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

„Bonifacy” -   Nasza œwietlica
Parafialna œwietlica „Bonifacy” powsta³a cztery lata temu z inicjatywy naszego proboszcza 

ks. Dariusza Nagórskiego. Pocz¹tki by³y trudne, bo sale przeznaczone na jej siedzibê wymaga³y 
gruntownego remontu. Nie by³o równie¿ koniecznego wyposa¿enia, które jest potrzebne, aby 
miejsce to by³o po¿yteczne i przyjazne dla dzieci. Wszystkie sale zosta³y ca³kowicie odnowione 
i czêœciowo przebudowane. Zyska³y nowe tynki, oœwietlenie, posadzki, przepierzenia, ¿aluzje, 
kaloryfery. £azienka i aneks kuchenny przesz³y 
kapitalny remont. Jednoczeœnie pozyskiwane 
by³y fundusze na wyposa¿enie. 

Niebagateln¹ rolê odegra³y pisane przez 
pedagoga SP5 we wspó³pracy z opiekunem 
œwietlicy i corocznie sk³adane przez parafiê, 
programy profilaktyczno – wychowawcze 
na konkursy og³aszane przez Prezydenta  £om¿y 
w ramach £PPiRPAoPS. 

Z otrzymanych na ich realizacjê funduszy 
zakupiono wyposa¿enie zarówno sal jak te¿ 
aneksu kuchennego. Sprzêt sportowy, 
telewizor, tablica interaktywna, bilard, 
pi³karzyki, stó³ do tenisa, gry stolikowe, konsola 
Xbox uczyni³y to miejsce atrakcyjnym dla dzieci. 
Ze œrodków tych organizowane by³y równie¿ 
wyjœcia i wyjazdy. Podopieczni œwietlicy wyje¿d¿ali na kolonie parafialne do Balik i Augustowa. 
W ubieg³ym roku odby³a siê wycieczka do Trójmiasta, w bie¿¹cym roku do Czêstochowy, 
Krakowa i Zakopanego. 

Dzieci i m³odzie¿ korzystaj¹ równie¿ z dóbr kultury tj. wyjœcia do kina, muzeum, na koncert. 
Oczywiœcie ka¿de realizowane przedsiêwziêcie wymaga wk³adu pracy wolontariuszy, 

którzy poœwiêcaj¹ swój wolny czas, aby s³u¿yæ innym. W œwietlicy pomagaj¹: p. Kasia, 
p. Magda, p. Ania, p. Ela. Nad ca³oœci¹ realizacji projektów czuwa ks. Andrzej, który odpowiada 
za funkcjonowanie œwietlicy. Od roku w jej siedzibie dzia³a Klub M³odzie¿owy. M³odzi ludzie 
z naszej parafii spêdzaj¹ w salach œwietlicowych swój wolny czas. 

Oprócz licznych atrakcji jest te¿ okazja do rozwoju przedsiêbiorczoœci. W ramach zajêæ 
œwietlicowych przygotowywane s¹ dekoracje i ozdoby œwi¹teczne, które mo¿na dwa razy 
do roku nabyæ na kiermaszach przedœwi¹tecznych przed naszym koœcio³em. Œrodki pozyskane 
przez dzieci i m³odzie¿ przeznaczane s¹ na obrane przez nich samych cele. To daje dzieciom 
i m³odzie¿y du¿¹ satysfakcjê i sprawia, ¿e czuj¹ siê coraz bardziej odpowiedzialni, po¿yteczni 
i wartoœciowi.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 11,2-11).

Gdy Jan us³ysza³ w wiêzieniu o czynach Chrystusa, pos³a³ swoich uczniów z zapytaniem: 
«Czy Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy oczekiwaæ?» Jezus im 
odpowiedzia³: «IdŸcie i oznajmijcie Janowi to, co s³yszycie i na co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci doznaj¹ oczyszczenia, g³usi s³ysz¹, umarli 
zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi siê Ewangeliê. A b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie 
nie zw¹tpi».

Gdy oni odchodzili, Jezus zacz¹³ mówiæ do t³umów o Janie: «Coœcie wyszli ogl¹daæ na 
pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? Ale coœcie wyszli zobaczyæ? Cz³owieka w miêkkie 
szaty ubranego? Oto w domach królewskich s¹ ci, którzy miêkkie szaty nosz¹. Po coœcie 
wiêc wyszli? Proroka zobaczyæ? Tak, powiadam wam, nawet wiêcej ni¿ proroka. On jest 
tym, o którym napisano: Oto Ja posy³am mego wys³añca przed Tob¹, aby Ci przygotowa³ 
drogê. Zaprawdê powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z niewiast nie powsta³ wiêkszy 
od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim wiêkszy jest ni¿ on».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
POWIEDZCIE MA£ODUSZNYM: „ODWAGI!”

Mo¿e siê okazaæ, ¿e ka¿dy z nas inaczej rozumie s³owo: „zbawienie”, 
a przecie¿ Adwent jest czasem, w którym czekamy na Tego, który „przychodzi 
nas zbawiæ”.

Jezus swoim rodakom te¿ musia³ t³umaczyæ, ¿e nie przychodzi jako ten, 
który ma panowaæ, lecz jako ten, który ma s³u¿yæ i b³ogos³awiæ, szczególnie 
s³abych i potrzebuj¹cych. Dzisiejsze wo³anie Izajasza, aby „spieczona ziemia 
siê rozweseli³a”, „wzmocni³y kolana omdla³e”, to zachêta dla tych, którzy ju¿ 
nie wierz¹ w moc Bo¿¹, aby powstali i wyszli na spotkanie przychodz¹cego 
do nich Pana. A oto znaki wiarygodnoœci przychodz¹cego Zbawiciela: „Wtedy 

przejrz¹ oczy niewidomych i uszy g³uchych siê otworz¹”, „chromy wyskoczy jak jeleñ i jêzyk niemych 
weso³o krzyknie” (I czytanie). Do tych s³ów nawi¹zuje Jezus w Ewangelii, odpowiadaj¹c na pytanie, 
czy jest prawdziwym Mesjaszem. Ludzie bowiem nie wiedzieli, jak maj¹ traktowaæ Jana Chrzciciela, 
a jak Jezusa. On jasno wskazuje, na co maj¹ zwróciæ uwagê: „IdŸcie i oznajmijcie Janowi to, 
co s³yszycie, i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci doznaj¹ 
oczyszczenia, g³usi s³ysz¹ […] A b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie nie zw¹tpi”. 

Jezus ukazuje tutaj nowy wizerunek Zbawiciela, w którego nie bêdzie ³atwo uwierzyæ. Dlatego 
Ewangelia dzisiejsza mówi o b³ogos³awieñstwie dla tych, którzy nie odrzuc¹ Go ani g³oszonej przez 
Niego Dobrej Nowiny. Wstañmy wiêc w g³êbi naszych serc i z radoœci¹ wyjdŸmy na spotkanie Tego, 
który ju¿ jest blisko. Wierzmy w Niego i Jemu, a On nas uzdrowi i pokrzepi nasze „rêce os³ab³e”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papieý w domu úw. Marty: pozwólmy Jezusowi stworzyã nas na nowo  (05.12.2016)
„Wszyscy jesteœmy grzesznikami, ale zobacz korzeñ twojego grzechu, aby Pan móg³ tam zejœæ i stworzyæ go 

na nowo, a ten gorzki korzeñ rozkwitnie, rozkwitnie w uczynkach sprawiedliwoœci; i bêdziesz nowym 
mê¿czyzn¹, now¹ kobiet¹. Ale je¿eli mówimy: «Tak, tak, mam grzechy; idê siê wyspowiadaæ... dwa s³owa, 
i potem znowu to samo...», to nie pozwalam Jezusowi stworzyæ siê na nowo. Tylko dwa poci¹gniêcia farb¹ 
i myœlimy, ¿e dziêki temu historia siê skoñczy. Nie! Moje grzechy, z imienia i nazwiska: zrobi³em to, i to, i tamto, 
i wewnêtrznie czujê siê zawstydzony! I otwieram serce: «Jedyny mój Panie. Stwórz mnie na nowo! Stwórz 
mnie na nowo!». A wtedy bêdziemy mieli odwagê iœæ z prawdziw¹ wiar¹ – jak prosiliœmy – ku Bo¿emu 
Narodzeniu” – mówi³ Franciszek.
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Gaudete – to ³aciñska nazwa trzeciej 
niedzieli Adwentu, pochodz¹ca od 
p i e r w s z e g o  s ³ o w a  a n t y f o n y  
rozpoczynaj¹cej tego dnia Liturgiê 
Eucharystyczn¹. S³owo to pochodzi od 
³aciñskiego czasownika „gaudere” i jest 
wezwaniem do radoœci: Radujcie siê! 
Jej przyczyn¹ ma byæ odnowienie 
œwiadomoœci, ¿e Bóg jest blisko nas, 
¿e jest z nami, ¿e sta³ siê naszym bratem. 
Papie¿ Pawe³ VI w 1975 r. w adhortacji 
apostolskiej „Gaudete in Domino” 
(O radoœci chrzeœcijañskiej) pisa³: 

„Nale¿y rozwijaæ w sobie umiejêtnoœæ radowania, cieszenia siê, korzystania z wielorakich 
radoœci ludzkich, jakich Bóg Stwórca u¿ycza nam na tê doczesn¹ pielgrzymkê”. Jeszcze 
bardziej bêdziemy siê radowaæ, gdy odkryjemy prawdê o tym, ¿e Chrystus wci¹¿ do nas 
przychodzi. Wtedy przepe³ni nas radoœæ p³yn¹ca ze œwiadomoœci, ¿e stoi On tak¿e u podwoi 
naszego serca i ko³acze. Otwórzmy na oœcie¿ drzwi Chrystusowi. Najwa¿niejsze rozgrywa 
siê przecie¿ w g³êbinach naszego serca. Mo¿e ono staæ siê Betlejem, gdzie zamieszka 
Emmanuel – Bóg z nami. ZnajdŸmy w tê niedzielê chwilê czasu, by Go ugoœciæ. Papie¿ Jan 
XXIII powiedzia³, ¿e do Nieba nie wpuszczaj¹ ponuraków, tylko ludzi, którzy umiej¹ siê 
cieszyæ. Oby nie okaza³o siê, ¿e nie nadajemy siê do Nieba, poniewa¿ nie umiemy siê 
cieszyæ, bo zapomnieliœmy, jak to siê robi. Us³yszmy wiêc to dzisiejsze wezwanie Koœcio³a: 
B¹dŸ radosny! Nie zamykaj siê w samotnoœci i smutku. Jezus jest z Tob¹! Ogólnie mo¿emy 
powiedzieæ, ¿e Adwent jest czasem pobo¿nego i radosnego oczekiwania na pojawienie siê 
Jezusa Syna Bo¿ego. Obecnie prze¿ywamy jego trzeci¹ niedzielê, w której manifestujemy 
nasz¹ radoœæ z bliskoœci Pana. Ju¿ bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Koœció³ dziœ 
og³asza: „Radujcie siê zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie siê! Pan jest blisko” 
(Flp 4, 4n). Po ³acinie zawo³anie to zaczyna siê s³owami: „Gaudete in Domino”. Dlatego 
czêsto obecn¹ niedzielê nazywamy „niedziel¹ gaudete”, czyli po prostu „niedziel¹ radoœci”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Program Rekolekcji Adwentowych (11-14 XII)

Msze Œwiête:

Niedziela: 7 , 9 , 11 , 13  (z udzia³em dzieci), 15  (m³odzie¿ przygotowu-
j¹ca siê do bierzmowania), 18 ;

Poniedzia³ek: 7 , 9 , 11 . 16  (dla dzieci i m³odzie¿y), 18

Wtorek: 7 , 9 , 11  ( dla chorych) 16  (dla dzieci i m³odzie¿y), 18

Œroda: 7 , 9 , 11 . 16  (dla dzieci i m³odzie¿y), 18

SpowiedŸ podczas wszystkich nabo¿eñstw.

00 00 00 00 00

00

00 00 30 00 00

00 00 30 00 00

00 00 30 00 00
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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

 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

E’mail: brunon.lomza@gmail.com

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Rozpoczynamy dziœ rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz 
Trzaska - dyrektor programowy Radia Nadzieja. Zapraszamy do udzia³u w tych rekolekcjach, niech to 
bêdzie œwiêty czas zatrzymania zatrzymania siê i przemiany w przedœwi¹tecznym pêdzie. 

2. Trzeci¹ niedzielê Adwentu nazywamy niedziel¹ Gaudete – „Radujcie siê!”, od s³ów z Listu œw. Paw³a do 
Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie siê zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie siê! Pan jest blisko”. 
Dlatego te¿ w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawi³y siê ró¿owe szaty. Ta zmiana koloru przyjê³a 
siê od zwyczaju b³ogos³awienia przez papie¿y w Rzymie i rozdawania ró¿ w³aœnie w tê radosn¹ niedzielê. 

3. Przygotowuj¹c siê do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, pamiêtajmy o chrzeœcijañskich i narodowych 
tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pob³ogos³awionego wczeœniej w koœciele wigilijnego 
op³atka i p³on¹cej œwiecy Caritasu. Miejmy wra¿liwe i otwarte serca. Wielu chcia³oby usun¹æ z nich Pana 
Jezusa, a œwiêta ograniczyæ do rozrywki i sto³u. Nie pozwólmy na to i swoj¹ postaw¹ ukazujmy 
prawdziwy sens tajemnicy Bo¿ego wcielenia.  

4. Przed œwiêtami Narodzenia Pañskiego zazwyczaj myœlimy o œwi¹tecznych prezentach, zw³aszcza dla 
dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Mo¿e wyra¿aæ wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus 
przyniós³ ca³ej ludzkoœci. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym mo¿e od lat nikt nie daje 
œwi¹tecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokó³ siebie i poszerzyæ swoje serca. Pan Jezus 
zapewnia: „Coœcie uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieœcie uczynili”. Radoœæ tych dzieci bêdzie 
dla nas najlepsz¹ zap³at¹. 

5. Dzisiaj rozpoczynamy te¿ kwartalne dni modlitw o chrzeœcijañskie ¿ycie rodzin. Nie lekcewa¿my 
wspó³czesnych zagro¿eñ i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecie¿ pierwszym, 
podstawowym i naturalnym œrodowiskiem chrzeœcijañskiego wychowania i przekazywania wiary. 
Trosce o trudn¹ codziennoœæ naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, tak¿e ta wspólnotowa 
domowego Koœcio³a.

6. We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). 
Pamiêtajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali ¿ycie i polecajmy w naszych modlitwach 
obecnie rz¹dz¹cych, aby dziêki ich m¹droœci nasza Ojczyzna nape³nia³a siê pokojem i dostatkiem.

      Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

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

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

• we wtorek, 13 grudnia – œw. £ucja, dziewica i mêczennica, która odda³a ¿ycie w obronie wiary oko³o 304 roku 
w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemnia³ych;

• w œrodê, 14 grudnia – œw. Jan od Krzy¿a, prezbiter, karmelita, ¿yj¹cy w latach 1542-1591, jeden 
z najwiêkszych mistyków i teologów duchowoœci, doktor Koœcio³a.
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