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Konsekracja koœcio³a
Koœció³ to przede wszystkim miejsce sprawowania œwiêtej liturgii. Przestrzeñ
s³u¿enia Bogu i dom œwiêtej obecnoœci. Budynek materialny, widzialny, wci¹gniêty
zostaje w „ekonomiê” Bo¿ego dzia³ania. W nim Bóg otacza opiek¹ swój lud
i jednoczy go z sob¹. On sam tworzy z wiernych swoj¹ œwi¹tyniê.
„Konsekracja, czyli uroczyste poœwiêcenie koœcio³a i o³tarza, zalicza siê
do najwa¿niejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi siê
wspólnota chrzeœcijañska, aby s³uchaæ S³owa Bo¿ego, zanosiæ modlitwy b³agalne,
wielbiæ Boga, a przede wszystkim sprawowaæ sakramenty i gdzie przechowuje siê
Najœwiêtszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Koœcio³a,
Œwi¹tyni Boga, zbudowanej z ¿ywych kamieni” (Rytua³). Konsekracja jest to Bo¿a
pieczêæ, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, ¿e jest to miejsce, które
Pan Bóg szczególnie wybra³ jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce,
w którym niebo spotyka siê z ziemi¹. Ten akt potwierdza równie¿ godnoœæ
cz³owieka, który wyszed³ od Boga, jest Jego odblaskiem przez wolnoœæ,
mo¿liwoœæ wyboru i zdolnoœæ do mi³oœci.
W obrzêdzie konsekracji wystêpuje wiele symboli o g³êbokim znaczeniu.
Na pocz¹tku Biskup Konsekrator œwiêci wodê, œciany koœcio³a, o³tarz i wiernych.
W tym akcie nawi¹zuje siê do chrztu, który czyni z nas œwi¹tyniê Ducha Œwiêtego.
Po Liturgii S³owa nastêpuje namaszczenie olejem o³tarza i œcian koœcio³a. Olej
œwiêci siê w Wielki Czwartek w katedrze, matce wszystkich koœcio³ów.
Namaszczenie nawi¹zuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania
proroków i królów. Wydarzenie to wi¹za³o siê z godnoœci¹ osoby namaszczonej
i okreœla³o jej powo³anie oraz zadanie do spe³nienia. Sam Pan Jezus zosta³
namaszczony (Mesjasz), aby odkupiæ ludzkoœæ.
O³tarz namaszcza siê, aby s³u¿y³ do sprawowania Najœwiêtszej Ofiary.
Namaszcza siê œciany koœcio³a, bo ma byæ tylko Bogu oddany i Jemu s³u¿yæ jako
Jego dom. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje siê
namaszczenie niewidzialne Duchem Œwiêtym.
Po namaszczeniu o³tarza i œcian koœcio³a nastêpuje ich
okadzenie, okadza siê równie¿ wiernych. Czynnoœci te
symbolizuj¹, ¿e odt¹d modlitwa, jak woñ kadzid³a, wznosi
siê do Boga. Œwi¹tynia ma byæ wype³niona modlitw¹ ludzi,
którzy tu przychodz¹.
Konsekracja naszego koœcio³a mia³a miejsce 25 lat temu
– od tamtego czasu nasza œwi¹tynia nale¿y do Pana i jest
miejscem szczególnej Jego czci.
Ks. Dariusz

Str.2

Pos³aniec œw. Brunona Nr 73

Ewangelia wg Œw. Marka (9,30-37)
Jezus i Jego uczniowie podró¿owali przez Galileê, On jednak nie chcia³, ¿eby kto
wiedzia³ o tym. Poucza³ bowiem swoich uczniów i mówi³ im: Syn Cz³owieczy bêdzie
wydany w rêce ludzi. Ci Go zabij¹, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni
jednak nie rozumieli tych s³ów, a bali siê Go pytaæ. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy by³
w domu, zapyta³ ich: O czym to rozprawialiœcie w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze
bowiem posprzeczali siê miêdzy sob¹ o to, kto z nich jest najwiêkszy. On usiad³,
przywo³a³ Dwunastu i rzek³ do nich: Jeœli kto chce byæ pierwszym, niech bêdzie
ostatnim ze wszystkich i s³ug¹ wszystkich! Potem wzi¹³ dziecko, postawi³ je przed nimi i
obj¹wszy je ramionami, rzek³ do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imiê moje,
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie pos³a³.
* * * * * * * * * * * *
OSTATNI BÊD¥ PIERWSZYMI
Jezus przez trzy lata uczy³ swoich uczniów, ¿e nie
przyszed³, aby Mu s³u¿ono, ale ¿eby s³u¿yæ innym
bezinteresownie. T³umaczy³, ¿e w Jego winnicy
wszyscy traktowani s¹ równo, i ci, którzy pracowali
godzinê, i ci, którzy znosili niewygody dnia.
Upomina³, ¿eby przy stole zajmowaæ ostatnie
miejsce. Powtarza³, ¿e ostatni u Niego nie s¹
ostatnimi, a pierwsi nie zawsze pierwszymi. W tej
Chrystusowej szkole uczyli siê ¿yciowej m¹droœci. Zanim przyszed³ czas zrozumienia
nauki krzy¿a, Aposto³owie, bêd¹c w drodze, posprzeczali siê miêdzy sob¹ o to, kto z nich
jest najwiêkszy (Mk 9, 34). Ale im d³u¿ej przebywali z Chrystusem, tym wiêcej rozumieli
i nie ¿a³owali ofiary ¿ycia za Niego. Zrozumia³ naukê krzy¿a œw. Pawe³: A ci, którzy nale¿¹
do Chrystusa Jezusa, ukrzy¿owali cia³o swoje z jego namiêtnoœciami i po¿¹daniami (Ga 5,
24). Zrozumia³ krzy¿ Jezusa œw. Jakub: Gdzie bowiem zazdroœæ i ¿¹dza sporu, tam te¿
bez³ad i wszelki wystêpek… Sk¹d siê bior¹ wojny i sk¹d k³ótnie miêdzy wami?
Nie sk¹din¹d, jak z waszych ¿¹dz (Jk 3, 16. 4, 1). Uczyñmy wszystko, by œwiat wpatruj¹c
siê w krzy¿ Chrystusa nie zabiega³ o pierwsze miejsca, ale dostrzeg³ tych, którzy czekaj¹,
aby œwiat p³on¹³ po¿arem mi³oœci, dobra, uczciwoœci, ludzkiej solidarnoœci.
(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
Bóg w œwi¹tyni, w której siê gromadzimy odnawia z ka¿dym z nas to przymierze,
które kiedyœ zawar³ z ludzkoœci¹ przez naród wybrany na Synaju. W tym przymierzu by³a
te¿ mowa o jeszcze doskonalszym przymierzu, które kiedyœ Bóg zawrze z ludŸmi przez
swojego Syna. I tak siê sta³o dwa tysi¹ce lat temu.
Izraelici mieli tylko jedn¹ œwi¹tyniê w Jerozolimie, która powsta³a za czasów
Salomona. W burzliwej historii tego narodu wielokrotnie by³a burzona przez ich wrogów
a przez Izraelitów mozolnie odbudowywana. Uwa¿ali j¹ za swoj¹ najwiêksz¹ œwiêtoœæ.
Œwi¹tynia jest wiêc przede wszystkim miejscem gromadzenia siê wiernych,
aby wspólnie oddawaæ ho³d Temu, który wielki jest.
My jesteœmy w tej szczêœliwej sytuacji, ¿e mamy piêkn¹ œwi¹tyniê, w której
gromadzimy siê, aby uczestniczyæ w tych tajemnicach, które daj¹ nam ¿ycie równie¿
po œmierci – u Boga. Ale czy my, którzy tu siê gromadzimy wiemy, po co tu przychodzimy
i czy umiemy siê tu zachowaæ. Zadajmy sobie te trudne pytania w œwiêto tego Domu
Bo¿ego.
ks. Piotr Kufliñski
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ZAPROSZENIE
Ks. proboszcz pewnej parafii w piœmie parafialnym umieœci³ takie zaproszenie:

Aby umo¿liwiæ wszystkim przyjœcie do koœcio³a – w najbli¿sz¹ niedzielê o godz.
10:00 zorganizujemy specjaln¹ Bezstresow¹ Eucharystiê. W prawej nawie koœcio³a
zostan¹ umieszczone ³ó¿ka dla wszystkich, którzy twierdz¹: Niedziela jest jedynym
dniem tygodnia, w którym mogê siê wyspaæ. W specjalnych, oddzielonych
kwaterach zostan¹ umieszczone osoby, które nie lubi¹ staæ w t³umie. Przygotowany
zostanie specjalny sektor miêkkich foteli dla tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e ³awki s¹
niewygodne. Krople do oczu i poduszki zostan¹ przygotowane dla tych, którzy s¹
zbyt zmêczeni wpatrywaniem siê przez ca³¹ noc w telewizor albo ekran komputera.
Wynajêty autobus dowiezie tych, którzy s¹ zbyt os³abieni wiekiem (i sobotnimi
zakupami), aby w niedzielê iœæ do koœcio³a. Miêkkie koce dostarczy siê osobom,
które twierdz¹, ¿e koœció³ jest zbyt zimny, a przy specjalnych wentylatorach
otrzymaj¹ miejsca osoby, które uwa¿aj¹, ¿e w koœciele jest duszno. Do dyspozycji
bêd¹ kartki i d³ugopisy dla tych, którzy pragn¹ wskazaæ osoby zawsze chodz¹ce
do koœcio³a, ale zachowuj¹ce siê gorzej od innych. Specjalna ekipa wolontariuszy
zostanie wys³ana do pomocy osobom, które nie chodz¹ do koœcio³a, bo musz¹
przecie¿ przygotowaæ obiad. Wszystkim, którzy niepokoj¹ siê obowi¹zkiem
z³o¿enia ofiary na tacê, rozda siê odznaki z napisem: Przecie¿ ja ju¿ dawa³em.
Z kolei w lewej nawie koœcio³a zostanie przygotowany mini ogród botaniczny, dla
tych, którzy twierdz¹: Ja najlepiej modlê siê na ³onie przyrody. Ekipa lekarzy zajmie
siê tymi, którzy choruj¹ wy³¹cznie w niedzielê. Dostarczymy odpowiednie aparaty
osobom, które i tak nie us³ysz¹ kazania, a specjalne zatyczki do uszu tym, którzy
twierdz¹, ¿e w naszym koœciele s¹ zawsze polityczne kazania. A po Mszy œw.
rozdzielimy za darmo specjalne zestawy witamin dla tych, którzy przecie¿ musz¹ siê
uczyæ. Ten sam wynajêty autobus odwiezie do supermarketu tych, którzy tylko
w niedzielê maj¹ czas na zakupy.
Do tych, którzy skorzystali z zaproszenia, ks. proboszcz wyg³osi³ krótk¹ homiliê:
„Pan Jezus powiedzia³ w Ogrodzie Oliwnym do swoich uczniów: Tak, jednej godziny
nie mogliœcie czuwaæ ze Mn¹? Czuwajcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie; duch
wprawdzie ochoczy, ale cia³o s³abe. W naszych czasach czuwanie z Jezusem sta³o siê
skazaniem na ciê¿kie roboty przymusowe. Z wielk¹ niechêci¹ ofiarujemy Mu kilka
minut. A On przychodzi, aby ofiarowaæ nam ca³¹ wiecznoœæ!”
(Na podstawie „Ale my mamy skrzyd³a” B. Ferrero)

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 25 wrzeœnia – b³ogos³awiony W³adys³aw z Gielniowa, zakonnik
bernardyñski, odznaczaj¹cy siê szczególnym nabo¿eñstwem do Mêki Pañskiej, autor
pieœni religijnych;
• w czwartek, 27 wrzeœnia – œwiêty Wincenty á Paulo, prezbiter, „duszpasterz
galerników”, za³o¿yciel Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Mi³osierdzia
– szarytek;
• w pi¹tek, 28 wrzeœnia – œwiêty Wac³aw, patron Czech, ksi¹¿ê czeski, który w X wieku
zgin¹³ za wiarê w Chrystusa z r¹k swego brata, poganina;
• w sobotê, 29 wrzeœnia – œwiêci Archanio³owie: Micha³, Gabriel i Rafa³.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
00

o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
00
niedzielê po mszy œw. o godz. 7 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00
s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona
przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy
Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ dziêkujemy Panu Bogu za dar naszej œwi¹tyni, za wszystkich, którzy j¹
wznosili, za Œp. Ks. Biskupa Miko³aja Sasinowskiego – g³ównego inicjatora
powo³ania naszej parafii i budowy koœcio³a, za Ks. Infu³ata Henryka
Jankowskiego – budowniczego naszego koœcio³a, pierwszego proboszcza
i organizatora parafii, za wszystkich naszych parafian, którzy nie szczêdz¹c
trudu i ofiar materialnych przyczyniali siê do tego, ¿e dziœ mamy piêkn¹
œwi¹tyniê i mo¿emy w niej doœwiadczaæ Bo¿ej obecnoœci. Niech wszystkim
¿yj¹cym Pan B³ogos³awi, a tym którzy przekroczyli próg wiecznoœci niech Pan
pozwoli doœwiadczaæ na wieki piêkna niebieskiego Jeruzalem.
2. W minionym tygodniu zosta³a otwarta nowa kancelaria parafialna. Zmieni³y
siê nieco godziny otwarcia. Kancelaria czynna jest w nastêpuj¹cych godzinach:
Pn. – 830 - 1000
Wt. – 830 - 1000
Œr. – 830 - 1000
Czw. – 830 - 1000
Pt. – 1600 - 1800
Sob. – 1600 - 1800
W razie potrzeby poza godzinami pracy kancelarii mo¿na umówiæ siê
telefonicznie. Nr tel.: 862163955, 862169450..
Wasz proboszcz
_____________________________________________________________________________
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
18 - 400 £om¿a, ul. Wojska Polskiego 135
Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz: ks. Dariusz Nagórski, tel. 86 216 39 55, 602 764 839,
ks. Andrzej £upiñski, ks. Piotr Kleczyñski, ks. Piotr Ogrodowicz - tel.na wikariat 86 216 94 50
ks. Infu³at Henryk Jankowski
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

