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Przypomnij sobie sytuację, 
gdy pomimo swojej niechęci 
i wbrew własnemu komforto-
wi zrobiłeś coś, co ostatecznie 
przyniosło więcej dobra. Dzi-
siejsza Ewangelia zachęca nie 
do żelaznej konsekwencji, ale 
do otwartości i dystansu wobec 
własnych decyzji.

Jezus powiedział do arcy-
kapłanów i starszych ludu: 

„Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się 
do pierwszego i rzekł: «Dziecko, 
idź i pracuj dzisiaj w winnicy». 
Ten odpowiedział: «Idę, pa-
nie!», lecz nie poszedł. Zwró-
cił się do drugiego i to samo 
powiedział. Ten odparł: «Nie 

chcę». Później jednak opamię-
tał się i poszedł. Który z tych 
dwóch spełnił wolę ojca?” Mó-
wią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Je-
zus rzekł do nich:  „Zaprawdę, 
powiadam wam: Celnicy i nie-
rządnice wchodzą przed wami 
do królestwa niebieskiego. 
Przyszedł bowiem do was Jan 
drogą sprawiedliwości, a wy 
mu nie uwierzyliście. Uwierzy-
li mu zaś celnicy i nierządnice. 
Wy patrzyliście na to, ale na-
wet później nie opamiętaliście 
się, żeby mu uwierzyć”. 

Pierwszy syn obiecu-
je, że wykona polecenie ojca, 
mówiąc pokornie: „Idę, pa-
nie!”, jednak nie wywiązuje się 

z obietnicy. Drugi syn zdecy-
dowanie odmawia, a ostatecz-
nie spełnia oczekiwanie ojca. 
Jezus pyta, która postawa jest 
lepsza. Jak uważasz? 

Żaden z dwóch synów nie 
zachował się idealnie. Tylko 
czy Bogu zależy na tym, żeby 
było idealnie? Chęć napra-
wienia swojego postępowa-
nia, odwaga, by coś zmienić, 
i ostateczna decyzja jeszcze 
raz rozeznana – to dynamika 
działania człowieka pragnące-
go iść za Bogiem. Nie uparte 
dążenie do celu i bezwzględne 
posłuszeństwo, ale wrażliwość 
na głos sumienia – to wartość 
w Jego oczach.

Gdy popełniasz błąd, Pan 
pomaga ci podnieść się z upad-
ku, opatruje rany i zawsze jest 
gotowy, by dalej z tobą iść. 
Wielkim darem w takiej sytu-
acji staje się skrucha, która dla 
serca jest jak opatrunek, leczy 
z pychy i chęci oceniania in-
nych. 

Poproś Pana, byś był kry-
tyczny wobec własnego zdania, 
a słysząc Boże zaproszenie do 
uczynienia większego dobra, 
miał odwagę zmienić stanowi-
sko. 

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza 
Mt 21,28–32 



Pewien człowiek miał dwóch synów.
Tak mówi do syna pierwszego:
„Idź, popracuj dziś w winnicy”.
Ten przytaknął, lecz nie zrobił tego.
Do drugiego więc się zwrócił.
Ten mu mówi: „Ja nie mogę”.
Lecz się potem zreflektował
i wypełnił ojca wolę.
Jezus tę przypowieść mówi
starszym ludu i arcykapłanom.
Ojca wolę spełnił ten, co się nie 
zgodził,
czy co złamał obietnicę daną?

„Wolę ojca spełnił drugi”
tak Mu starsi odpowiedzą.
Jednak, że czynią jak pierwszy,
tego jakby już nie wiedzą.
Wejdą do Królestwa Boga
nierządnice i celnicy,
bo choć Jana poznaliście
zachowaliście się jak nędznicy.
Choć słyszeliście jak Jan mówi
i prorocy inni także,
choć celników to zmieniło,
nie zmieniło was jednakże.
Więc celnicy, nierządnice

do Królestwa Niebieskiego
wejdą szybciej niż „słuchacze”,
co nie czynią nic dobrego.
Co nam Jezus dzisiaj mówi?
„Ważne jest co my robimy.
Nie wystarczy mówić „wierzę”.
Trzeba wcielać słowa w czyny”.
Więc gdy mówisz żeś chrześcija-
ninem
to rób to, co Jezus mówi,
byś w wędrówce do Królestwa Boga
drogi swej nigdy nie zgubił.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

1. Jutro, w poniedziałek 28 października, zaprasza-
my do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosier-
dzia Bożego w ramach akcji „Koronka na ulicach 
miast”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
spotkajmy się o godzinie 15.00 w naszym kościele.

2. We wtorek, 29 września, w kalendarzu liturgicz-
nym obchodzone jest święto Świętych Archa-
niołów: Michała, Gabriela i Rafała. W piątek, 
2  października, wspominamy Świętych Aniołów 
Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, 
że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, 
posyłając nam swoich aniołów, którzy chronią nas 
i nam pomagają. Anioły są przejawem obecności 
Boga w świecie, łącząc niebo z ziemią. Dlatego ko-
rzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, 
zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna 
brakować nadziei.

3. W czwartek rozpoczyna się miesiąc październik - 
czas szczególnej modlitwy różańcowej. Zaprasza-
my na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy 
od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, w soboty 
po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele po Mszy 
o godz. 12.00.

4. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 16.00 
odbędzie się poświęcenie różańców. Zachęcamy 
szczególnie dzieci pierwszokomunijne, aby przy-
niosły z domu różaniec do poświęcenia. Drodzy 
rodzice - zadbajcie, aby wasze dzieci każdego dnia 
modliły się tą piękną modlitwą.

5. Za tydzień w niedzielę, 4 października, po Mszy św. 
o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami 
i dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia sa-
kramentu Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie 
będzie miało formę katechezy przygotowującej.

6. 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. 

7. W piątek Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 16.00, 17.30 

i 19.00. Tego dnia zapraszamy także na nabożeń-
stwa:
• Koronką do Bożego Miłosierdzia - o godz. 

15.00
• Nabożeństwo różańcowe - po Mszy św. 

po godz. 16.00
• do Najświętszego Serca Pana Jezusa - po Mszy 

św. o godz. 17.30.
8. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Msze 

św. o godz. 7.00 i 18.00. Po każdej Eucharystii wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeń-
stwo do Niepokalanego Serca Maryi.

9. Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” zaprasza 
na adorację Najświętszego Sakramentu połączoną 
z modlitwą różańcową w pierwszy poniedziałek 
miesiąca – czyli 5 października (po Mszy św. o go-
dzinie 18.00). Będzie możliwość złożenia intencji 
do wcześniej przygotowanej skrzynki, które potem 
będą odczytywane podczas odmawiania różańca.

10. Dziś przypada dzień ofiarności na potrzeby świą-
tyni. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modli-
twą i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii. 

11. W Liturgii tego tygodnia wspominamy:
• w poniedziałek - wspomnienie św. Wacława, 

męczennika;
• we wtorek - święto Św. Archaniołów: Michała, 

Gabriela i Rafała,
• w środę - św. Hieronima, prezbitera, doktora 

Kościoła;
• w czwartek - wspomnienie św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła; Jej 
relikwie przechowujemy w naszej świątyni.

• w piątek - wspomnienie św. Aniołów Stróżów;
12. W dniu dzisiejszym Łomżyńskie Towarzystwo 

Przyjaciół Chorych „Hospicjum p.w. Św. Ducha” 
organizuje kwestę uliczną na rzecz łomżyńskie-
go hospicjum. Wesprzyjmy to dzieło darem serca, 
wspierając działania ratujące i wspomagające ob-
łożnie chorych.
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EWANGELIA DLA DZIECI

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27 września

 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 + Jan Sobczyński – greg. 
7.30 + Józef Boć i jego rodzice.
9.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
9.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 
dla Beaty i Krzysztofa z okazji 33 .rocznicy 
zaślubin oraz dla ich dzieci.

10.30 + Genowefa Sawicka – w 5. rocznicę śmierci.
10.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski dla Krystyny i Krzysztofa Borkowskich 
z okazji 39. rocznicy zaślubin.

12.00 Za Parafian
16.00 + Aleksandra(K) i Stefan Filipkowscy.
17.30 + Michał Śmiarowski – greg.
19.00 + Janina i Władysław Klimczuk.

28 września - poniedziałek
7.00 + Jan Sobczyński – greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Michał Śmiarowski – greg.
7.00 + Maria, Henryk, Alicja i zmarli z rodziny 

Stanisławskich.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-

żej i potrzebne łaski dla Wacławy.
18.00 + Ks. Heliodor Sawicki.
18.00 + Wacław Bielski.
18.00 + Wacław Radulski.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-

żej i potrzebne łaski dla Krystyny Rutkow-
skiej z okazji 54. rocznicy urodzin.

29 września – wtorek
7.00 + Jan Sobczyński – greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – greg.
7.00 + Janina Samluk – intencja od uczestników 

pogrzebu.
7.00 + Marek Doliński
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-

żej i potrzebne łaski dla Michała, Moniki 
i Pawła Błońskich.

18.00 + Michał Śmiarowski – greg.
18.00 + Antoni Mucharski – w 3. rocznicę śmierci.
18.00 + Jadwiga Kamińska.
18.00 + Apolonia i Stanisław Borawscy.

30 września - środa
7.00 + Jan Sobczyński – zakończenie greg. 
7.00 + Marcin i Józefa(K) Zaniewscy – zakończe-

nie greg.
7.00 + Hieronim Dedkiewicz.
7.00 + Teresa Borak – intencja od pracowników 

laboratorium szpitalnego.
7.00 + Henryka, Wacław, Bolesław.
18.00 + Michał Śmiarowski – zakończenie greg.
18.00 + Józef Romanik – intencja od uczestników 

pogrzebu, w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Zbigniew Cendrowski – w 40. rocznicę 

śmierci.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy.

1 października – czwartek  
I czwartek miesiąca

7.00 + Mirosław Karpiński – początek greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – począ-

tek greg.
7.00 + Władysława(K) Dmochowska.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Teresy i Jerzego 
z okazji 50. rocznicy zaślubin. 

7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-
żej i potrzebne łaski dla Teresy i jej rodziny.

18.00 + Jan Przestrzelski – początek greg.
18.00 + Zdzisława i Stanisław Kasprzak.
18.00 W intencji wspólnoty „Odnowa w Duchu 

Świętym”.

2 października– piątek  
I piątek miesiąca.

7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Marianna Mikołajczuk.
7.00 + Janina Gadzińska – w 12. rocznicę śmierci.
9.00 + Wiesław Sadziński – w 23. rocznicę śmier-

ci.
16.00 W intencji Bractwa Miłosierdzia.
17.30 + Jan Przestrzelski – greg.
17.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Filipa z okazji 
5. rocznicy urodzin oraz dla jego rodziców.

19.00 + Mieczysław Mieczkowski oraz Marianna 
i Franciszek Krajewscy

3października– sobota 
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Marek Serafiński – w 2. rocznicę śmierci.
7.00 W intencji Kół Różańcowych
18.00 + Jan Przestrzelski – greg.
18.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
18.00 + Bronisław i Eleonora Żebrowscy.
18.00  + Urszula Skowrońska, Irena Chojnowska 

i zmarli z rodziny Kowalewskich.

4 października
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 + Mirosław Karpiński – greg.
7.30 + Jan Bączyk i zmarli z rodzin: Bączyków, 

Kalinowskich, Szczyglewskich.
9.00 + Jan Przestrzelski – greg.
9.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 + Ks. Marian Łupiński.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Łukasza z okazji 
urodzin.

12.00 Za Parafian
12.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
16.00 + Genowefa i Stanisław Kaszuba oraz zmarli 

z rodzin Ładów i Kaszubów.
17.30 
19.00 + Bolesław i Władysława Kozłowscy.

INTENCJE MSZALNE



JAK LEWANDOWSKI I MESSI!

W sobotę, 19 września, w Centrum Katolickim od-
był turniej piłkarzy stołowych dla dzieci i młodzieży 
z naszej parafii. Była to kolejna okazja, aby w duchu 
radości i zdrowej rywalizacji, przy dobrej zabawie, 
a przy okazji – ze słodkościami, tworzyć koleżeńskie 
więzi i budować naszą młodą wspólnotę. Skrupulat-
nym sędzią zawodów był Pan Jan Szmitko – nauczyciel 
wychowania fizycznego i trener piłkarski. To sobotnie 
przedpołudnie to szczególnie dobry czas dla naszych 
ministrantów, którzy po wakacyjnej przerwie na nowo 
rozpoczynają swoją służbę na Wzgórzu Krzyża, pra-
gnąc upiększać posługą Msze św. Turniej był również 
doskonałą okazją, aby ministranci poznali swojego no-
wego opiekuna - ks. Grzegorza.

 W zawodach wzięło udział 12 zawodniczych par, 
a zwycięzcami okazali się bracia Jakub i Kamil Ciuch-
niccy. 

W przyszłości zapraszamy do udziału i rywaliza-
cji wszystkich chętnych, zarówno dziewczęta, jak też 
chłopców. 

A wszystkich chętnych chłopców gorąco zapra-
szamy do przyłączenia się do ministranckiej formacji. 
Zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę 
o godz. 10.00 w Centrum Katolickim. Czekamy na Was!

x.G.P


