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SŁOWO BOŻE
(Mt 16, 1 - 4)

Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając Go na próbę, prosili 
o ukazanie im znaku z nieba. Lecz On im odpowiedział: «Wieczorem mówicie: "Będzie 
piękna pogoda, bo niebo się czerwieni", rano zaś: "Dziś burza, bo niebo się czerwieni 
i jest zasępione". Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? 
Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, 
prócz znaku Jonasza». Z tym ich zostawił i odszedł.    

 

Boże Ciało w Śmiłowicach
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Święci znani i nieznani
  Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu,

biskup i męczennik
12 lipca

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci

Brunon urodził się w 974 r. w ro-
dzinie grafów niemieckich w Kwerfurcie. 
W roku 986 uczył się w szkole katedralnej 
w Magdeburgu. Studia odbywał pod kie-
runkiem magistra Geddona. Tu zetknął się 
z metropolitą magdeburskim, Gizylerem,  
i z Thietmarem, późniejszym biskupem    
w Merserburgu, autorem znanej Kroniki. 
W roku 995 został mianowany kanonikiem 
katedralnym w Magdeburgu. W roku 997 
wraz z cesarzem Ottonem III udał się do 
Rzymu. Tu w roku następnym (998) 
wdział habit benedyktyńskiego mnicha na 
Awentynie w opactwie świętych Boniface-
go i Aleksego. Pięć lat wcześniej w tym 
samym klasztorze przebywał św. Woj- 
ciech i bł. Radzim. Brunon otrzymał jako 
imię zakonne Bonifacy.

W roku 999 złożył śluby zakonne.   
W tym samym czasie zaprzyjaźnił się ze 
św. Romualdem, który miał już sławę 
świętego męża i ojca nowej rodziny za-
konnej. W roku 1001 Bonifacy znalazł się 
wśród jego synów duchowych w eremie 

Pereum koło Rawenny. W tym samym 
roku jesienią udała się do Polski pierwsza 
grupa kamedułów z Pereum: Św. Jan i św. 
Benedykt. Misję tę zorganizował św. 
Romuald na prośbę cesarza Ottona III      
i króla polskiego, Bolesława Chrobrego. 
Mieli oni działać wśród Słowian nadod-
rzańskich. Do nich to miał się dołączyć 
Brunon. Dla wyjednania misji odpowied-
nich przywilejów papieskich, św. Romuald 
wysłał go do Rzymu. Papież Sylwester II 
chętnie udzielił wszystkich potrzebnych 
dla misjonarzy indultów. Brunon otrzymał 
także od papieża paliusz, a więc tym 
samym nominację na metropolitę misyjne-
go. Dawało mu to uprawnienia do miano-
wania biskupów na terenach misyjnych.   
Z niewiadomych przyczyn, sakrę biskupią 
Brunon Bonifacy otrzymał dopiero w roku 
1004 w Magdeburgu. W ten sposób stał 
się pierwszym metropolitą pogańskich 
Słowian zachodnich, do których był 
wysłany jako misjonarz.

>>>
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Strona ¯ywego Ró¿añca

Papieskie intencje modlitewne na lipiec 2018

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją 
pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez 
przyjaźń z Panem i braćmi.

Papieskie intencje modlitewne na sierpień 2018

Intencja powszechna: 

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły 
rodziny jako skarb ludzkości.

Złożona sytuacja polityczna na te-
renie Polski sprawiła, że Brunon zatrzymał 
się we Włoszech, a potem na dworze 
cesarza. W 1005 r. udał się na Węgry, aby 
tam szukać pola dla swojej działalności.  
W roku 1006 był w Polsce, by w roku 
następnym (1007) znaleźć się po raz drugi 
na Węgrzech. Papież wysłał go w tym 
samym czasie także do Kijowa, a nawet 
do Pieczyngów nad Morzem Czarnym. 
Wyprawę finansował zapewne Bolesław 
Chrobry. W roku 1008 Bonifacy był 
ponownie w Polsce i usiłował udać się     
z kolei do Szwecji, aby przez swoich ucz-
niów zorientować się w sytuacji tamtejsze-
go Kościoła. W 1009 roku udał się do 
Jaćwierzy z wyraźnym zamiarem rozpo-
częcia tam misji. Niestety, nie było mu 
dane dokończyć pomyślnie rozpoczętego 
dzieła. Według podania miał nawrócić nad 
Bugiem jednego z książąt jaćwieskich, 
Nothimera. Rywale księcia wykorzystali 
ten moment i pozbawili go władzy. Brunon 
zaś, z 18 towarzyszami, miał zginąć z ich 
ręki 9 marca 1009 roku, gdzieś w okoli-

cach Pojezierza Suwalskiego. Miał wów-
czas zaledwie 35 lat życia. Bolesław Chro-
bry wykupił jego ciało. Niestety, ślad         
o relikwiach Męczennika zaginął.

Brunon jest autorem trzech zacho-
wanych do dziś utworów pisanych: 
Żywotu św. Wojciecha, Listu do cesarza 
Henryka II (1008) i Żywotu Pięciu Braci 
Kamedułów (1008 lub 1009), zamordo- 
wanych przez na pół pogańskich 
pachołków królewskich. Styl i język tych 
pism wskazują na wysoką kulturę św. Bru-
nona.

Kult św. Brunona Bonifacego rychło 
rozszedł się po świecie. Już w roku 1040 
wychodzi jego żywot wpleciony przez św. 
Piotra Damiana do żywota św. Romualda. 
Jego cześć rozwijała się w zakonie 
kamedułów, a także w kolegiacie w Kwer-
furcie, której sam św. Bronon miał być 
fundatorem. W Martyrologium Rzymskim 
figuruje od XVI w. W XVII w. św. Brunon 
Bonifacy został uznany za patrona War-
mii, a w 1963 został ogłoszony głównym 
patronem diecezji łomżyńskiej.



Str. 4

INTENCJE MSZALNE
Lipiec 2018



Str. 5

INTENCJE MSZALNE
Sierpień 2018
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec 2018 - Październik 2018

7 lipiec 2018

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

21 lipiec 2018

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

4 sierpień 2018

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

18 sierpień 2018

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

1 wrzesień 2018

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

15 wrzesień 2018

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

29 wrzesień 2018

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

13 październik 2018

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

27 październik 2018

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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 Kącik kulinarnuy: Czarny ryż ze szparagami i zielonym 
groszkiem

Składniki:

● 20 dag czarnego ryżu
● 8 – 10 szparagów
● 10 dag mrożonego groszku
● zielona cebulka
● olej kokosowy (ok. łyżeczki)
● sól
● zielony pieprz
● sok oraz skórka starta z połowy limonki

Sposób przygotowania:

Ryż dokładnie płuczemy a następnie 
gotujemy w osolonej wodzie ok. 20 minut. 
Szparagi czyścimy i łamiemy na mniejsze 
kawałki. Groszek oraz szparagi gotujemy 
na parze 15 minut. Na patelni rozgrze-
wamy olej. Wrzucamy na patelnię ryż       
i smażymy ok. minuty. Dodajemy szpara-

gi oraz groszek. Doprawiamy pieprzem, 
dodajemy skórkę z limonki oraz sok. De-
likatnie (by nie połamać szparagów) mie-
szamy. Podajemy gorące, posypane 
zieloną cebulką. Możemy dodać też 
odrobinę parmezanu.

gmb

Kącik humoru
Bóg obiecał mężczyźnie, że będzie mógł 
znaleźć wierną żonę w każdym zakątku Ziemi.
A potem stworzył Ziemię okrągłą i śmiał się,     
i śmiał, i śmiał...

***
Dzwoni telefon.
Facet podnosi słuchawkę i słyszy:
- Mamy twoją teściową. Okup wynosi 100 tys. 
dolarów.
- A jak nie zapłacę?
- To ją sklonujemy!

***
Jaki jest szczyt bezczelności?
Zaśpiewać dziadkowi sto lat na 99 urodziny.

***
Jasiu pyta się mamy:
- Mamo czy to prawda, że naszymi przodkami 
były małpy? Tatuś mi tak mówił.
- Nie wiem synku czy to prawda, bo Twój tato 
nigdy mi nie mówił o swojej rodzinie.

***
Jasiu dlaczego codziennie spóźniasz się do 
szkoły?
Pyta nauczycielka.

- Bo na rogu jest ostrzeżenie: zmniejszyć 
prędkość "Szkoła"

***
Niesie dwóch facetów ciężką szafę na 22 piętro.
Nagle jeden mówi:
- Mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość.
- Zacznij od tej dobrej.
- Jesteśmy już prawie na 22 piętrze
- A ta zła?
- To nie ta klatka.

***
Wraca mąż ze szpitala gdzie odwiedzał ciężko 
chorą teściową i zły jak nieszczęście mówi do 
żony:
- Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo 
wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami.
- Nie rozumiem - mówi żona - wczoraj lekarz 
powiedział mi, że mama jest umierająca!
- Nie wiem co on tobie powiedział, ale mnie  
radził przygotować się na najgorsze.

***
Siedzi Jasio w szkole.
Nauczycielka się pyta:
- Jasiu gdzie leży Kuba?
- Kuba leży w domu jest chory!
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Papież Franciszek: "Chrzest wymaga wyrzeczenia się szatana.   

I przyniesie trudne doświadczenia" (2 maja 2018)
Zastanówmy się najpierw nad wodą, na 

którą przyzywana jest moc Ducha Świętego, aby 
miała siłę odradzającą i odnawiającą (por. J 3, 5   
i Tt 3, 5). Woda jest źródłem życia i zdrowia, a jej 
brak powoduje zamieranie wszelkiej płodności, jak 
to się dzieje na pustyni. Jednakże woda może być 
również przyczyną śmierci, gdy zatapia swymi 
falami lub w dużych ilościach wszystko niszczy. 
Wreszcie woda może obmywać, przemywać, 
oczyszczać.

Wychodząc z tej powszechnie uzna-
wanej symboliki naturalnej, Biblia opisuje Boże 
działania i obietnice poprzez znak wody. Znajduje-
my pewne wyrocznie Pana wypowiedziane ustami 
proroków, jak na przykład Izajasza: "wyleję wodę 
na spieczoną ziemię" (44,3); a u Ezechiela: 
"Pokropię was czystą wodą, aby was oczyścić" 
(36,25).

Dlatego Kościół przyzywa Ducha nad 
wodą "aby wszyscy, przez chrzest pogrzebani 
razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali 
do nowego życia" (Obrzędy chrztu dzieci, n. 54). 
Modlitwa poświęcenia mówi, że Bóg przygotował 
wodę "aby wyrażała łaskę chrztu świętego" i przy-
pomina główne zapowiedzi biblijne: nad wodami 
początku świata unosił się Duch Boży, aby uczynić 
je zalążkiem życia (por. Rdz 1,1-2); woda potopu 
oznaczała kres grzechu i początek nowego życia 
(por. Rdz 7, 6-8,22); przez wody Morza Czerwone-
go synowie Abrahama zostali wyzwoleni z niewoli 
egipskiej (por. Wj 14,15-31). W związku z Jezusem 
przypomniano chrzest w Jordanie (por. Mt 3,13-
17), krew i wodę, które wypłynęły z Jego boku (por. 
J 19,31-37), i nakaz wystosowany do uczniów, aby 
chrzcili wszystkie narody w imię Trójcy Świętej 
(por. Mt 28,19). Mocni tą pamięcią prosimy Boga, 
by zesłał na wodę chrzcielną łaskę Chrystusa, 
który umarł i zmartwychwstał (por. Obrzędy chrztu 
dzieci, n. 54). W ten sposób woda ta zostaje prze-
mieniona w wodę niosącą w sobie Ducha 
Świętego. I tą wodą posiadającą moc Ducha 
Świętego chrzcimy dzieci, dorosłych, wszystkich.

Po poświęceniu wody chrzcielnej trzeba 
usposobić serce, aby przystąpić do chrztu. Dzieje 
się to poprzez wyrzeczenie się szatana i wyznanie 
wiary - dwa akty ściśle ze sobą powiązane. Na ile 

mówię "nie" propozycjom diabła - tego, który dzieli 
- na tyle jestem w stanie powiedzieć "tak" Bogu, 
który wzywa mnie, bym upodobnił się do Niego    
w myślach i czynach. Diabeł dzieli, natomiast Bóg 
zawsze łączy wspólnoty, ludzi w jeden lud. 

Nie można przylgnąć do Chrystusa 
stawiając warunki. Konieczne jest oderwanie się 
od pewnych więzów, aby móc naprawdę podjąć 
inne. Pewni ludzie, którzy nie znają w pełni swej 
tożsamości, nie potrafią z nią sobie poradzić, 
mówią "Pan Bogu świeczkę, a diabłu ogarek". Ale 
tak nie można być: albo jesteśmy z Bogiem, albo  
z diabłem. Dlatego wyrzeczenie się szatana jest 
aktem wiary, są one ze sobą ściśle związane. 
Trzeba zerwać mosty, pozostawiając je za sobą, 
aby podjąć nową Drogę, którą jest Chrystus.

Odpowiedź na pytania - "Czy wyrzekasz 
się szatana, wszystkich jego dzieł i wszystkich jego 
pokus" - sformułowana jest w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej: "Wyrzekam się". W ten sam 
sposób wyznawana jest wiara Kościoła, gdy 
mówimy: "Wierzę". Jest to decyzja odpowiedzial-
na, która wymaga przełożenia na konkretne gesty 
ufności w Bogu. Akt wiary zakłada pewne 
zobowiązanie, w którego wytrwałym dochowaniu  
w różnych sytuacjach i doświadczeniach życia 
pomoże sam chrzest  Pamiętajmy o prastarej 
mądrości Izraela: "Synu, jeżeli masz zamiar służyć 
Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie!" 
(Syr 2, 1).

Wyrzeczenie się grzechu, pokus złego, 
szatana, będących źródłem i przyczyną wszel- 
kiego grzechu, a w sensie pozytywnym wiara w to, 
w co wierzy Kościół to nie akty chwilowe, ograni-
czone do chwili chrztu; są to postawy, które 
towarzyszą całemu rozwojowi i dojrzewaniu życia 
chrześcijańskiego.

Drodzy bracia i siostry, kiedy zanu- 
rzamy rękę w wodzie święconej i czynimy znak 
krzyża, pomyślmy z radością i wdzięcznością       
o chrzcie, który otrzymaliśmy i odnówmy nasze 
"Amen", bowiem woda święcona przypomina nam 
o naszym chrzcie, i ponawiamy nasze "Amen", 
wyrażając radość, że mogę żyć jako zanurzony    
w miłości Trójcy Świętej. Dziękuję.
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