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Koœció³ jest misyjny
Tak czêsto s³yszymy w koœciele o misjach, misjonarkach 

i misjonarzach, pracuj¹cych gdzieœ na krañcach œwiata. Mo¿e 
zastanawiamy siê, dlaczego mamy modliæ siê za misje, skoro 
tak¿e w naszym kraju wielu ludzi potrzebuje duchowej pomocy. 
W wielu parafiach zbierane s¹ ofiary na pomoc krajom 
misyjnym, a przecie¿ i u nas nie brakuje biednych. Dlaczego 
wiêc mamy pomagaæ misjom? OdpowiedŸ znajdujemy 
w s³owach samego Chrystusa, który do Aposto³ów i ich 
nastêpców powiedzia³: „IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie 
narody” (Mt 28,19). S³owa te nazywamy „nakazem misyjnym 
Chrystusa”. W nakazie tym odkrywamy prawdê o Koœciele, 
który ze swej natury jest misyjny, pos³any przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby czyniæ je uczniami (KKK 
849-850). Misyjnoœæ Koœcio³a wyp³ywa zatem z woli Bo¿ej. Na Koœciele spoczywa wiêc obowi¹zek rozkrzewiania 
wiary. Jego pierwszym i najwa¿niejszym zadaniem jest g³oszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Przypomnia³ o tym 
Jan Pawe³ II, najwiêkszy misjonarz naszych czasów, w encyklice Redemptoris missio: „Od samego pocz¹tku 
mojego pontyfikatu zdecydowa³em siê podró¿owaæ a¿ po krañce ziemi, by daæ wyraz tej trosce misyjnej, i w³aœnie 
bezpoœredni kontakt z ludami, które nie znaj¹ Chrystusa, przekona³ mnie bardziej, jak pilna jest ta dzia³alnoœæ (...). 
Nikt wierz¹cy w Chrystusa, ¿adna instytucja Koœcio³a nie mo¿e uchyliæ siê od tego najpowa¿niejszego 
obowi¹zku: g³oszenia Chrystusa wszystkim ludom” (Redemptoris Missio 1 i 3). Wyra¿on¹ przez Ojca Œwiêtego 
myœl znajdziemy tak¿e w popularnej pieœni religijnej: „Wiele jest serc, które czekaj¹ na Ewangeliê”. S³owa te 
wyra¿aj¹ g³êbok¹ prawdê, bo prawie 4 miliardy ludzi na ziemi nie s³ysza³o jeszcze o Chrystusie i nie pozna³o Jego 
Ewangelii. Dzisiejszy œwiat jest nie tylko „g³odny Boga”, ale potrzebuje tak¿e naszego wsparcia materialnego. 
G³odny cz³owiek, a takich jest bardzo wielu we wspó³czesnym œwiecie, nie uwierzy w g³oszon¹ mu mi³oœæ Boga 
i bliŸniego, jeœli nie doœwiadczy konkretnej pomocy. Rzeczywistoœæ jest przera¿aj¹ca: co 8 sekund na œwiecie 
umiera z g³odu jedno dziecko; s¹ na œwiecie dzieci, które jadaj¹ tylko raz dziennie – i to bardzo niewiele – zaledwie 
garœæ ry¿u; s¹ dzieci, które nie znaj¹ smaku cukierka; wreszcie s¹ i takie, które ¿yj¹ i mieszkaj¹ na ulicy. Nie wolno 
nam o nich zapomnieæ. Nakaz misyjny Chrystusa zaczyna siê od s³owa „idŸcie”. To s³owo przez wieki by³o 
drogowskazem dla Koœcio³a i tysiêcy misjonarek i misjonarzy. Obecnie na misjach pracuje 2070 misjonarzy 
z Polski. W tej liczbie s¹ te¿ 53 osoby: misjonarki i misjonarze diecezjalni, zakonni i œwieccy, pochodz¹cy z diecezji 
p³ockiej. Potrzeby s¹ oczywiœcie o wiele wiêksze. Wprawdzie nie ka¿dy z nas mo¿e wyjechaæ na misje, ka¿dy z nas 
jednak powinien mieæ „ducha misyjnego”. Co to znaczy? To znaczy, ¿e mnie jako osobê wierz¹c¹ jednakowo musi 
boleæ np. brak kap³anów w Azji, Afryce, Ameryce Po³udniowej, co w Europie. Jednakowo musi mnie boleæ g³ód 
dziecka na ulicach Kalkuty, Lusaki, co na ulicach P³ocka, Ciechanowa, M³awy czy Pu³tuska. Dopiero wtedy bêdê 
autentycznym chrzeœcijaninem, gdy nauczê siê odpowiedzialnoœci za ca³y Koœció³. Misje ucz¹ wspó³pracy. 
Afrykañskie przys³owie mówi: „nie umyjesz twarzy jednym palcem, potrzeba do tego ca³ej rêki”. Dlatego ka¿dy 
z nas jako cz³onek Koœcio³a powszechnego zaproszony jest do wspó³pracy na rzecz misji. Wyrazem misyjnoœci 
Koœcio³a jest du¿a liczba organizacji, które wspieraj¹ misje. Wœród nich pierwsze miejsce zajmuj¹ Papieskie Dzie³a 
Misyjne – duchowe i materialne zaplecze Ojca Œwiêtego w dziele misji. Wymownym tego przyk³adem jest 6800 
dzieci nale¿¹cych w naszej diecezji do Papieskiego Dzie³a Misyjnego Dzieci i wspieraj¹cych swoich rówieœników 
w krajach misyjnych. 

Zapamiêtajmy: Koœció³ z woli Chrystusa ma charakter misyjny, to znaczy ma przekazywaæ innym mi³oœæ 
i œwiat³o wiary, których sam doœwiadczy³. Pierwszym celem dzia³alnoœci misyjnej jest g³oszenie Ewangelii 
i zak³adanie Koœcio³a tam, gdzie go jeszcze nie ma. Realizacja nakazu misyjnego to obowi¹zek nie tylko osób 
duchownych, ale tak¿e ka¿dego chrzeœcijanina, zgodnie z jego powo³aniem i mo¿liwoœciami. Obowi¹zek ten 
mo¿na realizowaæ poprzez modlitwê i ofiarê na rzecz misji.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 18, 21-35).
Piotr zbli¿y³ siê do Jezusa i zapyta³: Panie, ile razy mam przebaczyæ, jeœli mój brat 

wykroczy przeciwko mnie? Czy a¿ siedem razy? Jezus mu odrzek³: Nie mówiê ci, ¿e a¿ 
siedem razy, lecz a¿ siedemdziesi¹t siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo 
niebieskie do króla, który chcia³ rozliczyæ siê ze swymi s³ugami. Gdy zacz¹³ siê rozliczaæ, 
przyprowadzono mu jednego, który mu by³ winien dziesiêæ tysiêcy talentów. Poniewa¿ nie 
mia³ z czego ich oddaæ, pan kaza³ sprzedaæ go razem z ¿on¹, dzieæmi i ca³ym jego mieniem, 
aby tak d³ug odzyskaæ. Wtedy s³uga upad³ przed nim i prosi³ go: Panie, miej cierpliwoœæ 
nade mn¹, a wszystko ci oddam. Pan ulitowa³ siê nad tym s³ug¹, uwolni³ go i d³ug mu 
darowa³. Lecz gdy s³uga ów wyszed³, spotka³ jednego ze wspó³s³ug, który mu by³ winien sto 
denarów. Chwyci³ go i zacz¹³ dusiæ, mówi¹c: Oddaj, coœ winien! Jego wspó³s³uga upad³ 
przed nim i prosi³ go: Miej cierpliwoœæ nade mn¹, a oddam tobie. On jednak nie chcia³, lecz 
poszed³ i wtr¹ci³ go do wiêzienia, dopóki nie odda d³ugu. Wspó³s³udzy jego widz¹c, co siê 
dzia³o, bardzo siê zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zasz³o. Wtedy 
pan jego wezwa³ go przed siebie i rzek³ mu: S³ugo niegodziwy! Darowa³em ci ca³y ten d³ug, 
poniewa¿ mnie prosi³eœ. Czy¿ wiêc i ty nie powinieneœ by³ ulitowaæ siê nad swoim 
wspó³s³ug¹, jak ja ulitowa³em siê nad tob¹? I uniesiony gniewem pan jego kaza³ wydaæ go 
katom, dopóki mu ca³ego d³ugu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, je¿eli 
ka¿dy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ZNAK ROZPOZNAWCZY CHRZEŒCIJAN

W swoim ¿yciu przyjmujemy ró¿ne postawy, w zale¿noœci od sytuacji, 
w jakiej siê znajdujemy. Pragniemy spotykaæ ludzi otaczaj¹cych nas 
szacunkiem, licz¹cych siê z naszym zdaniem i kieruj¹cych siê ¿yczliwoœci¹. 
Czujemy siê wówczas potrzebni, ³atwiej jest siê uœmiechaæ i okazywaæ 
wdziêcznoœæ. Bez trudu przychodzi planowanie przysz³oœci.

Dzisiejsza Liturgia S³owa wprowadza nas jednak w inn¹ rzeczywistoœæ, 
naznaczon¹ chêci¹ odzyskania tego, co moje. Chodzi o zachowanie wobec osób zaci¹gaj¹cych wobec nas winê, 
nieszczerych, wyrz¹dzaj¹cych nam krzywdê, pozostawiaj¹cych plamê na naszym dobrym imieniu, 
intrygantów. W relacjach do nich nierzadko przychodzi chêæ odwetu, gniew, z³oœæ czy dochodzenie za wszelk¹ 
cenê sprawiedliwoœci. Ulegamy nieraz zasadzie: „oko za oko, z¹b za z¹b”. Tymczasem logika wiary 
chrzeœcijañskiej domaga siê czegoœ innego – mi³osierdzia, znajduj¹cego swe konkretne zastosowanie w 
przebaczaniu, które nie zna granic, jest szczere i pe³ne.

Œw. Pawe³ przypomina nam dzisiaj, ¿e w ¿adnej chwili ¿ycia nie mo¿emy zapomnieæ, ¿e „¿yjemy dla Pana i 
umieramy dla Pana” – Ÿród³a mi³oœci mi³osiernej. Pomoc¹ w realizacji postawy charakterystycznej dla œwiadka 
mi³osierdzia niech bêd¹ s³owa zapisane w Ksiêdze Syracydesa: „Z³oœæ i gniew s¹ obrzydliwoœciami, których 
pe³en jest grzesznik. Odpuœæ winê bliŸniemu, a wówczas, gdy b³agaæ bêdziesz, zostan¹ ci odpuszczone 
grzechy”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„«Uczyniæ pierwszy krok» to przede wszystkim wyjœæ na spotkanie innym z Chrystusem, z Panem. A On nas prosi, abyœmy 

zawsze stawiali krok stanowczy i pewny ku braciom, rezygnuj¹c z roszczeñ do tego, aby nam wybaczano bez naszego 
wybaczenia, abyœmy byli kochani, nie kochaj¹c innych. Jeœli Kolumbia pragnie pokoju stabilnego i trwa³ego, to jest wezwana, 
by pilnie uczyniæ krok w tym kierunku, który jest kierunkiem dobra wspólnego, równoœci, sprawiedliwoœci, poszanowania 
natury ludzkiej i jej wymogów. Dopiero gdy pomo¿emy rozpl¹taæ wêz³y przemocy, powstrzymamy z³o¿on¹ pl¹taninê waœni, 
jesteœmy wezwani, by zrobiæ krok ku spotkaniu z braæmi, maj¹c odwagê takiego napominania, które nie chce wykluczaæ, 
tylko integrowaæ. Jesteœmy wezwani, aby z mi³oœci¹ byæ stanowczymi w tym, czego nie mo¿na negocjowaæ. Wreszcie istnieje 
wymóg budowania pokoju, «mówi¹c nie jêzykiem, ale rêkoma i dzie³ami» (œw. Piotr Klawer) i wspólnego wznoszenia wzroku 
ku niebu. On mo¿e rozwik³aæ to, co nam wydaje siê niemo¿liwe. On nam obieca³ towarzyszyæ a¿ do koñca czasów. 
On nie pozostawi bezowocnym tak wielkiego wysi³ku”.           papie¿ Franciszek w Kolumbii
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Koœció³ jest hierarchiczny 
W mediach pojawia siê wiele doniesieñ i informacji na temat 

hierarchii i hierarchów Koœcio³a. Niektóre z nich s¹ nieœcis³e, 
lub wrêcz mijaj¹ siê z prawd¹, inne podaj¹ w w¹tpliwoœæ potrzebê 
istnienia hierarchii. Wobec takich postaw mediów (zw³aszcza 
liberalnych), trzeba zadaæ sobie pytanie o naturê i charakter 
hierarchii Koœcio³a, a tak¿e o jej pochodzenie. S³owo „hierarchia” 
odnosi siê do swoistego uporz¹dkowania, usystematyzowania 
jakiejœ rzeczywistoœci (czasami podania jej struktury) – pocz¹wszy 
od najwa¿niejszych, a skoñczywszy na najmniej wa¿nych 
czêœciach. Czêsto mówimy o hierarchii wartoœci, którymi jako 
ludzie siê kierujemy, czasem o hierarchii potrzeb. Mówimy te¿ 
o hierarchicznej strukturze spo³eczeñstwa lub pañstwa. Hierarchia Koœcio³a to struktura, której 
pocz¹tek da³ sam Pan Jezus, kiedy Aposto³om i ich nastêpcom powierzy³ urz¹d nauczania 
(g³oszenia Ewangelii), uœwiêcania (sprawowanie sakramentów œwiêtych) i rz¹dzenia w Jego 
imieniu i Jego moc¹ (por. KKK 873; KK 18). Chrystus ustanowi³ w Koœciele ró¿ne pos³ugi, które 
spe³niaj¹ szafarze, bêd¹cy wyposa¿eni w tym celu w œwiêt¹ w³adzê. Tê w³aœnie w³adzê i troskê 
pastersk¹ Pan Jezus przekaza³ Aposto³om oraz ich nastêpcom. Owo grono Apostolskie 
z postanowienia Chrystusa mia³o formê kolegium, czyli sta³ego zespo³u, na czele którego sta³ 
œw. Piotr (KKK 880; KK 19). Jemu równie¿ powierzy³ Pan „klucze Koœcio³a” (Mt 16, 18-19) i troskê 
o ca³y Koœció³, nazywaj¹c go Opok¹. Dar „wi¹zania i rozwi¹zywania” zosta³ przekazany tak¿e 
ca³emu Kolegium Apostolskiemu pozostaj¹cemu z ³¹cznoœci ze swoj¹ g³ow¹ – Piotrem (KK 22). 
To pasterskie pos³annictwo Piotra i kolegium Aposto³ów stanowi jeden z fundamentów Koœcio³a 
i jest ono kontynuowane przez hierarchiê Koœcio³a, czyli biskupów pod przewodnictwem 
(prymatem) nastêpcy œw. Piotra - papie¿a (KKK 881). Papie¿ – Biskup Rzymu i nastêpca œw. Piotra, 
widzialna g³owa Koœcio³a, jest fundamentem i Ÿród³em jednoœci zarówno biskupów, 
jak i wszystkich wiernych. Ma on pe³n¹, najwy¿sz¹ i powszechn¹ w³adzê nad Koœcio³em, któr¹ 
wykonuje w niczym nie skrêpowany sposób (KKK 882; DB 2,9). Kolegium Biskupów posiada w³adzê 
w Koœciele, kiedy dzia³a w ³¹cznoœci z Biskupem Rzymu, jako jego g³ow¹. Swoj¹ w³adzê wykonuje 
uroczyœcie na soborze powszechnym, zawsze jednak w ³¹cznoœci z papie¿em (KKK 883-884; KK 22; 
KPK kan. 336-337). Poszczególni biskupi s¹ widzialnym Ÿród³em i fundamentem jednoœci w swoich 
diecezjach (koœcio³ach partykularnych). Swoj¹ w³adzê i pastersk¹ troskê wykonuj¹ wspomagani 
przez kap³anów (prezbiterów) i diakonów (KKK 886; KK 23). Hierarchia Koœcio³a (biskupi 
pod przewodnictwem papie¿a) spe³nia trojakie zadania, mieszcz¹ce siê w obrêbie misji 
nauczania, uœwiêcenia i rz¹dzenia. Misja nauczania obejmuje g³oszenie Ewangelii oraz przekaz 
wiary otrzymanej od Chrystusa za poœrednictwem Aposto³ów, a tak¿e starania o ich nieomylny 
przekaz. Nieomylnoœæ udzielona jest papie¿owi i kolegium biskupów, gdy wykonuj¹ swój urz¹d 
nauczycielski, og³aszaj¹c definitywnie naukê dotycz¹c¹ wiary i obyczajów (KKK 888, 891; KK 25). 
Misja uœwiêcania obejmuje sprawowanie sakramentów, a szczególnie Eucharystii. Misja ta 
rozci¹ga siê równie¿ na modlitwê i pracê oraz przyk³ad ¿ycia i pos³ugê s³owa. (KKK 893; KK26). Misja 
rz¹dzenia obejmuje kierowanie powierzonym sobie Koœcio³em. W³adzê tê sprawuj¹ biskupi 
w sposób zwyczajny i bezpoœredni wobec swoich diecezji (KKK 895; KK 27). 

Zapamiêtajmy: hierarchia Koœcio³a to struktura, której pocz¹tek da³ sam Pan Jezus, kiedy 
Aposto³om i ich nastêpcom powierzy³ urz¹d nauczania (g³oszenia Ewangelii), uœwiêcania 
(sprawowanie sakramentów œwiêtych) i rz¹dzenia w Jego imieniu i Jego moc¹. Te zadania 
spe³nia dziœ w Koœciele kolegium biskupów pod przewodnictwem papie¿a, stanowi¹c 
autentyczn¹ hierarchiê Koœcio³a.
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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

E’mail: brunon.lomza@gmail.com 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

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

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

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

00 00 0013 , 16  (w koœciele na cmentarzu), 18

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Koœciele jest poœwiêcona œrodkom spo³ecznego przekazu. Si³ê 
mediów podkreœla Katechizm Koœcio³a Katolickiego, zauwa¿aj¹c ich wielki wp³yw na przekaz informacji oraz 
rozwój kultury i kszta³cenie. Jakim mog¹ byæ dobrem, wielokrotnie przekonywaliœmy siê podczas pielgrzymek 
papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw œw. Jana Paw³a II, a tak¿e papie¿a Benedykta XVI, a ostatnio papie¿a 
Franciszka; widzieliœmy podczas tylu transmisji z uroczystoœci koœcielnych, tylu programów katolickich. Wiemy, 
¿e media, jeœli chc¹, mog¹ byæ wspania³ym narzêdziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystaæ 
z dobrodziejstw mediów, ale pamiêtajmy, ¿e one powinny s³u¿yæ cz³owiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy te¿ 
o to, aby w³aœciwie i dla swojego ubogacenia umiejêtnie korzysta³o z nich nasze m³ode pokolenie. 

2. Dzisiaj rozpoczynaj¹ siê te¿ kwartalne dni modlitw za dzieci, m³odzie¿ i wychowawców. W kalendarzu 
liturgicznym pod dat¹ 18 wrzeœnia (jutrzejszy poniedzia³ek) przypada œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, patrona 
polskiej m³odzie¿y. Mimo up³ywu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem ¿ycia dla m³odego pokolenia. 

3. Na dobre rozpocz¹³ siê rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach grup 
parafialnych: 

Odnowa w Duchu Œwiêtym (wtorek po Mszy œw. o godz. 18 )
Zespó³ Soli Deo (próby w  pi¹tek - godz. 19 )
Schola dzieciêca (próby w  sobotê - godz. 9 )
Chór parafialny (próby w  œrodê po Mszy œw. o godz. 18 )
Ministranci (zbiórki w pi¹tek -  godz. 15 )
Wspólnota Przyjació³ Oblubieñca ( spotkania w czwartek - godz. 18 ) 
Ruch Rodzin Nazaretañskich (spotkania w poniedzia³ek o godz. 17 )
Rycerze Kolumba (ostatni pi¹tek miesi¹ca - godz. 18 )
Ró¿aniec rodziców za dzieci (pierwszego ka¿dego miesi¹ca o godz. 17 )
Wspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w niedzielê po Mszy œw. o godz. 7 )
Parafialny Zespó³ Caritas (spotkania w pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16 )
Parafialna œwietlica „Bonifacy” 
Ruch modlitewny Adoremus – adoracja w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca po Mszy Œw. o godz. 18  
Ruch dla ma³¿eñstw – Equipes Notre-Dame – informacja nt. spotkañ u ks. proboszcza 
Kó³ka ró¿añcowe – pierwsza niedziele miesi¹ca po Mszy Œw. o godz. 11  - konferencja

    Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê, 20 wrzeœnia – œw. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreañski, który zgin¹³ podczas 
przeœladowañ chrzeœcijan; œw. Pawe³ Chong Hasano, kleryk koreañski, i Towarzysze, którzy ponieœli œmieræ 
mêczeñsk¹ pomiêdzy 1839 a 1867 rokiem;
• w sobotê, 23 wrzeœnia – œw. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel 
Eucharystii i Matki Bo¿ej.
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