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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”. (J. 6,32)

Dwaj uczniowie rozmawiają z Je-
zusem, aby zapewnić sobie uprzywi-
lejowane miejsca w  Jego przyszłym 
Królestwie. Wyobraź sobie Jezusa, 
który tłumaczy Apostołom nowe za-
sady panowania, wielkości i służby. 

Jakub i  Jan, synowie Zebedeusza, 
podeszli do Jezusa i  rzekli: „Na-

uczycielu, pragniemy, żebyś nam 
uczynił to, o co Cię poprosimy”. On 
ich zapytał: „Co chcecie, żebym 
wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj 
nam, żebyśmy w  Twojej chwale 
siedzieli jeden po prawej, a  drugi 
po lewej Twej stronie”. Jezus im od-
parł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy 
możecie pić kielich, który Ja mam 
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja 
mam być ochrzczony?” Odpowie-
dzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus 
rzekł do nich: „Kielich, który Ja 
mam pić, wprawdzie pić będziecie; 

i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy 
również przyjmiecie. Nie do Mnie 
jednak należy dać miejsce po mojej 
stronie prawej lub lewej, ale dosta-
nie się ono tym, dla których zosta-
ło przygotowane”. Gdy usłyszało 
to dziesięciu pozostałych, poczęli 
oburzać się na Jakuba i Jana. A Je-
zus przywołał ich do siebie i  rzekł 
do nich: „Wiecie, że ci, którzy ucho-
dzą za władców narodów, uciska-
ją je, a  ich wielcy dają im odczuć 
swą władzę. Nie tak będzie między 
wami. Lecz kto by między wami 
chciał się stać wielkim, niech bę-
dzie sługą waszym. A kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech 
będzie niewolnikiem wszystkich. 
Bo i  Syn Człowieczy nie przyszedł, 
aby mu służono, lecz żeby służyć 
i dać swoje życie jako okup za wie-
lu”. 

W przyrodzie rośliny pną się ku 
górze, aby przewyższyć inne i otrzy-
mać więcej światła. Ludzie rywa-
lizują ze sobą i  starają się być lepsi 
jeden od drugiego, aby osiągnąć za-
mierzony cel. Apostołowie także nie 
są wolni od rywalizacji i pragnienia 
odniesienia sukcesu przy boku Jezu-
sa. Czy zauważasz w  sobie pragnie-
nie wielkości i chęć rywalizacji?

Jezus nie gani uczniów za takie 
pragnienia. Nie są one przeszkodą 
do bycia z  Nim. Wie, że potrzeba 
dominacji i sukcesu jest naturalnym 
ludzkim pragnieniem. Dodaje jed-
nak, że uczniowie w istocie nie zdają 
sobie sprawy, co oznaczają pierwsze 
miejsca przy Jego boku. Jezus zapra-
sza uczniów do prawdziwej wielko-
ści, której oni jeszcze nie rozumieją. 
Do wielkości w  czym zaprasza cię 
dziś Jezus?

Jezus każdemu, kto tego chce, 
daje okazję do wyróżnienia się. Wy-
różnienie się w służbie Chrystusowi 
wymaga jednak całkowitej zmiany 
sposobu widzenia wielkości. Jest to 
perspektywa podejmowania naj-
niższych posług i służby innym. To 
opcja tylko dla ambitnych. Słucha-
jąc ponownie słów Jezusa, zobacz, 
jak przyjmuje On uczniów z ich pra-
gnieniami i wyjaśnia sprawy, z któ-
rymi do Niego przychodzą. 

Porozmawiaj z  Jezusem o  tym, 
co zrodziło się w tym czasie w two-
im sercu. Możesz Mu oddać także te 
pragnienia, które do tej pory uwa-
żałeś za mało pobożne, lub za zbyt 
przyziemne. 

XXIX NIEDZIELA 
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BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
(Mk 10,35-45) 



1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyj-
ny. W swych modlitwach otoczmy kraje misyjne 
i  misjonarzy. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś 
na tacę, które są przeznaczone na misje. 

2. Dziś odbywa się kolejna akcja „Oddaj krew 
z  Chrystusem”. Krwiodawców zapraszamy do 
Centrum Katolickiego, do godziny 13.30. Należy 
zabrać ze sobą dowód osobisty.

3. Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewan-
gelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników 
służby zdrowia. Pamiętajmy o  nich w  naszych 
modlitwach.

4. Również jutro imieniny obchodzi ks. Łukasz An-
drzejczyk, wikariusz naszej parafii. Solenizan-
towi życzymy wielu łask Bożych, zdrowia oraz 
błogosławieństwa na drodze kapłańskiego życia 
i  posługi na wszystkich polach duszpasterstwa, 
które powierzył mu Pan. 

5. Matka Boża w  swych objawieniach wskazuje 
na różaniec, jako mistyczną broń i narzędzie Bo-
żych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy 
mieczem - naszym orężem jest między innymi 
różaniec. Codziennie w  naszym kościele odpra-
wiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich 
Parafian zapraszamy na tę modlitwę, która od-
mawiana jest od poniedziałku do piątku, o godz. 
17.00; w soboty po Mszy św. o godz. 18.00, a w nie-
dziele - po Mszy o godz. 12.00.

6. Październik jest dobrą okazją, aby zostać człon-
kiem koła różańcowego. Uczestnictwo w kole ży-
wego różańca to zaledwie jedna tajemnica, czyli 
dziesiątek różańca, który należy odmówić każ-
dego dnia. Osoby chętne do wstąpienia prosimy 
o kontakt z księżmi.

7. W  zakrystii można już zapisywać imiona i  na-
zwiska zmarłych, za których będziemy się modlić 
w  niedzielnych wypominkach. Prosimy kopert 
ze „zdrowaśkami” nie wrzucać na tacę, gdyż nie 
będą one wpisywane na listę.

8. Okres od 1 do 8 listopada to oktawa uroczystości 
Wszystkich Świętych - czas szczególnych Bożych 
łask dla Zmarłych. Dlatego przez te dni chcemy 
ich polecać Bożemu Miłosierdziu. Kartki, na któ-
rych zapisujemy imiona Zmarłych, możemy zna-
leźć w  gazetce parafialnej. Wypełnione, wraz 
z ofiarą, wrzucamy do skarbony z napisem „No-
wenna za zmarłych” lub przynosimy do zakrystii. 
W intencji Zmarłych przez dni oktawy będą spra-
wowane nieszpory i Msza św.

9. Dziś przed naszą świątynią jest prowadzona 
zbiórka pieniężna na operację półtorarocznej Ju-
lii Kierzkowskiej, która ma poważna wadę serca. 
Tylko operacja za granicą daje szansę na przy-
wrócenie dziecku zdrowia. Zabieg ten wiąże się 
jednak z  ogromnymi kosztami, przekraczający-
mi możliwości rodziny dziewczynki. Rodzice 
Julii gorąco proszą naszych Parafian o wsparcie 
i dziękują za każdą okazaną pomoc.

10. W tym tygodniu patronują nam:
• w poniedziałek, 18 października – św. Łukasz, 

ewangelista;
• w  środę, 20 października – św. Jan Kanty 

(1390-1473), prezbiter, profesor Akademii 
Krakowskiej, patron profesorów, studentów, 
młodzieży i szkół katolickich, szczególnie po-
magał potrzebującym;

• w piątek, 22 października – św. Jan Paweł II 
(1920-2005), papież, teolog, filozof, przyjaciel 
artystów, naukowców, pielgrzym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Do Jezusa Jan i Jakub
z prośbą swoją się udali:
„Spraw, abyśmy w Chwale Twojej,
z obu stron Twych zasiadali”.
Czy możecie pić z kielicha,
który Ja opóźnić mam,
albo przyjąć chrzest Mój własny,
który Muszę przyjąć Sam?
„Tak, możemy” zawołali,
choć nie znali sensu słów
odniesionych do kielicha 
i przyjęcia Jego chrztu.
„Z kielicha, z którego Ja pić będę

i wy kiedyś pić będziecie.
Chrzest, który Ja dziś przyjmuję
i wy też kiedyś przyjmiecie.
Miejsc po obu Moich stronach
z Góry rozdać Mi nie dano,
bo dostaną je ci wszyscy,
którym je przygotowano.
Wiecie, że władcy narodów
ciemiężą je tak, po prostu
narzucając im ciężary,
dają swoją władzę odczuć.
Niech nie będzie tak wśród was,
bo kto wielkim chciałby być,

musi być jak sługa wszystkich
i jak wasz niewolnik żyć.
Bo kto chciałby między wami,
pierwszym być wśród osób 
bliskich,
niechaj będzie tym ostatnim,
niewolnikiem dla tych wszystkich.
Bowiem Syn Człowieczy przyszedł
nie, aby służono Jemu
lecz by Sam mógł służyć innym,
życie za nich oddać Samemu”.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

18 października- poniedziałek
7.00 + Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
7.00 + Teresa i Franciszek Truchel – greg.
7.00 + Edmund Ustaszewski.
7.00 + Jadwiga – intencja od Maryli.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla siostry Joanny i całego zgromadzenia sióstr Serca 
Maryi.

18.00 + Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią).
18.00 + Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza 

parafią).
18.00 + Andrzej Milewski – greg.
18.00 + Sławomir Matysek – intencja od kolegi z pracy.
18.00 + Anna Paliwoda – intencja od rodziny.
18.00 + Jerzy Chojnowski i zmarli z rodziny Chojnowskich.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

19 października - wtorek
7.00 + Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
7.00 + Teresa i Franciszek Truchel – greg.
7.00 + Tomasz Orłowski.
7.00 + Jadwiga – intencja od Agnieszki.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Elżbiety z okazji 28. rocznicy urodzin.
18.00 + Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią).
18.00 + Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza 

parafią).
18.00 + Andrzej Milewski – greg.
18.00 + Marianna i Apolinary Dąbrowscy.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Elżbiety z okazji urodzin.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Doroty i Dariusza Zapert z okazji 30. rocznicy 
zaślubin oraz ich dzieci i wnuczek.

20 października - środa
7.00 + Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
7.00 + Teresa i Franciszek Truchel – greg.
7.00 + Marian Kowalewski.
7.00 + Kazimierz i Otylia Dąbrowscy.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i potrzebne łaski dla Barbary i Jerzego Tadajów 
z okazji kolejnej rocznicy zaślubin.

18.00 + Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią).
18.00 + Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza 

parafią).
18.00 + Andrzej Milewski – greg.
18.00 + Stanisław i Genowefa Kropiewniccy.
18.00 + Józef Obrycki oraz zmarli z rodzin Obryckich i Bagińskich.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Poli Maliszewskiej z okazji 3. rocznicy urodzin oraz 
dla jej rodziców.

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
21 października – czwartek 

7.00 + Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
7.00 + Teresa i Franciszek Truchel – greg.
7.00 + Eleonora i Bronisław Żebrowscy.
7.00 + Kazimierz Krachało.
7.00 + Marian i Stefania Zabłoccy.
18.00 + Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią).
18.00 + Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza 

parafią).
18.00 + Andrzej Milewski – greg.
18.00 + Stanisław Chojnowski.
18.00 + Stanisław Dzwonkowski oraz zmarli z rodziny 

Jakubczaków.
18.00 + Kamil Pupek – intencja od wspólnoty Gloriosa Trinita.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Janiny i Andrzeja z okazji kolejnej rocznicy zaślubin.
22 października – piątek 

7.00 + Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
7.00 + Teresa i Franciszek Truchel – greg.
7.00 + Tomasz Orłowski.
7.00 + Regina, Czesław i Grzegorz Romanowscy.
7.00 + Zmarli z rodzin Matusiewiczów, Wiktorowiczów oraz 

Kolinków.
7.00 + Antoni Wojsław – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią).
18.00 + Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza 

parafią).
18.00 + Andrzej Milewski – greg.
18.00 + Franciszek Wojtaszek – intencja od uczestników pogrzebu 

w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Aleksander Kowalczyk.

18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Agnieszki i Marka oraz dzieci Dominiki, Agaty 
i Mateusza.

23 października – sobota 
7.00 + Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
7.00 + Teresa i Franciszek Truchel – greg.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla rodziny Kaczyńskich.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i potrzebne łaski dla Aleksandra, Laury, Marcela 
i Julii oraz ich rodziców.

7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski dla Mateusza Dąbrowskiego.

18.00 + Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią).
18.00 + Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza 

parafią).
18.00 + Andrzej Milewski – greg.
18.00 + Henryk Kowalczyk – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Julii z okazji 6. rocznicy urodzin.
18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i potrzebne łaski dla Ireny i Stanisława 
Waszkiewiczów z okazji 45. rocznicy zaślubin.

24 października - niedziela
7.30 + Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
7.30 + Stanisław Bruszewski – w 1. rocznicę śmierci.
9.00 + Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią) 
9.00 + Andrzej Milewski – greg.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Dawida z okazji 18. rocznicy urodzin.
10.30 + Zofia i Florian Mikuccy; Marianna Lisiecka; Maria Łakus 

oraz Franciszek Obrycki.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Niny z okazji 14. rocznicy urodzin i Leny z okazji 
4. rocznicy urodzin.

12.00 Za Parafian.
16.00 + Jan Szydlik.
16.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30 + Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza 

parafią).
17.30 + Teresa i Franciszek Truchel – greg.
19.00 + Jadwiga Skrodzka – intencja od wspólnoty Gloriosa 

Trinita.
19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Adriana, Angeliki, Katarzyny i Julii.
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ŚWIATŁEM MALOWANE 

Należą do tradycyjnego wyposażenia kościołów 
i trudno je sobie bez nich wyobrazić. Są szczególnym 
rodzajem „obrazu” nie tylko dlatego, że wypełniają 
okna: aby zobaczyć co przedstawiają, konieczne jest 
światło! 

Oto witraże. Kawałki szkła, 
kolorowe i  malowane, połączone 
ramkami z  ołowiu, tworzące 
kompozycje figuralne 
(postacie ludzkie) lub 
ornamentalne (zdobnicze). 
A  wszystko osadzone 
wśród żelaznych sztab, 
które dzielą się na kwatery. 

Projekt witraża, 
w  formie rysunku, 
pierwotnie powstawał 
na desce, a  z  czasem 
na papierze, jak i dzisiaj. Według 
schematu tnie się kawałki szkła, 
maluje na nich szczegóły twarzy, 
ubioru, detale, a następnie, dla utrwalenia, 
wypala w  specjalnym piecu. Potem pozostaje 
żmudny ręczny montaż szkieł i  szkiełek w  całość. 
Dzieło wieńczy koniec w postaci osadzenia witraża 
w  oknie. Co zawiera, ukaże dopiero światło, które 
odtąd staje się jego prawdziwym „malarzem”. 

Witraże powstawały już w  starożytności, 
a rozpowszechniły się w średniowieczu. 
Z  czasem ta dziedzina sztuki 
zdobniczej zaczęła upadać. Lecz 
z powodzeniem odrodziła się w epoce 
secesji, na przełomie XIX i XX wieku. 
I trwa! 

Od początku witraże obecne są 
w  świątyniach. W  artystycznej wizji 
przedstawiają Trójcę Świętą, sceny 
z  życia Jezusa i  Maryi, wizreunki 
świętych. I  niezmiennie, obok 
swojej roli dekoracyjnej, spełniają 
tę najważniejszą: wyrażają wiarę 
i  cześć oddawaną Bogu. Zawierają 
też w  sobie symboliczne przesłanie: 
umiejscowione w  oknach kościoła 
stają się swoistą „granicą”, lecz 
zarazem i  „łącznikiem” między 
światem człowieka a  sferą świętości; 
między niebem a  ziemią; między 
światłem lampy zapalanej ludzką 
ręką a Światłem Boga, które nigdy nie 

gaśnie, niezmiennie uświadamiając potęgę i miłość 
Stwórcy wobec każdej istoty. Szczególne wrażenie 
witraże wywierają w  słoneczny dzień nie tylko 
przez intensywność „wydobycia” tego, co na nich się 

znajduje: piękne refleksy świetlne, padające 
wtedy na posadzkę, natychmiast 

przywodzą na myśl także prawa 
natury tak genialnie stworzonej 

przez Boga... 
Do historii sztuki 

przeszły wspaniałe witraże 
w  zabytkowych kościołach 
Francji, Niemiec, Włoch. 
Do najsławniejszych 
kościelnych witraży 
w  Polsce należą 

zaprojektowane przez 
naszych wybitnych artystów 

malarzy: Józefa Mehoffera 
(1869-1946) i  Stanisława 

Wyspiańskiego (1869-1907). To 
prawdziwe mistrzostwo i  w  formie, 

i w treści! 
W naszym kościele pw. Krzyża Świętego także są 

witraże. W artystycznej wizji, w owych „obrazach” 
malowanych światłem, przedstawieni zostali: 
Trójca Święta, św. Andrzej Bobola, św. Brunon 
z Kwerfurtu i  św. Wawrzyniec, Najświętsza Maryja 
Panna Ostrobramska – 
Matka Miłosierdzia, św. 
Wojciech, św. Stanisław, 
św. Gianna (Joanna) 
Beretta Molla i św. Matka 
Teresa z  Kalkuty, św. 
Stanisław Kostka i  bł. 
Karolina Kózkówna, 
św. Jacinta (Hiacynta) 
Marto i  św. Francisco 
(Franciszek) Marto – 
Dzieci z  Fatimy oraz ich 
krewna sługa Boża Lúcia 
(Łucja) dos Santos, św. 
Maksymilian Maria Kolbe 
i  św. br. Albert – Adam 
Chmielowski oraz św. 
Cecylia i  św. Marguerite-
Marie (Małgorzata Maria) 
Alacoque. W  witrażach 
naszego kościoła obecne 
są także anioły. 


