„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)

III NIEDZIELA ZWYKŁA
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DZISIEJSZE SŁOWO POCHODZI
Z EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA (ŁK 1,1–4. 4,14–21)
Niedziela Słowa Bożego jest W owym czasie powrócił Jezus
okazją do odnowienia zaangażo- mocą Ducha do Galilei, a wieść
wania w poznanie Pisma Świę- o Nim rozeszła się po całej okolicy.
tego. Poznawanie Słowa Bożego On zaś nauczał w ich synagogach,
pozwala zrozumieć siebie samego wysławiany przez wszystkich.
i zbliżyć się do Jezusa. Wystarczy,
Przyszedł również do Nazaretu,
że przyjmiesz zaproszenie...
gdzie się wychował. W dzień szaielu już starało się ułożyć batu udał się swoim zwyczajem
opowiadanie o zdarze- do synagogi i powstał, aby czytać.
niach, które się dokonały pośród Podano Mu księgę proroka Izanas, tak jak nam je przekazali ci, jasza. Rozwinąwszy księgę, znaktórzy od początku byli naoczny- lazł miejsce, gdzie było napisane:
mi świadkami i sługami słowa. „Duch Pański spoczywa na Mnie,
Postanowiłem więc i ja zbadać ponieważ Mnie namaścił i posłał
dokładnie wszystko od pierw- Mnie, abym ubogim niósł dobrą
szych chwil i opisać ci po kolei, nowinę, więźniom głosił wolność,
dostojny Teofilu, abyś się mógł a niewidomym przejrzenie; abym
przekonać o całkowitej pewno- uciśnionych odsyłał wolnymi,
ści nauk, których ci udzielono.

W

abym obwoływał rok łaski Pana”.
Zwinąwszy księgę, oddał słudze
i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma, które
słyszeliście”.
Adresatem Ewangelii Łukasza
jest konkretna osoba, Teofil. Z kolei Jezus odczytuje w proroctwie
Izajasza program swojej misji. Papież Franciszek porównuje Słowo
Boże do listu miłosnego. Napisał
go Ten, który zna cię jak nikt inny.
Co pomaga ci odbierać Ewangelię
osobiście jako słowo skierowane
do ciebie?
Relacje naocznych świadków
życia Jezusa posłużyły Ewangeliście do napisania własnej opowieści. Gdy odczytujesz Słowo Boże
jako list zaadresowany do ciebie,
stajesz się naocznym świadkiem
Ewangelii. Komu chciałbyś ją przekazać?
Słuchając Ewangelii jeszcze raz,
przyjrzyj się twarzy i gestom Jezusa. Zwróć uwagę na ton Jego głosu.
Wzrok naocznego świadka Ewangelii jest zawsze utkwiony w Jezusa.
Pozostań z oczami utkwionymi w Jezusie. Poproś Go, by pomógł ci rozumieć Słowo, które kieruje do ciebie każdego dnia.
Chwała Ojcu…

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego w Łomży • ul. Zawadzka 55 • 18-403 Łomża
KANCELARIA tel. 86 216 89 05 – dni powszednie 800 – 900 oraz 1700 – 1745
krzyz.lomza@gmail.com
Numer konta bankowego PKO BP S.A. O/ŁOMŻA 67 1020 1332 0000 1702 0027 4126

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, która z inicjatywy papieża Franciszka
od 2019 roku obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie,
aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę
Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez
Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy
drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze
życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca
Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8).
Niech będzie to szczególny czas odkrywania
Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

5. Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Bardzo gorąco dziękujemy za serdeczne
przyjmowanie kapłanów w czasie wizyty
duszpasterskiej oraz za szczere zainteresowanie sprawami życia naszej parafii. Ze względu
na sytuację pandemiczną, porządek kolędy
podajemy tylko na kolejny tydzień w gazetce,
na stronie internetowej parafii oraz parafialnym profilu FB.

2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne
święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy
ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

7. W tym tygodniu patronują nam:
• poniedziałek, 24 stycznia – św. Franciszek
Salezy (1567-1622) - biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;
• środa, 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.) - bliscy współpracownicy św. Pawła Apostoła;
• piątek, 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) - prezbiter i doktor Kościoła, filozof oraz teolog chrześcijański.

3. W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim
w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To
dzień wspólnej modlitwy i szukania tego,
co łączy katolików i wyznawców Allaha.
4. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. Ogarniajmy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich
zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.

6. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii. W przyszłą niedzielę przypada niedziela
ofiarności na potrzeby naszej świątyni.

EWANGELIA DLA DZIECI
Gdy do Galilei Jezus wrócił
wieść rozniosła się dookoła.
On zaś w Synagogach uczył
i uzdrawiał kogo zdołał.
Poszedł i do Nazaretu,
gdzie się kiedyś wychowywał.
Wszedł do środka Synagogi,
powstał, aby Księgę czytać
i z Proroka Izajasza
zacytował zdanie te:
"Duch Pański na Mnie spoczywa

ponieważ namaścił Mnie.
Posłał Mnie, bym dobrą nowinę
mógł ubogim wszystkim nieść.
Więźniom wolność obiecywał
i wypełnił Słowa treść.
Aby wszystkich uciśnionych
wyswobodzić, nadszedł czas.
Abym mógł rok łaski Pana
obwieścić każdemu z was."
Potem usiadł na swe miejsce
i rzekł do nich uroczyście:

"Dziś spełniły się te słowa,
które tu usłyszeliście".
To jest moment, w którym Jezus
wszystkim zebranym oświadcza
bez ogródek i wyraźnie,
że przychodzi jako Zbawca.
Jako pierwszym więc "krajanom"
odsłania prawdę o Sobie,
lecz czy znajdzie zrozumienie
w tym najbliższym Sobie gronie?
MZ

INTENCJE MSZALNE
23 stycznia - niedziela
+ Barbara Porowska – greg.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Roberta Głowackiego z okazji
urodzin oraz dla jego rodziców.
9.00
+ Rafał Michałowski – w 6. rocznicę śmierci.
9.00
+ Stefania i Wincenty Tercjak.
10.30 + Marianna Pukszta – greg.
10.30 + Franciszek Michalak.
12.00 + Genowefa Sobocińska – intencja w 30. dzień
po pogrzebie.
12.00 Za Parafian.
16.00 + Tadeusz Świętkowski – greg.
16.00 + Janina Lechowicz – intencja w 30. dzień
po pogrzebie.
17.30 + Tadeusz i Zygmunt Trawińscy – greg. (ks. Michał
poza parafią)
17.30 + Marianna, Władysław, Henryk, Wróblewscy.
19.00 + Irena i Wacław Lutostańscy.
		
24 stycznia- poniedziałek
7.00
+ Tadeusz Świętkowski – greg.
7.00
+ Barbara Porowska – greg.
7.00
+ Janina Konopka – w 11. rocznicę śmierci;
Stanisław i Antoni.
7.00
+ Antoni Samul – intencja od kół różańcowych.
7.00
+ Jadwiga Kawęcka.
7.00
+ Zofia Jankowska.
18.00 + Tadeusz i Zygmunt Trawińscy – greg. (ks. Michał
poza parafią)
18.00 + Marianna Pukszta – greg.
18.00 + Antoni Piaścik i Zygmunt Wiśniewski.
18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Mateusza
Rypela z okazji 18. rocznicy urodzin.
25 stycznia - wtorek
7.00
+ Barbara Porowska – greg.
7.00
+ Marianna Pukszta – greg.
7.00
+ Czesław – w 19. rocznicę śmierci; Genowefa,
Danuta, Bogdan, Andrzej i Roman Chrzanowscy.
7.00
+ Romualda, Stanisław, Daniel
i Aleksandra Olszyńscy.
7.00
+ Halina Kossakowska.
7.00
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 + Tadeusz i Zygmunt Trawińscy – greg. (ks. Michał
poza parafią)
18.00 + Tadeusz Świętkowski – greg.
18.00 + Marianna i Stanisław Szulc oraz zmarli
z rodziny Szulców.
18.00 + Henryk Makowski.
26 stycznia – środa
7.00
+ Barbara Porowska – greg.
7.00
+ Marianna Pukszta – greg.
7.00
+ Zdzisław Sobczyński – w 24. rocznicę śmierci.
7.00
+ Jadwiga Kawęcka.
7.00
+ Roman Tabaka – intencja od koła różańcowego
św. Moniki.
7.00
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i potrzebne łaski dla Rafała z okazji
40. rocznicy urodzin.
18.00 + Tadeusz i Zygmunt Trawińscy – greg. (ks. Michał
poza parafią)
18.00 + Tadeusz Świętkowski – greg.
18.00 + Helena – w 4. rocznicę śmierci; Zdzisław
i Antoni Urbanek.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
27 stycznia - czwartek
7.00
+ Marianna Pukszta – greg.
7.00
+ Tadeusz Świętkowski – greg.
7.30
7.30

7.00
7.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.30
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30

12.00
12.00
16.00
16.00
17.30
17.30
17.30
19.00

+ Leokadia, Tadeusz i Zdzisław Jackowscy.
+ Teresa Dodź.
+ Jadwiga Kamińska – w 2. rocznicę śmierci
i Antoni.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
potrzebne łaski i dar nawrócenia dla Hanny
i Jerzego.
+ Tadeusz i Zygmunt Trawińscy – greg. (ks. Michał
poza parafią)
+ Barbara Porowska – greg.
+ Kazimierz Gregorczyk – w 21. rocznicę śmierci.
+ Józef Najda oraz zmarli z rodziny Najdów.
28 stycznia – piątek
+ Marianna Pukszta – greg.
+ Tadeusz Świętkowski – greg.
+ Rodzice i rodzeństwo z rodzin Grelochów
i Górskich.
+ Kazimiera Bartczak – intencja od koła
różańcowego św. Moniki.
+ Leszek – w 2. rocznicę śmierci, Wacław Klej
– w 12. rocznicę śmierci, Jadwiga Skowrońska –
w 12. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla rodziny Konopków.
+ Tadeusz i Zygmunt Trawińscy – greg. (ks. Michał
poza parafią)
+ Barbara Porowska – greg.
+ Jadwiga i Teodor Golmento.
+ Bronisław, Jadwiga i Bronisław Klimek.
29 stycznia – sobota
+ Barbara Porowska – greg.
+ Tadeusz Świętkowski – greg.
+ Elżbieta Golińska – w 13. rocznicę śmierci.
+ Stanisław, Anna, Jan i Tadeusz Szyszko.
+ Helena i Czesław Borowscy.
+ Krystyna Bajkiewicz – intencja od rodziny
Grzymałów w 2. miesiąc po śmierci.
+ Tadeusz i Zygmunt Trawińscy – greg. (ks. Michał
poza parafią)
+ Marianna Pukszta – greg.
+ Stanisław i Witold oraz zmarli
z rodziny Szczęsnych.
+ Barbara Kulesza – w 19. rocznicę śmierci i Jan.
30 stycznia - niedziela
+ Tadeusz Świętkowski – greg.
+ Helena i Tadeusz Grelewscy.
+ Bogdan Matejkowski – w 1. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz
potrzebne łaski dla Adama i jego rodziny.
+ Marianna Pukszta – greg.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
oraz potrzebne łaski dla rodziny Stankiewiczów
i Polińskich, a także o wieczny pokój dla zmarłych
z tych rodzin.
+ Jan Kleczyński – w 5. rocznicę śmierci.
Za Parafian.
+ Jerzy Koszykowski – intencja od uczestników
pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
+ Henryka Modzelewska – intencja od rodzin
Żebrowskich i Chojnowskich.
+ Tadeusz i Zygmunt Trawińscy – greg. (ks. Michał
poza parafią)
+ Barbara Porowska – greg.
+ Jan Bielawski – intencja od uczestników
pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
+ Wiesław Mróz.

ODWIEDZINY
DUSZPASTERSKIE
24.01. poniedziałek
ul. Por. Łagody 5 – dwóch księży
ul. Kazańska 15 – jeden ksiądz
ul. Kazańska 18 – jeden ksiądz
ul. Kazańska 22 – jeden ksiądz
ul. Kazańska 24 – jeden ksiądz
25.01. wtorek
ul. Kazańska 26 – jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 1 – jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 6 – jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 6a – jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 8 – jeden ksiądz
26.01. środa
ul. Por. Łagody 7 – dwóch księży
ul. Por. Łagody 9 –jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 10 – jeden ksiądz
ul. Sybiraków 5 – dwóch księży
27.01. czwartek
ul. Por. Łagody 11 – jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 12 – trzech księży
ul. Sybiraków 7 – dwóch księży
28.01. piątek
ul. Sybiraków 6 – jeden ksiądz
ul. Sybiraków 8 – dwóch księży
ul. Sybiraków 11 – jeden ksiądz
29.01. sobota
ul. Sybiraków 9 – jeden ksiądz
ul. Sybiraków 10 – jeden ksiądz
ul. Sybiraków 12 – jeden ksiądz
ul. Sybiraków 14 – jeden ksiądz
31.01. poniedziałek
ul. Sybiraków 16 – dwóch księży
ul. Sybiraków 20 – jeden ksiądz
ul. Sybiraków 20b – dwóch księży

MINĄŁ ROK...
W minionym (2021) roku w naszej parafii:
- ochrzczonych zostało 117 dzieci
- Sakrament Małżeństwa przyjęło 41 par
- zmarło 92 osoby
- I Komunię św. przyjęło 149 dzieci
- do Sakramentu Bierzmowanie przystąpiło 106 osób
Za posługę i pracę w minionym roku pragnę bardzo serdecznie
podziękować wszystkim moim współpracownikom: Księżom Seniorom, Wikariuszom, Ks. Rezydentowi i Klerykowi oraz Panu Organiście
i Panu Kościelnemu. W sposób szczególny dziękuję tym wszystkim Parafianom, którzy rozumieją co to znaczy troszczyć się o potrzeby parafii,
w której żyjemy. Dziękuję za współpracę i życzliwość wielu Parafian,
którzy bezinteresownie pomagają w różnych sprawach, wykorzystując
swoje talenty i umiejętności dla dobra całej naszej wspólnoty. Bóg zapłać tym, którzy składają ofiary na tacę, indywidualnie oraz bezpośrednio na konto parafialne. Dzięki temu nasza parafia funkcjonuje prawidłowo i mogą być podejmowane różne działania w naszej wspólnocie.
Dziękuję tym, którzy przez cały rok sprzątali i dekorowali świątynię,
pracowali przy kościele oraz w inny sposób włączali się w życie parafii.
Bóg zapłać tym, którzy prowadzą internetową stronę parafialnej oraz
realizują coniedzielną transmisję TV Mszy św.
W minionym, 2021 roku wykonano min.: dalszy ciąg prac wykończeniowych kościoła i zagospodarowania terenu, niezbędną instalacje
oświetleniową wyjścia ewakuacyjnego z naszej świątyni, zamontowano
szlaban na parkingu przed kościołem czy też ustawiono nowe maszty
na flagi. We wrześniu, dla upamiętnienia 30. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży został wydany film pt. „TY JESTEŚ SKAŁA.
XXX rocznica Pielgrzymki Jana Pawła II do Łomży”.
W roku bieżącym (2022) planujemy min.: wykonanie projektu i budowę ołtarza głównego, wydanie książkowej monografii naszej parafii
z okazji 25-lecia jej istnienia oraz dokonanie niezbędnego, niewielkiego
remontu elewacji kościoła. Planowane jest także dalsze porządkowanie
terenu. Z pomocą Pana Boga i wiernych naszej parafii jest możliwe, że te
zamierzenia zrealizujemy.
Jednak bez wątpienia najważniejsze są w tym wszystkim sprawy
duszpasterskie. Po to, aby parafia żyła i wciąż rozwijała się będziemy
kontynuować działania zmierzające do ciągłego rozwoju duchowego
naszej wspólnoty. Rozwijane będą grupy formacyjne, takie jak: Bractwo
Krzyża Św., Koła Żywego Różańca, Odnowy w Duchu Św., Kościoła Domowego, Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Ruchu „Gloriosa Trinita”, Rzemieślników Maryi, ministrantów, scholki dziecięcej „Promyk Nadziei” czy chóru parafialnego „Spes
Unica”.
Wszystkim życzę trwania w łasce Bożej i zaufania całkowitego
Opatrzności Bożej. Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, idźmy do Niego
z wiarą i troszczmy się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane, jak mówi Słowo Boże. Niech Maryja - Nasza Królowa
prowadzi nas do Jezusa, szczególnie obecnego na Mszy św. i obecnego
w Najświętszym Sakramencie.
Wasz proboszcz

