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

Wyobraź sobie, że jesteś na je-
ziorze i nagle przychodzi burza,
wiatr i pojawiają się wysokie fale.
Razem z tobą na jeziorze jest Je-
zus. Bądź z tym obrazem, słucha-
jąc tekstu Ewangelii.

Owego dnia, gdy zapadł wie‐
czór, Jezus rzekł do swoich

uczniów: „Przeprawmy się na dru‐
gą stronę”. Zostawili więc tłum,
a Jego zabrali, tak jak był w łodzi.
Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wi‐
cher. Fale biły w łódź, tak że łódź
już się napełniała wodą. On zaś
spał w tyle łodzi na wezgłowiu.
Zbudzili Go i powiedzieli do Nie‐
go: „Nauczycielu, nic Cię to nie ob‐
chodzi, że giniemy?” On, po‐
wstawszy, zgromił wicher i rzekł
do jeziora: „Milcz, ucisz się!” Wi‐
cher się uspokoił i nastała głęboka

cisza. Wtedy rzekł do nich: „Cze‐
mu tak bojaźliwi jesteście? Jakże
brak wam wiary!” Oni zlękli się
bardzo i mówili między sobą:
„Kim On jest właściwie, że nawet
wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Często w naszym życiu do-
świadczamy sztormów i gwałtow-
nych wichrów. Bywa, że poddaje-
my się już na początku, załamując
się, narzekając, płacząc. Jezus uka-
zuje nam w tym fragmencie, że
pomimo beznadziejnych sytuacji
warto trwać w dobrej wierze i na-
dziei, nie poddając się aż do same-
go końca.

Apostołowie mieli pretensje do
Jezusa. Możemy się domyślać, że
w ich głowach tliły się myśli: „Jak
mógł do tego dopuścić?”, „To Jego
wina, że za chwilę zginiemy!”. Je-
zus szybko ukazał im, że to nie-

prawda. Możemy wspominać tę
sytuację w swojej codzienności
i pamiętać, że narzekanie nie roz-
wiązuje problemu. To wiara oraz
sumienna praca pomagają nam
w osiągnięciu celu.

Uczniowie Jezusa zwątpili
w Jego boskość, mimo tego że
wcześniej dał im już o niej świa-
dectwo. Jak wygląda twoje zaufa-
nie do Jezusa?

Boże, proszę Cię o wiarę, za-
ufanie i nadzieję, aby Duch Święty
umacniał we mnie te cnoty. Pro-
wadź mnie Boże i nie pozwól mi
wątpić w Twoje dzieło zbawienia.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
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BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGOW ŁOMŻY
DO UŻYTKUWEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 4,35-41



1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej mo-
dlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Przez udział w nabożeństwach czerwcowych
wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze
i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze.
Dziękujemy za Boże Miłosierdzie i prosimy
o wytchnienie oraz pociechę w codziennych
troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest je-
dynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi
do miłość do Boga i bliźniego.

2. W środę przeżyjemy Dzień Ojca. Na Mszy Świę-
tej o godz. 18.00 w szczególny sposób będziemy
się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii,
by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali
wyzwania wynikające z ich powołania.

3. W czwartek, 24 czerwca, przypada uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał
do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi.
Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.

4. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkol-
nego. Pomimo panującej sytuacji, która sprawiła
że ostatnie miesiące nauki uczniowie spędzili
w domach, przypominamy dzieciom, młodzieży
i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło do-
bre owoce i było dobrze zakończone, powinno
być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modli-
twach nie tylko prosić, ale także dziękować za
otrzymane dobro i za przeżyty czas z Bogiem.
Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nad-
chodzących dniach. Będziemy też prosić o do-
bre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie
błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił,
ale także duchowego wzrostu.

5. Prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji do
I Komunii św. oraz do bierzmowania.

6. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od
Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na
urlop warto zabrać ze sobą również różaniec,
modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominaj-
my też, że każda niedziela jest drogowskazem na
wakacyjnej drodze.

7. Przypominamy, że wybierając się do kościoła
należy pamiętać o stroju godnym tego miejsca.
Nie należy wchodzić do świątyni w stroju tury-
stycznym lub plażowym.

8. Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą
i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii. Za ty-
dzień przypada niedziela ofiarności na potrzeby
naszej świątyni.

9. W tym tygodniu patronuje nam w poniedziałek,
21 czerwca, św. Alojzy Gonzaga (1568-1591),
alumn, zakonnik, wzór miłości do ubogich
i chorych.

10. W ostatnich dniach przy wjeździe na nasz przy-
kościelny parking został zainstalowany szlaban.
Urządzenie to pozwoli nam głównie na bez-
pieczne przeprowadzanie imprez i spotkań or-
ganizowanych na terenie parkingu, jak chociaż-
by zabawy dla dzieci z okazji ostatniego
nieszporu, jak miało to miejsce w ubiegłym ty-
godniu. Możliwe będzie także sprawniejsze
sprzątanie lub odśnieżanie tego terenu, które
odbywa się najczęściej w godzinach nocnych.
Parking nadal pozostaje ogólnodostępny dla
wszystkich kierowców, w godzinach funkcjono-
wania kościoła oraz Centrum Katolickiego, tj.
od 6.00 do 22.00. Mamy świadomość coraz
większego braku miejsc parkingowych w oko-
licznych blokach, jednak należy pamiętać, że
miejsca postojowe przed kościołem są przezna-
czone dla osób przybywających na Msze św., na-
bożeństwa oraz biorących udział w zajęciach
odbywających się w Centrum Katolickim. Przy-
pominamy, że osoby z ograniczeniami w poru-
szaniu się mają możliwość korzystania z parkin-
gu kościelnego od strony ul. Sybiraków, który
przeznaczony jest tylko dla nich, a skąd jest za-
ledwie kilka kroków do wejścia do kościoła.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Jezus tak uczniom powiedział,
gdy nauczał nad brzegiem jeziora:
„Przeprawić się nam na drugą
stronę
chyba już nadeszła pora”.
Zostawili tłum słuchaczy i zabrali
Go tak,
jak był w tej łodzi.
Inne łódki popłynęły za Nim,
bo słuchacze z odjazdem nie
chcieli się pogodzić.
I nagle zerwał się wiatr gwałtowny,
a fale z wielką siłą biły tak,
że aż łódź się napełniła wodą.
Na uczniów padł wtedy blady

strach.
Jezus spał zaś w tyle łodzi.
Zbudzili Go i Mu powiedzieli:
„Nauczycielu śpisz i nic Cię nie
obchodzi.
Czy chcesz abyśmy zginęli?”.
On, powstawszy z miejsca,
zgromił wiatr i w stronę jeziora
"Milcz i ucisz się " - powiedział.
I natychmiast spełniła się Jego
wola.
Kiedy ucichł wiatr i głęboka cisza
nastąpiła,
Jezus takie słowa do uczniów
kieruje:

„Czemu bojaźliwi wciąż tak
jesteście?
Jakże wiele wiary ciągle wam
brakuje”.
Oni zalęknieni do siebie mówili:
„KimOn jest właściwie,
skoro żywiołommoże rozkazywać?
Czy dla człowieka takie rzeczy są
możliwe?”.
Jezus w wydarzeniu owym
chce pokazać niedowiarkom
wszystkim,
że wiara w Niego jest skarbem
najwyższym.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI



W minioną sobotę, 12 czerwca, przy
sprzyjającej pogodzie, nasi ministranci udali
się na rajd rowerowy z Łomży do Lutostani.
Zbliżający się koniec roku szkolnego oraz
polepszająca się sytuacja pozwoliły nam na
zasmakowanie z nowym entuzjazmem życia
w „realu”, a nie tylko „online”, od którego
wszyscy już tak bardzo pragniemy się zdy-
stansować. Okazją do tego była wspaniała
przygoda, którą przeżyliśmy na rowerach.
Nasza wyprawa pozwoliła na odkrycie ota-
czającej nas piękniej przyrody, wzdłuż której
prowadziły ścieżki bądź droga, którą prze-
mierzaliśmy. Był to też konkretny wysiłek fi-
zyczny, tak bardzo potrzebny po długim

okresie spędzania czasu przed komputerem
i w domach. Większa część grupy, która tego
dnia ruszyła spod naszego kościoła pokonała
niemal 30 km. Najbardziej wytrwali dołożyli
do tego wyniku jeszcze 10 km. Na szczególne
słowa uznania zasługują nasi najmłodsi, 9-
letni ministranci, ale zapału nie brakowało
też starszym, 13-latkom.

Eskortowani przez policyjny patrol prze-
mierzaliśmy kolejne kilometry. Po drodze
czekało nas kilka niespodzianek, min. wizyta
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pniewie, gdzie mogliśmy z bliska zobaczyć
pojazdy strażackie oraz dowiedzieć o zasto-
sowaniu sprzętu, służącego do ratowania
ludzkiego życia. Po tym spotkaniu ze straża-
kami niektórzy chłopcy zapałali chyba chę-
cią wstąpienia w ich szeregi.

Nasze nadwyrężone siły zostały odnowio-
ne w Lutostani – celu naszej wyprawy. Tutaj
czekał na nas już grill z wieloma przysmaka-
mi. Po zasłużonym odpoczynku ruszyliśmy
w drogę powrotną do Łomży.

Rajd był możliwy dzięki zaangażowaniu

MINISTRANCI NA ROWERACH



wielu ludzi. Dziękujemy Policji, która eskor-
towała nas w czasie drogi; dziękujemy OSP
Pniewo, gdzie odpoczęliśmy i dowiedzieli-
śmy wielu ciekawostek; dziękujemy Państwu
Zalewskim, którzy przyjęli nas i urządzili
wielką ucztę w Lutostani. Specjalne podzię-
kowania kierujemy do Rodziców naszych
ministrantów, którzy - nie dość, że jechali
wraz z nami na rowerach - to jeszcze zadbali
o to, aby niczego nam w drodze i podczas
odpoczynków nie zabrakło.

Ministrancki (i nie tylko) sezon rowerowy
uważamy za otwarty!

Wszystkich chętnych chłopców zaprasza-
my do wstępowania w szeregi liturgicznej
służby ołtarza w naszej parafii. Dlaczego? Bo
warto!!!

x. GP



Parafia Krzyża Świętego w Łomży została
erygowana 22 czerwca 1997 roku. Corocznie
na początku czerwca wspólnota ta świętuje
kolejne jubileusze. Zazwyczaj organizowane
są wówczas festyny rodzinne, na których ba-
wią się rzesze mieszkańców Łomży. Od 2008
roku wraz z festynami odbywają się w tych
dniach kolejne edycje parafialnej akcji „Od-
daj krew... z Chrystusem”. Niestety, pande-
mia koronawirusa spowodowała, że ani
w roku ubiegłym, ani w bieżącym nie było
możliwe zorganizowanie parafialnych festy-
nów. Jednym z negatywnych skutków tej
groźnej choroby stało się też ograniczenie
aktywności dawców krwi, choćby z racji in-

fekcji czy kwarantanny. Tym ważniejsze jest
więc podejmowanie wszelkich możliwych
działań w celu pozyskania tego życiodajnego
leku.

14 czerwca, to Światowy Dzień Krwio-
dawcy. W przeddzień tego święta, w nie-
dzielne, deszczowe przedpołudnie 13 czerw-
ca 2021 roku, w Centrum Katolickim im.
Papieża Jana Pawła II w Łomży przeprowa-
dzona została 69. edycja parafialnej akcji
„Oddaj krew... z Chrystusem”. Tym razem,
tak jak i podczas kilku ostatnich akcji, przed
wejściem każdy, po zmierzeniu temperatury
ciała, wypełniał krótką ankietę pod kątem
zagrożenia COVID-19. To warunkowało
wejście do punktu poboru krwi zaaranżowa-
nego w salach Centrum Katolickiego.

W czerwcowej edycji akcji „Oddaj krew...
z Chrystusem” uczestniczyły 34 osoby. Efek-
tem ich życzliwości stało się pozyskanie
15.300 ml krwi. Bardzo dziękujemy za każdą
jej kroplę. Jako ciekawostkę wypada odnoto-
wać, że w tej edycji najliczniej reprezentowa-

NOWA ŚWIECKA TRADYCJA?



na była ul. Kazańska. W pewnymmomencie,
równocześnie, na wszystkich fotelach przy-
stosowanych do poboru krwi znalazło się
czworo jej mieszkańców, a piąty czekał na
swoją kolejkę. Sąsiedzi, jak się okazało – dwa
małżeństwa z synem, bardzo radośnie spę-
dzili czas wspólnej donacji. Gratulujemy! –
A może to początek jakiejś nowej świeckiej
tradycji?

Tekst i foto Tadeusz Babiel



21 czerwca – poniedziałek
7.00 + Janusz Bujnowski – greg.
7.00 + Zdzisław Śleszyński – w 16. rocznicę śmierci.
7.00 + Sławomir Ładyżyński.
7.00 + Jadwiga Brzostowska.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

i potrzebne łaski dla Izabeli i Wojciecha z okazji 11.
rocznicy zaślubin oraz dla ich córek.

18.00 + Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał poza
parafią).

18.00 + Stanisława Borkowska – greg.
18.00 + Janina Borkowska – greg.
18.00 +Marcin Jabłoński – w 16. rocznicę śmierci.
18.00 + Kamil Pupek – intencja od wspólnoty Gloriosa

Trinita.
22 czerwca - wtorek

7.00 + Janusz Bujnowski – greg.
7.00 + Jerzy Chojnowski.
7.00 + Sebastian Borawski.
7.00 + Arkadiusz i Józef Witkowscy.
7.00 + Zygmunt Sokołowski.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

i potrzebne łaski dla Bożeny i Jerzego z okazji 30.
rocznicy zaślubin oraz dla ich dzieci.

18.00 + Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał poza
parafią).

18.00 + Stanisława Borkowska – greg.
18.00 + Janina Borkowska – greg.
18.00 + Janina i Józef Chrostowscy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

i potrzebne łaski dla Katarzyny i Kazimierza
Korytkowskich oraz ich dzieci Amelii i Julii.

23 czerwca – środa
7.00 + Janusz Bujnowski – greg.
7.00 + Józef Orzechowski i Józef Dardziński.
7.00 + Ryszard Cieślik.
7.00 +Marianna HalinaWiśniewska – w 8. rocznicę

śmierci.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

i potrzebne łaski dla Elżbiety i Zenona Korwków
z okazji 40. rocznicy zaślubin oraz Justyny i Pawła
Korwków z okazji 15. rocznicy zaślubin, a także dla
ich syna.

18.00 + Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał poza
parafią).

18.00 + Stanisława Borkowska – greg.
18.00 + Janina Borkowska – greg.
18.00 + Beata i Stanisław Budacz.
18.00 Nowenna doMatki Bożej Nieustającej Pomocy.

24 czerwca – czwartek
7.00 + Janusz Bujnowski – greg.
7.00 + Jan Ścibek.
7.00 + Janina Cwalina.
7.00 +Wanda, Wacław i MirosławWilk.
7.00 + Janina Truchel oraz zmarli z rodziny Truchlów.
18.00 + Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał poza

parafią).
18.00 + Stanisława Borkowska – greg.
18.00 + Janina Borkowska – greg.
18.00 + Stefania i Jan Bobowscy oraz Stefania i Jan

Cwalina.
18.00 + Jan Liżewski.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

i potrzebne łaski dla Krystyny i Tadeusza
Pieńkowskich z okazji 27. rocznicy zaślubin oraz dla
ich dzieci i wnuków.

25 czerwca – piątek
7.00 + Janusz Bujnowski – greg.
7.00 + Krzysztof Kotlewski – intencja od mieszkańców

z bloku.
7.00 +Marianna Pukszta – intencja od rodziny

Grądzkich.
7.00 + Jan Samluk oraz jego rodzice.
7.00 + Janina Pietrzak i Władysław Rodak.
18.00 + Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał poza

parafią).
18.00 + Stanisława Borkowska – greg.
18.00 + Janina Borkowska – greg.
18.00 + Tadeusz i Janina Gołaszewscy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

i potrzebne łaski dla Przemysława z okazji 24.
rocznicy urodzin.

26 czerwca – sobota
7.00 + Janusz Bujnowski – greg.
7.00 + Stanisława Borkowska – greg.
7.00 + Janina Borkowska – greg.
7.00 +Władysław Gizdała.
18.00 + Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał poza

parafią).
18.00 + Jan i Katarzyna Śmiarowscy oraz zmarli z rodziny

Śmiarowskich.
18.00 + Jan i Władysława Chojnowscy oraz zmarli

z rodzin Chojnowskich i Andrzejkiewiczów.
18.00 + Kazimierz Chojnowski – intencja od

pracowników byłego gimnazjum w Śniadowie.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

i potrzebne łaski dla Agaty i Dariusza z okazji
kolejnej rocznicy zaślubin.

18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Doroty
i Witolda oraz ich dzieci i wnuków.

27 czerwca – niedziela
XIII niedziela zwykła

7.30 + Janusz Bujnowski – greg.
7.30 + Piotr Kornego.
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

i potrzebne łaski dla Łukasza i Moniki oraz ich córek
Zuzanny i Joanny.

9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Czesławy i Ireneusza z okazji
40. rocznicy zaślubin oraz ich dzieci i wnuków.

10.30 + Stanisława Borkowska – greg.
10.30 + Janina Borkowska – greg.
12.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Kazimiery
z okazji 90. rocznicy urodzin.

16.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Ewy
i Damiana Łapińskich z okazji 13. rocznicy zaślubin
oraz dla ich dzieci Mai i Macieja.

16.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Marii z okazji 85. rocznicy
urodzin.

17.30 + Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał poza
parafią).

17.30 + Sylwia Skibniewska (w 2. rocznicę śmierci)
i Wiesława, Zofia i Hieronim oraz zmarli z rodziny
Laskowskich.

19.00 + Paweł Szczepański oraz Felicja i Paweł
Gołaszewscy.

INTENCJE MSZALNE



UROCZYSTOŚĆ – 24 CZERWCA

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Oto Elżbieta i Zachariasz zmiasta AinKarim.On jest
kapłanem świątyni w Jerozolimie. Oboje są już w pode-
szłym wieku i niezmiennie przygnębieni brakiem po-
tomstwa, z powodu bezpłodności Elżbiety. I nagle staje
się cud... Zachariasz pełni właśnie posługę w świątyni.
Nagle zjawia się przed nim anioł Gabriel i oznajmia, że
Bóg wysłuchał prośby obojga: Elżbieta urodzi syna, któ-
remu Zachariasz ma nadać imię Jan. Będzie wielki
w oczach Boga, bo już w łonie matki napełniony Du-
chem Świętym; nawróci wielu synów Izraela, przygoto-
wując drogę Mesjaszowi, zapowiadając Jego nadejście.
Ale Zachariasz nie wierzy słowom anioła! Pozostanie
więc niemy aż do dnia przyjścia dziecka na świat...

Swoją krewną Elżbietę odwiedza Maryja, która już
wie, także od anioła Gabriela, że ona również oczekuje
dziecka. Elżbieta rozpoznaje w Niej Matkę swojego, jesz-
cze nienarodzonego, Pana...

Rodzi się Jan; rodzi się prorok. Dorasta. Ludzie wi-
dzą, że jest inny: pustelnik, asceta; w skromnymodzieniu
z wielbłądziej wełny, żywi się szarańczą i miodem le-
śnych pszczół. Lecz nadchodzi czas, kiedy Jan zaczyna
swoje Boże posłannictwo wśród ludzi: głosi nadejście
Mesjasza, "któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów jego", wzywa do prostowania ścieżek Panu
i nawrócenia. W tym akcie, nad brzegiem rzeki Jordan,
udziela chrztu na odkupienie grzechów. I wreszcie staje
przed nim sam Jezus, także prosząc o chrzest, choć prze-
cież, jako jedyny, jest bez grzechu... Jan oznajmia tłumo-
m: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". I to
właśnie od chrztu w Jordanie rozpoczyna się publiczna

działalność Zbawiciela, objawiającego swoje Boże po-
słannictwo.

Jan publicznie piętnuje i napomina za niemoralne ży-
cie nawet samego króla Heroda Antypasa, który poślubił
swoją bratową Herodiadę. I za to władca rozkazuje Jana
uwięzić. Jednak, choć podżegany przez żonę, by skazać
go na śmierć, król odmawia. Ba, przychodzi do uwięzio-
nego Jana, by słuchać jego nauczania! Lecz Herodiada
postanawia osiągnąć upragniony cel: knuje podstęp ze
swą córką Salome. Wykorzystują ucztę z okazji kolejnej
rocznicy urodzin króla. Oczarowany tańcem swej brata-
nicy, wobec licznych gości, Herod oznajmia, że spełni
każde jej życzenie. Salome oświadcza więc: chce głowy
Jana! I wkrótce otrzymuje ją na misie... I zanosi swojej
matce... Głowę ostatniego proroka...

Postać św. Jana Chrzciciela to jeden z najbardziej po-
pularnych tematów w sztuce chrześcijańskiej. Przedsta-
wiany jest i jakomałe dziecko bawiące się z Dzieciątkiem
Jezus w obecności Maryi, i jako dziecko bawiące się z ba-
rankiem, i jako pustelnik oraz w szczególnych scenach ze
swojego życia: podczas nauczania, chrztu Chrystusa,
swojej męczeńskiej śmierci, czy w przedstawieniu jedy-
nie samej jego głowy namisie, którą Salome niesie swojej
matce. Św. Jan Chrzciciel w sztuce to także rozwichrzone
włosy, broda, trzymający w rękach wysoki wąski krzyż,
naczynie na wodę chrzcielną lub muszlę, z Barankiem
Bożym, trzcinami u stóp, toporemprzyłożonymdo drze-
wa – symbolami nawiązującymi do jego życia i publicz-
nej działalności jako proroka, utrwalonej w ewangelicz-
nych zapisach.


