
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY
„Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.  
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi”.. („Społeczna Krucjata Miłości” bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

26 marca 2023 r.
13/2023 (1147) Rok A

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego w Łomży • ul. Zawadzka 55 • 18-403 Łomża
KANCELARIA tel. 86 216 89 05 – dni powszednie 800 – 900 oraz 1700 – 1745

krzyz.lomza@gmail.com
Numer konta bankowego PKO BP S.A. O/ŁOMŻA 67 1020 1332 0000 1702 0027 4126

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg. św. Jana (J 11,1-45)

Zanim usłyszysz dzisiejszą Ewan-
gelię, wycisz swoje myśli i  emocje. 
Uświadom sobie, że znajdujesz się 
w  Bożej obecności. Poproś Ducha 
Świętego, aby poprowadził cię w  tej 
modlitwie.

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, 
ze wsi Marii i  jej siostry, Marty. 

Maria zaś była tą, która namaści-
ła Pana olejkiem i  włosami swoimi 
otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, 
chorował. Siostry zatem posłały do 
Niego wiadomość: „Panie, oto cho-
ruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, 
usłyszawszy to, rzekł: „Choroba ta 
nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale 
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został 
otoczony chwałą”. A  Jezus miłował 
Martę i  jej siostrę, i  Łazarza. Gdy 

posłyszał o  jego chorobie, pozostał 
przez dwa dni tam, gdzie przebywał. 
Dopiero potem powiedział do swoich 
uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. 
Rzekli do Niego uczniowie: „Rab-
bi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię 
ukamienować i  znów tam idziesz?” 
Jezus im odpowiedział: „Czyż dzień 
nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś 
chodzi za dnia, nie potyka się, ponie-
waż widzi światło tego świata. Jeżeli 
jednak ktoś chodzi w  nocy, potknie 
się, ponieważ brak mu światła”. To 
powiedział, a następnie rzekł do nich: 

„Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz 
idę go obudzić”. Uczniowie rzekli do 
Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to wy-
zdrowieje”. Jezus jednak mówił o jego 
śmierci, a  im się wydawało, że mówi 

o  zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus po-
wiedział im otwarcie: „Łazarz umarł, 
ale raduję się, że Mnie tam nie było, 
ze względu na was, abyście uwierzyli. 
Lecz chodźmy do niego”. A  Tomasz, 
zwany Didymos, rzekł do współucz-
niów: „Chodźmy także i  my, aby ra-
zem z Nim umrzeć”.

Kiedy Jezus tam przybył, zastał 
Łazarza już od czterech dni spoczy-
wającego w  grobie. A  Betania była 
oddalona od Jerozolimy około pięt-
nastu stadiów. I  wielu Żydów przy-
było przedtem do Marty i Marii, aby 
je pocieszyć po utracie brata. Kiedy 
więc Marta dowiedziała się, że Jezus 
nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. 
Maria zaś siedziała w  domu. Marta 
więc rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i te-
raz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co-
kolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej 
Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. 
Marta Mu odrzekła: „Wiem, że po-
wstanie z  martwych w  czasie zmar-
twychwstania w  dniu ostatecznym”. 
Powiedział do niej Jezus: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć bę-
dzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w  to?” 
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja 
mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boży, który miał przyjść na świat”. 
Gdy to powiedziała, odeszła i przywo-
łała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: 

„Nauczyciel tu jest i  woła cię”. Skoro 
zaś tamta to usłyszała, wstała szyb-



ko i udała się do Niego. Jezus zaś nie 
przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż 
w  tym miejscu, gdzie Marta wyszła 
Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli 
z  nią w  domu i  pocieszali ją, widząc, 
że Maria szybko wstała i wyszła, udali 
się za nią, przekonani, że idzie do gro-
bu, aby tam płakać. A gdy Maria przy-
szła na miejsce, gdzie był Jezus, uj-
rzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus zo-
baczył ją płaczącą i płaczących Żydów, 
którzy razem z nią przyszli, wzruszył 
się w  duchu, rozrzewnił i  zapytał: 

„Gdzie go położyliście?” Odpowiedzie-
li Mu: „Panie, chodź i zobacz!” Jezus 
zapłakał. Żydzi więc mówili: „Oto 
jak go miłował!” Niektórzy zaś z nich 
powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył 
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, 
by on nie umarł?” 

A  Jezus, ponownie okazując głę-
bokie wzruszenie, przyszedł do grobu. 
Była to pieczara, a na niej spoczywał 
kamień. Jezus powiedział: „Usuńcie 
kamień!” Siostra zmarłego, Marta, 
rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. 

Leży bowiem od czterech dni w  gro-
bie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 
ujrzysz chwałę Bożą?” Usunięto więc 
kamień. Jezus wzniósł oczy do góry 
i  rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie 
wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie 
zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu 
na otaczający Mnie tłum to powie-
działem, aby uwierzyli, że Ty Mnie 
posłałeś”. To powiedziawszy, zawołał 
donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź 
na zewnątrz!” I  wyszedł zmarły, ma-
jąc nogi i  ręce przewiązane opaska-
mi, a twarz jego była owinięta chustą. 
Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go 
i pozwólcie mu chodzić”. Wielu zatem 
spośród Żydów przybyłych do Marii, 
ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego.

W  obliczu choroby brata Marta 
i  Maria liczą na pomoc Jezusa. Ich 
prośba nie zostaje wysłuchana od 
razu. Jezus odwleka swoje przyjście, 
a  w  międzyczasie Łazarz umiera. 
Pomimo tego zaufanie sióstr do Je-
zusa nie zostaje zachwiane. Poprzez 
to trudne doświadczenie ich wiara 

umacnia się i dojrzewa. Jakie są twoje 
doświadczenia z modlitwą prośby?

Jezus wyjawia Marcie, że ma do 
zaoferowania znacznie więcej niż 
przywrócenie życia zmarłemu. On 
sam jest Zmartwychwstaniem i  Ży-
ciem. Jeśli ktoś w  Niego wierzy, to 
będzie żył, nawet jeśli umarł. Wiara 
w  Jezusa powoduje, że śmierć zamie-
nia się w  życie, które nie ma końca. 
Jak wyobrażasz sobie życie z Bogiem 
w wieczności?

Jezus kochał Łazarza i jego siostry. 
Ich los nie był Mu obojętny. Zanim 
wywołał przyjaciela z  grobu, podzię-
kował Bogu Ojcu za wysłuchanie 
modlitwy w  jego intencji. Tak jak 
za Łazarza, Jezus modli się również 
za ciebie. Pomyśl o  najtrudniejszych 
wydarzeniach swojego życia. W  jaki 
sposób przejawiała się w  nich obec-
ność Jezusa, Jego troska i czułość?

Porozmawiaj z Jezusem jak z przy-
jacielem o tym, co zrodziło się dzisiaj 
w  twoim sercu. Możesz opowiedzieć 
Mu o  swoich uczuciach lub poprosić 
o potrzebną ci łaskę.

Chwała Ojcu…

EWANGELIA DLA DZIECI
Zachorował Łazarz ciężko.
Wtedy siostry Marta z Marią
do Jezusa ślą wiadomość,
że się jego zdrowiem martwią.
Lecz Ten, zamiast ruszyć w drogę,
mówi: „Choroba Łazarza wcale
nie zmierza ku śmierci jego,
lecz ku wielkiej chwale Bożej”.
Choć z serca kochał Łazarza
dwa dni pozostawał w miejscu.
Potem kazał do Betanii wracać,
by Łazarza "zbudzić ze snu".
Wiedział, że nie śpi lecz umarł
Jego przyjaciel kochany.
Na świadectwo chwały Boga,
Łazarz został więc wybrany.
Cztery dni już Łazarz w grobie
był jak na miejsce przybyli,
a przed grobem w którym leżał
ciężki kamień zatoczyli.

Marta z Marią, całe w bólu
opłakują brata swego.
Mówią: „Panie, gdybyś był tu z nami
nie dopuścił byś do tego.
Lecz nawet i teraz, Jezu -
Marta prośby swe zanosi -
Bóg da Tobie wszystko Panie,
o co tylko Go poprosisz”.
Jezus odrzekł na to Marcie:

„Wierz, że brat twój z martwych 
wstanie.
Jam jest życiem, zmartwychwstaniem.
Czy w to wierzysz? Wierzę Panie,
że Chrystusem jesteś, Synem Bożym,
który przyszedł na świat.
Wierzę, że Ty wszystko możesz,
że z martwych powstanie brat”.
Potem wraz ze zrozpaczoną Marią
poszedł do grobu Łazarza.
Polecił odsunąć kamień

co wejście jego zagradzał.
Marta mówi: „Cuchnie, bo
cztery dni już leży w grobie”.
Odparł : „Ufaj, a zobaczysz chwałę 
Bożą.
Marto, mówiłem już tobie”.
Uniósł w górę oczy Swoje,
modły wzniósł ku Bogu
i powiedział: „Mówię tobie,
wyjdź Łazarzu, ze swojego grobu”.
Owinięty w chusty Łazarz wyszedł,
słysząc słowa Jego.
Żydzi, którzy to widzieli,
wówczas uwierzyli w Niego.
To zdarzenie pokazuje:
Choćby przyszła trwoga,
w Bogu zawsze jest ratunek.
Tylko... uwierz w Boga.
MZ
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EWANGELIA DLA DZIECI

1. Dziś, w  piątą niedzielę Wielkiego Postu, rozpoczyna-
my część tego okresu liturgicznego, która będzie miała 
charakter pasyjny. Modlimy się o  to, abyśmy gorliwie 
naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie 
za zbawienie świata. Niech rozważanie męki Zbawiciela 
pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać 
go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś, zgodnie z trady-
cją, w kościołach zasłaniane są krzyże.

2. Rekolekcje wielkopostne, które w dniu dzisiejszym roz-
poczynamy, dzięki refleksji nad słowem Bożym i sakra-
mentowi pojednania, niech przygotują nas do głębszego 
przeżywania świąt Zmartwychwstania. Swoje codzienne 
obowiązki ułóżmy tak, abyśmy mogli skorzystać z tego 
daru łaski. W poniedziałek, wtorek i środę rekolekcyjne 
Msze święte odprawiane będą o  godzinach: 7.00, 9.00, 
16.00, 17.30 i 19.00. o 10.15 nabożeństwo Słowa Bożego dla 
dzieci klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 10. Transmisja 
Mszy św. o godz. 17.30 do obejrzenia na stronie interne-
towej naszej parafii. Otoczmy modlitwą naszego rekolek-
cjonistę, o. Waldemara Grubkę, kapucyna.

3. Szczególnie prosimy pamiętać o  sumiennym przygoto-
waniu się oraz odbyciu spowiedzi świętej, po której od-
bieramy od spowiednika pamiątkę sakramentu pokuty. 
Przypominamy, że pamiątka odbytej spowiedzi wiel-
kanocnej jest koniecznym dokumentem, który należy 
okazać przy załatwianiu spraw w kancelarii parafialnej, 
takich jak zaświadczenie o  dopuszczeniu do godności 
ojca/matki chrzestnej, świadka bierzmowania czy do sa-
kramentu małżeństwa. 

4. Już od jutra, na 30 minut przed każdą Mszą św., kapłani 
będą oczekiwać w  konfesjonale na wiernych z  posługą 
pojednania. Nie odkładajmy spowiedzi na później, gdyż 
w ostatnich dniach przed świętami do domu powracać 
będą osoby przebywające poza Łomżą, które również 
będą się chciały wyspowiadać. 

5. Zbliżające się święta to czas, kiedy powinniśmy w szcze-
gólny sposób zatroszczyć się o naszych Parafian znajdu-
jących się w trudnej sytuacji materialnej. Od jutra (ponie-
działek) oraz we wtorek i środę, przed każdą Mszą świętą, 
będzie wystawiony przy wejściu do kościoła „kosz dobro-
ci”, gdzie można będzie złożyć produkty żywnościowe 
i  środki czystości. Zostaną one przekazane najbardziej 
potrzebującym rodzinom z  naszej wspólnoty. Dzięku-
jemy za każdy – nawet najmniejszy - gest miłosierdzia. 
Prosimy także o zgłaszanie rodzin, które są w potrzebie, 
abyśmy mogli dostarczyć im paczki na święta. 

6. Również dzisiaj można podzielić się swoją krwią w  ra-
mach naszej parafialnej akcji „Oddaj krew z  Chrystu-
sem”. W Wielkim Poście ta ofiara z krwi nabiera jeszcze 
większego znaczenia, gdyż w ten sposób mocniej jedno-
czymy się z cierpiącym Jezusem, który umarł dla naszego 
zbawienia. Punkt krwiodawstwa czynny jest w Centrum 
Katolickim do godz. 13.00. Nie zapomnijmy o zabraniu ze 
sobą dowodu osobistego.

7. W naszym Centrum Katolickim w każdy wtorek o godz. 
18.30 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia Osób 
Uzależnionych „Nadzieja w Krzyżu”. Więcej szczegółów 
znajdziemy u księży w zakrystii. Zapraszamy wszystkie 
osoby zainteresowane.

8. W każdy wtorek, w godz. od 17.00 do 19.00, nasi Parafia-
nie mogą w Centrum Katolickim uzyskać pomoc w roz-
liczeniu i złożeniu rocznego zeznania PIT.

9. 31 marca nasza parafia organizuje Ekstremalną Drogę 
Krzyżową. Szczegóły w naszej gazetce „Nadzieja”, na pa-
rafialnym profilu facebook oraz na stronie internetowej 
parafii.

10. Najbliższa niedziela, 2 kwietnia, będzie Niedzielą Męki 
Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać 
uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogo-
sławieństwo palm nastąpi na każdej Mszy Świętej.

11. W  ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Marszu 
Papieskiego w  niedzielę, 2 kwietnia br., ulicami Łom-
ży przejdzie Marsz Papieski. Wydarzenie odbędzie się 
w  18.  rocznicę śmierci Ojca św. Uczestnicy wyruszą 
z łomżyńskich parafii ok. godz. 13.00 tak, by o godz. 13.30 
wszyscy zebrali się wokół ołtarza papieskiego przy Sank-
tuarium Miłosierdzia (ul. Kard. Wyszyńskiego). Podzię-
kujmy wielkiemu Polakowi za pozostawioną kolejnym 
pokoleniom spuściznę miłości i wiary. Pójdźmy w obro-
nie Jego pamięci.

12. 10 kwietnia, Mszą świętą sprawowaną o  godzinie 12.00 
rozpoczniemy rekolekcje ODDANIE 33. Szczegóły w na-
szej gazetce „Nadzieja”, na parafialnym profilu facebook 
oraz ulotkach wyłożonych przy wyjściu z Kościoła. Za-
chęcamy do zapisywania się oraz wzięcia udziału w re-
kolekcjach.

13. W dniu dzisiejszym przypada niedziela ofiarności na po-
trzeby naszej świątyni. Bóg zapłać wszystkim osobom, 
które modlitwą i ofiarą wspierają potrzeby naszej parafii.
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Jednym z tytułów, którym określamy Maryję jest 
„Gwiazda Morza”. Droga do wielu ludów nieznających 
Ewangelii prowadziła misjonarzy przez morza. W po-
konywaniu wielkiej wody pomagało orientowanie 
na Gwiazdę Polarną, zwaną także Gwiazdą Morza, 
a  umownie – Królową wśród gwiazd. Znajduje się 
ona w  gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy na pół-
nocnym sklepieniu nieba. Owo imię, Gwiazda Morza, 
pobożni, chrześcijańscy żeglarze nadali Maryi ( po ła-
cinie: Stella Maris). Jest Ona Gwiazdą ukierunkowu-
jącą nas na metaforycznych morzach codzienności ku 
Jezusowi Chrystusowi.

Do pewnych miejsc potrafimy dotrzeć sami, o wła-
snych siłach. Są i takie, do których musimy być popro-
wadzeni przez przewodnika. Moją Przewodniczką po 
drogach wiary stawała się i wciąż jest Maryja. Już od 
najmłodszych lat była gdzieś obecna na mojej drodze 
życia. Swoją Pierwszą Komunię świętą miałem 13 maja 
1995 roku. Od tamtego wydarzenia, trochę na przekór 
wszystkim, realizując swoje młodzieńcze marzenia 
o  karierze piłkarskiej we wszystkich rozgrywkach 
grałem z  numerem 13 na plecach. Przystępując do 
sakramentu bierzmowania przyjąłem imię Maksymi-
lian, na cześć świętego Szaleńca Niepokalanej. Dopie-

ro z czasem odkryję, że 13 maja i numer 13 tak bardzo 
związany jest z Najświętszą Maryją Panną. Dorastając 
zrozumiem także kim był Maksymilian Maria Kolbe 
oraz jaką rolę w jego życiu odegra Niepokalana.

Dziś, gdy mam 37 lat życia w  tym prawie 12 lat 
kapłaństwa wiem, że nie stałbym się nim gdyby nie 
Maryja. To Ona zaprosiła mnie w 2004 roku na Pie-
szą Pielgrzymkę Łomżyńską na Jasną Górę, w czasie 
której pojawiła się po raz pierwszy tak namacalnie 
myśl o kapłaństwie. To przyzywając wstawiennictwa 
Maryi na różańcu prosiłem, aby pomogła mi rozeznać 
moje życiowe powołanie. Wreszcie w  maju – czyli 
miesiącu Jej poświęconym – otrzymałem znak, który 
utwierdził mnie w przekonaniu, że Bóg zaprasza mnie 
do seminarium. 

Te kilka wydarzeń z mojego życia, w których czu-
łem się przez Nią prowadzony, zapewniają mnie, że 
Maryja pragnie doprowadzić każdego z nas do Swego 
Syna. Ona doskonale wie, że spotykając Jezusa znaj-
dujesz Boga, który pragnie napełnić Twoje życie świa-
tłem i nadać mu sens.

Wierzę głęboko, że w moim przypadku zostałem 
odnaleziony przez Jezusa dzięki Maryi. Dlatego czując 
się Jej dłużnikiem pragnę Cię zaprosić na drogę, która 
ma umożliwić także Tobie spotkanie przemieniające 
życie. Ta droga to rekolekcje ODDANIE 33. W naszej 
wspólnocie parafialnej chcemy je zorganizować po raz 
trzeci w tej szczególnej formie. Rekolekcje ODDANIE 
33 to swoista pielgrzymka, która trwa 33 dni. Przez ten 
okres, wzorem lat ubiegłych, będziemy gromadzić się 
w naszej świątyni, aby przed Jezusem w Najświętszym 
Sakramencie trwać, modlić się, słuchać natchnio-
nych tekstów, doświadczać działania Ducha Świętego. 
Chcemy przeżywać je wspólnie, bo w takim składzie 
łatwiej jest je odbyć. 

Rekolekcje mają przygotować nasze serca, aby 
przez świadome i dobrowolne oddanie się Maryi jesz-
cze bardziej należeć do Jezusa. 

W  poprzednich edycjach wzięło udział bardzo 
wielu z nas. Zmiany jakie nastąpiły w naszych życiach 
są widoczne gołym okiem. Nie zniknęły wszystkie co-
dzienne trudności, ale znajdując swoje miejsce w Nie-
pokalanym Sercu Maryi z większą ufnością staramy 
stawiać się im czoła. Wielu z  nas Maryja otworzyła 
drzwi na nowe doświadczenia, pomogła zrealizować 
liczne marzenia, ale przede wszystkim powtarza nam 
jak na weselu w  Kanie „zróbcie wszystko cokolwiek 
wam powie”.

ABY MARYJA BYŁA BARDZIEJ ZNANA I KOCHANA…

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI 
ODDANIE 33 Z MINIONYCH LAT.



"Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie...
Miriam, Tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest 
Twój Syn..."Bardzo polubiłam te słowa. Jest to frag-
ment piosenki, którą ksiądz zaczynał rozważania do 
rekolekcji wg  św. Ludwika Marii Grignion de Mont-
fort. Trzy razy przeszłam przez te rekolekcje i  ciągle 
czuję potrzebę powtarzania ich. Przekonałam się, że 
dają mi wewnętrzny spokój, uczą pokory, poznawania 
siebie, a przede wszystkim, poprzez codzienne pozna-
wanie piękna Maryi przez 33 dni, zbliżają mnie do 
Jezusa. Właśnie dzięki tym rekolekcjom to odkryłam.

Agnieszka 

Kilka lat temu w  pierwszą sobotę miesiąca tra-
fiłam na Mszę Święta w  Kościele pw. Trójcy Świętej 
w Opactwie Panien Benedyktynek w Łomży, gdzie po 
Mszy św. przyjmowano szkaplerz karmelitański. By-
łam jedynie świadkiem tego wydarzenia, jednak do-
skonale pamiętam, że w moim sercu zrodziło się pra-
gnienie, aby także w ten sposób powierzyć się Matce 
Bożej. Dwa miesiące później sama już uczestniczyłam 
w  uroczystym przyjęciu szkaplerza ufając, że teraz 
Maryja będzie mnie wspierać w mojej duchowej dro-
dze. Myślę, że zatroszczyła się Ona też o to, aby ten akt 
oddania nie był jednorazowy, ale przede wszystkim za 
jej pośrednictwem prowadził do oddania się Jezusowi. 
Gorąco zachęcam zwłaszcza te osoby, które jeszcze nie 
uczestniczyły w  rekolekcjach, aby oddać się w  czułą 
i troskliwą opiekę Matki Przenajświętszej oraz starać 
się trwać i  żyć w  duchu tego nabożeństwa: działać 
z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi.

uczestniczka rekolekcji ODDANIE 33

Bardzo czekałam na rekolekcje Oddanie 33, po-
nieważ nie skorzystałam z nich rok wcześniej. Tak na-
prawdę po ludzku pragnęłam i bałam się. Całkowicie 
się komuś oddać? A co z moimi planami na życie? Co 
jeśli ten ktoś ma całkowicie inny dla mnie scenariusz?

ABY MARYJA BYŁA BARDZIEJ ZNANA I KOCHANA…

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI 
ODDANIE 33 Z MINIONYCH LAT.

W  imieniu własnym oraz wszystkich, którzy te 
rekolekcje przeżyli i  pomagają dalej je współorgani-
zować, pragnę Cie zaprosić, abyś odważył się wziąć 
w nich udział. Będzie to wymagający czas, ale na pew-
no warto. Nie trzeba wiele. Potrzeba tylko jednego 

- chcieć.

Tak, jak w  poprzednich latach, rozpoczniemy je 
10  kwietnia Mszą o  godz. 12.00, a  zakończymy 13 
maja Mszą o godz. 18.00, w czasie której dokonamy 
aktu ofiarowania siebie Jezusowi przez Maryję. W tym 

roku wracamy do źródła i przeżyjemy rekolekcje wg 
schematu, który proponuje św. Ludwik Maria Gri-
gnion De Montfort.

Z kolei 1 kwietnia o godz. 17.00 w naszej świątyni 
będzie miało miejsce spotkanie organizacyjne, pod-
czas którego postaram się rozwiać wszelkie wątpliwo-
ści i podać szczegóły tego, co nas czeka.

Ks. Grzegorz Pędzich



INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEMoje wątpliwości ustępowały każdego kolejnego 
dnia. Zaczęłam poznawać lepiej Matkę Bożą. „Trak-
tat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Ma-
ryi Panny” pomagał mi zrozumieć istotę tych rekolek-
cji. Każdy dzień był dla mnie wyjątkowy, czekałam 
spotkania z  Jezusem na adoracji i  rozważań, które 
prowadził kapłan. Na koniec zawsze było polecenie: 
zabierz słowo, które najbardziej dotknęło Cię i rozwa-
żaj je w sercu. Pokochałam i odkryłam na nowo Ma-
gnificat. Otworzyłam moje serce na relację z Maryją. 
Uświadomiłam sobie niezwykłą więź Maryi z Jezusem. 
Moje serce zapragnęło też takiej relacji. 

W  czasie rekolekcji doświadczyłam wiele do-
bra, pokoju i  światła, a  także - kiedy dzieliłam się 
swoimi przeżyciami z  przyjaciółką - zrozumia-
łam lepiej siebie i  swoje życie, a  strach przed Bo-
żym planem w  moim życiu opuścił mnie już na 
początku rekolekcji. Pokochałam i  zrozumiałam 
istotę oraz sens nabożeństwa pierwszych sobót 
miesiąca. Dzień, w  którym pisałam „Akt poświę-
cenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w  jedności  
z sercem Jezusa” był dla mnie wyjątkowy, a sam mo-
ment ślubowania wielkim przeżyciem. 

Dziękuję Bogu za ten czas, który rozpoczął moją 
wędrówkę z Maryją do Jezusa. Ona jest dla mnie wzo-
rem kobiecości. Dostrzegam uśmiech Maryi u innych. 
Każdego dnia staram się wybaczać bliskim, z którymi 
mam trudne, raniące relacje. 

Jestem zachwycona Maryją i  chcę Ją poznawać 
i naśladować ciągle na nowo. 

Barbara

Tematem tegorocznych rekolekcji wielkopost-
nych będzie hasło „Powróćmy do źródła” – mówi 
o. Waldemar Grubka, franciszkanin. - W  czasie 
licznych zawirowań, które się dokonują i w naszych 
rodzinach, w naszym kraju i na całym świecie; kie-
dy tracimy grunt, kotwicę i  zastanawiamy się nad 
sensem naszej wiary, nad sensem modlitwy i  cho-
dzenia do kościoła; nad autorytetami, które były dla 
nas zawsze ważne, warto powrócić do źródła, do tego 
jak Bóg chciał nas widzieć przed sobą i dlaczego nas 
stworzył; co nam dał, co nam obiecał, a przed czym 
nas przestrzegał. Chciałbym – kontynuuje o. Walde-
mar - abyśmy podczas tych rekolekcji doświadczyli 
głębokiego przekonania, że idziemy dobrą drogą 
i  pomimo różnych niebezpieczeństw, a  niejedno-
krotnie oszustw, jakie współczesny świat wkłada 
w nasze głowy wiemy, że Jezus Chrystus jest Panem 
naszego życia i całego świata. 

Chciałbym także, abyśmy w  ciągu tych rekolek-
cyjnych dni przyjrzeli się naszej kondycji duchowej. 

Bardzo często okazuje się ona być słabą, bo przecież 
szatan stale o  nas walczy i  często sprawia, że zmie-
nia się w  nas obraz Boga, drugiego człowieka oraz 
nas samych. Ale w tym ciemnym tunelu, do którego 
czasem z własnego wyboru wchodzimy, zawsze jest 
światło, zawsze jest Chrystus, który wyciąga do nas 
rękę. To On jest tym źródłem dającym nam wodę ży-
cia, która nas ożywia, obmywa i uświęca sprawiając, 
że nasze życie ma sens.

Będę czekał na każdego z  Was od niedzieli do 
środy – kończy o. Waldemar Grubka, nasz rekolek-
cjonista.

MSZE ŚW. REKOLEKCYJNE: 
niedziela- 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 17.30 i 19.00
poniedziałek, wtorek, środa: 7.00, 9.00, 16.00, 17.30 i 19.00

Powróćmy do źródła.



27 marca - poniedziałek
 7.00 + Jadwiga i Stanisław Zadroga.
 7.00 + Barbara Trochimowicz.
 7.00 O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Doroty.
 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski dla rodziny Sawickich.

 9.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
 9.00 + Zygmunt, Zofia i Zygmunt Kamińscy.
10.00 Rekolekcje dla uczniów z klas I-III SP10.
16.00 + Bronisław Chojnowski.
17.30 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 

parafią).
17.30 + Alicja Długłęcka - greg.
17.30 + Julian i Ryszard Sławscy.
19.00 + Roman Bałdyga - greg.
19.00 + Zdzisław Otrębski.

28 marca - wtorek
 7.00 + Ks. Józef Orłowski.
 7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski dla Wojciecha z okazji 
60. rocznicy urodzin  oraz jego rodziny.

 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo opiekę Matki 
Bożej, dar  zdrowia i potrzebne łaski dla Danuty 
Chrapowicz.

 9.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
 9.00 + Helena i Piotr Zaręba.
10.00 Rekolekcje dla uczniów z klas I-III SP10.
16.00 + Mariola Bogdańska.
16.00 O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Marianny i Henryka 
Kamińskich.

17.30 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 
parafią).

17.30 + Alicja Długołęcka - greg.
17.30 + Ks. kan. Heliodor Sawicki.
19.00 + Roman Bałdyga - greg.
19.00 O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej, 

dar zdrowia dla Bartka i potrzebne łaski dla jego 
bliskich.

29 marca - środa
 7.00 + Bolesława, Antoni, Mieczysław, Anna i Karol 

Kubeł.
 7.00 + Bogumiła Karpiej.
 7.00 + Mieczysław i Genowefa Bzura.
 7.00  O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej, dar 

zdrowia dla Rafała i Moniki.
 9.00 + Alicja Długołęcka - greg.
 9.00 + Bogumiła Karpiej – w 2. rocznicę śmierci.
16.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 

parafią).
16.00 + Edmund Mierzejewski - intencja od Teresy 

i Stanisława Łapińskich.
16.00 + Mariola Bogdańska.
17.30 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
17.30 + Bronisław Klimek - w 12. rocznicę śmierci.
19.00 + Roman Bałdyga - greg.
19.00 + Janina Jadwiga Walczykiewicz – w 10. rocznicę 

śmierci.
30 marca - czwartek

 7.00 + Alicja Długołęcka - greg.
 7.00 + Roman Bałdyga - greg.

 7.00 + Zofia i Bolesław Rydzewscy.
 7.00 + Jan – w 10. rocznicę śmierci i Barbara Kulesza.
 7.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Aliny z okazji urodzin.
18.00 + Krystyna Puchalska - greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Kazimierz Pieńkowski - greg.
18.00 + Janina Gromek - intencja od uczestników 

pogrzebu.
18.00 + Michał Krasnowski – w 13. rocznicę śmierci.
18.00 + Andrzej Jurkiewicz – w 14. rocznicę śmierci.

31 marca - piątek
 7.00 + Teodor Baczewski.
 7.00 + Otylia Dąbrowska – w 6. rocznicę śmierci.
 7.00 + Beata Trochimowicz.
 7.00 + Wioletta Kapelewska – w 2. rocznicę śmierci.
 7.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Elżbiety Kosakowskiej.
18.00 + Barbara Trochimowicz - intencja od 

uczestników pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Lilla Dmoch.
18.00 + Julian i Ryszard Sławscy.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Agnieszki w dniu urodzin.
1 kwietnia – sobota

 7.00 + Stanisław Wiśniewski - greg.
 7.00 + Józef Cepowicz - greg.
 7.00 + Anatol Kalisz – w 11. rocznicę śmierci.
 7.00 O trzeźwość i wolność od nałogów dla osób 

uzależnionych.
 7.00  W intencji Kół Różańcowych.
18.00 + Tadeusz Kołomyjski - greg.
18.00 + Mariola Bogdańska - intencja od sąsiadów 

z klatki.
18.00 + Teodora i Stanisław Chojnowscy.
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski w posłudze kapłańskiej i życiu osobistym dla 
ks. Adama z okazji 41. rocznicy urodzin.

2 kwietnia - niedziela
 7.30 + Stanisław Wiśniewski - greg.
 7.30 + Tadeusz Kołomyjski - greg.
 9.00 + Antoni Andrzejczyk.
 9.00 + Helena – w 22. rocznicę śmierci i Jan Gromek.
10.30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Filipa z okazji urodzin.
10.30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i potrzebne 
łaski dla Barbary i Sławomira z okazji 40. rocznicy 
zaślubin oraz ich dzieci i wnuków.

12.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 
szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski  dla 
Marty.

12.00  Za Parafian.
16.00 + Józef Cepowicz- greg.
17.30 + Jan Karwowski – w 22. rocznicę śmierci.
17.30 + Krystyna Taborska.
19.00 + Zdzisław Zalewski.
19.00 + Sylwester Bureś - intencja od uczestników 

pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.

INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE



KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ 
W EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ (EDK)? 
Każdy, kto czuje się na siłach, aby przejść liczącą 21 km trasę.

JAK NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Pobieramy na swój telefon ze sklepu Google Play lub 

App Store aplikację TRASEO i  następnie wyszukujemy 
w  niej nazwę trasy: „Droga Krzyżowa Parafii Krzyża 
Świętego”. Uruchamiamy lokalizację (nadajnik GPS). On 
zawsze wskaże nasze aktualne miejsce, w którym znajdu-
jemy na trasie (lub wyszliśmy poza nią). Większość trasy 
wiedzie drogami polnymi (ok. 10km), drogami leśnymi 
(ok. 6 km) oraz asfaltem lub kostką brukowa (5 km). Sza-
cowany czas przejścia EDK to ok. 4-5 godzin. Co kilka 
kilometrów będzie możliwość skorzystania z pomocy me-
dycznej w razie potrzeby w punktach znajdujących się po 
drodze.

Rozważania Ekstremalnej Drogi Krzyżowej możemy 
pobierać na telefon (w formacie .pdf lub jako plik audio) 
z  oficjalnej strony EDK (https://www.edk.org.pl/rozwa-
zania). Zalecane jest, aby nasz telefon miał dostęp do in-
ternetu.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ?
Mały krzyż, który będziemy nieśli, odpowiednie ubra-

nie oraz buty, latarkę (najlepiej latarkę czołową), telefon 
komórkowy, termos z  ciepłym napojem, batony energe-
tyczne, power-bank wraz z przewodem, którym podłączy-
my nasz telefon.

PODEJMIJ WYZWANIE. WYRUSZ I TY!

ks. Wiesław Ołowski


