
25-lecie parafii

„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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Wyobraź sobie, że stoisz nad 
brzegiem bezkresnego oceanu. 
Piasek pod stopami jest ciepły, 
wieje delikatny wiatr. Zobacz trzy 
spacerujące po plaży sylwetki. 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Jeszcze wiele mam 

wam do powiedzenia, ale teraz 
znieść nie możecie. Gdy zaś przyj-
dzie On, Duch Prawdy, dopro-
wadzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usły-
szy, i  oznajmi wam rzeczy przy-
szłe. On Mnie otoczy chwałą, po-
nieważ z  mojego weźmie i  wam 

objawi. Wszystko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlatego powiedziałem, 
że z  mojego weźmie i  wam obja-
wi”.

Ocean jest symbolem Bożej 
potęgi i  przepastnej głębi. Mimo 
to Pan przychodzi do człowie-
ka w  lekkim powiewie. Bóg jest 
obecny wśród swojego stworzenia 

– w śpiewie ptaków, szumie gałęzi, 
wietrze, który muska skórę. Nie-
ustannie przechadza się po swoim 
ogrodzie. Spróbuj się zastanowić, 
kiedy ostatnio poświęciłeś przy-
rodzie nieco więcej uwagi. Jak to 
na ciebie wpłynęło? Czy udało ci 
się w niej dostrzec Pana Boga? 

Bóg nie jest samotny i nie do 
samotności stworzył człowieka. 
Ojciec ofiarowuje ludzkości Tego, 
którego kocha najbardziej. Wysy-
ła Syna, by obdarować człowieka 
wszystkim, co posiada. Niczego 
przed nim nie ukrywa. Niczego 
mu nie szczędzi. Pan Jezus skła-
da w  ręce ludzkości swoje życie. 
Przekonuje, że nie musimy się Go 
bać. Ogołocił się z wszystkiego, co 
mogłoby zagrażać ludzkiej wol-
ności. Jak myślisz, dlaczego Jezus 
to zrobił? Czy w relacji z Nim czu-
jesz się bezpiecznie? Kiedy poczu-
łeś się przez Boga obdarowany?

Słuchając powtórnie Ewan-
gelii, spróbuj wsłuchać się w głos 
Jezusa, który składa ci obietnicę. 
Pragnie wtajemniczyć cię w życie 
Trójcy Przenajświętszej. Spróbuj 
się zastanowić, w  jaki sposób Je-
zus w twojej codzienności pragnie 
to uczynić.

Wyobraź sobie, że naprze-
ciwko ciebie stoją Osoby Trój-
cy Świętej. Opowiedz im, co 
wydarzyło się na modlitwie. 
 
Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Jana (J 16,12–15 )

  Patronat:         Ks. Bp Tadeusz Bronakowski

zapraszamy 12 czerwca 2022

TO JUŻ DZIŚ



1. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół 
wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach. Ta 
prawda wiary przekracza możliwości naszego rozumu 
i pozostaje dla nas wielką tajemnicą. Najprostszym jej 
wyznaniem jest modlitwa „Chwała Ojcu i Synowi, i Du-
chowi Świętemu(…), a także znak krzyża. Dziś kończy 
się okres wielkanocnej Komunii Świętej. 

2. Dziś odbywa się nasz parafialny Festyn Rodzinny. 
W  tym roku na festynie świętujemy 25. rocznicę po-
wstania naszej parafii. Zapraszamy od 12.00 do 21.00. 
Dla uczestników przewidziano wiele atrakcji i  pyszną 
zabawę. W ramach święta parafialnego możemy po raz 
kolejny włączyć się w  akcję „Oddaj krew z  Chrystu-
sem”. Byłoby pięknym wydarzeniem, gdyby w rocznicę 
25-lecia powstania parafii, udało nam się oddać 25 li-
trów krwi. Aby tak się stało krew musi oddać 56 osób. 
Zachęcamy zatem stałych krwiodawców oraz tych, któ-
rzy jeszcze nie zdecydowali się na taką formę pomocy 
bliźniemu do odwiedzenia naszego punktu krwiodaw-
stwa, który czynny jest w Centrum Katolickim do godz. 
13.30. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

3. W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pana Jezusa, zwana popularnie Bożym Ciałem. 
Msze święte odprawione będą o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 17.30 i 19.00. Nie ma Mszy św. o godz. 12.00. Po 
Mszy św. o godz. 10.30 odprawimy tradycyjną procesję 
ulicami naszej parafii, którą zakończymy uroczystym 
błogosławieństwem i  odśpiewaniem dziękczynnego 
hymnu na placu przed kościołem. Pamiętajmy o este-
tyce naszych bloków, szczególnie balkonów. Zadbajmy 
o ich odświętny wygląd.

4. W  związku z  procesją zapraszamy osoby z  kół różań-
cowych, aby w poniedziałek dostarczyły swoje kapliczki 
różańcowe do Centrum Katolickiego.

5. Dzieci sypiące kwiaty na procesji zapraszamy na spotka-
nie w Centrum Katolickim w środę, po Mszy św. o godz. 
18.00. Szczególnie zachęcamy dziewczynki, które w tym 
roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Prosi-
my również o przygotowanie kwiatków do sypania na 
procesji.

6. W  niedzielę, 19 czerwca, po Mszy Świętej o  godzinie 
16.00 ks. Grzegorz zaprasza na spotkanie informacyj-
ne rodziców oraz dzieci, które wyjeżdżają w  ramach 
„Wakacji z  Panem Bogiem” do “Augustowa za jeden 
uśmiech”. Spotkanie dotyczy zarówno pierwszego, jak 
też drugiego turnusu. Na spotkaniu można będzie do-
konać pozostałych opłat za wypoczynek.

7.  Za tydzień zapraszamy na Białą Niedzielę, w którą za-
angażowały się łomżyńskie instytucje: Wydział Nauk 
Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia oraz Stowarzyszenie Pielęgniarek i  Po-
łożnych. Od 10.00 do 14.00 będzie można skorzystać 
z następujących porad i konsultacji: 
• analizy składu ciała oraz porady dietetycznej 
• oceny postawy ciała oraz porady fizjoterapeutycznej
• analizy stanu skóry oraz porady kosmetologicznej
• pomiaru ciśnienia tętniczego, samobadania oraz 

porady pielęgniarskiej
• metody relaksacyjnej, odpowiedniego doboru ćwi-

czeń oraz ich różnorodności
• badania profilaktyczne w kierunku raka prostaty
• badanie mammograficzne piersi dla kobiet w wieku 

50 – 69 lat. 

8. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą i ofia-
rą wspierają potrzeby naszej parafii. Za tydzień ofiary 
składane do puszek przeznaczone będą na KUL i  cele 
edukacyjne diecezji.

9. W tym tygodniu patronują nam:
• poniedziałek, 13 czerwca – św. Antoni z  Padwy 

(1195-1231) - kapłan franciszkański i  doktor Ko-
ścioła, wybitny kaznodzieja, patron osób i  rzeczy 
zaginionych;

• środa, 14 czerwca – bł. Michał Kozal (1893-1943) 
- biskup i męczennik zamordowany w obozie w Da-
chau; 

• piątek, 17 czerwca – św. Albert Chmielowski (1845-
1916) - zakonnik, który porzucił karierę artysty 
i poświęcił życie ubogim i odrzuconym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI
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Jeszcze wiele mam do powiedzenia,
to co wiem od Ojca Mego,
abyście i wy wiedzieli,
ale nie gotowiście do tego.
Lecz gdy przyjdzie On - Duch Prawdy -
On wam wszystko wytłumaczy.
Wtedy powie co usłyszał,
każdy z was prawdę zobaczy.
Oznajmi wam rzeczy przyszłe.

Mnie otoczy wielką chwałą,
ponieważ z Mojego weźmie,
objawi wam prawdę całą.
Bowiem wszystko co ma Ojciec,
wiedzcie - to jest także Moje,
więc dlatego powiedziałem,
że objawi co jest Moje.
Tak to Jezus uczniom mówił,
oznajmiając przyjście Ducha,

co jednością z Nim i Ojcem,
i że Jego mają słuchać,
gdy Jezusa już zabraknie.
Głosem Jego będzie stale,
aż do czasu kiedy wróci
z Ojcem Swoim w wielkiej chwale.
MZ



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

13 czerwca - poniedziałek
7.00 + Bogumiła Kamińska – greg. (ks. Andrzej poza parafią).
7.00 + Marian Kaczor – greg.
7.00 + Antoni Cieniewicz.
7.00 + Waldemar Brzostowski – w 6. rocznicę śmierci oraz 

Jadwiga – w 2. rocznicę śmierci.
7.00 + Marianna i Jan oraz zmarli z rodziny Wierciszewskich; 

Józef i Romualda oraz zmarli z rodziny Borawskich.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar 

zdrowia, nawrócenie i potrzebne łaski dla Wiktorii.
18.00 + Kazimiera i Alfons Kujawa – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Józef Łada – greg. (ks. Przemysław poza parafią).
18.00 + Tadeusz Detkiewicz – greg.
18.00 + Leokadia Kurpiewska oraz zmarli z rodziny 

Kurpiewskich.
18.00 + Dorota i Elżbieta oraz zmarli z rodziny Durczyńskich.
18.00 + Irena, Bogdan, Rajmund oraz zmarli z rodziny 

Łukaszewskich.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar 

zdrowia i potrzebne łaski dla Bożeny.
14 czerwca - wtorek

7.00 + Bogumiła Kamińska – greg. (ks. Andrzej poza parafią).
7.00 + Marian Kaczor – greg.
7.00 + Zygmunt Sokołowski – w 5. rocznicę śmierci oraz zmarli 

z rodziny Sokołowskich.
7.00 + Stanisława i Stanisław Sięda.
7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 + Kazimiera i Alfons Kujawa – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Józef Łada – greg. (ks. Przemysław poza parafią).
18.00 + Tadeusz Detkiewicz – greg.
18.00 + Krystyna Bajkiewicz – intencja od rodziny Truchlów.
18.00 + Kazimierz Pawlak oraz rodzice Marianna i Józef.
18.00 + Hanna Chojnowska.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Borysa z okazji 10. rocznicy urodzin oraz dla jego 
rodziców i siostry.

15 czerwca – środa
7.00 + Bogumiła Kamińska – greg. (ks. Andrzej poza parafią).
7.00 + Marian Kaczor – greg.
7.00 + Apolonia i Kazimierz oraz zmarli z Nienałtowskich.
7.00 + Antonina i Witold Dąbrowscy.
7.00 + Marianna i Marian Bagińscy oraz Piotr i Adela Gadoccy.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar 

zdrowia i potrzebne łaski dla Janiny Grabek.
18.00 + Kazimiera i Alfons Kujawa – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Józef Łada – greg. (ks. Przemysław poza parafią).
18.00 + Tadeusz Detkiewicz – greg.
18.00 + Ryszard Horoszko.
18.00 + Alicja Długołęcka.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

16 czerwca - czwartek
7.30 + Marek Leszczyński – w 6. rocznicę śmierci.
9.00 + Bogumiła Kamińska – greg. (ks. Andrzej poza parafią).
9.00 + Kazimiera i Alfons Kujawa – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
9.00 + Tadeusz Detkiewicz – greg.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Mateusza i Marty Choromańskich oraz ich dzieci, 
a także Małgorzaty i Wojciecha Moś oraz ich dzieci.

10.30 + Marian Kaczor – greg.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

wstawiennictwo św. Stanisława Kostki potrzebne łaski dla 
Piotra w 60. rocznicę służby przy ołtarzu.

10.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej, dar zdrowia i potrzebne łaski dla Kazimiery 
z okazji 91. rocznicy urodzin.

16.00 + Barbara (w 32. rocznicę śmierci) i Stanisław 
Lewandowscy.

17.30 + Józef Łada – greg. (ks. Przemysław poza parafią).
17.30 + Barbara Niksa – intencja od uczestników pogrzebu w 30. 

dzień po pogrzebie.
17.30 + Zofia Zduńczyk.
19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Piotra z okazji 17. rocznicy urodzin.
17 czerwca - piątek

7.00 + Bogumiła Kamińska – greg. (ks. Andrzej poza parafią).
7.00 + Tadeusz Detkiewicz – greg.
7.00 + Mariusz Zwierzyński – intencja od pracowników poczty.
7.00 + Jan i Stefania Bobowscy oraz Jan i Stefania Cwalina.
7.00 + Za dusze w czyśćcu ciepiące.
18.00 + Kazimiera i Alfons Kujawa – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Józef Łada – greg. (ks. Przemysław poza parafią).
18.00 + Marian Kaczor – greg.
18.00 + Antoni i Halina Śmiarowscy oraz zmarli z rodziny 

Śmiarowskich.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Doroty i Andrzeja oraz ich dzieci Klaudii, 
Krzysztofa i Dominika.

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski dla rodziny Pańkowskich.

18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i potrzebne łaski dla Mileny i Andrzeja 
z okazji 1. rocznicy zaślubin.

18 czerwca – sobota
7.00 + Bogumiła Kamińska – greg. (ks. Andrzej poza parafią).
7.00 + Tadeusz Detkiewicz – greg.
7.00 + Jan i Jadwiga Święcica.
7.00 + Ryszard Gut – intencja od uczestników pogrzebu w 30. 

dzień po pogrzebie.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar 

zdrowia i potrzebne łaski dla Stanisława Okurowskiego 
z okazji 77. rocznicy urodzin.

18.00 + Kazimiera i Alfons Kujawa – greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Józef Łada – greg. (ks. Przemysław poza parafią).
18.00 + Marian Kaczor – greg.
18.00 + Tadeusz Ostrowski – intencja od uczestników pogrzebu.
18.00 + Celina i Stanisław Chełstowscy.
18.00 + Stanisław Lipiński – w 4. rocznicę śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Ewy i Wojciech z okazji 35. rocznicy zaślubin oraz 
ich synów z rodzinami.

19 czerwca - niedziela
7.30 + Jerzy Chojnowski.
9.00 + Bogumiła Kamińska – greg. (ks. Andrzej poza parafią).
9.00 + Kazimiera i Alfons Kujawa – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
9.00 + Artur i Marek Kucharscy – w 17. rocznicę śmierci.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Łukasza i Moniki oraz ich córek Zuzanny i Anny.
10.30 + Tadeusz Detkiewicz – greg.
10.30 + Marian Kaczor – greg.
10.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
12.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Teresy i Marka 
Malinowskich.

12.00 Za Parafian.
16.00 + Jan Kamiński oraz jego rodzice.
16.00 + Hanna, Henryk i Tomasz Milewscy.
17.30 + Józef Łada – greg. (ks. Przemysław poza parafią).
17.30 + Marian Ruszczyk.
17.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Marty z okazji urodzin oraz dla jej całej rodziny.
19.00 + Waldemar Brzostowski – w 6. rocznicę śmierci oraz 

zmarli z rodzin Brzostowskich i Grzymkowskich.
19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Izy i Wojciecha z okazji 12. rocznicy zaślubin oraz 
dla ich córek Natalii i Zosi.

INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE



Mszał to główna księga liturgii katolickiej. Jak 
wskazuje już sama nazwa zawiera teksty Mszy 
Świętej na każdy dzień roku kościelnego i prze-
pisy jej odprawiania. 

Ewangeliarz, co także sugeruje jego nazwa, jest 
księgą liturgiczną z wybranymi na poszczególne 
dni roku kościelnego tekstami z Ewangelii. 

Antyfonarze są zbiorem antyfon, czyli krótkich 
tekstów modlitewnych przeplatających psalmy 
lub hymny. 

Graduały to książki z  zapisem nutowym i  tek-
stami śpiewów przypisanych Mszy Świętej. 

Pontyfikały w  swojej treści związane są z  uro-
czystościami z udziałem biskupa jako głównego 
celebransa Mszy Świętej lub przewodniczącego 
innym formom sprawowania kultu religijnego. 
Zawierają tym samym także określone zasady 
odprawianej wtedy liturgii. 

Rytuały są księgami liturgicznymi zawierający-
mi przepisy i  formuły sprawowania obrzędów 
religijnych. 

Brewiarze to zbiory codziennych obowiązko-
wych modlitw przeznaczonych dla duchownych 
katolickich, ułożonych na poszczególne dni 
roku liturgicznego. Każdy kapłan ma swój wła-
sny brewiarz. 

BIBLIOTEKA NA BOŻĄ CHWAŁĘ

Kościół jest domem nie tylko w sensie duchowym, ale również dosłownym. Tak więc jak każdy użyt-
kowany budynek ma swoje wyposażenie. Umeblowanie stanowią tu ołtarze (główny i boczne), am-
bona (we współczesnych świątyniach z  reguły nieobecna), chrzcielnica, kropielnica, konfesjonały, 
krzesła, ławki, zegar, a w zakrystii – kredensy, szafy i szafki, biurka, stoły. Krzyże, relikwiarze, ob-
razy, rzeźby, witraże z wizerunkami świętych, wmurowane tablice memoratywne podkreślają spe-
cyfikę wnętrz i rolę owej szczególnej budowli jaką jest kościół. Całości jego wyposażenia dopełnia 
swoista biblioteka w postaci zbioru ksiąg liturgicznych, czyli dotyczących formy kultu religijnego, 
całokształtu czynności sakralnych. 


