
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 w gru-
pie wpływowych osób: polityków, 
uczonych w Piśmie, kapłanów i  in-
nych, zajmujących wysokie stano-
wiska w  Jerozolimie. Po krótkiej 
namowie podchodzicie do Jezusa, 
żeby z Nim porozmawiać...

Jezus powiedział do saduceuszów, 
którzy twierdzą, że nie ma zmar-

twychwstania: „Dzieci tego świata 
żenią się i za mąż wychodzą. Lecz 
ci, którzy uznani zostaną za god-
nych udziału w świecie przyszłym 
i w powstaniu z martwych, ani się 
żenić nie będą, ani za mąż wycho-

dzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, 
gdyż są równi aniołom i  są dzieć-
mi Bożymi, będąc uczestnikami 
zmartwychwstania. A  że umarli 
zmartwychwstają, to i  Mojżesz 
zaznaczył tam, gdzie jest mowa 
o  krzewie, gdy Pana nazywa „Bo-
giem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bo-
giem umarłych, lecz żywych; wszy-
scy bowiem dla Niego żyją”.

Dla wielu pobożnych żydów, 
życie kończyło się wraz ze śmiercią 
fizyczną. Była to jedna z wiodących 
perspektyw teologicznych tego 

okresu. Wiara w  życie po śmierci, 
jaką dziś wyznajemy, nie była po-
wszechna w  czasach Jezusa. Jakie 
uczucia rodzą się w  tobie na myśl 
o tym, że zmartwychwstaniesz?

Jezus z  cierpliwością tłumaczy, 
na czym polega błąd saduceuszy. 
Z  jednej strony jest to odrzucenie 
Bożego Słowa, z  drugiej ogranicze-
nie Boga przez to, co już poznane. 
W takiej postawie religijnej Bóg nie 
ma jak zaskoczyć człowieka swoją 
łaską, ani światłem poznania, gdyż 
ten już przecież „wszystko o  Bogu 
wie”. Jak radzisz sobie z  pogodze-
niem wiary i rozumu?

Troska Mistrza, z  jaką trak-
tuje swoich rozmówców, sprawia, 
że część uczestników dyskusji się 
nawraca. Udaje im się na nowo 
odkryć istotę przesłania Jezusa, 
rozwiać wątpliwości i  ewentualne 
uprzedzenia. Mogą przestać sku-
piać się na szczegółach, nad który-
mi nie mają kontroli i  skoncentro-
wać na aspektach życia, które jej 
potrzebują. Posłuchaj ponownie 
tekstu Ewangelii, którą Jezus z  tro-
ską kieruje do ciebie.

Porozmawiaj z Jezusem i poproś 
Go, abyś dostrzegał w  życiu to, co 
najważniejsze.

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 19,1-10)



1. Dziś przypada trzydziesta druga niedziela zwykła 
w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od 
nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni 
od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobod-
nie Mu służyć. 

2. Dziękujemy o. Tacjanowi Mrozowi (OFM) za 
skierowane dziś do nas słowo Boże, modlitwę oraz 
wprowadzenie relikwii św. Jana z Dukli do nasze-
go kościoła.

3. W  pierwszy poniedziałek miesiąca (7 listopada) 
wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zaprasza na 
adorację Najświętszego Sakramentu, połączoną 
z  modlitwą różańcową, po Mszy świętej o  godz. 
18:00. Będzie możliwość złożenia intencji do 
wcześniej przygotowanej skrzynki. Intencje będą 
odczytywane podczas odmawiania różańca.

4. W  piątek, 11 listopada, będziemy świętować 
Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy 
w modlitwie o tych, którzy przelewali swoją krew 
i oddawali życie w obronie Ojczyzny. W szczegól-
ny sposób wspominajmy bohaterów walczących 
o Polskę w latach 1918-1920 oraz podczas II woj-
ny światowej. Polecajmy ich modlitewnej naszej 
pamięci. Tego dnia Msze św. odprawiamy o godz. 
7.00 i  9.00 (Msza św. za Ojczyznę) oraz o  godz. 
18.00.

5. W  najbliższą niedzielę (13 listopada) przypada 
obchodzony od 2009 roku, zawsze w  drugą nie-
dzielę listopada, Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Także tego dnia będziemy ob-
chodzić już po raz piąty ustanowiony przez papie-
ża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. 

6. Duszpasterstwo Bankowców Diecezji Łomżyń-
skiej zaprasza w  przyszłą niedzielę pracowników 
banków, byłych pracowników i emerytów oraz ich 
rodziny na Mszę świętą w intencji zmarłych pra-
cowników banków z naszej diecezji. Zostanie ona 
odprawiona o godz. 12.00. 

7.  Za tydzień w niedzielę (13. listopada), po Mszy 
św. o  godzinie 16.00 zapraszamy dzieci przygo-
towujące się do przyjęcia I Komunii św. oraz ich 
rodziców na spotkanie formacyjne. 

8. W niedzielę, 13 listopada, podczas Mszy św. o go-
dzinie 19.00 zaśpiewa 6 chórów z Łomży, Nowo-
grodu i Piątnicy. Jest to już XI Spotkanie Chórzy-
stów zwane Cecyliadą. Po Mszy św. o  godzinie 
17.30 można będzie posłuchać każdego chóru 
w krótkiej prezentacji. 

9. W zakrystii można jeszcze zapisywać imiona i na-
zwiska zmarłych, za których będziemy się modlić 
w niedzielnych wypominkach przed Mszą o godz. 
9.00 i 12.00.

10. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą 
i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii.

11. W tym tygodniu patronują nam:
• czwartek, 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 

400-461) - papież i  doktor Kościoła, gorliwy 
obrońca wiary oraz orędownik pokoju;

• piątek, 11 listopada – św. Marcin z Tours (316-
397) - najpierw żołnierz rzymski, potem bi-
skup; gorliwy głosiciel Dobrej Nowiny;

• sobota, 12 listopada – św. Jozafat Kuncewicz 
(1580-1623) - biskup i męczennik; ewangeliza-
tor schizmatyków. 
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Do sadyceuszów Jezus mówi,
co nie wierzą w zmartwychwstanie,
gdy ci wystawiają Go na próbę
zadając chytre pytanie:

„Żoną, którego z tych siedmiu braci, 
co kolejno ślub z nią brali,
będzie ta kobieta wówczas, 
gdy już będą zmartwychwstali”?
Odpowiedział wówczas Jezus, że

„umarli z martwych wstają,
to i Mojżesz wam zaznaczył
kiedy w gorejącym krzaku
Boga przodków swych zobaczył”.
Abrahama Bóg i Izaaka,
Bóg Jakuba sprawiedliwy,
On nie jest Bogiem umarłych
lecz nas wszystkich wiecznie żywych.
Chociaż dzieci tego świata

żenią się, za mąż wychodzą,
to nie będą ‘żoną’, ‘mężem’,
gdy na nowo się narodzą,
ale wszyscy dziećmi Boga
tak samo ukochanymi,
mimo, że nie ‘mąż’ czy ‘żona’,
 to tak samo szczęśliwymi.
MZ

Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosz-
towała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi 
autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to 
dziedzictwo.

św. Jan Paweł II
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7 listopada - poniedziałek
7.00 + Henryka Modzelewska – greg.
7.00 + Marianna i Tadeusz Żebrowscy – greg.
7.00 + Piotr Kurpiewski – greg.
7.00 + Bogusław Olszewski.
7.00 + Krystyna Kamieniak.
18.00 + Stanisław Wróblewski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Danuta Chojnicka -  greg.
18.00 + Jarosław Pazik – intencja od p. Chaberek.
18.00 + Zmarli z rodziny Mocarskich.
18.00 Nowenna za zmarłych.

8 listopada - wtorek
7.00 + Henryka Modzelewska – greg.
7.00 + Marianna i Tadeusz Żebrowscy – greg.
7.00 + Piotr Kurpiewski – greg.
7.00 + Marianna, Jan, Henryk, Tadeusz Strzeszewscy.
7.00 + Bolesław Cwalina
18.00 + Stanisław Wróblewski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Danuta Chojnicka -  greg.
18.00 + Irena Rogowska – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Zmarli z rodziny Chmielewskich.
18.00 Nowenna za zmarłych.

9 listopada - środa
7.00 + Henryka Modzelewska – greg.
7.00 + Danuta Chojnicka -  greg.
7.00 + Piotr Kurpiewski – greg.
7.00 + Marianna i Michał Wierzbowscy.
7.00 + Kazimiera Gawron.
18.00 + Stanisław Wróblewski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Marianna i Tadeusz Żebrowscy – greg.
18.00 + Ks. kan. Józef Żyłowski – intencja od 

wspólnoty Gloriosa Trinita.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Aleksandry z okazji 
18. rocznicy urodzin.

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

10 listopada- czwartek
7.00 + Henryka Modzelewska – greg.
7.00 + Danuta Chojnicka -  greg.
7.00 + Piotr Kurpiewski – greg.
7.00 + Mariusz Zwierzyński.
7.00 + Zmarli rodzice i rodzeństwo z rodziny 

Dodziów.
18.00 + Stanisław Wróblewski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Marianna i Tadeusz Żebrowscy – greg.
18.00 + Marek Łaguna.
18.00 + Edward (w 15. rocznicę śmierci), Stefania, 

Roman, Mariusz Gołębiewscy.
18.00 + Klementyna, Hipolit oraz zmarli z rodziny 

Kalinowskich.

11 listopada - piątek
7.00 + Danuta Chojnicka -  greg.
7.00 + Marianna i Tadeusz Żebrowscy – greg.
7.00 + Piotr Kurpiewski – greg.

7.00 + Halina Janikowska – w 10. rocznicę śmierci.
7.00 + Irena Palińska – w 32. rocznicę śmierci.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Dariusza z okazji 
50. rocznicy urodzin.

9.00 Za Ojczyznę,
18.00 + Stanisław Wróblewski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Henryka Modzelewska – greg.
18.00 + Ludwika i Jan Sierzputowscy.
18.00 + Jerzy Rutkowski (w 30. rocznicę śmierci) oraz 

jego rodzice Kamila i Julian.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

dar zdrowia i potrzebne łaski dla Anny z okazji 
urodzin.

12 listopada – sobota
7.00 + Danuta Chojnicka -  greg.
7.00 + Marianna i Tadeusz Żebrowscy – greg.
7.00 + Piotr Kurpiewski – greg.
7.00 + Mieczysław Fabiszewski – w 16. rocznicę 

śmierci.
7.00 + Wiktor i Stanisław Nizik.
18.00 + Stanisław Wróblewski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Henryka Modzelewska – greg.
18.00 + Kazimierz Pachucki – w 1. rocznicę śmierci.
18.00 + Bronisław i Zofia Holoszka.
18.00 + Teresa Mogielnicka – intencja od uczestników 

pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Mateusza z okazji 
6. rocznicy urodzin.

13 listopada - niedziela
7.30 + Henryka Modzelewska – greg.
7.30 + Irena i Henryk Strenkowscy.
9.00 + Stanisław Wróblewski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
9.00 + Danuta Chojnicka -  greg.
9.00 + Stanisław Lipiński – w 2. rocznicę śmierci.
10.30 + Jan i Genowefa oraz zmarli z rodziny 

Kalickich.
10.30 + Marian Kołakowski – w 2. rocznicę śmierci.
12.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Ireny i Waldemara 
Jankowskich z okazji 40. rocznicy zaślubin oraz 
ich dzieci, wnuków i całej rodziny.

12.00 Za Parafian.
16.00 + Stanisław Kossakowski – w 3. rocznicę śmierci.
16.00 + Leokadia i Ryszard Kenigsman.
17.30 + Marianna i Tadeusz Żebrowscy – greg.
17.30 + Kazimiera Barczak – w 1. rocznicę śmierci oraz 

Antoni i Franciszek.
19.00 + Ks. kan. Józef Żyłowski – intencja od 

wspólnoty Gloriosa Trinita.
19.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 
Krystiana z okazji 22. rocznicy urodzin.
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ŚW. JAN Z DUKLI

Małe miasto wśród Gór Karpackich, Dukla, 
jest ojczyzną św. Jana. Tam urodził się w 1414 roku 
w domu zamożnych mieszczan, którzy od młodo-
ści wpajali w niego zasadę, aby strzegł się grzechu, 
a Boga miłował. Postępował tak posłusznie i powo-
li wznosił się na coraz wyższy stopień doskonałości. 
Gdy ukończył nauki w Akademii Krakowskiej, wró-
cił do rodzinnego miasta i myślał o sławie światowej. 
Nie wiedział jednak, w którą stronę skierować swe 
wysiłki. Poprosił o oświecenie Najświętszą Maryję 
Pannę, do której miał szczególne nabożeństwo. Czy 
złudne zaszczyty światowe zabezpieczą zbawienie 
mej duszy? Nad tym pytaniem Jan gruntownie się 
zastanawiał i doszedł do przekonania, że światowa 
chwała jest blichtrem, a bogactwa marnością! Po-
szedł w góry i tam ukryty w lesie, na skale Cergo-
wej, samotne spędzał życie umartwiając się, modląc 
i rozmyślając. Po trzech latach otrzymał objawienie, 
aby zajął się misyjną pracą wśród ludu. Opuścił pu-
stynię i wstąpił do zakonu franciszkanów. Pracował 
gorliwie na ambonie i w konfesjonale w podkar-
packich parafiach, zachęcając lud do poprawy życia 
i umiłowania swej wiary. W uznaniu zasług obrano 
go gwardianem w Krośnie, a później prowincjałem 
we Lwowie. Gdy św. Jan Kapistran zreformował fran-
ciszkańskie zakony, zachęcając je do większego ubó-
stwa i umartwienia  życia, św. Jan wybrał ostrzejszą 

regułę. Wstąpił do zakonu bernardynów i tam dla 
wszystkich był wzorem umartwienia, pobożności 
i pracy. W czasie epidemii zaraźliwych chorób, któ-
re nawiedzały Lwów, opiekował się chorymi, opusz-
czonymi przez bliskich. Nawiedzony sam chorobami 
znosił je z anielską cierpliwością ciesząc się, że może 
cierpieć dla Chrystusa.

Zmarł 29 września 1484 roku. Pochowany jest 
w kościele św. Andrzeja u Braci Mniejszych we 
Lwowie. U jego grobu działy się   liczne cuda, dla-
tego też w 1733 roku papież Klemens XII ogłosił go 
błogosławionym. Podczas najazdu Chmielnickiego 
w XVII  wieku Lwów, dzięki skutecznej opiece swego 
patrona, oparł się oblężeniu. W dowód wdzięczności 
mieszkańcy wystawili Janowi z Dukli przed kościo-
łem wspaniały posąg. Nie zachował się on jednak do 
obecnych czasów.

W 1997 r. został kanonizowany przez papieża 
Jana Pawła II, co wieńczyło rozpoczęty w 1948 roku 
proces kanonizacyjny.  

Święto Jana z Dukli obchodzimy w niedzielę 
po oktawie św. Piotra i Pawła.

W niedzielę, 6 listopada br., o. Tacjan Mróz (OFM) 
uroczyście wprowadził relikwie św. Jana z Dukli do 
naszej świątyni.

www.nasiswieci.com


