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Słowo Boże jest dla nas jak 
kompas, który wskazuje niezawod-
ny kierunek, drogę, po której moż-
na zawsze kroczyć.

Gdy faryzeusze posłyszeli, że za-
mknął usta saduceuszom, ze-

brali się razem, a jeden z nich, 
uczony w Prawie, wystawiając Go 
na próbę, zapytał: «Nauczycielu, 
które przykazanie w Prawie jest 
największe?» On mu odpowiedział: 
«„Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą 
swoją duszą i całym swoim umy-
słem”. To jest największe i pierw-
sze przykazanie. Drugie podobne 
jest do niego: „Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego”. 
Na tych dwóch przykazaniach za-
wisło całe Prawo i Prorocy».

Jeśli chcemy wiedzieć, jak wy-
gląda nasza relacja z Jezusem, może-
my ją wyczytać w naszych relacjach 
z innymi ludźmi. Każdy traktuje 
Boga tak, jak traktuje innych ludzi. 
Miłość do Boga, do bliźnich i do 
siebie jest ze sobą ściśle powiązana. 
Aby życie było prawdziwe, pełne 
radości i szczęścia, wszystkie trzy 
relacje muszą być ze sobą w zgodzie, 
we wspólnej harmonii.

Miłość potrzebuje trzech 
współistniejących elementów: rela-
cji ja-Bóg, ja-do mnie samego i ja-

-bliźni. Spróbuj przyjrzeć się swoim 
relacjom: jak wielką wagę przykła-
dasz do każdej z nich? Są one jak 
papierek lakmusowy - możesz ła-
two zobaczyć, gdzie jest więcej mi-
łości i uwagi, a gdzie jest jej mniej.

Miłość ma w sobie ogromny 
potencjał. Jest cierpliwa i łaskawa. 
Wybacza, nie zazdrości, nie szuka 
poklasku, nie unosi się pychą. Nie 
dopuszcza się bezwstydu, nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego; nie cieszy się z nie-
sprawiedliwości, lecz współweseli 
się z prawdą. Czy chcesz wyru-
szyć na ścieżkę miłości? Posłuchaj 
instrukcji, której udziela ci Jezus 
w dzisiejszym fragmencie Ewange-
lii.

Panie Jezu, prowadź nas, aby-
śmy wypełniali prawo miłości, 
które jest naszym najważniejszym 
przykazaniem tu, na ziemi.

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 22,34-40



Raz, w szabat, zobaczył Jezus,
nauczając w synagodze,
kobietę, co od lat osiemnastu
wyprostować się nie może.
Więc przywołał ją do Siebie
i rzekł „Wolna jesteś od niemocy”.
Gdy położył na nią ręce,
ta wyprostowała się jak „z procy”
i chwaliła Boga za to,
że się nad nią ulitował.
Lecz cud, którego dokonał Jezus,
przełożonych zbulwersował
i uczonych synagogi
oburzonych, że w szabacie 
Jezus śmie uzdrawiać ludzi
przy ogólnej aprobacie.
„Bo to przecież nie przystoi
pracę czynić w dzień świąteczny.

Na to jest sześć dni tygodnia -
to jest Boży plan odwieczny”.
„Obłudnicy -  mówi Jezus -
A czy wy w te dni świąteczne
prac nie wykonujecie,
które w domu są konieczne?
W szabat wołu, czy też osła
do żłobu już nikt nie prowadzi?
Więc gdy Ja uzdrawiam chorych,
co wam w Mym postępowaniu wadzi?
Bo czyż córki Abrahama,
którą w więzach trzymał Szatan,
nie godziło się uwolnić
choćby i to było w szabat?”
Na te słowa wstyd ogarnął
wszystkich Jego przeciwników,
a lud cieszył się z uzdrowień
dokonanych tam bez liku.

Jezus chce nam dziś powiedzieć - 
nie ma czasu nieodpowiedniego,
jeśli chcesz pomóc swym braciom
i uczynić coś dobrego.
MZ 

EWANGELIA DLA DZIECI

1. W środę w liturgii czcimy świętych Apostołów 
Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świa-
dectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Świę-
ty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw 
beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych 
potrzebach. Jest totakże dzień imienin księdza 
biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Polecajmy 
Czcigodnego Solenizanta w naszych modlitwach. 

2. W środę, 28 października, obchodzimy 95. roczni-
cę powstania Diecezji Łomżyńskiej.

3. Również w środę, tak jak każdego 28 dnia miesią-
ca, zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką 
do Miłosierdzia Bożego, w ramach akcji „Ko-
ronka na ulicach miast”. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną spotkajmy się o godzinie 15.00 
w naszym kościele.

4. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych 
księża udadzą się na cmentarz przy ul. Przyko-
szarowej, aby poświęcić nagrobki naszych zmar-
łych parafian. Poświęcenie odbędzie się w sobotę, 
31 października. Przede wszystkim poświęcone 
zostaną nagrobki nowo wybudowane, ale moż-
na również poprosić o błogosławieństwo dla na-
grobków, które przeszły remont lub gruntowną 
przebudowę. Kapłani oczekiwać będą przy bra-
mie głównej cmentarza w sobotę o godz. 15.00.

5. W niedzielę, 1 listopada, przypada uroczystość 
Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku nie-
dzielnym, nie będzie jednak Mszy o godz. 12.00. 
Zachęcamy natomiast do udziału w procesji 
na cmentarz przy ul. Przykoszarowej, która wy-
ruszy z kościoła Bożego Ciała po odprawianej 

tam Eucharystii o godz. 12.00. O godz. 17.00 - no-
wenna za zmarłych.

6. W poniedziałek, 2 listopada, przypada Dzień Za-
duszny kiedy to wspominamy wszystkich wier-
nych zmarłych, w szczególności zaś chcemy po-
móc zmarłym przebywającym w czyśćcu. Msze 
święte o godz. 7.00, 9.00, 16.00, 17.30 i 19.00. No-
wenna za zmarłych o godz. 17.00. 

7. Z racji tego, że w pierwszą niedzielę listopada 
przypada uroczystość Wszystkich Świętych, spo-
tkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi 
się do Pierwszej Komunii św. odbędzie się ty-
dzień później, tj. 8 listopada. 

8. Okres od 1 do 8 listopada to oktawa uroczystości 
Wszystkich Świętych - czas szczególnych Bożych 
łask dla zmarłych. Przez te dni chcemy szczegól-
nie polecać ich Bożemu Miłosierdziu. Wypełnio-
ne kartki wraz z ofiarą wrzucamy do skarbony 
z napisem „Nowenna za zmarłych” lub przyno-
simy do zakrystii. W intencji zmarłych przez dni 
oktawy będą sprawowane nieszpory i Msza św.

9. W zakrystii można już zapisywać imiona i na-
zwiska zmarłych, za których będziemy się modlić 
w niedzielnych wypominkach. Ofiara składana 
przy tej okazji jest przeznaczona na prace prowa-
dzone przy naszej świątyni i jej otoczeniu. Prosi-
my kopert ze Zdrowaśkami nie wrzucać na tacę, 
gdyż nie będą one wpisywane na listę.

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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE



EWANGELIA DLA DZIECI

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
25 października - niedziela

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 dla Heleny i Mieczysława oraz 
dla ich dzieci i wnuków.

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

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

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

26 października - poniedziałek
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Jan Przestrzelski – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Piotr Olszewski.
7.00 + Jan i Maria Bojarscy.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Karoliny Zabielskiej z okazji 
15. rocznicy urodzin.

18.00 + Władysław Szydlik – w 23. rocznicę śmierci.
18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Teresy 
i Kazimierza, z okazji 46. rocznicy zaślubin.

27 października – wtorek
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Jan Przestrzelski – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Wiktor i Stanisław Nizik.
7.00 + Krzysztof Makarewicz.
18.00 + Jadwiga Drągowska – w 28. rocznicę śmierci; 

Marianna i Tadeusz Kozłowscy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Danuty i Waldemara z okazji 
30. rocznicy zaślubin.

28 października - środa
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Jan Przestrzelski – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Dorota Stemberg.
7.00 + Tadeusz i Genowefa Pardo.
7.00 + Tadeusz i Grzegorz Igielscy.
18.00 + Ks. Heliodor Sawicki.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

29 października – czwartek  
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Janina Samluk – intencja od uczestników 

pogrzebu.

7.00 + Józef Romanik – intencja od sąsiadów z klatki.
18.00 + Jan Przestrzelski – greg.
18.00 + Bronisława i Aleksander Nikiel.
18.00 + Tadeusz Żebrowski – w 13. rocznicę śmierci.

30 października – piątek  
7.00 + Mirosław Karpiński – greg.
7.00 + Czesława Bronisława Fiederowicz – greg.
7.00 + Lech Białobrzeski – intencja od uczestników 

pogrzebu, w 30. dzień po pogrzebie.
7.00 + Krystyna i Henryk Walewscy.
7.00 + Józef Romanik – intencja od sąsiadów z klatki.
18.00 + Jan Przestrzelski – greg.
18.00 + Józef – w 12. rocznicę śmierci; Andrzej 

i Bronisława Kuczyńscy.
18.00 + Janina Horoszko.

31 października – sobota 
7.00 + Cezary Strąk.
7.00 + Józef Bałdyga.
7.00 + Jan Szydlik – w 14. rocznicę śmierci.
7.00 + Zdzisław Gronostajski.
7.00 + Edward Saniewski – intencja od uczestników 

pogrzebu, w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Leon, Eugenia, Leon, Jadwiga i Barbara Szulc 

oraz Zofia i Stanisław Ormanowscy i Michał 
Mieczkowscy.

18.00 + Wanda i Jan Mierzejewscy.
18.00 + Zofia, Wiesława i Hieronim Laskowscy oraz 

Sylwia Skibniewska.
18.00 + Franciszek Mogielnicki – w 5. rocznicę śmierci.

1 listopada - niedziela
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.30 + Czesław Ruszczyk – greg.
7.30 + Teresa Openchowska – greg.
9.00 + Józef i Mieczysław Waszczuk.
9.00 + Zmarli z rodziny Mrozów, Wałkuskich, 

Kośników i Śliwków.
10.30 + Marek Polkowski.
10.30 + Henryk Tadaj – w 34. rocznicę śmierci.
16.00 + Irena i Bogusław Olszewscy.
17.30 Nowenna za zmarłych.
19.00 + Rafał Michałowski.

INTENCJE MSZALNE

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.



ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ENCYKLIKACH PAPIESKICH
Encyklika Leona XIII, „Rerum novarum” („O kwestii socjalnej”)

Czy państwo powinno wychowywać dzieci?
Papież Leon XIII zapisał, że wychowanie dziecka 
w rodzinie wynika z porządku natury, powinno 
więc zostać zadaniem rodziców. „Władza ojcowska 
nie może być obaloną ani zagarniętą przez państwo, 
bo z życiem ludzkim ma wspólne źródło. Dzieci są 
poniekąd cząstką ojca i jakoby rozwojem jego oso-
bowości. Ściśle mówiąc, wchodzą one w skład spo-
łeczności państwowej nie same przez się, lecz przez 
rodzinę, w której na świat przyszły. I z tego właśnie 
powodu, iż dzieci z natury są częścią ojca, pod opie-
ką pozostają rodzicielską, zanim potrafią używać 
wolności woli. Socjaliści więc, stawiając powszechną 
opiekę państwa w miejsce opieki rodzicielskiej, wy-
kraczają przeciw sprawiedliwości naturalnej i roz-
przęgają węzły rodzinne” („Rerum novarum”). Dziś 
również powstają pomysły wychowywania dzieci 
przez „ekspertów”, np. edukatorów seksualnych, któ-
rzy przejmują de facto rolę rodziców w przekazywa-
niu zasad moralnych.

Czy chrześcijanom wypada troszczyć się o dobra 
materialne?

Chrystus polecił bogatemu młodzieńcowi, który 
chciał osiągnąć zbawienie, aby sprzedał wszyst-
ko, co ma i rozdał ubogim. Sam Jezus narodził się 
w ubóstwie i żył skromnie, bez wygód. Dzięki temu 
uświęcił życie ubogie. Bogactwo może być przeszko-
dą na drodze do świętości, gdyż zazwyczaj sprawia, 
że człowiek za bardzo skupia się na życiu doczesnym. 
Jednak każdy ma prawo posiadać własność mate-
rialną i troszczyć się o nią, ma też prawo pracować 
i otrzymywać godną zapłatę. Papież Leon XIII pisał, 
że robotnicy powinni mieć możliwość pomnożenia 
majątku i poprawy losu. „(…) prawo do posiadania 
prywatnej własności otrzymał człowiek od natu-
ry. (…) Właśnie dlatego, że człowiek jest obdarzony 
rozumem, nie wystarczy mu jak zwierzęciu, proste 
używanie dóbr doczesnych, lecz nadto potrzebne 
mu jest prawo własności stałej i trwałej”. Jak wskazał 
Leon XIII, Słowo Boże potwierdza prawo człowieka 
do posiadania własności prywatnej i rozporządza-
nia nią – zabrania nawet pożądania cudzych rzeczy: 

„Nie pożądaj żony bliźniego twojego, ani domu, ani 
roli, ani wołu, ani osła, ani sługi, ani służebnicy, ani 
żadnej rzeczy, która jego jest” (Pwt 5, 21).

Jaki powinien być pracodawca?
Encyklika „Rerum novarum” opisuje także właściwe 
stosunki pomiędzy robotnikiem a pracodawcą, któ-
rych podstawą jest wypełnianie obowiązków przez 
obie strony, a także wzajemny szacunek. Pracodaw-
com „nie wolno obchodzić się z robotnikiem jak 
z niewolnikiem; trzeba uszanować w nim, co słuszne, 
godność ludzką (…); praca ręczna nie poniża człowie-
ka, lecz owszem przynosi mu zaszczyt, bo dostarcza 
godziwych środków do utrzymania życia (…); przy-
kazuje chrześcijaństwo, aby mieć wzgląd na potrzeby 
religijne robotników i dobro ich duszy. Pracodawcy 
(…) nie powinni żadną miarą odwodzić robotników 
od obowiązków domowych i zamiłowania oszczęd-
ności. Tak samo nie wolno obarczać podwładnych 
pracą nadmierną lub nieodpowiednią ich płci lub 
wiekowi. Wśród innych głównych obowiązków, jakie 
mają panowie i chlebodawcy, najważniejszym jest 
obowiązek oddania każdemu, co się mu sprawiedli-
wie należy” („Rerum novarum”).

Ta encyklika powstała w 1891 r., kiedy na europejską scenę polityczną coraz wyraźniej zaczął wstępować 
socjalizm. Działacze socjalistyczni głosili piękne hasło równości, lecz pod tym szczytnym sztandarem 
nawoływali np. do odebrania ludziom własności prywatnej, by wszystko było wspólne czy do odebrania 
rodzicom wpływu na wychowanie dzieci, by znalazły się one pod „opieką” państwa. Papież Leon XIII 
zdecydował się wydać encyklikę, w której stanowczo i merytorycznie skrytykował socjalizm. Minęły lata, 
lecz wiele z pytań, które ludzie zadawali sobie w tamtym czasie, pozostało aktualnych.

CIEKAWOSTKA:  
Portret papieża Leona XIII wisiał na ścianie 

w domu rodzinnym kard. Stefana Wyszyńskiego.


