polecenia
w³adzy duchownej specjaln¹ zbiórk¹ do puszek przed koœcio³em wspieramy Fundusz Pomocy Koœcio³owi
na Wschodzie.
4. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), m³odzie¿ i doros³ych zachêcam do licznego udzia³u w roratach,
00
sprawowanych w naszym koœciele codziennie o godz. 7 .
5. W najbli¿szy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy œw. Miko³aja, biskupa Miry Licyjskiej, który ¿y³
na prze³omie III i IV wieku. S³awê i czeœæ w Koœciele zyska³ sobie dziêki wyj¹tkowej dobroci i m¹droœci. Tego dnia
tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie œw. Miko³aja usposobi
nas tak¿e do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo siê ich wyparli. Oprócz wielu
podarunków niech nie zabraknie tak¿e daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspania³ego
Œwiêtego Biskupa.
6. W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Pochylamy siê
nad tajemnic¹ wiary, która mówi, ¿e Pan Bóg, wybieraj¹c Maryjê na Matkê swego Syna, zachowa³ J¹ od grzechu
pierworodnego. Koœció³ uczy tak¿e, ¿e Matka Bo¿a nie pope³ni³a ¿adnego grzechu uczynkowego. Prawda ta siêga
Ÿróde³ chrzeœcijañstwa, pochodzi z czasów apostolskich. W³aœciw¹ rangê uroczystoœæ ta otrzyma³a wówczas,
gdy dogmat o Niepokalanym Poczêciu Maryi og³osi³ papie¿ Pius IX w 1854 roku. Proœmy nasz¹ Najlepsz¹ Matkê
o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zw³aszcza o wytrwa³oœæ w walce z grzechami. W tym dniu
00
00
00
00
w naszym koœciele Msze Œwiête o godz. 7 , 9 , 11 i 18 .
7. Nasza parafia podobnie jak w ubieg³ym roku przygotowuje paczki œwi¹teczne dla dzieci z Domu Dziecka
na Ukrainie, zachêcamy do w³¹czenia siê w tê akcjê. Jedna rodzina jedn¹ paczkê dla jednego dziecka.
Wasz Proboszcz
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM (oprócz œw. Barbary i œw. Miko³aja):
• w niedzielê, 04 grudnia – œw. Jan Damasceñski (ok....... 650-750), prezbiter i doktor Koœcio³a, autor kanonów Koœcio³a
Wschodniego;
• w œrodê, 07 grudnia – œw. Ambro¿y, biskup Mediolanu, ¿yj¹cy w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki
doktor Koœcio³a;
• w pi¹tek, 09 grudnia – œw. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyj¹³ chrzest; jakby w nagrodê za
jego chrzeœcijañsk¹ gorliwoœæ 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawi³a mu siê
Maryja w znanym i czczonym do dziœ wizerunku Matki Bo¿ej z Guadalupe.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 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: dariusz.nagorski@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

