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Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 25,14–30
Wyobraź sobie, że pracujesz w firmie i twój przełożony powierza ci ponad połowę udziałów, którymi masz od
teraz zarządzać. On sam wyjeżdża, a ty
nie masz pojęcia, jak długo to potrwa.
Twój szef zna dobrze twoje umiejętności i wie, że poradzisz sobie z tym zadaniem. O takiej sytuacji mówi Jezus
dzisiaj.
ezus opowiedział swoim uczniom
następującą przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak
z pewnym człowiekiem, który mając
się udać w podróż, przywołał swoje
sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa,
trzeciemu jeden, każdemu według jego
zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak
samo i ten, który dwa otrzymał; on
również zyskał drugie dwa. Ten zaś,
który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego
pana. Po dłuższym czasie powrócił
pan owych sług i zaczął rozliczać się
z nimi. Wówczas przyszedł ten, który

J

otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi
pięć talentów, oto drugie pięć talentów
zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze,
sługo dobry i wierny! Byłeś wierny
w rzeczach niewielu, nad wieloma
cię postawię: wejdź do radości twego
pana!” Przyszedł również i ten, który
otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie,
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu
pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny!
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który
otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie,
wiedziałem, że jesteś człowiekiem
twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś.
Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem
twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego:
„Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę
tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam,
gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc
był oddać moje pieniądze bankierom,
a ja po powrocie byłbym z zyskiem

odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu,
który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane,
tak że nadmiar mieć będzie. Temu
zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co
ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie
na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów””.
Jeden talent w czasach Jezusa był
zapłatą za sześć tysięcy dni, czyli szesnaście i pół roku, pracy przeciętnego
pracownika. A zatem była to potężna
suma pieniędzy. Pan udający się w podróż powierza swoim sługom bardzo
wiele, co oznacza, że wręcz bezgranicznie im ufa. Podobnie Bóg obdarza
człowieka wieloma darami i ufa, że ten
właściwie będzie z nich korzystał i pomnażał je. Co budzi się w twoim sercu,
kiedy słyszysz, że Bóg tak bardzo ci ufa?
Pan z przypowieści Jezusa powierza swoim sługom pieniądze, ale nie
daje im ich od razu na własność. Dopiero po powrocie rozlicza się z nimi.
Bóg również tu, na ziemi, poczynając
od daru twojego życia, powierza ci
różne dobra, które nie należą do ciebie
na własność. Jak zarządzasz, gospodarujesz tym, co ci powierzył Bóg?
Sługa zły nie podejmuje żadnego
działania, ponieważ boi się swojego
pana. Trwając w lęku, nie jesteśmy
zdolni do przeżywania prawdziwej
miłości. Jak widzimy w przypowieści,
taka postawa nie prowadzi nas do doświadczenia radości. Słuchając po raz
kolejny dzisiejszej Ewangelii, zwróć
uwagę na uwalniającą moc słowa Jezusa i powierz Mu swoje lęki, które paraliżują twoją współpracę z Jego darami.
Proś Jezusa, aby dodawał ci odwagi
i gorliwości we współpracy z powierzonymi
darami.
Chwała Ojcu…
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie
2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie
nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Rozejrzyjmy się - może i w naszym sąsiedztwie, w okolicy są osoby potrzebujące pomocy.
Otwórzmy swoje serca na każdą ludzką biedę
i chętnie włączajmy się w działalność organizacji społecznych oraz kościelnych (jak np. Caritas),
aby pomagać innym.
2. W sobotę, 21 listopada, w liturgii wspominamy
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata Jej rodzice – św. Joachim i św.
Anna - oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi (ojcu
świętego Jana Chrzciciela) na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla
uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku
na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzone jest to specjalne święto.
3. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada, to uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to ostatnia
niedziela przed Adwentem.

4. Duszpasterstwo Bankowców Diecezji Łomżyńskiej zaprasza w przyszłą niedzielę pracowników
banków, byłych pracowników i emerytów oraz
ich rodziny na Mszę świętą w intencji zmarłych
pracowników bankowości. Zostanie ona odprawiona w naszym kościele o godz. 12.00.
5. W zakrystii można jeszcze zapisywać imiona
i nazwiska zmarłych, za których będziemy się
modlić w niedzielnych wypominkach przed
Mszą o godz. 9.00 i 12.00. W nowych wypominkach za zmarłych będziemy się modlić od pierwszej niedzieli Adwentu.
6. W Liturgii tego tygodnia wspominamy:
•

w poniedziałek: święto Najświętszej Maryi Panny
Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia;

•

we wtorek: wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;

•

w środę: wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy, której relikwie przechowujemy w naszej świątyni;

•

w piątek: wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, którego relikwie przechowujemy
w naszej świątyni;

NOWY PORZĄDEK MSZY
W związku z ograniczeniami ustanowionymi przez władze państwowe, dotyczącymi zmniejszenia ilości osób
w świątyniach (1 osoba/15m2), w naszym kościele został wprowadzony nowy porządek Mszy.
DNI POWSZEDNIE
- dotychczasowe godz. tj. 7.00 oraz 18.00

NIEDZIELE
- Msze św. co 45 min. tj. 7.30, 8.15, 9.00, 9.45, 10.30,
11.15, 12.00, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00

Wytłuszczonym drukiem oraz podkreśleniem zaznaczone zostały godziny dodatkowych Mszy św.

EWANGELIA DLA DZIECI
W przypowieści Swej do uczniów
Jezus o Królestwie mówił,
co podobne jest do pana,
który swe przywołał sługi,
kiedy w podróż ruszyć musiał.
Im majątek swój powierzył
i każdemu dał talenty.
Według ich zdolności mierzył.
Jeden dostał pięć talentów,
drugi dwa, zaś jeden - trzeci.
„Pomnażajcie mój majątek”,
przed wyjazdem im polecił.
Gdy powrócił pan z wojaży
i przywołał sługi swoje,
przyszedł pierwszy, co najwięcej dostał.
Pięć pomnożył razy dwoje.
Przyszedł potem drugi sługa,
który też słowa dotrzymał.
Przekazał talenty panu,
cztery z dwóch, które otrzymał.

A na koniec przyszedł trzeci,
co jeden talent otrzymał.
Ten zakopał talent dany.
Z pomnażaniem się majątku wstrzymał,
bojąc się, że talent straci
i dosięgnie go gniew pana.
Uznał - po co ryzykować?
Ważne, by własność była oddana.
Pan pochwalił pierwsze sługi:
„Za wierność w rzeczach niewielu,
nad wieloma was postawię
byście radowali się w moim weselu”.
Do trzeciego zaś powiada:
„Sługo zły, krnąbrny i gnuśny,
nakazałem ci majątek mnożyć,
a tyś się okazał próżny.
Więc ten talent, który otrzymałeś
oddam innym sługom lepszym
i tamci nadmiar mieć będą.

Ty będziesz jeszcze biedniejszy”.
Wyrzucić kazał nieużytecznego
sługę na wieczne wygnanie,
na zewnątrz w czeluść ciemności,
gdzie płacz i zębów zgrzytanie.
Czy Ty, mając talent dany,
wiernie go pomnażać raczysz?
Czy zakopiesz go jak krnąbrny sługa?
Pan Ci tego nie
wybaczy.
MZ
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+ Teresa Openchowska – w 1. rocznicę śmierci, greg.
+ Jadwiga Bączyk oraz zmarli z rodzin Bączyków,
Szczyglewskich i Kalinowskich.
+ Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał poza parafią).
+ Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
+ Henryk Strenkowski – w 43. rocznicę śmierci.
Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Zofii
i Tomasza Borkowskich, z okazji 9. rocznia zaślubin.
Za Parafian.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Wiesławy i Macieja z okazji
30. rocznicy zaślubin oraz dla Emilii i Mirosława
z okazji 1. rocznicy zaślubin.
+ Krystyna Pogroszewska – w 1. rocznicę śmierci.
+ Czesław Ruszczyk – greg.
+ Jadwiga i Stanisław Charubin.
16 listopada– poniedziałek
+ Teresa Openchowska – greg.
+ Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Henryki, Doroty i Dawida.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Beaty i Wojciecha oraz dla ich
dzieci.
+ Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał poza parafią).
+ Czesław Ruszczyk – greg.
+ Kazimierz Grzymała.
+ Edmund Górski.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Mateusza.
17 listopada – wtorek
+ Teresa Openchowska – greg.
+ Czesław Ruszczyk – greg.
+ Felicja i Stanisław Ładyżyńscy oraz ich rodzice.
+ Eugeniusz Gąsiewski – w 8. rocznicę śmierci.
+ Tadeusz Mocarski – w 3. miesiąc po śmierci.
O Miłosierdzie Boże dla Radosława i jego rodziny.
+ Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał poza parafią).
+ Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
+ Joanna Surawska – w 8. rocznicę śmierci.
+ Krystyna i Sławomir Mroczkowscy.
18 listopada – środa
+ Teresa Openchowska – greg.
+ Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
+ Józef Romanik – intencja od sąsiadów z klatki.
+ zmarli z rodzin Borawskich, Koryszewskich,
Sanborskich i Lickiewiczów.
+ Alicja Abramowicz – w 5.rocznicę śmierci.
+ Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał poza parafią).
+ Czesław Ruszczyk – greg.
+ Roman Truszkowski.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
19 listopada – czwartek
+ Teresa Openchowska – greg.
+ Czesław Ruszczyk – greg.
+ Paulina i Kazimierz oraz zmarli z rodziny
Wiśniewicz.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
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i potrzebne łaski dla Mateusza i Kamila.
Dziękczynna, za wysłuchane prośby.
+ Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał poza parafią).
+ Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
+ Halina i Marian Grajko oraz Zofia i Franciszek
Jabłońscy.
+ Henryka i Antoni Bruszewscy – w 14. rocznicę
śmierci oraz Stanisław.
20 listopada – piątek
+ Teresa Openchowska – greg.
+ Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
+ Helena Kulawczyk – intencja od koła różańcowego
św. Moniki.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę
nawrócenia dla Anny.
+ Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał poza parafią).
+ Czesław Ruszczyk – greg.
+ Jadwiga (w 15. rocznicę śmierci) i Czesław
Krajewscy.
+ Zofia i Stanisław Nierwińscy.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Marzeny z okazji urodzin.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i szczęśliwe rozwiązanie dla Izabeli.
21 listopada – sobota
+ Teresa Openchowska – greg.
+ Czesław Ruszczyk – greg.
+ Bolesława, Antoni, Mieczysław, Anna i Karol
Kubeł.
+ Zofia i Władysław oraz zmarli z rodziny Dodź.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla kapłanów z naszej parafii –
intencja od koła różańcowego św. Moniki.
+ Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał poza parafią).
+ Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
+ Jan – Jerzy Piotrowski – intencja od uczestników
pogrzebu, w 30. dzień od pogrzebu.
+ Janusz Dobrzycki – w 5.rocznicę śmierci oraz jego
rodzice: Władysława i Bronisław.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Haliny i Antoniego Stachelskich
z okazji 50. rocznicy zaślubin.
22 listopada - niedziela
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA
+ Teresa Openchowska – greg.
+ Stanisław Siwek – w 7. rocznicę śmierci.
+ Andrzej Milewski – greg. (ks. Michał poza parafią).
+ Józef i Mieczysław Waszczuk – greg.
+ Henryka (w 3. rocznicę śmierci) i Edward
(w 15. rocznicę śmierci) Szymańscy.
+ Franciszek Truchel.
+ Kazimiera, Zofia i Franciszek.
Za Parafian.
+ Za zmarłych pracowników bankowości.
+ Grażyna, Danuta i Zdzisław Makowscy.
+ Czesław Ruszczyk – greg.
+ Antonina Tomaszewska – w 11. rocznicę śmierci.

JAKI ZNAK TWÓJ...
Każda religia ma swoje symbole i czytelne dla niej
znaki. Do najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych dla chrześcijaństwa oraz jego sztuki
należą:
1.

Krzyż – to najważnieszy symbol chrześcijaństwa, nawiązujący do krzyża Jezusa jako narzędzia Jego Męki i Śmierci.

2.

Oko w trójkącie, czyli Oko Opatrzności – Bóg
Ojciec, który wszystko widzi i nad wszystkim
czuwa.

3.

Litery alfa i omega – pierwsza i ostatnia litera
alfabetu greckiego. Oznaczają początek i koniec wszystkiego, czyli samego Boga, który powiedział „Jam jest Alfa i Omega”, co przekazuje
nam św. Jan w swojej Apokalipsie.

4.

Baranek z chorągwią – symbolizuje ofiarę Jezusa, którą złożył z samego siebie dla odkupienia
ludzkości. Tak przyrównuje się go do baranka
paschalnego, czyli, zgodnie z tradycją, składanego przez Żydów w ofierze Bogu pierwszego dnia
święta Paschy. Przydana mu choragiew oznacza
zmartwychwstanie Jezusa oraz Jego zwycięstwo
nad złem i śmiercią.

5.

Ryba – jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Jezusa. To nawiązanie do Ostatniej Wieczerzy i Eucharystii, a także cudownego
rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb, którymi nakarmił tysiące zgromadzonych wokół
Niego ludzi.

6.

Serce otoczone koroną z cierni i płomieniem
u góry – to płomienna, niezmienna, nieustająca
miłość Jezusa do każdego człowieka, a także nawiązanie do złożonej przez Niego ofiary z samego siebie dla odkupienia ludzkości z grzechów.

7.

Litery IHS lub IHC – symbolizują Jezusa i są
skrótowym zapisem Jego imienia od pierwszych
trzech liter w języku łacińskim (pierwszy) i greckim (drugi).

8.

Litery INRI – pierwsze litery słów w jezyku łacińskim, czyli Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum,
co znaczy Jezus Nazarejczyk Król Żydowski. Tabliczkę z tym kpiącym napisem, zgodnie z ówczesną tradycją wyrażającym winę skazanego
na śmierć, kaci umieścili nad głową ukrzyżowanego Jezusa.

9.

Biały gołąb – symbolizuje Ducha Świętego. W sztuce z reguły umieszczany jest w sce-

nie zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
i Chrztu Jezusa, kiedy, według Ewangelii św. Łukasza, Duch Święty zstąpił na Niego w cielesnej
postaci, niby gołębica.
10. Motywy tworzone przez trzy elementy –
w sztuce chrześcijanskiej oznaczają Trójcę Świętą, jak jeden z najstarszych w postaci trójkąta
równoramiennego, co wyraża równość Jej osób.
Charakterystycznym znakiem Trójcy Świętej
stały się także trzy połączone liście, przypominające swym kształtem koniczynę. To nawiązanie do św. Patryka (ok. 385 r.- 461 r.), patrona
Irlandii, który właśnie na liściu koniczyny, jako
przykładzie troistości w jedności, tłumaczył
wiernym prawdę o Trójcy Świętej. A okna w tym
kształcie widoczne są w architekturze kościołów.
11. Biała lilia – symbolizuje Maryję w Jej czystości
i niewinności. Kwiat ten jest Jej głównym atrybutem w sztuce chrześcijańskiej.
12. Korona ozdobiona gwiazdami – oznacza Maryję jako Królową Nieba.
13. Płonące serce przebite siedmioma mieczami – symbolizuje Siedem Boleści Matki Bożej.
To: proroctwo Symeona, ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu, szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni, spotkanie Jezusa dźwigającego
krzyż, śmierć Jezusa na krzyżu, zdjęcie z krzyża
Jego Ciała i złożenie Jezusa do grobu.
14. Gałązka palmowa – jest powszechnym w sztuce chrześcijańskiej atrybutem męczenników.
Stanowi też symbol zwycięstwa nad śmiercią
i Zmartwychwstania Jezusa.

W każdą niedzielę o godz. 9.00, transmitowana jest Msza
św. z naszego kościoła. Osoby zainteresowane mogą w ten
sposób uczestniczyć w Eucharystii, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.krzyz.lomza.pl Bardzo gorąco
dziękujemy Panom Aleksandrowi Pladze, Stanisławowi Żebrowskiemu oraz Adamowi Żebrowskiemu, którzy od wielu
miesięcy bezinteresownie realizują ten przekaz TV.

