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

BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

27 czerwca 2021 r.
26/2021 (1074) Rok B

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka...
Mk 5,21-43
„Jezus jest Mistrzem rzeczy niemożliwych”. Te słowa błogosławionego Karola de Foucauld mogą wprowadzić nas w dzisiejszą modlitwę.
W naszej codzienności jesteśmy niepokojeni przez różne problemy i trudne
sytuacje. Poproś Ducha Świętego, aby
uwrażliwił cię na Słowo dające nadzieję.
dy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum
wokół Niego, a On był jeszcze nad
jeziorem. Wtedy przyszedł jeden
z przełożonych synagogi, imieniem
Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg
i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby
ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim,
a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd
na Niego napierał.
A pewna kobieta od dwunastu lat
cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz
miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum
i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła
bowiem: „Żebym choć dotknęła Jego
płaszcza, a będę zdrowa”. Zaraz też

G

ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele,
że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus
natychmiast uświadomił sobie, że moc
wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie
i zapytał: „Kto dotknął mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie:
„Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska,
a pytasz: Kto Mnie dotknął”. On jednak
rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią
stało, padła przed Nim i wyznała Mu
całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju
i bądź wolna od swej dolegliwości”.
Gdy On jeszcze mówił, przyszli
ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu
jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: „Nie bój się, wierz
tylko!” I nie pozwolił nikomu iść z sobą
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu
przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: „Czemu
podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko
nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali
Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął

z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz
tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam,
gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha
kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię
ci, wstań!” Dziewczynka natychmiast
wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby
nikt o tym się nie dowiedział, i polecił,
aby jej dano jeść.
Na początku dzisiejszego Słowa do
Jezusa przychodzi przejęty losem swojej córki Jair i wyraża swoją desperacką
prośbę. Postaw się w jego miejscu. Jaką
prośbę chcesz przedstawić dziś Jezusowi?
W dalszej części dzisiejszej Ewangelii słyszymy o kobiecie cierpiącej
na krwotok. Chce być uzdrowiona, ale
jakaś obawa sprawia, że nie wyraża
swojej prośby otwarcie. Wmieszała się
w tłum i ukradkiem chce dotknąć Jezusa. On jednak zauważa ten moment,
mimo że wielu ludzi zewsząd na Niego napierało. Może są jakieś powody,
przez które obawiasz się powiedzieć
coś wprost Panu Bogu i szukasz innych sposobów, żeby do Niego dotrzeć.
Bóg to widzi i wie o tym. Odważ się powiedzieć o tych sytuacjach teraz.
Wielki tłum i uzdrowienie kobiety opóźniły dotarcie Jezusa do domu
Jaira. Dziewczynka umarła. Niekiedy
może nam się wydawać, że Bóg ociąga się ze swoją interwencją. Słuchając
jeszcze raz dzisiejszego Słowa, zwróć
uwagę na to, jak Jezus zachowuje się
w domu Jaira. Jak rozumiesz słowa
„nie bój się, tylko wierz” w swoim kontekście?
Panie, pomóż mi wierzyć, że troszczysz się o mnie, i wytrwać, kiedy
mam co do tego wątpliwości.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Jednym z owoców Eucharystii jest nasze
uzdrowienie. Dokonuje się w głębokiej jedności z Bogiem i nie od razu skutki Jego działania są widoczne. Czasami trzeba dystansu,
czasu, a przede wszystkim zaufania Bogu,
które wzmacnia naszą wiarę w życiu codziennym. Po wyjściu ze Mszy św., pobłogosławieni przez Boga, umocnieni Jego słowem
i ciałem, jesteśmy przeświadczeni, że On jest
zawsze z nami, że nam błogosławi i uzdrawia
nas mocą swoich sakramentów.
2. Wczoraj ponad 40. dziewcząt i chłopców wyjechało na „Wakacje z Panem Bogiem” do
Augustowa. Księdzu Jakubowi, wychowawcom i uczestnikom życzymy pięknej pogody
oraz udanego wypoczynku.
3. We wtorek, 29 czerwca, uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia w sposób szczególny pamiętajmy w modlitwie
o Piotrze naszych czasów - papieżu Franciszku oraz naszych księżach biskupach - Januszu i Tadeuszu.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Czwartek to
dzień modlitw o nowe i dobre powołania do
kapłaństwa i życia konsekrowanego. Po Mszy
św. o godz. 18.00 trwać będzie adoracja prowadzona przez wspólnotę Odnowy w Duchu
Świętym.
5. Pierwszy piątek miesiąca to dobra okazja do
spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Porządek
nabożeństw:
• o godz. 7.00 - Msza święta z Nabożeństwem do Serca Pana Jezusa.

•

6.

7.

8.

9.

o godz. 17.00 - Droga Krzyżowa i adoracja
Krzyża.
• o godz. 18.00 - Msza święta z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa.
• Spowiedź - od godz. 6.30 i 16.30.
Pierwsza sobota miesiąca jest dobrą okazją do
spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie
grzechy i znieważenia. Zapraszamy na Msze
św. o godz. 7.00 i 18.00. Członków Kół Różańcowych i wszystkich chętnych zapraszamy
na Mszę św. o godz. 7.00, po której odmówimy różaniec i dokonamy zmiany tajemnic.
W lipcu i sierpniu nie będzie niedzielnej
Mszy św. o 16.00. Ze względu na wakacyjne
wyjazdy księży niektóre intencje mszalne odprawiane będą poza parafią.
W czasie wakacyjnych, letnich dni pamiętajmy, aby w kościołach zachować strój godny
świętości tego miejsca i sprawowanej liturgii.
Odpowiedni ubiór jest również wyrazem naszej wiary, kultury oraz szacunku.
W tym tygodniu patronują nam:
• w poniedziałek, 28 czerwca – św. Ireneusz
(†ok. 202), biskup Lyonu, męczennik;
• we wtorek, 29 czerwca – święci apostołowie Piotr (†ok. 64), pierwszy papież, i Paweł (†ok. 67), nazywany Apostołem Narodów;
• w sobotę, 3 lipca – św. Tomasz Apostoł
(†67), to on - według tradycji - zaniósł
wiarę do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

EWANGELIA DLA DZIECI
Gdy z powrotem się przeprawił Jezus
łodzią na brzeg drugi,
znowu zastał czekający
na Niego wielki tłum ludzi.
Wśród tłumu była kobieta, która
cierpiała na krwi upływy.
Nikt z lekarzy jej nie pomógł
w tym krwotoku uporczywym.
W chwili, gdy Jezus przechodził,
dotknęła się szaty Jego
i doznała uleczenia
z krwotoku wieloletniego.
Jezus poczuł, że z dotknięciem
energia wyszła od Niego,
więc zapytał kto z tych ludzi
dotknął ręką szaty Jego?
Kobieta na twarz upadła,
a Jezus pełen litości
„Córko, wiara twa cię ocaliła - rzecze.
- Bądź wolna od swej dolegliwości”.

Gdy to mówił przyszedł Jair,
jeden z Synagogi przełożonych,
który z powodu chorej córki
wciąż był wielce zmartwiony.
Upadłszy do nóg Jezusa prosił:
„Moja córka dogorywa,
przyjdź i połóż na nią ręce,
aby ocalała i nadal żyła”.
Poszedł więc za Jairem,
a tłum razem z nimi,
lecz przyszli ludzie z domu Jaira
i tak obwieścili:
„Twoja córka umarła.
Czemu trudzisz więc Nauczyciela?”
Jezus, słysząc to, do Jaira powiedział:
„Nie bój się, wierz tylko, jej nic nie
doskwiera”.
Gdy przyszli do domu
i płaczących ujrzeli
Jezus rzekł: „Czemu płaczecie,

dziecko śpi tylko”, lecz ci Go wyśmiali.
On odsunął wszystkich,
by wejść Mu się udało,
z matką i ojcem do izby, w której
ciało dziecka, jak martwe leżało.
I gdy dziewczynkę zobaczył,
jej rękę ujął w Swoje dłonie.
„Talita kum - dziewczynko wstań”
powiedział, zwracając się do niej.
A ona, co lat dwanaście miała,
wstała natychmiast i zaraz chodziła.
Wszystkich zebranych w domu
swym dobrym stanem wielce
zadziwiła.
Jezus zaś przykazał
tym, co to widzieli,
by mówić o tym co zaszło
nikt się nie ośmielił.
MZ

ZADANIEM PROBOSZCZA
Za nami koniec kolejnego roku
szkolnego. Zaczęły się wakacje –
czas zasłużonego odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Wszystkim gratuluję osiągnięć na szkolnych świadectwach. Tym którzy nie do końca są
usatysfakcjonowani swoimi ocenami mogę tylko powiedzieć: Nie traćcie wiary i w przyszłym
roku pracujcie jeszcze mocniej!

głościowym oraz antykomunistycznym, walczyli o wolną Polskę. Obława Augustowska, czasem
nazywana Małym Katyniem to wojskowa operacja przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej, NKWD oraz wydzielone oddziały LWP i UB. Zatrzymano wówczas
niemal 7 tys. Polaków oraz Litwinów, których
przesłuchiwano i torturowano w ponad 50-ciu
miejscach w rejonie Suwałk i Augustowa. Niemal 600 osób NKWD wywiozło w nieznanym
kierunku. Ich los oraz miejsce pochówku nie są
znane do dzisiaj.

Tymczasem w ciągu nadchodzących dwóch
miesięcy korzystajcie z letniego odpoczynku.
Proszę Was jednak, abyście na ten czas nie zrobili sobie także wakacji od Pana Boga. PamiętajJak zawsze od 1 do 15 sierpnia zapraszamy
cie o choćby krótkiej, ale codziennej modlitwie;
szczególnie ważna niech będzie niedzielna Eu- do wspólnego, modlitewnego czuwania w intencharystia. Trwajcie przy Chrystusie i z Chrystu- cji pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę.
sem wszędzie tam, gdzie będziecie. Niech rado- Przez 15 dni Grupa Biała, będzie spotykała się
sny okres wakacji stanie się okazją do rodzinnego w kościele o godz. 20.30, aby śpiewem i modliwypoczynku i zabawy. Cieszę się, że tak duża twą wypraszać potrzebne łaski dla pielgrzymów
grupa dzieci spędzi „Wakacje z Panem Bogiem” i swoich rodzin.
zarówno w mieście, podczas dwóch turnusów
Podczas wakacyjnych uciech dbajmy o bezw naszym Centrum Katolickim, jak i w czasie
pieczeństwo swoje i tych, którzy zostali powieobozów rekolekcyjnych w Augustowie.
rzeni naszej opiece, abyśmy wszyscy mogli spoNasza coroczna pielgrzymka rowerowa, któ- tkać się we wrześniu.
ra wyruszy 10 lipca, tym razem wieść będzie
Błogosławionego wakacyjnego lata
szlakiem Obławy Augustowskiej. Rowerzyści
złożą hołd tym wszystkim, którzy działając tuż
po II wojnie światowej w podziemiu niepodle-
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28 czerwca – poniedziałek
+ Janusz Bujnowski – greg.
+ Marian Szczyglewski – w 27. rocznicę
śmierci.
+ Jadwiga Cwalina – w 11. rocznicę śmierci
i zmarli z rodziny Cwalinów.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Julii z okazji 12. rocznicy
urodzin.
+ Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał
poza parafią).
+ Janina Borkowska – greg. (ks. Jakub poza
parafią)
+ Stanisława Borkowska – greg.
+ Barbara Porowska – intencja od sióstr.
+ Adam Przybyłek.
29 czerwca - wtorek
+ Janusz Bujnowski – greg.
+ Tadeusz Mocarski.
+ Marian Brzostowski – intencja od
wspólnoty Gloriosa Trinita.
Dziękczynna, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Wiesława.
+ Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał
poza parafią).
+ Janina Borkowska – greg. (ks. Jakub poza
parafią).
+ Stanisława Borkowska – greg.
+ Stanisław Budny.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
potrzebne łaski oraz dar zdrowia dla Pawła
i Lucyny w dniu imienin.
30 czerwca – środa
+ Janusz Bujnowski – greg.
+ Zdzisław Rogalski – w 21. rocznicę śmierci.
+ Konstanty Rudnicki.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Małgorzaty Chodnickiej.
+ Tadeusz Ciborowski – greg. (ks. Michał
poza parafią).
+ Janina Borkowska – greg. (ks. Jakub poza
parafią).
+ Stanisława Borkowska – greg.
+ Bogdan Płatuński – intencja w 30. dzień od
pogrzebu.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
1 lipca – czwartek
(I czwartek miesiąca)
+ Irena, Janina Feliks Pęzińscy – greg.
+ Stanisława(k) i Stanisław Prusińscy oraz
Teresa i Marian Kamińscy.
+ Grzegorz Poniechowski (w 12. rocznicę
śmierci), Bogdan i Stanisław.

18.00 + Stanisława Pajka – greg. (ks. Michał poza
parafią).
18.00 + Janusz Komorowski – greg. (ks. Andrzej
Mikucki poza parafią).
18.00 + Alicja Rogalska.
18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Jacka i jego rodziny.
18.00 W intencji wspólnoty „Odnowa w Duchu
Świętym”.
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2 lipca – piątek
(I piątek miesiąca)
+ Halina i zmarli z rodziny Brulińskich.
+ Ryszard Czapiewski – w 5. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Anny Płoskiej z okazji 93.
rocznicy śmierci.
+ Stanisława Pajka – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Irena, Janina Feliks Pęzińscy – greg.
+ Krystian Rzędzian – w 1. rocznicę śmierci.
+ Wincenty Ziemak – w 5. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Szymona z okazji 4.
rocznicy urodzin oraz dla jego rodziny.
3 lipca – sobota
(I sobota miesiąca)
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Michała Borkowskiego
z okazji 13. rocznicy urodzin oraz dla jego
rodziny.
W intencji kół różańcowych.
+ Stanisława Pajka – greg. (ks. Michał poza
parafią).
+ Irena, Janina Feliks Pęzińscy – greg.
+ ks. Heliodor Sawicki.
+ Anatol Kalisz.
4 lipca – niedziela
(XIV niedziela zwykła)
+ Grzegorz Nicewicz.
+ Maria Miłowska.

7.30
7.30
9.00
10.30 + Irena, Janina Feliks Pęzińscy – greg.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla rodziny Bogu wiadomej
oraz szczęśliwy przebieg operacji dla Ireny
Szczekala.
12.00 Za Parafian.
17.30 + Stanisława Pajka – greg. (ks. Michał poza
parafią).
17.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Hanny i Sławomira oraz
ich córki Oli.
19.00 + Marian Kaczor – w 2. rocznicę śmierci.

