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

BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN
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Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
(Mk 10,46b–52 )

Jezus podczas swojej wędrów- niego: „Co chcesz, abym ci uczyki spotyka niewidomego. Wy- nił?” Powiedział Mu niewidomy:
obraź sobie, że i ty jesteś świad- „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jekiem tej historii.
zus mu rzekł: „Idź, twoja wiara
cię uzdrowiła”. Natychmiast
dy Jezus wraz z uczniami
przejrzał i szedł za Nim drogą.
i sporym tłumem wychodził
Niedyspozycja Bartymeusza
z Jerycha, niewidomy żebrak,
była
wszystkim dobrze znana.
Bartymeusz, syn Tymeusza,
siedział przy drodze. A słysząc, Będąc niewidomy, prawdopodobże to jest Jezus z Nazaretu, za- nie sądził, że już nic wielkiego
czął wołać: „Jezusie, Synu Dawi- w życiu nie dokona. Siedział przy
da, ulituj się nade mną!” Wielu drodze i żebrał. Tak jakby była to
nastawało na niego, żeby umilkł. jedyna czynność, na którą było
Lecz on jeszcze głośniej wołał: go stać. Być może i ty cierpisz
„Synu Dawida, ulituj się nade na jakąś mniejszą lub większą
mną!” Jezus przystanął i rzekł: niedyspozycję i uważasz, że nie
„Zawołajcie go”. I przywoła- pozwala ci żyć pełnią. To może
li niewidomego, mówiąc mu: być choroba, jakiś błąd z prze„Bądź dobrej myśli, wstań, woła szłości czy pochodzenie. Twoja,
cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, lub kogoś z twoich bliskich. Co
zerwał się na nogi i przyszedł czujesz myśląc o niej?
do Jezusa. A Jezus przemówił do

G

Bartymeusz zaczyna wołać
o ratunek. Wtedy też odzywają
się głosy tych, którzy starają się
go przekonać, że ma zamilknąć.
Bardzo często można uwierzyć,
że nie mamy prawa wołać o ratunek do Boga. Jesteśmy przekonani, że Bóg ma ważniejsze rzeczy
do roboty, że pewnie o nas nie pamięta, albo że sami powinniśmy
sobie poradzić. A jaki jest twój
wewnętrzny cenzor, który próbuje cię odseparować od Boga? Jak
na te wątpliwości odpowiedziałby
Bóg?
Podczas spotkania Jezusa
i niewidomego pada pytanie, które wydaje się niedorzeczne: „Co
chcesz, żebym ci uczynił?”. Przecież Jezus dobrze wiedział, na co
choruje Bartymeusz, dlaczego
więc pytał? Prawda jest jednak
taka, że czasem człowiek może
nie chcieć uzdrowienia ze swojej choroby. Dlatego warto przed
Jezusem wypowiedzieć swoje
pragnienie uzdrowienia. Jakie
pragnienie leży głęboko w twoim
sercu?
Na koniec modlitwy odważnie opowiedz Jezusowi o jednej
rzeczy, którą chcesz z niej zapamiętać. Może warto do niej powrócić, gdy znowu będziesz czuł
się odseparowany od Boga.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W czwartek, w liturgii czcimy świętych Apostołów
Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty
Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych; wzywamy go w szczególnych potrzebach. Jest to także dzień imienin księdza biskupa
Tadeusza Bronakowskiego. Polecajmy Czcigodnego Solenizanta w naszych modlitwach.
2. Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy od poniedziałku do piątku
o godz. 17.00, w soboty po Mszy św. o godz. 18.00,
a w niedziele po Mszy o godz. 12.00.Warto zadać
sobie pytania: czy choć raz w tym miesiącu modliłem się różańcem w intencjach swoich bliskich?
Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do
wspólnej modlitwy?
3. Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. W zakrystii i kancelarii
przyjmujemy wypominki roczne i jednorazowe.
4. Za tydzień w niedzielę, w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, na Mszy św. o godz. 16.00
pragniemy podziękować naszym świętym Patronom za ich opiekę i wstawiennictwo. Zapraszamy
dzieci, aby przebrały się w stroje świętych i błogosławionych i w takich strojach przyszły na tę Mszę
św. Przewidziane są nagrody za najciekawsze przebrania.
5. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie
zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie
cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych.
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Trzeba także spełnić zwykłe warunki otrzymania odpustu, tzn. być w stanie łaski uświęcającej,
przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wykluczyć
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust
można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
Wspólnota Gloriosa Trinita przy naszej parafii organizuje rekolekcje, zwane Seminarium Nowego
Życia w Trójcy Świętej. Spotkania te są otwarte dla
wszystkich. Rozpoczną się w środę, 27. października po Mszy św. o godz. 18.00 i będą trwały przez
7 tygodni w każdą środę, aż do 8 grudnia. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Rodzice małej Julii, na leczenie której przeprowadzana była w ubiegłym tygodniu zbiórka pieniężna, przekazują wszystkim Ofiarodawcom gorące
podziękowania za złożony dar serca. We wdzięcznej modlitwie polecają wszystkich Dobroczyńców.
Bóg zapłać wszystkim osobom, które modlitwą
i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii. Za tydzień przypada ostatnia niedziela miesiąca, która
tradycyjnie jest niedzielą ofiarności na naszą świątynię.
W tym tygodniu patronują nam:
• w czwartek, 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy według tradycji głosili wiarę w Mezopotamii i Persji, gdzie
ponieśli śmierć męczeńską.

CODZIENNA „KROMKA SŁOWA”

EWANGELIA DLA DZIECI
Jezus, wychodząc z Jerycha
tłumem ludzi otoczony,
słyszy głos Bartymeusza,
co od lat był niewidomy.
„Synu Dawida - tak prosił ulituj się dziś nade mną”.
Chcąc by umilkł, wielu nastawało
lecz on wołał dalej z miną rzewną,
słowa prośby wciąż powtarzał.

Jezus, słysząc głos wołającego,
stanął i do ludzi mówi:
„Zawołajcie tu człowieka tego”.
Ten wstał, do Jezusa przybiegł.
„Co chcesz abym ci uczynił?”
„Abym przejrzał - odrzekł Nauczycielu”.
i natychmiast Jezus mu
zadośćuczynił.

I rzekł tak do niewidomego:
„Idź, wiara twa cię uzdrowiła”.
Przejrzał ten, co od lat był ślepy.
Wola jego w jednej chwili się
spełniła.
MZ
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25 października- poniedziałek
+ Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
+ Teresa i Franciszek Truchel – greg.
+ Henryka Nowalska.
+ Irena, Eugeniusz Kamińscy oraz ich przodkowie.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla rodziny Kukowskich.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Mikołaja i Katarzyny Alochna
z okazji 5. rocznicy zaślubin.
+ Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią)
+ Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza
parafią)
+ Andrzej Milewski – greg.
+ Lucyna Druzd – w 3. miesiąc po śmierci.
+ Stanisław Matusik – intencja od uczestników pogrzebu
w 30. dzień po pogrzebie.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Lucyny z okazji kolejnej rocznicy
urodzin.
26 października - wtorek
+ Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
+ Teresa i Franciszek Truchel – greg.
+ Maria i Jan Bojarscy.
+ Grażyna Kowalska.
+ Irena i Jan Luchowscy.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Antoniego Zabłockiego.
+ Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią)
+ Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza
parafią)
+ Andrzej Milewski – greg.
+ Marcin Ostrowski oraz Franciszka(k) i Józef
Wiśniewscy.
+ Janina Popiołek oraz zmarli z rodzin Popiołków,
Perkowskich i Trepanowskich.
+ Władysław Szydlik – w 24. rocznicę śmierci.
Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i potrzebne łaski dla Teresy i Kazimierza
z okazji 47. rocznicy zaślubin.
27 października - środa
+ Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
+ Teresa i Franciszek Truchel – greg.
+ Krzysztof Makarewicz.
+ Tadeusz i Genowefa Pardo oraz Kazimiera(k)
i Władysław Korytkowscy.
+ Tadeusz Trawiński.
+ Antoni Korwek.
+ Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią)
+ Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza
parafią)
+ Andrzej Milewski – greg.
+ Józef – Mirosław Białucha – w 5. rocznicę śmierci.
+ Sabina Szydlik.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
28 października – czwartek
+ Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
+ Teresa i Franciszek Truchel – greg.
+ Tadeusz Świątkowski.
+ Barbara i Mirosław Dzieńkiewicz – w 7. rocznicę
śmierci.
+ Tadeusz i Jadwiga Kozłowscy oraz ich rodzice.
+ Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią)
+ Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza
parafią)
+ Andrzej Milewski – greg.
+ Ks. kan. Heliodor Sawicki.
+ Barbara Porowska – intencja od przyjaciół.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Tadeusza Kołomyjskiego.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Paulina i Dawida oraz ich rodziców.
29 października – piątek
+ Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
+ Teresa i Franciszek Truchel – greg.
+ Kazimierz Kumiński – w 1. rocznicę śmierci.
+ Wioletta Kapelewska – intencja od pracowników
i funkcjonariuszy zakładu karnego w Grądach Woniecko
w 7. miesiąc po śmierci.
+ Tadeusz Detkiewicz – intencja od rodziny
Wiśniewskich.
+ Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią)
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+ Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza
parafią)
+ Andrzej Milewski – greg.
+ Sławomir Godlewski.
+ Adam Przybyłek.
+ Janina Horoszko.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Leny.
30 października – sobota
+ Czesław Mikucki i jego rodzice – greg.
+ Teresa i Franciszek Truchel – greg.
+ Stefania i Aleksander Kozłowscy.
+ Zofia Krupska – w 1. rocznicę śmierci oraz Helena
i Antoni Pisarscy.
W intencji Bogu wiadomej.
+ Jadwiga Chmielewska – greg. (ks. Michał poza parafią)
+ Ireneusz Karlikowski – greg. (ks. Przemysław poza
parafią)
+ Andrzej Milewski – greg.
+ Stanisław Chojnowski.
+ Zmarli z rodzin Sawickich i Winioszek.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Kacpra i Aleksandra z okazji
urodzin oraz dla ich rodziców.
31 października - niedziela
+ Zmarli z rodzin: Toczyłowskich, Szostakowskich
i Wiszowatych.
+ Cezary Strąk.
+ Wanda i Jan Mierzejewscy.
+ Zmarli z rodzin Wróblewskich i Pruszków.
+ Józef Mirosław Białucha oraz zmarli z rodzin
Białuchów i Trochimowiczów.
+ Jan Cwalina – w 26. rocznicę śmierci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Edyty i Adama Choińskich z okazji
25. rocznicy zaślubin oraz dla ich dzieci.
Za Parafian.
+ Antonina, Bolesław Edward, Janina oraz zmarli
z rodziny Jastrzębskich.
+ Paweł Milewski – w 20. rocznicę śmierci.
+ Franciszek Mogielnicki – w 6. rocznicę śmierci.
+ Henryk, Kazimiera(k) i Józef Szymańscy.
+ Józef – w 13. rocznicę śmierci; Bronisława i Andrzej
Kuczyńscy.
+ Waldemar, Zdzisław, Jadwiga Brzostowska oraz Janusz
Grzymkowski.

ZACZYNAM DZIEŃ Z EWANGELIĄ

Religia mdła, nijaka, niewymagająca, politycznie
poprawna, płaska, grzeczna jest niestrawna. Bóg jest
ogniem. Nie są to sztuczne ognie. Jeśli ON żyje we
mnie, to Jego ogień musi mnie palić. Albo jako wyrzut
sumienia (ogień sądu), albo jako szalona miłość, która
dodaje skrzydeł.
To nie są sztuczne ognie!
1. „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże
bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!” Ogień w Biblii jest
symbolem wieloznacznym. Może oznaczać zniszczenie,
karę, sąd i gniew Boży, ale także oczyszczenie, oświecenie,
miłość. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty objawił
swoją obecność pod postacią języków ognia, które
spoczęły na każdym z obecnych. Ogień, o którym
mówi Jezus, oznacza działanie Boga w nas. Duch Święty
oczyszcza serca, zapala miłością, przekształca nas,
uświęca. Ten Boży ogień płonie w świętych. Religia
mdła, nijaka, niewymagająca, politycznie poprawna,
płaska, grzeczna jest niestrawna. Bóg jest ogniem. Nie są
to sztuczne ognie. Jeśli ON żyje we mnie, to Jego ogień
musi mnie palić. Albo jako wyrzut sumienia (ogień
sądu), albo jako szalona miłość, która dodaje skrzydeł.
2. „Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki,
aż się to stanie”. Jezus nazywa tutaj chrztem swoją mękę
i śmierć. Krzyż będzie tym momentem podłożenia owego
ognia, który ma zapalić świat. W Starym Testamencie
mowa jest o „ogniu z nieba”, który spalał ofiary składane
przez ludzi. Jan Paweł II naucza: „Przez analogię można
powiedzieć, że Duch Święty jest »ogniem z nieba«
działającym w głębi tajemnicy krzyża. (…) Jako Miłość
i Dar zstępuje niejako w samo serce ofiary, która jest
składana na krzyżu. Nawiązując do tradycji biblijnej,

można powiedzieć: spala tę ofiarę ogniem Miłości, która
jednoczy Syna z Ojcem w trynitarnej komunii”. Duch
Święty chce spalić i nasze niedoskonałe ofiary, modlitwy,
cierpienia – zamienić to w ogień ku chwale Ojca, w życie
Boże.
3. „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie,
powiadam wam, lecz rozłam”. Boży ogień wprowadza
zamieszanie ponieważ napotyka na opór tych, którzy
tego ognia nie chcą lub starają się go ugasić. Wtedy
pojawia się rozłam. Jezus przynosi pokój zbudowany
na prawdzie i miłości, nie na dyplomacji. Tego pokoju
doświadczają ci, którzy przyjmują tę prawdę i miłość.
Kiedy Jezus chodził po ziemi, wielu szło za Nim, aby Go
naśladować. Ale byli też i tacy, którzy kombinowali, jak
Go zabić, i którzy w końcu Go ukrzyżowali. Dziś jest tak
samo. Jezus ma uczniów, którzy idą za Nim. Są jednak
i tacy, którzy chcą wymazać Jego imię z powierzchni
ziemi albo przynajmniej zneutralizować Jego przesłanie
redukując je do humanizmu bez Boga.
4. Dzisiejsza Ewangelia przypomina o tym wymiarze
życia chrześcijańskiego, o którym zapomina się dziś
w Kościele, a mianowicie o walce duchowej. Chrystus nie
jest „słodkim Jezuskiem”, który na wszystko się zgadza
i niczego nie wymaga. Owszem, przebacza grzesznikom,
ale grzech nazywa po imieniu. Przestroga przed piekłem
i wyganianie złych duchów (egzorcyzmy) – to także jest
Ewangelia. Wierność Jezusowi nie jest równoznaczna
z tzw. świętym spokojem. Noszenie krzyża nie jest czymś
przyjemnym. Jest ogniem!
ks. Tomasz Jaklewicz
www.opoka.pl

