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

Wszechpotężny Bóg nie akcep-
tuje przemocy. Jezus ukazuje nam 
Ojca pełnego delikatności i  dzie-
cięcego zaufania.

Jezus i  Jego uczniowie przemie-
rzali Galileę, On jednak nie 

chciał, żeby ktoś o  tym wiedział. 
Pouczał bowiem swoich uczniów 
i  mówił im: „Syn Człowieczy 
będzie wydany w  ręce ludzi. Ci 
Go zabiją, lecz zabity, po trzech 
dniach zmartwychwstanie”. Oni 
jednak nie rozumieli tych słów, 
a  bali się Go pytać. Tak przy-
szli  do Kafarnaum. Gdy był już 
w domu, zapytał ich: „O czym  to 
rozprawialiście w  drodze?” Lecz 
oni milczeli, w  drodze bowiem 
posprzeczali się między sobą 

o  to, kto z  nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu 
i  rzekł  do nich: „Jeśli ktoś chce 
być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i  sługą 
wszystkich”. Potem wziął dziecko, 
postawił  je przed nimi i  objąw-
szy  je ramionami, rzekł  do nich: 

„Kto jedno z  tych dzieci przyjmu-
je w  imię moje, Mnie przyjmuje; 
a  kto Mnie przyjmuje, nie przyj-
muje Mnie, lecz Tego, który Mnie 
posłał”.

Często twierdzi się, że władza 
jest najsilniejszą żądzą człowieka. 
W  sporze apostołów o  to, kto jest 
największy, nie chodzi jednak wy-
łącznie o  chęć panowania nad in-
nymi, lecz o to, kto jest najbardziej 

godzien bycia podziwianym i  ko-
chanym. Choć miłość wymuszona 
przez władzę jest tylko namiastką, 
nasze nieskończone pragnienie by-
cia kochanym gotowe jest zadowo-
lić się nawet takim pozorem miło-
ści. Czy takie zadowolenie wkrada 
się  do twojego serca?

Ponieważ Bóg jest wszechpo-
tężny i  wszechmocny, może się 
wydawać, że w  stosunku  do nas 
będzie stosował przymus i  prze-
moc. Tymczasem Jezus, obejmując 
dziecko, nie tylko zachęca nas, by-
śmy się o  nie troszczyli, lecz utoż-
samia się z nim i pokazuje, że Jego 
Ojciec jak dziecko pełen jest deli-
katności i zaufania.

Tuż przed kłótnią apostołów 
o to, kto z nich jest największy, Je-
zus ukazał swoją drogę na krzyż. 
Bóg nie tylko brzydzi się przemocą 
i nie chce w żaden sposób stosować 
jej wobec nas, ale jak bezbronne 
dziecko przyjmuje na siebie zro-
dzone w sercu człowieka okrucień-
stwo. Wybiera cierpienie i  śmierć, 
aby nie odpowiadać złem na zło. 
Jego potęga i  moc objawiają się 
w  tym, że jest jak dziecko, które 
całkowicie oddaje się w  ręce in-
nych. W  jaki sposób możesz prze-
zwyciężać zło dobrem?

Prośmy Jezusa, abyśmy niosąc 
swój krzyż, uczyli się  od Niego od-
powiadać dobrem na zło.
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BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 9,30–37



1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Świato-
wy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z  tej 
okazji wszystkim dziennikarzom i  osobom za-
angażowanym w  pracę mediów życzymy wiele 
wytrwałości w docieraniu  do prawdy i jej głosze-
niu. Szczególne wyrazy wdzięczności i  życzenia 
kierujemy pod adresem osób odpowiedzialnych 
za naszą gazetkę parafialną, stronę internetową 
i coniedzielną transmisję Mszy św.

2. Przypominamy, że chrzty w naszej parafii odby-
wają się w  pierwszą i  trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy Św. o godz. 12.00.

3. Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakrament mał-
żeństwa, mogą datę ślubu zarezerwować wcze-
śniej. Należy jednak pamiętać, że obowiązkowo 
muszą zgłosić się na pół roku przed ślubem  do 
kancelarii parafialnej, w celu rozpoczęcia stosow-
nej procedury.

4. Pragniemy przypomnieć apel  do wszystkich 
wiernych, aby w  poczuciu odpowiedzialności 
za życie i zdrowie swoje oraz innych, przestrzega-
li wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Podczas 
nabożeństw należy zasłaniać usta i nos maseczką 
oraz pamiętać o częstej dezynfekcji rąk, a  także 
o zachowaniu bezpiecznego dystansua pomiędzy 
osobami. Wkraczamy w  okres jesiennych prze-
ziębień i  infekcji. Jeśli czujemy się przeziębieni, 
kaszlemy czy też mamy podwyższoną tempera-
turę,  to pozostańmy w  domu, łącząc się modli-
tewnie za pomocą strony internetowej naszej pa-
rafii, gdzie jest transmisja Mszy św. o godz. 9.00 
z naszego kościoła.

5. Wczoraj, w  naszym Centrum Katolickim, od-
był się kolejny turniej piłkarzyków stołowych. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
za dobrą zabawę oraz znakomicie spędzony wol-
ny czas. Podziękowania kierujemy  do wszystkich 
osób, które podjęły się trudu zorganizowania 
i przeprowadzenia tych zawodów.

6. Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców  do 
wstępowania w  szeregi liturgicznej służby ołta-
rza, jako ministranci. Zapisy i bliższe informacje 
u księdza Grzegorza.

7.  Dziewczęta i  chłopców zapraszamy  do uboga-
cenia swoim głosem naszej scholi parafialnej 

„Promyk Nadziei”, która prowadzona jest przez 
p. Agnieszkę Matukin. Bliższe informacje u  ks. 
Jakuba.

8. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą 
i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii. W dniu 
dzisiejszym, wychodząc z kościoła, możemy zło-
żyć ofiarę  do puszek na Diecezjalne Radio Na-
dzieja, za  co składamy serdeczne Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Kiedy Jezus i uczniowie 
Galileę przemierzali, 
stronili  od miast i wiosek 
przez ludzi zamieszkiwanych. 
Pomni tego,  co im Jezus mówił 
o tym, że Człowieczy Syn 
pochwycony i zabity będzie, 
więc się przejmowali tym. 
Mówił im, że z martwych wstanie, 
lecz nie rozumieli tego 
i bali się o  to spytać, 
aby nie urazić Jego. 

Jezus w końcu ich zapytał, 
gdy  do Kafarnaum przyszli: 
„O czym mówiliście w drodze?” 
Lecz oni milczeli wszyscy, 
bo się pospierali srodze, 
o to, kto z nich jest największy. 
On, usiadłszy, przywołał Dwunastu. 
Mówił: „Kto z was chce być 
pierwszym - 
niech będzie ostatnim z wszystkich. 
I niech będzie wszystkich sługą. 
Wtedy godnym się okaże. 

To największą jest zasługą”. 
Objął ramionami dziecko, 
które przed nimi postawił. 
„Kto jedno z nich przyjmuje w imię 
Moje, Mnie przyjmuje” – prawił. 
„A kto Mnie przyjmuje - 
ten nie Mnie przyjmuje, 
lecz Tego, który Mnie posłał, 
Więc też i Jego miłuje”.
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 bezinteresow-
nie realizują ten przekaz TV.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

12 września - niedziela
7.30 + Mieczysław Łuba – greg. (ks. Przemysław poza parafią)
7.30 + Jan Chojnowski – greg.
7.30 + Tadeusz Mrozek – w 6. rocznicę śmierci.
9.00 + Stanisław Kołakowski – greg.
9.00 + Wincenty i Czesława(k) Gałązka.
10.30 + Janina Bartnicka – intencja  od pracowników 

Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Łomży.

10.30 + Henryk Wróblewski.
10.30 + Andrzej Tomaszewski.
12.00 Za Parafian.
16.00 + Genowefa Szkutnik – intencja  od pracowników 

inspekcji handlowej.
16.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Gabrieli i Zdzisława 
Smugarzewskich z okazji 50. rocznicy zaślubin.

17.30 + Ewa Witkowska Stankiewicz – greg. (ks. Michał poza 
parafią)

17.30 + Jadwiga i Teodor Golmento – greg.
17.30 + Teresa Niedźwiecka – intencja  od sąsiadów.
19.00 + Bronisława Górska.

13 września- poniedziałek
7.00 + Jan Chojnowski – greg.
7.00 + Stanisław Kołakowski – greg.
7.00 + Marian Kowalewski – w 8. miesiąc po śmierci.
7.00 + Apolonia Borawska.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Zbigniewa Żebrowskiego z okazji 
60. rocznicy urodzin.

18.00 + Ewa Witkowska Stankiewicz – greg. (ks. Michał poza 
parafią)

18.00 + Mieczysław Łuba – greg. (ks. Przemysław poza parafią)
18.00 + Jadwiga i Teodor Golmento – greg.
18.00 + Edyta Staniszewska – intencja  od pracowników 

Przedszkola Publicznego nr 15. oraz rodziców i dzieci 
z grupy IV.

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

i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków z rodzin 
Polkowskich i Krukowskich – intencja  od Dziadków.

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Anny i Arkadiusza Matejkowskich 
z okazji 10. rocznicy zaślubin oraz ich córki Oliwii.

14 września - wtorek
7.00 + Jan Chojnowski – greg.
7.00 + Stanisław Kołakowski – greg.
7.00 + Anna i Katarzyna Kuklińskie.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Ireny i Lucyny.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i potrzebne łaski dla Eufemii i Kazimierza.
18.00 + Ewa Witkowska Stankiewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią)
18.00 + Mieczysław Łuba – greg. (ks. Przemysław poza parafią)
18.00 + Jadwiga i Teodor Golmento – greg.
18.00 + Sławomir Matysek – intencja  od kolegów z pracy.
18.00 + Kamil Pupek - w 1. rocznicę śmierci (intencja  od 

wspólnoty Gloriosa Trinita).
18.00 + Marcin Jabłoński.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Teresy i Marka z okazji 34. rocznicy 
ślubu oraz dla ich dzieci.

15 września - środa
7.00 + Jan Chojnowski – greg.
7.00 + Stanisław Kołakowski – greg.
7.00 + Bożena Dąbrowska.
7.00 + Tadeusz Trawiński – intencja  od przyjaciół.
7.00 + Stefania i Antoni Długokęccy.
18.00 + Ewa Witkowska Stankiewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią)
18.00 + Mieczysław Łuba – greg. (ks. Przemysław poza parafią)

18.00 + Jadwiga i Teodor Golmento – greg.
18.00 + Ireneusz Karlikowski – intencja  od pracowników 

SOR–u w Zambrowie.
18.00 + Halina Okoń.
18.00 + Zofia Bajkowska – w 13. rocznicę śmierci i Jan.
18.00 Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

16 września – czwartek
7.00 + Jadwiga i Teodor Golmento – greg.
7.00 + Jan Chojnowski – greg.
7.00 + Krzysztof Sokolik – w 11. rocznicę śmierci.
7.00 + Józefa(k) Ustaszewska i Edward Domurat.
7.00 + Marianna Pukszta – intencja  od koleżanki Teresy.
18.00 + Ewa Witkowska Stankiewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią)
18.00 + Mieczysław Łuba – greg. (ks. Przemysław poza parafią)
18.00 + Stanisław Kołakowski – greg.
18.00 + Kazimierz Grzymała – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Janina Mojska – w 6. miesiąc  od śmierci.
18.00 + Kazimierz Szyszko – w 14. rocznicę śmierci.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

17 września – piątek
7.00 + Jan Chojnowski – greg.
7.00 + Jadwiga i Teodor Golmento – greg.
7.00 + Tadeusz Detkiewicz – intencja  od rodziny 

Wiśniewskich.
7.00 + Józefa(k) Ustaszewska i Edward Domurat.
7.00 + Henryk Zieliński – intencja  od koleżanek.
18.00 + Ewa Witkowska Stankiewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią)
18.00 + Mieczysław Łuba – greg. (ks. Przemysław poza parafią)
18.00 + Stanisław Kołakowski – greg.
18.00 + Helena, Kazimierz, Bolesława(k), Ireneusz i Stefan.
18.00 + Kazimierz Jemielity.
18.00 + Barbara Porowska – intencja  od przyjaciół.

18 września – sobota
7.00 + Jan Chojnowski – greg.
7.00 + Jadwiga i Teodor Golmento – greg.
7.00 + Stanisława(k) Nieciecka.
7.00 + Krzysztof Modzelewski i jego Dziadkowie.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i potrzebne łaski dla Katarzyny, Pauliny, 
Sebastiana i Michała.

18.00 + Ewa Witkowska Stankiewicz – greg. (ks. Michał poza 
parafią)

18.00 + Mieczysław Łuba – greg. (ks. Przemysław poza parafią)
18.00 + Stanisław Kołakowski – greg.
18.00 + Stanisława(k) Popławska.
18.00 + Wojciech Szulc.
18.00 + Czesław Rozynek – w 25. rocznicę śmierci.

19 września - niedziela
7.30 + Mieczysław Łuba – greg. (ks. Przemysław poza parafią)
7.30 + Jan Chojnowski – greg.
7.30 + Wiktoria i Aleksander Nizik
9.00 + Stanisław Kołakowski – greg.
9.00 + Władysława(k) i Bolesław Kozłowscy
10.30 + Aleksandra Auguściak.
12.00 Za Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Krystyny i Krzysztofa Borkowskich 
z okazji 40. rocznicy zaślubin oraz dla ich dzieci 
i wnuków.

16.00 + Tomasz Grzanecki – w 30. dzień po pogrzebie.
16.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i potrzebne łaski dla Beaty i Krzysztofa 
z okazji 34. rocznicy zaślubin oraz ich dzieci.

17.30 + Ewa Witkowska Stankiewicz – greg. (ks. Michał poza 
parafią)

17.30 + Jadwiga i Teodor Golmento – greg.
19.00 + Genowefa Sawicka – w 6. rocznicę śmierci.
19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Mariusza i Anny z okazji 12. 
rocznicy zaślubin oraz dla ich dzieci.
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