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Wyobraź sobie, że jesteś wśród słuchających Je-
zusa. Zobacz, jak poradzi sobie ze złymi intencjami 
innych. Proś Ducha Świętego, aby prowadził cię dzi-
siaj w tej modlitwie.

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwy-
cić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych 

uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu 
powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdo-
mówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim 
Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. 
Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić 
podatek Cezarowi, czy nie?” Jezus przejrzał ich prze-
wrotność i rzekł: „Czemu wystawiacie Mnie na pró-
bę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!” 
Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten 
obraz i napis?” Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas 
rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy 
do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Jezus niejednokrotnie upominał faryzeuszów 
i wskazywał ich wady. To musiało być niewygodne, 
a nawet mogło zaboleć. Pomimo że wypowiedzi

Jezusa motywowane są dobrem odbiorców, nie 
podjęli oni refleksji, ale pielęgnowali chęć zemsty. To 
dlatego chcą Go przyłapać na błędzie i  udowodnić 
wszystkim, że nie ma racji, a tylko burzy panujący 
porządek. Czy zdarzyło ci się, że twoje nie do końca 
czyste intencje zostały ujawnione? Jak zareagowałeś?

Jezus potrafił wykorzystać nawet trudną sytuację 
podstępu, żeby mówić o sprawach najważniejszych. 
Nie ingeruje w panujący porządek świata, ale idzie 
za pytaniem faryzeuszy. Przypomina, aby nie pomi-
jając podatku, oddawać Bogu, co Mu się należy. Czy 
pamiętasz i dziękujesz codziennie za wszystko, co 
jest darem Boga?

Jezus wzniósł się ponad atak przeciwników i dał 
kolejną ważną lekcję o tym, jak należy postępować. 
Twoje życie jest najcenniejszym darem. Słuchając 

tekstu Ewangelii, zastanów się, co dla ciebie oznacza 
oddać Bogu Jego własność.

Na koniec możesz prosić w modlitwie o życie 
wierne Bogu w każdej sytuacji. Abyś umiał oprzeć 
się pokusie i atakom złego ducha.

Chwała Ojcu...

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Mt 22,15-21 



Widząc, jak naucza Jezus,
chcąc podchwycić Go w mowie,
pytanie Mu zadali 
faryzejscy uczniowie,
co w zmowie z faryzeuszami
i zwolennikami Heroda,
od dawna zamyślali
jak zaszkodzić Mu można.
Chwaląc Go za uczciwość,
że Bożej prawdy naucza,
pytanie zadali myśląc, że te
dobra odpowiedź wyklucza.
Spytali Go czy należy
płacić podatki Rzymowi,
wiedząc obłudnie jak ciężko
żyje się ludowi,

i że daniny oddawanie,
przynależnej Bogu,
kłóci się ze składaniem
ofiar byle komu.
Usłyszawszy te słowa
przynieść kazał Sobie
monetę podatkową.
Obejrzał strony obie,
a widząc  wizerunek czyjś
na jednej stronie,
spytał, kogo przedstawia,
odnosząc się do niej.
Odpowiedzieli: Cezara.
Mówi więc tłumowi:
Dajcie Bogu co Boskie,
a co Cezara - dajcie Cezarowi.

Tak odpowiadając
obłudnikom onym
pokazał, że prawda
zawsze się 
obroni.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

1. W dniu dzisiejszym imieniny obchodzi ks. Łukasz 
Andrzejczyk, wikariusz naszej parafii. Solenizan-
towi życzymy wielu łask Bożych, zdrowia oraz bło-
gosławieństwa na drodze kapłańskiego życia i po-
sługi na wszystkich polach duszpasterstwa, które 
powierzył mu Pan. 

2. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona 
jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyj-
ny. Modlimy się w intencji misji oraz misjonarzy 
zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli 
oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść 
Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubi-
ły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, 
abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Ko-
ścioła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień 
Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół 
jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszech-
ny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. 
Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne spo-
soby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie 
Dzieła Misyjne.

3. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu 
powołany jest do bezpośredniego zaangażowa-
nia się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętajmy, 
że nieustannie mamy być światłem dla całej ludz-
kości w pielgrzymce wiary. 

4. W kalendarzu liturgicznym, w dniu 18 paździer-
nika przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) 
święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień mo-
dlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętaj-
my o nich w naszych modlitwach.

5. Dziś odbywa się kolejna akcja „Oddaj krew z Chry-
stusem”. Krwiodawców zapraszamy do Centrum 
Katolickiego do godziny 13.30. Prosimy ze sobą za-
brać dowód osobisty.

6. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje 
na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bo-
żych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy 
mieczem. Naszym orężem jest między innymi ró-
żaniec. Codziennie w naszym kościele odprawia-
my nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian 

zapraszamy na tę modlitwę, 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.

7. Październik jest dobrą okazją, aby zostać człon-
kiem koła różańcowego. Uczestnictwo w kole ży-
wego różańca to zaledwie jedna tajemnica, czyli 
dziesiątek różańca, który należy odmówić każ-
dego dnia. Osoby chętne do wstąpienia prosimy 
o kontakt z księżmi.

8. Okres od 1 do 8 listopada to oktawa uroczystości 
Wszystkich Świętych - czas szczególnych Bożych 
łask dla zmarłych. Dlatego przez te dni chcemy ich 
polecać Bożemu Miłosierdziu. Kartki, na których 
zapisujemy imiona zmarłych możemy znaleźć 
w gazetce parafialnej. Wypełnione wraz z ofia-
rą wrzucamy do skarbony z napisem „Nowenna 
za zmarłych” lub przynosimy do zakrystii. W in-
tencji zmarłych przez dni oktawy będą sprawowa-
ne nieszpory i Msza św.

9. W zakrystii można już zapisywać imiona i na-
zwiska zmarłych, za których będziemy się modlić 
w niedzielnych wypominkach. Prosimy kopert ze 
Zdrowaśkami nie wrzucać na tacę, gdyż nie będą 
one wpisywane na listę. 

10. Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na reko-
lekcje dla małżeństw (i nie tylko) w dniach od 22 
do 24 października. Odbywać się one będą w na-
szym kościele od godz.18.00. Więcej informacji 
na plakacie i u ks. Łukasza.

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

12. W Liturgii tego tygodnia wspominamy:
• we wtorek: wspomnienie św. Jana Kantego, pre-

zbitera; profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
znanego z niezwykłej pracowitości i wielkiego mi-
łosierdzia.

• w czwartek: wspomnienie św. Jana Pawła II, pa-
pieża Polaka, wielkiego nauczyciela wiary  i bez-
granicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Naj-
świętszej Matce. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE



EWANGELIA DLA DZIECI

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
18 października

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 + Mirosław Karpiński – greg.
7.30 + Krystyna Gardocka.
9.00 + Jan Przestrzelski – greg.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Zbigniewa i Justyny oraz 
córki Wiktorii.

10.30 + Jan Mocarski – intencja od chóru.
10.30 + Regina Jurzak – w 4. rocznicę śmierci.
12.00 Za Parafian.
12.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
16.00 + Teresa i Ryszard Stachnowicz – w 27. rocznicę 

śmierci.
17.30 + Józef Kołakowski – intencja od kręgu 

Domowego Kościoła.
19.00 + Zygmunt Kowalczyk.

19 października - poniedziałek
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski dla rodziny Bogu wiadomej.

7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
potrzebne łaski i dar zdrowia dla ks. Grzegorza.

18.00 + Jan Przestrzelski – greg.
18.00 + Kazimiera Dzbeńska – w 1. rocznicę śmierci.
18.00 + Magdalena Skrodzka.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Julii z okazji 5. rocznicy 
urodzin.

20 października – wtorek
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Czesława – Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Kazimierz Dąbrowski – w 10. rocznicę śmierci 

i Stanisława Bałdowska – w 7. rocznicę śmierci.
7.00 + Stanisław i zmarli z rodziny Jakubczak.
7.00 + Irena Palam.
18.00 + Jan Przestrzelski – greg.
18.00 + Józef – w 8. rocznicę śmierci i zmarli z rodzin 

Obryckich i Bagińskich.
18.00 + Henryk Kowalczyk – w 1. rocznicę śmierci.

21 października - środa
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Jan Przestrzelski – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Eleonora i Bronisław Żebrowscy.
7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00 + Teresa Borak – intencja pracowników od 

laboratorium szpitalnego.
18.00 + Henryk Kalicki.
18.00 + Kazimierz Krachało.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

22 października – czwartek  
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Jan Przestrzelski – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Joanna Brzuszko.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Krzysztofa, Karola i Urszuli.
18.00 + Mirosław Raś.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Agnieszki i Marka wraz 
z dziećmi.

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Marii i Jakuba z okazji 2. 
rocznicy ślubu.

23 października – piątek  
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Jan Przestrzelski – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Marek Doliński.
7.00 + Wiktoria i Aleksander Nizik.
7.00 + Janina Dąbrowska i zmarli z rodziny 

Dąbrowskich.
18.00 + Tadeusz i Jadwiga Kozłowscy i ich rodzice.
18.00 + Stanisław i Genowefa Kropiwniccy.

24 października – sobota 
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Jan Przestrzelski – greg.
7.00 + Czesława – Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Apolonia, Jan, Ewa, Feliks i zmarli z rodziny 

Wróblewskich oraz Aleksandra, Piotr, Teresa, Jan 
i zmarli z rodziny Pruszków.

7.00 + Zygmunt Dąbrowski i zmarli z rodziny 
Dąbrowskich.

7.00 + Krzysztof Trebliński – intencja od koleżanek 
z pracy.

18.00 + Henryk Kowalczyk.
18.00 + Józef Szmyglewski – 21. rocznica śmierci.

25 października 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 + Mirosław Karpiński – greg.
7.30 + Henryka Nowalska.
9.00 + Leon, Maria, Helena, Zbigniew, Bogdan i zmarli 

z rodziny Baczewskich.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Lucyny z okazji urodzin.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski Heleny i Mieczysława oraz ich 
dzieci i wnuków.

10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Grażyny i Andrzeja z okazji 
30. rocznicy ślubu i ich dzieci.

12.00 Za Parafian.
12.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
16.00 + Helena i Jan Szabłowscy i zmarli z rodzin 

Jemielitych i Piwowarskich.
17.30 + Jan Przestrzelski – greg.
19.00 + Jan – w 25.rocznicę śmierci.

INTENCJE MSZALNE



CZY WIESZ, CO ZNACZY...

1. Dekalog – Dziesięć Przykazań Bożych, objawionych 
przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj, które spisał 
na dwóch kamiennych tablicach. Pierwsze trzy doty-
czą zachowania człowieka wobec Stwórcy, pozostałe 

– wobec innych ludzi.   
2. Eucharystia – wyraz w języku greckim oznaczający 

dziękczynienie; określa Najświętszy Sakrament jako 
znak obecności Jezusa wśród Jego wyznawców.

3. Katedra – kościół diecezjalny w siedzibie biskupa.
4. Koncelebra – wspólne odprawianie Mszy świętej 

przez co najmniej dwóch kapłanów. 
5. Konsekracja – przeznaczenie człowieka do sprawo-

wania czynności świętych, np. do kapłaństwa lub 
poświęcenie przedmiotów (jak budynki, obrazy, ró-
żańce, dzwony),  służących odtąd sprawowaniu kultu. 

6. Kościół lub lud Boży – wspólnota wszystkich wie-
rzących w Pana Jezusa; wyznających jeden święty, 
powszechny i apostolski Kościół.

7. Laikat – wierni, którzy należą do Kościoła, lecz nie 
do stanu duchownego.

8. Litania – modlitwa rozpoczynająca się od słów Kyrie, 
eleison (zwrot obecny w Starym Testamencie tłuma-
czony jest jako Panie, zmiłuj się nad nami), na któ-
rą składają się liczne tytuły i wezwania skierowane 
do Boga, Pana Jezusa, Ducha Świętego, Matki Naj-
świętszej i świętych, z wypowiadanymi po każdym 
wezwaniu słowami Zmiłuj się nad nami lub Módl się 
za nami.  

9. Liturgia – porządek ceremonii i modlitw podczas 
Mszy świętej oraz w czasie udzielania sakramentów, 
jak chrzest, czy małżeństwo.

10. Nabożeństwo – wspólna modlitwa w mowie i śpie-
wie ku czci Boga, Pana Jezusa i Matki Najświętszej, 
jak np. nabożeństwo majowe, nabożeństwo czerwco-
we, nabożeństwo różańcowe.

11. Nowenna – jej nazwa pochodzi od łacińskiego wy-
razu novem, co znaczy dziewięć; to nabożeństwo 
odprawiane dziewięć kolejnych dni przed kościelną 
uroczystością lub świętem, także modlitwa indywi-
dualna, np. Nowenna do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, nowenny do świętych. 

12. Diecezja – terytorium administrowane przez Ko-
ściół, zarządzane przez biskupa, dzielące się na para-
fie i dekanaty.  

13. Kuria diecezjalna lub biskupia – ogół pracowników 
pomagających biskupowi w zarządzaniu diecezją.

14. Parafia – podstawowa, najmniejsza jednostka ad-
ministracyjna diecezji w strukturze organizacyjnej 
Kościoła, zarządzana przez proboszcza.    

15. Dekanat – jednostka administracyjna tworzona 
przez kilka parafii, zarządzana przez kapłana z tytu-
łem dziekana.

16. Wikariusz – kapłan będący pomocnikiem probosz-
cza w jego pracy duszpasterskiej.

W każdą niedzielę o godz. 19.00, transmitowa-
na jest Msza św. z naszego kościoła. Osoby za-
interesowane mogą w ten sposób uczestniczyć w 
Eucharystii, za pośrednictwem naszej strony in-
ternetowej www.krzyz.lomza.pl Bardzo gorąco 
dziękujemy Panom Aleksandrowi Pladze, Stani-
sławowi Żebrowskiemu oraz Adamowi Żebrow-
skiemu, którzy od wielu miesięcy bezinteresow-
nie realizują ten przekaz TV.


