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Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii  
wg Świętego Mateusza - Mt 4,12–23

Wyobraź sobie atletę, który co-
dziennie niestrudzenie ćwiczy. Podej-
muje wysiłek, by przygotować się do 
zawodów. Choć satysfakcja i rezygna-
cja przeplatają się w nim nieustannie, 
nie poddaje się. Wie, że czeka go na-
groda.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. 
A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta 
i nauczał ich tymi słowami: „Błogo-
sławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albo-
wiem oni będą pocieszeni. Błogosła-
wieni cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię. Błogosławieni, któ-
rzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni. Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą. Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni 
będą nazwani synami Bożymi. Błogo-
sławieni, którzy cierpią prześladowa-
nie dla sprawiedliwości, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie. Bło-
gosławieni jesteście, gdy wam urągają 
i prześladują was i gdy z mego powodu 
mówią kłamliwie wszystko złe o was. 

Cieszcie się i radujcie, albowiem wiel-
ka jest wasza nagroda w niebie”.

Człowiek będąc w tłumie może 
mieć poczucie anonimowości. Wydaje 
mu się, że jest bezosobowy, lecz ma na-
turalną potrzebę bycia dostrzeżonym. 
Jezus daje się dziś poznać jako ktoś, kto 
jest uważny na rzeczywistość. On wi-
dzi w tłumie swoich uczniów, każdego 
z nich. Zauważa ich bezsilność, smutek 
i ubóstwo. Jakie odczucia towarzyszą 
ci, gdy jesteś zauważany przez kogoś? 
 
Zbliżając się do Jezusa, człowiek do-
strzega w sobie różne niedoskona-
łości i wady. Może towarzyszyć mu 
przekonanie, że jeszcze nie jest wy-
starczająco idealny. Obraz Boga wy-
magającego perfekcji, może od Niego 
oddalać. Błogosławieństwa ukazują 
Jezusa, który jest łagodny, sprawiedli-
wy i miłosierny. Taki jest Bóg, takim 
chce się objawiać. Na ile pozwalasz so-
bie doświadczać takiego Boga

Błogosławieństwa, o których 
mówi Jezus, prowadzą człowieka do 
wolności serca. Nie jest to łatwa droga. 
Lecz pomimo tego, co trudne i bolesne, 
możesz doświadczyć uwolnienia. Jest 
to możliwe, gdy pozwolisz sobie wejść 
w to, co jest niezgodą i oporem w tobie. 
Wtedy Jezus może swoim czystym ser-
cem przeniknąć ciemności i napełnić 
je błogosławieństwami. Co w twoim 
wnętrzu woła o uwagę?

Na koniec modlitwy stań przed 
Jezusem. Zobacz te błogosławieństwa, 
którymi żyje twoje serce. Poproś Pana, 
by one prowadziły cię do głębszej wię-
zi z Nim, do bycia szczę-
śliwszym.

Chwała Ojcu…

30.01. poniedziałek (od godz. 15.30)

ul. Sybiraków 18 - dwóch księży

ul. Sybiraków 20 - jeden ksiądz

ul. Szmaragdowa 1 - jeden ksiądz

31.01. wtorek (od godz. 15.30)

ul. Sybiraków 20a - jeden ksiądz

ul. Sybiraków 20b - dwóch księży

ul. Szmaragdowa 3 - jeden ksiądz

1. 02. środa (od godz. 15.30)

ul. Szmaragdowa 4 - dwóch księży

ul. Szmaragdowa 5 - dwóch księży

4. 02.  sobota (od godz. 9.00)

ul. Szmaragdowa 7 - jeden ksiądz

ul. Szmaragdowa 8 - jeden ksiądz

ul. Szmaragdowa 17 - jeden ksiądz

6.02. poniedziałek (od godz. 15.30)

ul. Szmaragdowa 9 - jeden ksiądz

ul. Szmaragdowa 13 - jeden ksiądz

ul. Szmaragdowa 15 - jeden ksiądz

ul. Szmaragdowa 10 - dwóch księży

PORZĄDEK ODWIEDZIN 
DUSZPASTERSKICH NA 
NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ:



1. W tym tygodniu zakończyły się „Ferie z Bogiem 
w mieście”, w których uczestniczyli dziewczęta 
i chłopcy ze scholi „Promyk Nadziei” oraz nasi 
ministranci. W sumie udział w spotkaniach wzię-
ło ponad 60 dzieci i młodzieży. Dziękujemy pro-
wadzącym, animatorom, wolontariuszom oraz ka-
płanom za pomoc w przeprowadzeniu tych zajęć.  

2. W czwartek, 2 lutego, przypada święto Ofiaro-
wania Pańskiego zwane też świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.00, 
17.30 i 19.00. Na każdej Eucharystii będziemy bło-
gosławić świece – gromnice, które symbolizują 
światło Chrystusa, mające nas chronić przed złem 
i nieszczęściem. Tego dnia będzie można nabyć 
gromnice przy wejściu do kościoła.

3. 2 lutego obchodzimy także ustanowiony przez św. 
Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowa-
nego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszyst-
kich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom 
w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach 
świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powoła-
nia do życia zakonnego. Ofiary składane na tacę 
przeznaczone są na wparcie zakonów klauzu-
rowych, żyjących w całkowitym zamknięciu. 
W Łomży jest to zgromadzenie Sióstr Benedykty-
nek. Prośmy Boga o nowe powołania do tej wspól-
noty.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. Czwartek to dzień modlitw 
o nowe i dobre powołania do kapłaństwa i życia 
konsekrowanego. 

5. Pierwszy piątek miesiąca to dobra okazja do spo-
wiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Jezusa. Porządek nabożeństw: 
• o godz. 7.00 Msza święta z Nabożeństwem do 

Serca Pana Jezusa.
• o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża. 
• o godz. 18.00  Msza święta z nabożeństwem do 

Serca Pana Jezusa. 

6. Pierwsza sobota miesiąca jest dobrą okazją do 
spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej 
Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie grzechy 
i znieważenia.  Zapraszamy na Msze św. o godz. 
7.00 i 18.00. Członków Kół Różańcowych i wszyst-
kich chętnych zapraszamy na Mszę św. o godz. 
7.00, po której odmówimy różaniec i dokonamy 
zmiany tajemnic. 

7. Zachęcamy, aby ze spowiedzi korzystać pół godzi-
ny przed Nabożeństwem czy też Mszą św.

8. Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Bar-
dzo gorąco dziękujemy za serdeczne przyjmowa-
nie kapłanów w czasie wizyty duszpasterskiej oraz 
za szczere zainteresowanie sprawami życia naszej 
parafii. Porządek kolędy znajdziemy w gazetce pa-
rafialnej i w gablocie przed kościołem. 

9. W okresie kolędy kancelaria parafialna jest czynna 
w godzinach od 8.00 do 9.00 a w sobotę od 17.00 
do 17.45.

10. W dniu dzisiejszym przypada niedziela ofiarności 
na potrzeby naszej świątyni. Bóg zapłać wszyst-
kim osobom, które modlitwą i ofiarą wspierają po-
trzeby naszej parafii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

Kiedy Jezus, widząc tłumy, 
wszedł na Górę wraz z uczniami,
do ludzi się obróciwszy
nauczał tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu.
Ich jest Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą,
bo ich pocieszenie wielkie.
Cichego serca błogosławieni.
Ci będą władcami ziemi.
Błogosławieni sprawiedliwości złaknieni,
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni też i miłosierni.
Miłosierdziem będą obdarzeni.
Błogosławieni serca czystego.

Będą oglądać Boga samego.
Wprowadzający pokój też błogosławieni.
Ci nazwani będą synami Bożymi.
Błogosławieni, co cierpią prześladowanie.
Królestwo Niebieskie będzie im oddane.
Błogosławieni wszyscy jesteście,
gdy z powodu Mego
ludzie wam urągają i mówią kłamliwie,
odsądzając od złego”.
Cieszcie się i radujcie wtedy,
bo nikt na świecie nie wie
jak wielka będzie nagroda,
co czeka na was w Niebie.
MZ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

30 stycznia - poniedziałek
7.00 + Łukasz Kacprzak – greg..
7.00 + Czesław Dobrzycki – greg.
7.00 + Barbara Kotowska - intencja od rodziny 

Rutkowskich.
7.00 + Irena, Józef oraz zmarli z rodziny Kowalczyków.
18.00 + Józef Karwowski – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Zygmunt Szulc – greg.
18.00 + Mieczysław Grajewski – w 1. rocznicę śmierci.

31 stycznia- wtorek
7.00 + Eugeniusz Ormanowski (w 7. rocznicę 

śmierci) oraz zmarli z rodzin Ormanowskich 
i Bogdańskich.

7.00 + Janina (w 12. rocznicę śmierci) oraz Stanisław 
i Antoni.

7.00 + Elżbieta Stanuch – w 4. rocznicę śmierci.
7.00 + Adam Piaścik – w 1. rocznicę śmierci.
18.00 + Wiesław Mróz.
18.00 + Jadwiga Kozacka.

1 lutego - środa
7.00 + Antoni Reska - greg.
7.00 + Marianna Kołakowska - greg.
7.00 + Zofia (w 4. rocznicę śmierci) i Henryk Rojeccy 

oraz ich rodzice.
18.00 + Eugeniusz Wiśniewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Edward Kalinowski – greg. (ks. Andrzej 

Mikucki poza parafią).
18.00 + Kacper i Maryla Dąbrowscy - greg.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Kajetana Borkowskiego.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

2 lutego - czwartek
7.00 + Antoni Reska - greg.
7.00 + Janusz Dobrzycki – w 40. rocznicę śmierci.
7.00 + Cecylia Barańska.
7.00 + Maria Bejda.
9.00 + Marianna Kołakowska - greg.
9.00 + Krzysztof Sobczyński – w 1. rocznicę śmierci.
16.00 + Kacper i Maryla Dąbrowscy - greg.
17.30 + Eugeniusz Wiśniewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
17.30 + Edward Kalinowski – greg. (ks. Andrzej 

Mikucki poza parafią).
17.30 W intencji wspólnoty "Odnowa w Duchu 

Świętym".
19.00 + Włodzimierz Szczyglewski – w 7. rocznicę 

śmierci.
19.00 + Kazimiera Karcz – w 1. rocznicę śmierci.

3 lutego - piątek
7.00 + Antoni Reska - greg.
7.00 + Marianna Kołakowska - greg.

7.00 + Stanisław Bruliński – w 10. rocznicę śmierci, 
zmarli z rodziny Brulińskich oraz Grzegorz 
Poniechowski.

7.00 + Zofia i Mirosław Mateuszczyk.
18.00 + Eugeniusz Wiśniewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Edward Kalinowski – greg. (ks. Andrzej 

Mikucki poza parafią).
18.00 + Kacper i Maryla Dąbrowscy - greg.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

dar zdrowia i potrzebne łaski dla Radosława 
i Adama z rodzinami oraz Ireny.

4 lutego – sobota
7.00 + Antoni Reska - greg.
7.00 + Marianna Kołakowska - greg.
7.00 + Marianna i Antoni Plona oraz ich rodzice.
7.00 O trzeźwość i wolność od nałogów dla osób 

uzależnionych.
7.00 W intencji Kół Różańcowych.
18.00 + Eugeniusz Wiśniewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Edward Kalinowski – greg. (ks. Andrzej 

Mikucki poza parafią).
18.00 + Kacper i Maryla Dąbrowscy - greg.
18.00 + Barbara Wojciechowska – w 4. rocznicę śmierci, 

Mieczysław Aleksandrowicz, Helena Węgrowska, 
Maria Andrychowska.

18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

5 lutego - niedziela
7.30 + Marianna Kołakowska - greg.
7.30 + Janina i zmarli z rodziny Żebrowskich.
9.00 + Antoni Reska - greg.
9.00 + Jan Bochenko.
10.30 + Eugeniusz Wiśniewicz – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
10.30 + Roman Kozłowski.
10.30 + Kazimierz Klejmont.
12.00 + Edward Kalinowski – greg. (ks. Andrzej 

Mikucki poza parafią).
12.00 + Edmund Mierzejewski - intencja w 30. dzień 

po pogrzebie.
12.00  Za Parafian.
16.00 + Piotr Sowa.
16.00 + Czesław – w 20. rocznicę śmierci; Genowefa, 

Danuta, Bogusław, Andrzej, Romuald i ich 
rodzice.

17.30 + Kacper i Maryla Dąbrowscy - greg.
19.00 + Zofia Jankowska - intencja od pracowników 

Przedszkola nr 4 i żłobka.
19.00 + Piotr Boć.
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25 STYCZNIA
NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie 
Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z 
żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. 
Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł 
odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył 
się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Póź-
niej przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był 
uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeże-
niu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat 
stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladow-
cą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamieno-
waniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli 
udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 
1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają 
Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle 
światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał 
głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» 

- «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem Je-
zus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do mia-
sta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).

Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym 
nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. 
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim 
pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: 
pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z 
Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-

-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymote-
uszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Mace-
donia-Korynt-Jerozolima.

Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest 
autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączo-
nych do ksiąg Nowego Testamentu.

W Palestynie Paweł został aresztowany i był 
przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festu-
sa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy 
odwołał się do cesarza, został deportowany drogą 
morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu 
o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się 
do Efezu, Hiszpanii (prawdopodobnie; jak podaje 
Klemens, "dotarł do kresu Zachodu", a tak określano 
tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. W Efezie 
albo w Troadzie aresztowano go po raz drugi (64 r.). 
W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz 
wyrok.

Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mie-
czem w tym samym roku co św. Piotr Apostoł (67 
r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła 
złożono w grobowcu, nad którym wybudowano ba-
zylikę św. Pawła za Murami. 

Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Ber-
lina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, 
Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, 
tkaczy.

W ikonografii  św. Paweł przedstawiany jest w 
długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: bara-
nek, koń, kość słoniowa, miecz.

za: www.brewiarz.pl


