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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”. (J. 6,32)

Wyobraź sobie, że Jezus idzie 
przed tobą. Ty, idąc za Nim, 
chcesz się dowiedzieć, gdzie On 
mieszka. Ciekawość skłania cię 
do tego, aby podejść bliżej. Dzi-
siaj masz okazję, aby zbliżyć się 
do Jezusa i posłuchać, co ma ci do 
powiedzenia. 

Jan stał wraz z dwoma swoimi 
uczniami i gdy zobaczył prze-

chodzącego Jezusa, rzekł: „Oto 
Baranek Boży”. Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Je-
zusem. Jezus zaś, odwróciwszy się 
i ujrzawszy, że oni idą za Nim, 
rzekł do nich: „Czego szukacie?” 
Oni powiedzieli do Niego: „Rab-
bi! – to znaczy: Nauczycielu – 
gdzie mieszkasz?” Odpowiedział 
im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Po-
szli więc i zobaczyli, gdzie miesz-
ka, i tego dnia pozostali u Niego. 
Było to około godziny dziesiątej. 
Jednym z dwóch, którzy to usły-

szeli od Jana i poszli za Nim, był 
Andrzej, brat Szymona Piotra. 
Ten spotkał najpierw swego bra-
ta i rzekł do niego: „Znaleźliśmy 
Mesjasza” – to znaczy: Chrystu-
sa. I przyprowadził go do Jezusa. 
A Jezus, wejrzawszy na niego, po-
wiedział: „Ty jesteś Szymon, syn 
Jana; ty będziesz nazywał się Ke-
fas” – to znaczy: Piotr.

Miejsce, w którym człowiek 
mieszka, bardzo dużo mówi o 
nim samym. Chcemy je poznać 
nie ze zwykłej ciekawości, a raczej 
z chęci wejścia z kimś w bliższą 
relację, zobaczenia, ile mam z tą 
osobą wspólnego. Uczniowie Jana 
chcieli zobaczyć, jak mieszka Je-
zus. Idą za Nim, ale nie mają dość 
odwagi, aby zbliżyć się do Niego. 
To Jezus zaczyna z nimi dialog. 
Podobnie jest w naszym życiu. To 
Jezus rozpala w nas pragnienie 
pójścia za Nim, zobaczenia, jak 

mieszka. Czy czujesz w sobie to 
pragnienie? 

Jezus zaprosił uczniów Jana 
do siebie. Nie zaprasza się do swo-
jego domu kogoś, kto jest obcy. 
Jezus powiedział: „Chodźcie, a 
zobaczycie”. Nie wiemy, co zoba-
czyli uczniowie, ale wiadomo, że 
tam zostali. Pewnie poczuli się 
u Jezusa dobrze, poczuli, że jest 
im bliski. Pomyśl teraz o tym, że 
przebywasz w bliskości z Jezusem. 
Wyobraź sobie, że jesteś w Jego 
domu, że rozmawiasz z Nim jak z 
kimś bliskim, z kimś, kogo często 
odwiedzasz. Jak się czujesz, roz-
mawiając w ten sposób z Jezusem? 

Uczniowie nie zatrzymują 
tego, co przeżyli w domu Jezusa, 
tylko dla siebie. Chcą podzielić się 
swoją radością z innymi. Nie wie-
my, o czym uczniowie rozmawiali 
z Panem, ale musiał On bardzo 
dotknąć ich serc, skoro po wielu 
latach pamiętają szczegóły. Przy-
pomnij sobie sytuację, kiedy Je-
zus dotknął na modlitwie twojego 
serca. Jak ta sytuacja wpłynęła na 
Twoje pragnienie świadczenia o 
Nim? 

Podziękuj Jezusowi za rozmo-
wę, za to, że zaprosił cię do siebie. 
Poproś o łaskę odwagi świadcze-
nia o Nim w twoim życiu.

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 1,35–42 



1. Przed rokiem, po ciężkiej chorobie, zmarł w lu-
belskim szpitalu Biskup Senior Diecezji Łomżyń-
skiej Stanisław Stefanek. W pamięci diecezjan 
pozostał jako gorliwy Pasterz troszczący się 
o Kościół łomżyński i o polską rodzinę. W dniu 
dzisiejszym, w pierwszą rocznicę śmierci naszego 
Biskupa, polecajmy Go Miłosierdziu Bożemu we 
wdzięcznej modlitwie. 

2. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły 
w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy 
przez realizację powołania oraz wypełnianie co-
dziennych obowiązków dawali o Nim świadec-
two, pomagając w ten sposób odnaleźć Go także 
innym. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlate-
go modlimy się szczególnie za jego wyznawców. 
Jan Paweł II powiedział do Żydów w rzymskiej 
synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi 
braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, 
naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że to 
właśnie w narodzie żydowskim narodził się nasz 
Mesjasz Pan.

3. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modli-
twy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie 
w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan 
Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli 
jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do 
modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystuje-
my wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli 
znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

4. W czwartek, 21 stycznia, będziemy obchodzili 
Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziad-
ka. Pamiętajmy o naszych kochanych Babciach 
i Dziadkach, którzy zawsze mają dla nas czas 
i okazują nam bezwarunkową miłość. Niech pa-
mięć, dobre słowa, modlitwa oraz przyjęta w ich 

intencji Komunia Święta będą wyrazem szczegól-
nej miłości wnucząt. Babcie i Dziadków, za któ-
rych będziemy się modlić, zapraszamy 21 stycz-
nia na Mszę św. o godz. 18.00.

5. Otrzymujemy bardzo wiele zapytań w sprawie 
tegorocznej wizyty kolędowej. Bardzo nas cie-
szy okazywana w ten sposób troska o nasz lo-
kalny Kościół i naszą parafię. W chwili obecnej, 
w związku z wciąż obowiązującymi znacznymi 
ograniczeniami wynikającymi z pandemii, nie 
możemy podjąć żadnych wiążących decyzji w tej 
sprawie. Mamy głęboką nadzieję, że coraz więk-
sza ilość osób zaszczepionych spowoduje wyga-
śnięcie epidemii w nieodległym czasie. Wówczas 
kolędowe spotkania oraz błogosławieństwo do-
mów będą mogły odbyć się w bezpieczny sposób. 
Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować za zainteresowanie sprawami związany-
mi z bieżącym funkcjonowaniem parafii w tym 
trudnym czasie oraz składanymi ofiarami na tacę, 
w kancelarii parafialnej czy też poprzez wpłaty 
na parafialne konto. 

6. W tym tygodniu patronują nam:
• w poniedziałek, 18 stycznia, - bł. Regina Prot-

mann, której relikwie czcimy w naszej świątyni.
• we wtorek, 19 stycznia, – św. Józef Sebastian Pel-

czar (1842-1924), biskup, założyciel Zgromadze-
nia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 
wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy.

• w środę 21 stycznia – św. Agnieszka (†ok. 305), 
dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeń-
ską podczas prześladowań chrześcijan za czasów 
cesarza Dioklecjana.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dwóch uczniów Jana Chrzciciela
słyszy słowa z ust Janowych
w chwili, gdy Jezus obok przechodzi:
„Oto jest Baranek Boży”.
Obaj za Jezusem poszli,
gdy to usłyszeli właśnie.
On odwrócił się i dojrzał uczniów.
Zapytał ich: „Czego szukacie?”
Po czym kazał iść za Sobą
i na nocleg prosił zostać,
by go uczniowie Janowi
trochę lepiej mogli poznać.
Andrzej, brat Szymona Piotra,
był jednym z dwóch uczniów Jana,
którzy pierwsi za Jezusem poszli,
powołany był przez Pana.

Gdy ten spotkał  brata swego
rzekł: „Znaleźliśmy Chrystusa”.
Po tych słowach wziął Szymona,
przyprowadził do Jezusa.
Chrystus wejrzał na Szymona
i tak się do niego zwraca:
„Będziesz się nazywał Kefas,
co inaczej Piotr oznacza”.
Jezus pierwszych dwóch uczniów 
wybiera.
Ci będą zaczynem tego,
co ma się dokonać dla nas,
by nam móc otworzyć 
Niebo.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

INTENCJE MSZALNE



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

17 stycznia – niedziela
II NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 + Kazimiera Wawrzyniak – greg.
7.30 + Lucyna Łuba – w 12. rocznicę śmierci.
8.15 + Za zmarłych wspominanych w wypominkach 

całorocznych.
9.00 + Kazimierz Sobociński – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
9.00 + Danuta Choińska – greg.
9.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Bartosza 
Wądołowskiego z okazji 2. rocznicy urodzin.

9.45 + Małgorzata Kłosek – intencja od wspólnoty 
Domowego Kościoła.

10.30 + Czesława(K), Wincenty oraz zmarli z rodzin: 
Gałązków i Sierzputowskich.

10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie dla Wiktorii.

11.15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Marii z okazji 70. rocznicy urodzin 
i jej rodziny.

12.00 Za Parafian.
16.00 + Grzegorz Chmielewski – w 8. rocznicę śmierci.
16.45. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Wiktorii z okazji 18. rocznicy 
urodzin.

17.30 + Stanisław Bagiński – greg.
18.15 + Henryka Bałazy.
19.00 + Helena Leśniewska – w 3. rocznicę śmierci.

18 stycznia – poniedziałek 
7.00 + Kazimierz Sobociński – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
7.00 + Danuta Choińska – greg.
7.00 + Kazimiera Wawrzyniak – greg.
7.00 + Józef Wardaszka.
7.00 + Celina i Mieczysław Jabłoński.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Teresy z okazji urodzin.
18.00 + Stanisław Bagiński – greg.
18.00 + Edward Gołębiewski – intencja od sąsiadów.
18.00 + Henryk Milewski, Bronisława(K) i Stanisław 

Nasiadko, Andrzej Milewski.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Agaty z okazji 8. rocznicy urodzin.

19 stycznia– wtorek 
7.00 + Kazimierz Sobociński – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
7.00 + Danuta Choińska – greg.
7.00 + Kazimiera Wawrzyniak – greg.
7.00 + Henryk Pazik.
7.00 + Tadeusz i Kazimierz Szymborscy.
7.00 + Łucja Skrodzka – w 11. rocznicę śmierci.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Danuty Wiktorzak.
18.00 + Stanisław Bagiński – greg.
18.00 + Henryk Chaberek – w 1. rocznicę śmierci.
18.00 + Roman Truszkowski.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla rodziny Jackowskich.

20 stycznia – środa 
7.00 + Kazimierz Sobociński – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
7.00 + Danuta Choińska – greg.
7.00 + Kazimiera Wawrzyniak – greg.
7.00 + Klemens Cendrowski – w 9. rocznicę śmierci.
7.00 + Jerzy Chojnowski – w drugi miesiąc po śmierci 

(intencja od szwagierki Teresy z rodziną).
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Sylwii z okazji urodzin.
18.00 + Stanisław Bagiński – greg.
18.00 + Henryk, Jadwiga i Krystyna Lubiejewscy.
18.00 + Józef Bałdyga.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

21 stycznia – czwartek
7.00 + Kazimierz Sobociński – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
7.00 + Danuta Choińska – greg.
7.00 + Kazimiera Wawrzyniak – greg.
7.00 + Kamil Pupek – intencja od wspólnoty Gloriosa Trinita.
7.00 + Waldemar Dzienkiewicz – w 9. miesiąc po śmierci.
7.00 + Stanisław Lipiński – intencja od brata Jana z rodziną.
18.00 + Stanisław Bagiński – greg.
18.00 + Barbara Porowska – intencja od koleżanek z pracy.
18.00 + Marek Kamiński – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Sławomir Gerałtowski – w 1. rocznicę śmierci.

22 stycznia - piątek
7.00 + Kazimierz Sobociński – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
7.00 + Danuta Choińska – greg.
7.00 + Kazimiera Wawrzyniak – greg.
7.00 + Tadeusz i Teresa Paklepa.
7.00 + Bernard i Antoni – intencja z okazji Dnia Dziadka.
7.00 + Aleksandra i zmarli z rodziny Koryszewskich.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Ireny i Janiny – intencja z okazji 
Dnia Babci.

18.00 + Stanisław Bagiński – greg.
18.00 + Krystyna Niedbała – intencja od pracowników KRUS 

w Łomży.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Mateusza i Kamila.

23 stycznia - sobota
7.00 + Kazimierz Sobociński – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
7.00 + Danuta Choińska – greg.
7.00 + Kazimiera Wawrzyniak – greg.
7.00 + Irena i Wacław Lutostańcy.
7.00 + Henryk i Helena Włodkowscy.
7.00 + Stefania i Mirosław Tomaszewscy.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Barbary i Tadeusza Smolińskich.
18.00 + Stanisław Bagiński – greg.
18.00 + Elżbieta Dudzińska – intencja od sąsiadów.
18.00 + Antoni Piaścik i Zygmunt Wiśniewski.
18.00 + Maria i Mirosław Wądołowscy oraz zmarli z rodzin 

Wądołowskich i Grodzkich.

24 stycznia – niedziela 
III NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 + Kazimiera Wawrzyniak – greg.
7.30 + Teresa i Franciszek Truchel.
8.15 + Janina i Mieczysław Borys.
9.00 + Kazimierz Sobociński – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
9.00 + Danuta Choińska – greg.
9.00 + Stefan Kurpiewski i Ryszard Kemfert.
9.45 + Za zmarłych wspominanych w wypominkach 

całorocznych.
10.30 + Teresa, Witold, Kazimiera(K) i Henryk Milewscy.
11.15 + Dariusz Jakacki – 2. rocznica śmierci.
12.00 Za Parafian.
16.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Dawida z okazji 5. rocznicy urodzin 
i jego rodziny.

16.45. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne 
łaski i dar zdrowia dla Agnieszki Brzostowskiej.

17.30 + Stanisław Bagiński – greg.
18.15 + Zofia Ejdys.
19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Marty z okazji 40. rocznicy 
urodzin.

INTENCJE MSZALNE



Pochodził z zamożnej rodziny urzędnika. I to 
zapewne dzięki koneksjom ojca trafił na dwór rzym-
skiego cesarza Dioklecjana, gdzie został dowódcą 
pierwszej kohorty pretoriańskiej, czyli bezpośred-
niej ochrony władcy. Dioklecjan słynął z prześla-
dowania chrześcijan, których skazywał na śmierć 
poprzedzaną okrutnymi torturami. Sebastian za-
pewne bywał tego świadkiem. Jak musiał wtedy 
cierpieć skoro sam, ukrywając swoją wiarę, też był 
chrześcijaninem! Ale to właśnie dzięki uprzywile-
jowanej pozycji na cesarskim dworze mógł w różny 
sposób wspierać swoich współwyznawców, a tak-
że nawracać na wiarę samych żołnierzy! Niestety, 
wieść o jego „podwójnym” życiu w końcu dotarła 
do okrutnego władcy. Wpadł we wściekłość: oto do-
wódca jego przybocznej gwardii, którego tak wyróż-
niał, doceniał i obdarzał bezgranicznym zaufaniem, 
okazuje się zdrajcą! Chrześcijaninem! Wezwał więc 
do siebie Sebastiana, a on niczemu nie zaprzeczył! 
Ba, zarzucił Dioklecjanowi właśnie okrucieństwo 
wobec chrześcijan! I tak przesądził swój los: został 
skazany na karę śmierci. Przekazy podają, że i ta 
egzekucja stała się publiczna, by po raz kolejny po-
kazać innym, co czeka chrześcijan za ich wiarę. Se-
bastiana  przywiązano do drzewa. Strzały z łuków 
pokryły niemal całe jego ciało... Kiedy oprawcy 
uznali, że nie żyje, odeszli. Ale tak się nie stało! 
Pewna chrześcijanka zabrała go do swojego domu, 
by wyleczyć rany. Sebastian wyzdrowiał i postano-
wił... stawić się przed Dioklecjanem! By znowu wy-
pomnieć mu okrucieństwo wobec chrześcijan. Tak 
wyruszył w swoją ostatnią drogę... Zaskoczony jego 
widokiem i rozwścieczony cesarz tym razem rozka-
zał zabić go pałkami, a ciało wrzucić do kanałów, 
by chrześciajnie nie mogli go pochować i oddawać 
w tym miejscu czci jako męczennikowi. Lecz ten za-
mysł się nie powiódł: Sebastian ukazał się pobożnej 
chrześcijance o imieniu Lucyna, wskazując gdzie 
jego ciało się znajduje. Potajemnie pochowano je 
w rzymskich katakumbach. Jednak kult św. Seba-
stiana szybko się szerzył i już w IV wieku wzniesio-
no na nich jego bazylikę.

Kult św. Sebastiana obecny jest także w sztuce, 
szczególnie w malarstwie. Najczęściej przedstawia 
się go jako przywiązanego do słupa lub pnia drze-
wa młodzieńca, z obnażonym torsem i nogami, 
które przebijają liczne strzały. Nad głową, zgodnie 
z ówczesnym prawem, znajduje się umieszczona 
na drzewie tabliczka z treścią wydanego wyroku 

śmierci. Atrybuty to krucyfiks, czyli krzyż z przy-
bitym do niego Jezusem nawiązujący do głębokiej 
wiary świętego, włócznia i palma – do jego męczeń-
skiej śmierci, zaś miecz, tarcza czy zbroja – do stanu 
żołnierskiego. Malarską wizję tej przejmującej sce-
ny przedstawili tak wybitni artyści, jak Veronese, 
Rubens, Tycjan, czy El Greco. 

Św. Sebastian patronuje Rzymowi oraz m.in. 
Gwardii Szwajcarskiej, która strzeże bezpieczeń-
stwa papieża w Watykanie, łucznikom, kusznikom 
i strzelcom.

wspomnienie liturgiczne – 20 stycznia

ŚW. SEBASTIAN MĘCZENNIK
ur. ok.  263 r. Narbonne (obecna Francja) 

zm. 20 stycznia ok. 288 lub 304 r. Rzym (Włochy) 

El Greco, "Męczeństwo św. Sebastiana"


