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Wyobraź sobie wieczernik 
i  zgromadzonych tam uczniów, 
którym trudno jest uwierzyć 
w zmartwychwstanie. Przyjrzyj się 
im, spróbuj znaleźć się wśród nich. 
Do Apostołów dołączają ucznio-
wie, którzy wracają z Emaus. Mają 
coś ważnego do opowiedzenia.

Uczniowie opowiadali, co ich 
spotkało w drodze i jak poznali 

Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy 
rozmawiali o tym, On sam stanął 
pośród nich i rzekł do nich: „Pokój 
wam!” Zatrwożonym i  wylękłym 
zdawało się, że widzą ducha. Lecz 
On rzekł do nich: „Czemu jesteście 
zmieszani i  dlaczego wątpliwości 
budzą się w  waszych sercach? Po-
patrzcie na moje ręce i nogi: to Ja 
jestem. Dotknijcie Mnie i  przeko-
najcie się: duch nie ma ciała ani 
kości, jak widzicie, że Ja mam”. 

Przy tych słowach pokazał im swo-
je ręce i nogi. Lecz gdy oni z rado-
ści jeszcze nie wierzyli i pełni byli 
zdumienia, rzekł do nich: „Macie 
tu coś do jedzenia?” Oni podali 
Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął 
i spożył przy nich. Potem rzekł do 
nich: „To właśnie znaczyły słowa, 
które mówiłem do was, gdy byłem 
jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie 
w  Prawie Mojżesza, u  Proroków 
i  w  Psalmach”. Wtedy oświecił 
ich umysły, aby rozumieli Pisma. 
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w  imię 
Jego głoszone będzie nawrócenie 
i  odpuszczenie grzechów wszyst-
kim narodom, począwszy od Je-
ruzalem. Wy jesteście świadkami 
tego”.

„Pokój wam” to pierwsze sło-
wa, którymi zwrócił się Jezus do 
uczniów. To odpowiedź na ich 
lęk, niepewność, brak zrozumie-
nia tego, co się stało. Spróbuj wy-
obrazić sobie Jezusa, który mówi 
do ciebie słowa o pokoju i pragnie 
obdarować cię pokojem serca. Po-
bądź przez chwilę w  tym wyobra-
żeniu.

Jezus chce, aby uczniowie 
uwierzyli. Wie jednak, że są pełni 
wątpliwości. Nie ma do nich o  to 
pretensji. Pozwala im się dotknąć. 
Jezus nie ma też pretensji o to, gdy 
ty masz wątpliwości. On zna two-
je serce i  widzi, że chcesz poznać 
prawdę i  szukasz jej. Czy pozwa-
lasz sobie na to, żeby przyznać się 
przed sobą i przed Bogiem, że wąt-
pisz?

Uczniowie już wiedzą, że Jezus 
prawdziwie zmartwychwstał, ale 
to nie koniec, a  dopiero początek. 
Teraz stali się świadkami wypeł-
nienia proroctw. Jeszcze tego nie 
rozumieją, ale Jezus oświeca ich 
umysły i serca. Podobnie nas, któ-
rzy nieraz słyszymy Słowo, którego 
nie rozumiemy Jezus chce uczyć. 
Wsłuchując się w  treść Ewangelii, 
zwróć uwagę na słowa, które naj-
bardziej cię poruszają. 

Porozmawiaj przez chwilę z Je-
zusem. Powiedz Mu o swoich wąt-
pliwościach, lękach. Jeśli potrzebu-
jesz, poproś o pokój serca.

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 24,35-48 



1. 1. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym 
w drodze do Niebieskiej Ojczyzny. Chrystus gro-
madzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia 
nam pisma; w  sakramentalnych znakach sam 
staje się pokarmem, byśmy nie ustali w  drodze. 
W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym pro-
śmy Pana Jezusa szczególnie o  to, aby pozwolił 
nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo 
Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco 
więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

2. Od pewnego czasu przy wyjściu z  kościoła są 
wyłożone fragmenty z  Pisma Świętego. Można 
je zabrać wychodząc z kościoła, aby je rozważać 
i uczynić z nich inspirację do osobistej modlitwy.

3. W poniedziałek, 19 kwietnia na Mszę św. o godz. 
18.00, zapraszamy na kolejne spotkanie „Józefo-
we”

4. W  piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa 
i męczennika; głównego patrona Polski. 

5. W  piątek imieniny obchodzi ks. kanonik Jerzy 
Średnicki. Z  tej okazji Solenizantowi składamy 
serdeczne życzenia wielu łask Bożych w  życiu 
osobistym i pomyślności na drodze sprawowania 
kapłańskiej posługi w naszej wspólnocie.

6. W następną niedzielę, 25 kwietnia o godz. 13.30, 
zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujących 
się do Pierwszej Komunii św. w trzecim terminie, 
tj. 23 maja.

7. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą 
i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii.

8. Dziś przed kościołem przeprowadzana jest zbiór-
ka na rehabilitację naszej parafianki Agnieszki 
Brzostowskiej. Za okazane serce składamy ser-
deczne Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Szli uczniowie, którzy w drodze 
do Emaus, Jezusa poznali
i o swym zdarzeniu innym
z wielką atencją opowiadali.
Stanął Jezus między nimi.
„Pokój wam” - wszystkich 
pozdrowił.
Wylękłych, że widzą ducha,
tymi słowy uspokoił:
„Czemu zmieszani jesteście?
Skąd te w sercach wątpliwości?
Patrzcie na ręce i nogi Moje.
Duch nie ma ciała, ni kości.
To Ja jestem, Mnie dotknijcie.

Przekonajcie się, nie czujcie trwogi”.
Przy tych słowach im pokazał
ręce oraz Swoje nogi.
Gdy oni z radości jeszcze
nie wierzyli ze zdumienia,
rzekł im Jezus uśmiechnięty:
„Macie tu coś do jedzenia?”
A oni podali jemu
kawałek pieczonej ryby,
który wziął i spożył przy nich,
by ich wątpliwości prysły.
„To właśnie znaczyły słowa,
które mówiłem, gdy byłem z wami.
Musi się wypełnić wszystko

co prorocy napisali
o Mnie w Psalmach
i w Prawie Mojżesza”.
Aby Pisma zrozumieli 
umysły ich pooświecał.
I potem rzekł do nich jeszcze:
„Tak jest w Piśmie napisane.
Mesjasz będzie cierpiał bardzo.
Dnia trzeciego zmartwychwstanie.
I głoszone w Jego imię
będzie grzechów odpuszczenie
dla wszystkich narodów świata”.
Wyście świadków pokoleniem.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

W  każdą niedzielę o  godz. 9.00, transmitowa-
na jest Msza św. z  naszego kościoła. Osoby za-
interesowane mogą w  ten sposób uczestniczyć 
w  Eucharystii, za pośrednictwem naszej strony 
internetowej www.krzyz.lomza.pl Bardzo gorąco 
dziękujemy Panom Aleksandrowi Pladze, Stani-
sławowi Żebrowskiemu oraz Adamowi Żebrow-
skiemu, którzy od wielu miesięcy bezinteresownie 
realizują ten przekaz TV.
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CODZIENNA „KROMKA SŁOWA”



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

19 kwietnia – poniedziałek 
7.00 + Marek Doliński - greg.
7.00 + Janina Samluk - greg.
7.00 + Zmarli z rodzin Błońskich i Pościaków.
7.00 + Janina Zyskowska.
7.00 + Agata Staśkiewicz.
18.00 + Czesława Chrostowska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Zofia i Józef Kokosińscy - greg.
18.00 + Tomasz Grzegorz Myszko – w 22. rocznicę śmierci.
18.00 + Barbara Porowska.
18.00 + Józef Borkowski.
18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski dla Ewy i Jana Żelaznych z okazji 34. 
rocznicy zaślubin oraz dla ich dzieci i wnuków.

20 kwietnia – wtorek 
7.00 + Marek Doliński - greg.
7.00 + Zofia i Józef Kokosińscy - greg.
7.00 + Jan, Jadwiga, Michał i zmarli z rodziny 

Krasnowskich.
7.00 + Andrzej Mężyński oraz zmarli z rodziny 

Mężyńskich.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski dla Elżbiety i Krzysztofa Pawelczyków 
z okazji 40. roczny zaślubin oraz dla ich dzieci 
i wnuków.

18.00 + Czesława Chrostowska – greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Janina Samluk - greg.
18.00 + Marianna – w 2. rocznicę śmierci, Jerzy i Bogusław 

oraz zmarli z rodziny Gierejczyków.
18.00 + Władysław Dzbeński – w 17. rocznicę śmierci 

i Kazimiera.
18.00 + Zygmunt Bochiński – w 23. rocznicę śmierci oraz 

zmarli z rodziny Borzymowskich.
18.00 + Marian Kowalewski.

21 kwietnia – środa 
7.00 + Janina Samluk – greg.
7.00 + Zofia i Józef Kokosińscy - greg.
7.00 + Kamil Pupek – intencja od wspólnoty Gloriosa 

Trinita.
7.00 + Mirosława Nieradko.
7.00 + Za dusze czyśćcowe.
18.00 + Czesława Chrostowska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Marek Doliński - greg.
18.00 + Helena.
18.00 + Jan Truszkowski oraz Jadwiga i Stanisław Grądzcy.
18.00 + Wioletta Kapelewska.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

22 kwietnia – czwartek 
7.00 + Marek Doliński - greg.
7.00 + Janina Samluk - greg.
7.00 + Stefania Kilian.
7.00 + Jerzy Chojnowski – intencja z okazji imienin.
7.00 + Kazimiera i Henryk – w 9. rocznicę śmierci 

Staniszewscy.
18.00 + Czesława Chrostowska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Zofia i Józef Kokosińscy - greg.
18.00 + Paweł Arnister – w 20. rocznicę śmierci oraz 

Tadeusz Mocarski.
18.00 + Witold Nowociński – w 1. rocznicę śmierci.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące i nie mające pomocy 

ze strony bliskich.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski dla Dominika z okazji 2. rocznicy 
urodzin oraz dla jego rodziców.

23 kwietnia – piątek 
7.00 + Marek Doliński - greg.
7.00 + Zofia i Józef Kokosińscy - greg.
7.00 + Kazimierz Zacharzewski – w 3. rocznicę śmierci 

oraz zmarli z rodzin Zacharzewskich i Baranowskich.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski dla Stanisławy i osób które się nią 
opiekują.

7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Jerzego 
Tadaja.

18.00 + Czesława Chrostowska – greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Janina Samluk - greg.
18.00 + Wojciech Szulc i Jan Dymarski.
18.00 + Wacław Bielski.
18.00 + Halina Rogowska – w 1. rocznicę śmierci.

24 kwietnia – sobota
7.00 + Janina Samluk - greg.
7.00 + Zofia i Józef Kokosińscy - greg.
7.00 + Helena Cepowicz – w 6. rocznicę śmierci oraz Jan 

i Wiesław.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski dla Emilii Konert z okazji 7. rocznicy 
urodzin.

18.00 + Czesława Chrostowska – greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Marek Doliński - greg.
18.00 + Anna i Stanisław Bajkowscy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski dla Agaty i Jana Krysiuków z okazji 
28. rocznicy zaślubin.

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
potrzebne łaski dla Sylwii z okazji 24. rocznicy 
urodzin oraz dla Łukasza.

18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Marcela 
Łukasza z okazji 2. rocznicy urodzin oraz dla jego 
rodziny.

25 kwietnia – niedziela
 4 niedziela wielkanocna

7.30 + Marek Doliński - greg.
7.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Mirosławy 
oraz jej dzieci i wnuków.

8.15 + Za zmarłych wspominanych w wypominkach 
całorocznych.

9.00 + Zofia i Józef Kokosińscy - greg.
9.00 + Kazimierz Lubak – w 3. rocznicę śmierci.
9.45 + Zenon Lipiński – w 6. rocznicę śmierci.
10.30 + Wojciech Borkowski – intencja z okazji imienin.
11.15 + Józef Śmiarowski, Bogdan Komorowski, Bronisław 

Gardocki, Adam Pietrasik.
12.00 Za Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski dla Krystyny i Henryka Kamińskich 
z okazji. 

16.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
potrzebne łaski dla Janiny i Krzysztofa Chętników 
z okazji 20. rocznicy zaślubin oraz dla całej ich 
rodziny.

16.45 + Alina Wąsowicz – intencja od sąsiadów.
17.30 + Czesława Chrostowska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
17.30 + Janina Samluk - greg.
18.15 + Wioletta Kapelewska. 
19.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Kazimierza.
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CZTERY ŻYWIOŁY
ZIEMIA

Ma liczne definicje: trzecia planeta w  oddale-
niu od Słońca w jego układzie; wierzchnia warstwa 
lądu jako gleba (uprawna, urodzajna, jałowa); grunt 
pod nogami; teren o  określonej własności; kraina 
historyczna, geograficzna; życiowa przestrzeń ludzi. 
Oto ziemia. Żywi i daje schronienie wszystkim isto-
tom. Ale kiedy się trzęsie lub osuwa, zabija i niszczy. 

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Ten 
bardzo znany wers rozpoczyna pierwszą w  Bi-
blii Księgę Rodzaju, czyli dzieje początków świata 
i  ludzkości. To właśnie z  prochu ziemi Bóg ulepił 
człowieka i tchnął w jego nozdrza życie; to na ziemi 
umieścił go w ogrodzie Eden. Kolejna biblijna księ-
ga, Księga Wyjścia, poświęcona jest losowi Izraeli-
tów w niewoli egipskiej oraz ich ucieczce i wędrów-
ce do Ziemi Obiecanej. To ziemia nie tylko w sensie 
fizycznym: dla tego ludu jest przede wszystkim da-
rem Boga. 

Ziemia pojawia się także w  przypowieściach 
Jezusa, przez które głosił królestwo Boże i wzywał 
do nawrócenia, zwykle w  kontekście siewu i  od-
niesienia do ustanowionych przez Boga praw na-
tury, którym podlega także człowiek. Przykładem 
przypowieść o nasieniu kiełkującym, zamieszczona 
w Ewangelii św. Marka: „(...) Z królowaniem Bożym 
ma się rzecz podobnie jak z człowiekiem, który rzu-
ci ziarno w ziemię. Śpi nocą, a za dnia czuwa, a tym-
czasem ziarno kiełkuje i  wzrasta; on zaś nie wie 
nawet, jak się to dzieje. Ziemia wydaje owoc sama 
z siebie: najpierw łodygę, potem kłos, wreszcie kłos 
pełen ziarna. A  gdy owoc na to zezwala, natych-
miast zapuszcza sierp, bo nadeszły żniwa”. W  ko-
lejnej opowieści, także utrwalonej przez św. Marka, 
Jezus przyrównuje królestwo Boże do maleńkiego 
ziarna gorczycy, które rzucone w  ziemię „(...) Wy-
puszcza tak wielkie gałęzie, że ptaki niebieskie 
w cieniu jego gnieździć się mogą”. Sens tej przypo-
wieści polega na uświadomieniu słuchaczom kon-
trastu między „kiełkującą” publiczną działalnością 
Jezusa, której są świadkami a  królestwem Bożym 
w całej jego potędze. 

Wyraz „ziemia” ma w  sobie także wydźwięk 
emocjonalny. Jest Ziemia Święta, w której narodził 
się, nauczał i czynił cuda, a także ukrzyżowany zo-
stał i  zmartwychwstał Jezus; jest ziemia ojczysta 
i ziemia przodków, tak bardzo związana z ojcowiz-
ną. 

W  języku potocznym również bez ziemi ani 
rusz! Jest ziemia mlekiem i miodem płynąca, moż-
na twardo stąpać po ziemi, zapaść się pod ziemię, 
wytrząsnąć coś spod ziemi, wyrosnąć spod ziemi, 
poruszyć niebo i ziemię, zetrzeć coś z powierzchni 
ziemi, a  przy poszukiwaniu zguby zawołać „Roz-
stąp się ziemio!”. Można życzyć zmarłemu, by zie-
mia lekką mu była, ale i samemu trzeba kiedyś pójść 
do ziemi lub gryźć ziemię. Komuś nogi wrastają 
w  ziemię, komuś ziemia pali się pod nogami, ktoś 
komuś życzy, aby święta ziemia go nie nosiła, ktoś 
lub coś jest nie z tej ziemi. A polskie porzekadła za-
pewniają, że z próżnującej roli tylko oset wschodzi, 
zaś na dobrej roli i chude ziarnko wzejdzie. 

Cytaty: Pismo Święte Nowego Testamentu, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1957.

Są cudem, pięknem i potęgą stworzonymi przez Boga. W filozofii starożytnej uważane były za ele-
menty tworzącej świat materii. Obecne w Piśmie Świętym i ludzkiej egzystencji. Ściśle ze sobą powią-
zane w dosłowności i symbolice: cztery żywioły – ogień, powietrze, woda i ziemia.


