„Nauczcie się nazywać białe białym, a czarne czarnym;
zło złem, a dobro dobrem.
Nauczcie się grzech nazywać grzechem,
a nie wyzwoleniem i postępem,
choćby cała moda i propaganda były temu przeciwne”.
(Jan Paweł II, marzec 1981 r.)

POSŁANI W POKOJU
CHRYSTUSA

„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.
(J. 6,57)
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Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg. św. Jana (J 21,1-19 )
Na początku tej modlitwy uświadom sobie, że rozpoczynasz czas osobistego spotkania z Panem. To moment, kiedy możesz nawiązać kontakt
ze swoim sercem, z rzeczywistością,
która cię otacza. W tym wszystkim
jest obecny Bóg.
ezus znowu ukazał się nad Jeziorem
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten
sposób: Byli razem Szymon Piotr,
Tomasz, zwany Didymos, Natanael
z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę
łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli
do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął
na brzegu. Jednakże uczniowie nie
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus
rzekł do nich: „Dzieci, macie coś do
jedzenia?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”.
On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć
po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”.
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa
ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę
– był bowiem prawie nagi – i rzucił się
wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą
sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie
było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną
rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus:
„Przynieście jeszcze ryb, które teraz
złowiliście”. Poszedł Szymon Piotr
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i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu
trzech. A pomimo tak wielkiej ilości
sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich
Jezus: „Chodźcie, posilcie się!” Żaden
z uczniów nie odważył się zadać Mu
pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli,
że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął
chleb i podał im – podobnie i rybę. To
już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom
od chwili, gdy zmartwychwstał.
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus
do Szymona Piotra: „Szymonie, synu
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli
ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie,
Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do
niego: „Paś baranki moje”. I znowu,
po raz drugi, powiedział do niego:
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu
po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana,
czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr,
że mu po raz trzeci powiedział: „Czy
kochasz Mnie?” I rzekł do Niego:
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,
że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus:
„Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy,
opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką
śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź
za Mną!”
Historia zatacza koło – uczniowie
znów spotykają Jezusa po nieudanym

połowie ryb. Jednak nie wrócili do
punktu wyjścia – nie są już tymi samymi ludźmi, co w momencie pierwszego powołania. W ich życiu wiele
się zmieniło. Spróbuj przypomnieć
sobie moment w twoim życiu, kiedy
historia zatoczyła koło. Stałeś przed
tą samą sytuacją, ale bogatszy o nowe
doświadczenie. Jakie jest teraz twoje
podejście?
Po pojmaniu Jezusa Piotr trzy raz
wyparł się swojego Mistrza. Teraz Jezus trzykrotnie zadaje Piotrowi pytanie o miłość. W ten sposób stworzył
przestrzeń do tego, aby Jego uczeń
spotkał się z wybaczeniem, akceptacją i przyjęciem. Jakie twoje zranienia
lub błędy, których nie potrafisz sobie
wybaczyć, potrzebują takiego uzdrowienia, którego doświadczył Piotr nad
Jeziorem Tyberiadzkim?
Piotr w chwili próby zaparł się Jezusa, nie było go pod krzyżem, przed
zmartwychwstaniem ukrywał się
wraz z innymi apostołami. Patrząc
po ludzku, Piotrowi można wiele zarzucić. Jednak Jezus ponawia swoje
zaproszenie, które trzy lata wcześniej
skierował do swojego ucznia: pójdź
za Mną! Za moment usłyszysz ponownie Ewangelię. Zwróć uwagę, co czujesz na myśl, że Bóg nie zrywa swojej
relacji z człowiekiem mimo popełnianych błędów, a nawet zdrady.
Porozmawiaj z Panem Jezusem
o Jego spojrzeniu na ciebie i twoje życie przez pryzmat Jego miłości.
Chwała Ojcu…
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze
Zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb.
Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.
2. Dziś, w całej Polsce, obchodzona jest po raz kolejny
Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To
zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością
Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to
czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek
i sobota miesiąca.
4. Czwartek to dzień modlitw o nowe i dobre powołania
do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
5. W pierwszy piątek miesiąca jest okazja do spowiedzi
i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu
Jezusa.
• godz. 7.00 - Msza święta z Nabożeństwem do Serca
Pana Jezusa.
• godz. 17.00 - Droga Krzyżowa z Komunią Św.
• godz. 18.00 - Msza święta z nabożeństwem do Serca
Pana Jezusa.
• Spowiedź - pół godziny przed nabożeństwami.
6. Pierwsza sobota miesiąca to dobra okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. Zapraszamy na
Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Członków Kół Różańcowych i wszystkich chętnych zapraszamy na Mszę św.
o godz. 7.00, po której odmówimy różaniec i dokonamy
zmiany tajemnic.
7. Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób
szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela.
W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy św.
o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii Loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych,
którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy w swoich domach.
8. Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą
wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby
podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się
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również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących
pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt
swoim bliskim.
Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi
Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami Ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.
We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej
Maryi Panny - Królowej Polski, głównej Patronki naszej
Ojczyzny. To także kolejna (231.) rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej
świątyni będą sprawowane w porządku niedzielnym.
Także we wtorek (3 maja) zapraszamy na Mszę Świętą
o godz. 16.00 wszystkich tegorocznych maturzystów. Będziemy się modlić w ich intencji, o pomyślność na egzaminach maturalnych oraz o mądre, życiowe wybory.
W piątek, 6 maja, w liturgii będziemy obchodzili święto
świętych Apostołów Filipa i Jakuba.
Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii odbędzie się za tydzień, 8 maja, o godz. 12.00. Ze względu na liczny udział rodzin dzieci pierwszokomunijnych,
zachęcamy do udziału w niedzielnej Eucharystii o innej
godzinie.
Ze względu na Pierwszą Komunię Świętą sakrament
Chrztu św. w tym miesiącu udzielany będzie na Mszy
Św. o godz. 10.30.
W najbliższą niedzielę, 8 maja, przypada czwarta niedziela Wielkanocy nazywana popularnie Niedzielą Dobrego
Pasterza. Będziemy obchodzić ją po raz kolejny jako
Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W ten
sposób rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do
służby w Kościele.
Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą i ofiarą
wspierają potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za złożone
ofiary na tacę, indywidualnie i przelewy na konto bankowe przeznaczone na nowo powstający ołtarz w prezbiterium naszej świątyni.
W tym tygodniu patronują nam:
• poniedziałek, 2 maja – Święty Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła;
• wtorek, 4 maja – Święty Florian (III/IV w.), męczennik, patron hutników i strażaków;
• piątek, 6 maja – Święci Apostołowie Filip i Jakub,
najbliżsi uczniowie i świadkowie działalności Jezusa.

EWANGELIA DLA DZIECI
Trzeci raz od Zmartwychwstania
Jezus uczniom się ukazał,
nad Jeziorem Tyberiadzkim,
gdy nad brzegiem się przechadzał.
Do łowiących uczniów w łodzi
krzyknął: "Po prawej zarzućcie, dzieci".
Zarzucili, jak im kazał .
Mnóstwo ryb złowili w sieci.
Wtedy właśnie rozpoznali,
że to Pan ich z brzegu woła.
Piotr, gdy tylko Go rozpoznał,
wpław się rzucił w toń jeziora.
A gdy byli już na brzegu,

na ognisku rozpalonym
ryby upiekli złowione,
aby czuć się posilonym.
Wtedy Jezus Piotra spytał:
"Czy miłujesz Piotrze Mnie?"
Gdy trzykrotnie to powtórzył,
Piotr zasmucił bardzo się.
"Panie, przecież Ty wiesz dobrze
wszystko
i wiesz, że ja kocham Cię"
Piotr Mu na to odpowiedział,
długo nie wahając się.
"Paś więc owce i baranki moje"

Jezus rzekł mu na te słowa.
W nich pokazał Swoją wolę,
kto ma być głową Kościoła.
Rzekł mu: "Gdy się zestarzejesz,
to wyciągniesz swoje ręce,
inny wówczas cię opasze,
poprowadzi dokąd nie chcesz".
Jaką śmiercią Go uwielbi,
tak pokazał Jezus jemu,
że na krzyżu życie odda,
jak życie oddał Samemu.
MZ

INTENCJE MSZALNE
7.00
7.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

7.30
7.30
9.00
9.00
9.00
10.30
10.30
10.30
12.00
12.00
16.00
16.00

17.30
19.00
19.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
7.00
7.00
7.00

2 maja - poniedziałek
+ Marian Kołakowski – greg.
+ Janina Bartlińska – greg.
+ Zygmunt Szulc.
+ Stanisław Ciemiewicz.
+ Mariusz Liberacki – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Jan i Regina Mocarscy – greg. (ks. Przemysław
poza parafią).
+ Romualda Lengiewicz – greg.
+ Irena Lucyna Wagner.
+ Zdzisław Sulkowski – w 5. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Arkadiusza.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla wspólnoty „Przyjaciele
Oblubieńca” z wdzięcznością za wsparcie
w chorobie i dalsze Boże prowadzenie w leczeniu
Barbary Dobrzyńskiej.
3 maja - wtorek
+ Janina Bartlińska – greg.
+ Zofia i Eugeniusz Dymniccy.
+ Mariusz Liberacki – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Marian Kołakowski – greg.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Kamila Derki i jego rodziny.
+ Jan i Regina Mocarscy – greg. (ks. Przemysław
poza parafią).
+ Zdzisław (w 21. rocznicę śmierci) oraz Helena
i Antoni Urbanek.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Pauliny Niksy z okazji
urodzin.
+ Aleksander Ślesicki.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Lidii z okazji 6. rocznicy
urodzin oraz dla jej rodziców.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
dary Ducha św. i potrzebne łaski dla maturzystów
na czas zdawania egzaminu maturalnego i wybór
dalszej drogi życiowej.
+ Romualda Lengiewicz – greg.
+ Krystyna Bajkiewicz – intencja od rodziny.
+ Zofia Starszyk.
4 maja – środa
+ Marian Kołakowski – greg.
+ Janina Bartlińska – greg.
+ Franciszek Karwowski – w 1. rocznicę śmierci.
+ Sławomir Młodzianowski – w 5. rocznicę
śmierci.
+ Stanisław Ciemiewicz.
+ Mariusz Liberacki – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Jan i Regina Mocarscy – greg. (ks. Przemysław
poza parafią).
+ Romualda Lengiewicz – greg.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
potrzebne łaski oraz pomyślne zdanie egzaminów
dla Nikoli.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla członków Koła Różańcowego
św. Moniki oraz dla ich rodzin.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
5 maja - czwartek
+ Marian Kołakowski – greg.
+ Romualda Lengiewicz – greg.
+ Jan Charkiewicz – intencja od sąsiadów.
+ Jadwiga – w 1. rocznicę śmierci.
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+ Wanda Okulczyk.
+ Mariusz Liberacki – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Jan i Regina Mocarscy – greg. (ks. Przemysław
poza parafią).
+ Janina Bartlińska – greg.
+ Kazimiera i Marian Wądołowscy.
+ Irena Rogowska – intencja z okazji imienin.
W intencji wspólnoty „Odnowa w Duchu św.”
6 maja - piątek
+ Marian Kołakowski – greg.
+ Romualda Lengiewicz – greg.
+ Paweł Szczepański – w 20. rocznicę śmierci.
+ Kazimierz Perkowski.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Natalii i Jakuba z okazji
5. rocznicy zaślubin oraz dla ich dzieci.
+ Mariusz Liberacki – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Jan i Regina Mocarscy – greg. (ks. Przemysław
poza parafią).
+ Janina Bartlińska – greg.
+ Józefa, Marian, Zdzisław, Marian Chojnowscy
oraz Antoni Borawski i Bronisław Starościak.
+ Czesława i Jan Dzielniccy.
+ Mieczysław Łuba.
+ Genowefa i Antoni Fąfera
7 maja – sobota
+ Marian Kołakowski – greg.
+ Romualda Lengiewicz – greg.
+ Robert Sokołowski.
+ Maria Bieleń oraz zmarli z rodzin Bieleniów
i Grzymkowskich.
O trzeźwość i wolność od nałogów dla osób
uzależnionych.
W intencji Kół Różańcowych.
+ Mariusz Liberacki – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Jan i Regina Mocarscy – greg. (ks. Przemysław
poza parafią).
+ Janina Bartlińska – greg.
+ Stanisław Zalewski.
+ Kazimierz Pawczyński – intencja od Rady
Pedagogicznej SP. 9 w Łomży.
+ Genowefa i Stanisław Jastrząb oraz zmarli
z rodzin Jastrzębiów i Skrzypków.
8 maja - niedziela
+ Marian Kołakowski – greg.
+ Henryka Modzelewska.
+ Mariusz Liberacki – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Stanisław Siwek.
+ Stanisław i Jadwiga Chmielewscy.
+ Jan i Regina Mocarscy – greg. (ks. Przemysław
poza parafią).
+ Romualda Lengiewicz – greg.
+ Henryk Jabłoński – w 12. rocznicę śmierci oraz
Stanisław i Janina.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
potrzebne łaski i szybki powrót do zdrowia dla
Justyny Dudy i Patryka.
Za Parafian/ I Komunia Święta.
+ Kazimierz Ostrowski.
+ Stanisław Kawęczyński i jego rodzice.
+ Janina Bartlińska – greg.
+ Józef Ostrowski – intencja od uczestników
pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
+ Zofia i Bronisław Haloszka.
+ Alicja Długołęcka – intencja od geodetów
Ziemi Łomżyńskiej.

JEDYNA RÓŻA WŚRÓD RÓŻ
Wśród bogatej symboliki Kościoła, utrwalonej
przez tradycję i liturgię, w maju, miesiącu szczególnie poświęconym Matce Bożej, warto przypomnieć sobie lub poznać symbole nieodłącznie
z Nią związane.
Kolorem przypisanym Maryi jest błękit. Tak
zwykle w sztuce sakralnej przedstawia się Jej
szatę. To odniesienie do barwy nieba oraz do
Matki Bożej jako królowej nieba i ziemi. Wśród
symboli literowych czytelnym znakiem Maryi
jest litera M. Bywa uzupełniana znajdującą się
nad nią koroną i gwiazdami, co nawiązuje do Jej
panowania nad światem oraz wizerunku zawartego w apokaliptycznej wizji św. Jana: Niewiasty
z wieńcem dwunastu gwiazd wokół głowy, „obleczonej w słońce i księżyc pod Jej stopami”.

ne na malarskich wizerunkach Madonny zawsze
pozbawione są kolców. Kwiat ten nieodłącznie
związany jest z różańcem. Jego nazwa, pochodząca od łacińskiego słowa rosarium, znaczy ogród
różany, wieniec upleciony z róż. Określa się tak
zarówno połączone ze sobą koraliki „zamknięte” krzyżykiem, jak i nabożeństwo ku czci Matki
Bożej. Różaniec staje się tym samym duchowym
wieńcem z róż ofiarowanym Maryi w hołdzie
i podzięce, a także z prośbą o wstawiennictwo
przed Bogiem.
Istnieją tysiące odmian róż i pod względem
koloru, i formy. Lecz jako chrześcijanie wiemy,
że przecież żadna nie dorówna tej jedynej – naszej najpiękniejszej Róży wśród najpiękniejszych
róż. (gasz)

Spośród motywów roślinnych zasadniczym
atrybutem Madonny stała się biała lilia. Właśnie
ten piękny kwiat symbolizuje Jej czystość i dziewictwo, Jej piękno duchowe. Z reguły w dziełach malarskich, szczególnie obrazujących scenę
Zwiastowania, lilia obecna jest w ręce św. Gabriela
archanioła lub w wazonie znajdującym się w pobliżu Maryi. Zwykle też w przedstawieniach Jej
samej, trzyma Ona lilię w ręce. Symbolem Maryi
jest także irys, nazywany też lilią mieczową, bowiem kwiat ten przypomina. Matce Bożej przypisywane są również fiołki. Niepozorne, delikatne o drobnych kwiatkach, zawsze blisko swojego
podłoża, nawiązują do Jej pokory i posłuszeństwa wobec Boga z jakim przyjęła wolę stania się
Matką Jego Syna. Inne delikatne kwiaty obecne są
w niektórych wizerunkach Maryi z Dzieciątkiem
przedstawiających Ją jako Matkę Boga, ale zarazem także jako zwyczajną matkę ziemską.
Maryi przypisany jest także szczególny w swej
wymowie kwiat: biała róża jako symbol czystości
i doskonałego piękna. To zarazem, jak sam ten
kwiat, czytelny znak miłości Matki Bożej wobec
każdego człowieka, któremu została dana przez
konającego na krzyżu Jezusa. Wśród wielu określeń Maryi jest właśnie „Róża bez kolców”, które
są symbolem grzechu i przypomnieniem o utraconym raju. Warto zauważyć, że róże umieszczo-

Leonardo da Vinci, Madonna z kwiatkiem,
1478-1480

