XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Eucharystia daje życie

BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

23/2020 (1029) Rok A
14 czerwca 2020 r.

pokierować, by postępowali drogą wiary. Zapewne zetknąłeś się
z taką sytuacją wielokrotnie. Może
nawet chciałeś jakoś temu zaradzić. Kiedy ostatnio coś takiego
wydarzyło się w twoim życiu? Jak
się wtedy czułeś?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 9,36–10,8
Odśwież w pamięci moment,
kiedy to zostałeś wybrany do zadania specjalnego. Otrzymałeś
pomoce, by spełnić je najlepiej jak
umiesz. W tej samej sytuacji znalazło się dwunastu apostołów wybranych przez Jezusa.

J

ezus, widząc tłumy, litował się
nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów:
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo”. Wtedy przywołał
do siebie dwunastu swoich uczniów
i udzielił im władzy nad duchami
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie
słabości. A oto imiona dwunastu

apostołów: pierwszy – Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej,
potem Jakub, syn Zebedeusza,
i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej,
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn
Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go
zdradził. Tych to Dwunastu wysłał
Jezus i dał im takie wskazania: „Nie
idźcie do pogan i nie wstępujcie do
żadnego miasta samarytańskiego.
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście:
Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
Jezus zauważa, że ludzie są jak
owce bez pasterza. Nie ma kto ich

Z jakiegoś powodu Jezus nie
chce robić wszystkiego sam, ale
zaprasza nas do współpracy. Nawołuje, by apostołowie pomogli
odnaleźć „zagubionym” drogę
do swojego wewnętrznego domu,
do Boga ‒ Miłości. Nie zostawia
ich jednak samych ‒ komunikuje się przez wydarzenia, ludzi,
a także mówi do naszego wnętrza
za pomocą poruszeń. Jak odróżniasz głos złego ducha od dobrego
w swoim wnętrzu?
Powołanie, jakie Jezus daje
apostołom, nie ogranicza się do
nadania mocy wypędzania duchów czy leczenia chorych. Jest to
takie samo powołanie, jakie Jezus
daje każdego dnia również tobie.
Popatrz na swój wczorajszy lub
dzisiejszy dzień, chwila po chwili. Do czego czujesz się wezwany
przez Boga? Jakie wyzwania przed
tobą stanęły? Jakie pojawiły się
pragnienia i pokusy?
Na koniec możesz poprosić
Jezusa o umiejętność słyszenia codziennych powołań, by głosić Królestwo Niebieskie.
Chwała Ojcu…
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim
osobom, które włączyły się w organizację i owocne
przeżycie uroczystości Bożego Ciała. Dziękujemy
za pomoc przy budowie ołtarzy, członkom kół różańcowych i grup parafialnych, dzieciom sypiącym kwiatki, chórowi parafialnemu i służbie liturgicznej. Podziękowania składamy służbom, które
zadbały o zapewnienie bezpieczeństwa w czasie
uroczystości: łomżyńskiej Policji i członkom Grupy Ratowniczej „Nadzieja”.
2. Trwa oktawa po uroczystości Bożego Ciała. Codziennie, w czasie Mszy św. o godz. 18.00, odprawiamy nieszpory o Najświętszym Sakramencie, a po Mszy św. modlimy się na nabożeństwie
czerwcowym litanią do Serca Pana Jezusa. Czwartek jest ostatnim dniem oktawy uroczystości Bożego Ciała. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00
i 18.00. Na Mszy św. o godz. 18.00 będzie poświęcenie kwiatów i ziół połączone z uroczystym błogosławieństwem dzieci.
3. W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na Msze święte
o godz. 7.00 i 18.00. Tego dnia można będzie uzyskać odpust zupełny za odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Jezusowemu. Będziemy to czynić
na każdej Mszy św.
4. Z racji uroczystości w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. W sobotę, w liturgii będziemy czcili Niepokalane
Serce Najświętszej Maryi Panny. Gorąco zachęcamy do licznego udziału w liturgii i wspólnotowej
modlitwie podczas tych najbliższych uroczystych
dni.
6. Za tydzień do Pierwszej Komunii św. przystąpią
dzieci z drugiej grupy na Mszach św. o godz. 12.00
i 14.00. Ze względu na liczny udział rodzin dzieci

pierwszokomunijnych w tych Mszach św., pozostałych parafian zachęcamy do udziału w niedzielnej Eucharystii o innej godzinie.
•

Próby przed uroczystością dzieci i rodziców, odbędą się w następującym porządku:

•

grupa z godz. 12.00 – poniedziałek i wtorek o godz.
18.30.

•

grupa z godz. 14.00 – czwartek i piątek o godz. 18.30.

•

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przysięga
abstynencka i spowiedź dzieci, odbędą się dla obu
grup (tj. z godz. 12.00 i 14.00) w sobotę, 20 czerwca,
o godz.14.30. Rodziców zachęcamy do spowiedzi
w tygodniu poprzedzającym uroczystość.

7. Dzieci klasy II, które po wakacjach pragną przygotowywać się do Pierwszej Komunii św. i młodzież
VII klas szkoły podstawowej, chcącą przystąpić
w przyszłym roku do sakramentu bierzmowania,
prosimy o złożenie stosownych deklaracji do końca czerwca. Można je odebrać w zakrystii i kancelarii parafialnej.
8. Do końca czerwca pozostawiamy rozszerzony porządek Mszy św. niedzielnych: 7.30; 8.15; 9.00; 9.45;
10.30; 11.15; 12.00; 16.00; 17.30; 19.00.
9. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą
i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii.

PATRONI TYGODNIA
•

17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916),
zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi
i pragnąc przywrócić im godność; uczy, że
trzeba być „dobrym jak chleb”. Relikwie św.
Alberta znajdują się w naszej świątyni.

EWANGELIA DLA DZIECI
Jezus, widząc nieprzebrane
tłumy,
by się pomóc wielu dało,
mówi „Wprawdzie żniwo wielkie,
ale robotników mało.
A więc proście Pana Żniwa,
aby robotników słał”.
Przywołał Dwunastu uczniów
i im władzę nad duchami dał,
by wszystkie nieczyste duchy
mocą Jego wyrzucali,
a gdy chorych widzieć będą - w imię Jego uzdrawiali.
Posłał więc Szymona Piotra
i jego brata Andrzeja,

Jakuba - syna Zebedeusza,
Jana, Filipa i Bartłomieja,
Szymona Kananejczyka,
Tomasza i Mateusza,
Tadeusza i Judasza
i Jakuba Alfeusza
i nakazał, aby poszli
tylko do ludu izraelskiego,
by owcom zagubionym pomóc,
co z narodu wybranego.
Tak im mówił „Głoście wszędzie,
nadchodzi Królestwo Boga.
Chorych leczcie, wskrzeszajcie
umarłych,
bo to do serc ludzkich droga.

Demony z nich wyrzucajcie.
Trędowatych oczyszczajcie.
Darmo żeście otrzymali,
darmo więc i wy dawajcie”.
On, jak Pasterz, chce otoczyć
wszystkich nas modlitwą Swoją.
Dla Dwunastu był ostoją
tak chce być ostoją twoją.
MZ

INTENCJE MSZALNE
7.30
7.30
9.00
9.00
10.30
11,15
12.00
12.00

16.00
17.30
19.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00

14 czerwca – niedziela
XI niedziela zwykła
+ Krystyna Dziuba - greg.
+ Regina Dzięgielewska – w 30. rocznicę śmierci.
+ Helena Kozikowska - greg.
+ Zmarli z rodzin Garbackich, Gołębiewskich
i Kraszewskich.
+ Kazimierz Chętnik – w 8. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Anieli i Norberta oraz ich
rodziców.
Za Parafian
Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Anny
i Mieczysława Grajko, z okazji 50. rocznicy ślubu
oraz dla ich dzieci i wnuków.
+ Marian – w 1. rocznicę śmierci i Genowefa Kaczor.
+ Grażyna Gosiewska - greg.
+ Henryk Jankowski – w 23. rocznicę śmierci.
15 czerwca - poniedziałek
+ Krystyna Dziuba - greg.
+ Helena Kozikowska - greg.
+ Ryszard Horoszko.
+ Kazimierz Pawlak.
+ Zdzisław Samborski – w 2. rocznicę śmierci.
+ Leszek Klej – intencja od sąsiadów.
+ Grażyna Gosiewska - greg.
+ Alina Sztejna – w 10. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Wojciecha
z okazji 3. rocznicy ślubu oraz Marty i Mateusza,
z okazji 8. rocznicy ślubu i dla ich dzieci.

16 czerwca – wtorek
+ Krystyna Dziuba - greg.
+ Helena Kozikowska - greg.
+ Henryk Sokół – w rocznicę śmierci.
+ Antoni Konopka i zmarli z rodzin Modzelewskich i Piotrowskich.
7.00 + Jadwiga i Antoni Dobrzyńscy.
7.00 + Krystyna i Marian Szymańscy.
18.00 + Grażyna Gosiewska - greg.
18.00 + Marek Leszczyńscy – w 4.rocznicę śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Łukasza i Moniki oraz ich
córki Zuzanny.
7.00
7.00
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
18.00
18.00
18.00
18.00

17 czerwca – środa
+ Krystyna Dziuba – greg.
+ Grażyna Gosiewska - greg.
+ Helena Kozikowska - greg.
+ Kazimiera Mucharska.
+ Janina – w 10. rocznicę śmierci; Jan i Krzysztof
Pietruszewscy.
+ Teresa Meja – w 1. rocznicę śmierci.
+ Antoni i Franciszek Barczak.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Jolanty i Mariusza z okazji
15. rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18 czerwca – czwartek
+ Krystyna Dziuba - greg.
+ Helena Kozikowska - greg.
+ Wiesław Malanowski.
+ Aneta Mazewska.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Aleksandry.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Dawida.
18.00 + Grażyna Gosiewska - greg.
18.00 + Antoni i Genowefa Fąfera.
18.00 + Aleksander Jastrzębski.
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

19 czerwca - piątek
+ Krystyna Dziuba - greg.
+ Helena Kozikowska - greg.
+ Jan Czejro.
+ Stefania Jung – w 20. rocznicę śmierci; zmarli
z rodzin: Jungów i Cieplickich.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Izabeli i Wojciecha z okazji
10. rocznicy ślubu oraz ich dzieci Natalii i Zosi.
18.00 + Grażyna Gosiewska - greg.
18.00 + Stanisław i Celina Chełstowscy.
18.00 + Marianna Górska, zmarli z rodzin Górskich
i Popiołków.
7.00
7.00
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00
7.00
16.00
17.00
18.00
18.00
18.00

7.30
7.30
8.15
9.00
9.00
9.45
10.30
11.15
12.00
16.00
17.30
19.00

20 czerwca – sobota
+ Krystyna Dziuba - greg.
+ Grażyna Gosiewska - greg.
+ Helena Kozikowska - greg.
+ Helena i Antoni Piaścik; zmarli z rodzin Morzów i Piaścików.
Ślub Magdaleny Mikuckiej i Macieja Rogowskiego.
Ślub Barbary Tarkowskiej i Mateusza Konrada
Burzyńskiego.
+ Julian Duda – z okazji Dnia Ojca.
+ Zdzisława(K) i Stanisław Kospruk.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
21 czerwca – niedziela
XII Niedziela zwykła
+ Krystyna Dziuba - greg.
+ Artur i Marek Kucharscy – w 15. rocznicę
śmierci.
+ Irena Florczyk – trzeci miesiąc po śmierci.
+ Helena Kozikowska - greg.
+ Henryka i Stefan Nowakowscy oraz ich rodzice.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Zofii i Ryszarda Kossakowskich, z okazji 40. rocznicy ślubu.
+ Henryk Kowalczyk.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Fabiana, z okazji przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej.
Za Parafian
+ Jerzy Ponichtera – w 14. rocznicę śmierci.
+ Grażyna Gosiewska - greg.
+ Mirosław Poreda – w 4. rocznicę śmierci i zmarli z rodzin Poredów i Karwowskich.

Ze słownika katolika

św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Dobiega końca cykl „Ze słownika katolika”, choć mogłoby
znaleźć się w nim jeszcze wiele
haseł. Inspiracją do napisania
tego cyklu były dla mnie słowa
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, którego relikwie znajdują
się w naszej parafii. Przytoczę te
słowa poniżej, niech staną się inspiracją również dla Was, drodzy
Czytelnicy:
„Patrząc na obecny stan owego obozu, co wypisawszy postęp
i nieograniczoną swobodę na
swych sztandarach, całkiem już
z chrześcijańską tradycją zerwał,
niepodobna nie być uderzonym
owym chaotycznym zamętem
zasad i dążności, jaki panuje we
wszystkich niemal krajach, w łonie klas oświeconych. Rzecby
można, iż za naszych czasów ponowiło się to, co zaszło przy budowaniu wieży Babel: tylko obecnie
już nie języki, ale same pojęcia pomieszane zostały tak, że ci nawet,
co tym samym mówią narzeczem,
do porozumienia przyjść już nie
mogą. Co dla jednego jaśniejszym

którego śmiertelna nawet niemoc
od słońca się zdaje, dla drugiego
niezgłębioną jest tylko ciemno- odrazu obalić nie zdoła; niebezścią; co jeden upragnioną swobo- pieczeństwo wszakże niebezpiedą, drugi swawolą, inny zaś nie- czeństwem pomimo to być nie
przestaje.
wolniczym jarzmem zowie; gdzie
jedni zbawienny rozwój i postęp
Lecz jakże, zapyta zapewne
upatrują, tam drudzy cofanie się,
czytelnik, zapobiec tak głęboko
a nawet powrót do barbarzyńjuż dziś zagnieżdżonej gangrenie?
stwa widzą. Dość wymienić wiarę
Jeden jest tylko, odpowiadamy,
w Objawienie, wszechwładztwo
środek, a mianowicie: praca nad
ludu, sekularyzację społeczeńusunięciem ze świata idei owego
stwa, by przekonać się, jak różne,
zamętu pojęć, który, przenosząc
a nawet wręcz przeciwne ocesię stopniowo w dziedzinę życia
nienie tegoż pojęcia usłyszymy.
praktycznego, tak groźne spraUmysły powierzchowne nic nadwia spustoszenie. Z zamącenia
zwyczajnego nie upatrują w tym
i pomieszania pojęć wyrodził
tak pospolitym dziś zjawisku,
się we wszystkich gałęziach wieprzypisując je samej naturze ludzdzy mniej lub więcej wyraźny
kiego rozumu, a stare przysłowie:
sceptycyzm, co osłabiając ufność
»co głowa to rozum« wydaje się
w dawniejsze zasady i dawniejim aż nadto dostatecznym jego
szą naukową metodę, upoważnia
objaśnieniem. Komu jednak nie
śmielsze umysły do nieoględnego
tajno, iż dziejowy pochód ludzkorzucania się na nowe jakieś, chości na polu czynu jest wcieleniem
ciażby najbardziej hazardowne
tylko i wprowadzeniem w życie
tory, tak w dziedzinie myśli jako
oderwanych idei, jakiesię w głoteż i życia praktycznego. Chcąc
wach przewodniczących cywiliprzeto ogólnemu rozstrojowi skuzacyjnemu pochodowi wylęgły,
teczną położyć tamę, potrzeba
i to w głowach o kilka pokoleń
przede wszystkim w oderwanym
niekiedy od obecnego odległych,
świecie idei tak jasne i niewątpliten nie może nie być przejętym
we postawić zasady, iżby usunąć
zgrozą na widok tego zamętu
zdołały chwiejność i zwątpienie
w świecie idei, po którym w bliżz każdej dziedziny wiedzy”.
szej lub dalszej przyszłości musi
św. Zygmunt Szczęsny Feliński,
koniecznie straszny jakiś społeczny przewrót nastąpić, skoro gro- „Wiedza chrześcijańska i bezbożna
żąca burza w porę zażegnaną nie wobec zadań społecznych”, 1888.
zostanie. Mamyż zresztą potrzebę
dowodzić tej konieczności, paZainteresowanych postacią św.
trząc własnymi oczyma na wciąż
ponawiające się wysiłki skrajnych Zygmunta Szczęsnego Felińskiestronnictw, dążących do radykal- go zapraszam na mój blog: www.
nego zburzenia wszystkich pod- szczesnyfelinski.wordpress.com
staw nowożytnego towarzyskiego ustroju. Któż wobec knowań
Prawda nas wyzwoli, a prawdą
Komuny i Nihilizmu ośmieli się
jest Jezus.
zaprzeczyć, iż stoimy rzeczywiZ pozdrowieniami,
ście na wulkanie? Jeśli ostateczna
Agata Kłosek
katastrofa dotąd nie nastąpiła, to
dzięki jedynie organicznej sile
chrześcijańskiego społeczeństwa,

