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Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii  
wg Świętego Mateusza - Mt 4,12–23

Wyobraź sobie jezioro, a  na nim łódź 
i łowiących z niej rybaków. Na brzegu stoi 
ktoś, kto wchodzi z  rybakami w  dialog. 
Posłuchaj uważnie, co ma im do 
powiedzenia. Przyjrzyj się, jak reagują 
na jego słowa.

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwię-
ziony, usunął się do Galilei. Opuścił 

jednak Nazaret, przyszedł i  osiadł w  Ka-
farnaum nad jeziorem, na pograniczu 
ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się 
spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia 
Zabulona i  ziemia Neftalego, na drodze 
ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! 
Lud, który siedział w  ciemności, ujrzał 
światło wielkie, i  mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd 
począł Jezus nauczać i  mówić: „Nawra-
cajcie się, albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora 
Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Piotrem, i  brata jego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w  jezioro; 
byli bowiem rybakami. I  rzekł do nich: 

„Pójdźcie za Mną, a  uczynię was rybaka-
mi ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy 
sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, 
ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem 

swym Zebedeuszem naprawiali w  łodzi 
swe sieci. Ich też powołał. A  oni natych-
miast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 
I  obchodził Jezus całą Galileę, nauczając 
w  tamtejszych synagogach, głosząc Ewan-
gelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby 
i wszelkie słabości wśród ludu.

Jezus zaczyna swoje nauczanie od we-
zwania do nawrócenia, kontynuując tym 
samym nauczanie Jana Chrzciciela. Czę-
sto mamy przeświadczenie, że „nawrócić 
się” to znaczy zmienić postępowanie, stać 
się lepszym, przestać popełniać grzechy. 

„Nawrócić się” to znaczy zmienić myślenie. 
To wbrew pozorom trudniejsze niż próba 
zmiany postępowania, bo wymaga pokory. 
W jakich sytuacjach, momentach udało ci 
się zmienić myślenie, które było począt-
kiem nawrócenia?

Nawrócenie jest łaską oraz przy-
znaniem się przed Bogiem i  przed sobą, 
że potrzebuje się pomocy. Jeśli nie patrzy-
łeś jeszcze na nawrócenie w  taki sposób, 
poproś teraz Boga, aby otworzył twoje 
serce na Jego łaskę. Co możesz powiedzieć 
o tym, jak ty doświadczyłeś nawrócenia?

Jezus wybiera nie uczonych w Piśmie, 
ale prostych rybaków, aby zostali Jego 
uczniami. Dostrzega w nich potencjał, gor-
liwość, może jakieś inne cechy, o których 
nie wiemy. Bóg zna serce człowieka i wie, 
czego może się podjąć. W tobie też dostrze-
ga talent i powołuje cię do pracy dla Niego.

Porozmawiaj teraz z  Jezusem o  tym, 
co poruszyło cię na tej modlitwie. Podzię-
kuj za to Panu.

Chwała Ojcu…

23. 01. poniedziałek – od godz. 15.30
ul. Por. Łagody 1 - jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 6 - jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 9 - jeden ksiądz
ul. Por. Łagody 10 - jeden ksiądz

24. 01. wtorek – od godz. 15.30
ul. Por. Łagody 11 - jeden ksiądz
ul. Sybiraków 5 - dwóch księży
ul. Sybiraków 6 - jeden ksiądz

25. 01. środa – od godz. 15.30
ul. Sybiraków 7 - dwóch księży
ul. Sybiraków 8 - jeden ksiądz

26. 01. czwartek – od godz. 15.30
ul. Sybiraków 9 - jeden ksiądz
ul. Sybiraków 10 - dwóch księży
ul. Sybiraków 12 - jeden ksiądz

27. 01. piątek – od godz. 15.30
ul. Sybiraków 11 - dwóch księży
ul. Sybiraków 14 - dwóch księży

28. 01. sobota – od godz. 9.00
ul. Sybiraków 16 - jeden ksiądz
ul. Sybiraków 22 - jeden ksiądz
ul. Sybiraków 22a - jeden ksiądz
ul. Szmaragdowa 2 - jeden ksiądz

30. 01. poniedziałek – od godz. 15.30
ul. Sybiraków 18 - dwóch księży
ul. Sybiraków 20 - jeden ksiądz
ul. Szmaragdowa 1 - jeden ksiądz

PORZĄDEK ODWIEDZIN 
DUSZPASTERSKICH NA 
NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ:



1. Dziś trzecia niedziela zwykła w  roku 
kościelnym, która z  inicjatywy papieża 
Franciszka od 2019 roku obchodzona jest 
jako Niedziela Słowa Bożego. To szcze-
gólne zaproszenie, aby odkrywać tajem-
nicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. 
Papież przypomina, że „Jezus Chrystus 
puka do naszych drzwi przez Pismo 
Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi 
umysłu i  serca, wchodzi On w nasze ży-
cie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca 
Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). 
Niech będzie to szczególny czas odkry-
wania Boga i  umacniania wiary przez 
lekturę tekstów natchnionych. 

2. W środę, 25 stycznia, przypada liturgicz-
ne święto Nawrócenia Świętego Pawła. 
Kończy ono Tydzień Powszechnej Modli-
twy o Jedność Chrześcijan.

3. Wyższe Seminarium Duchowne w Łom-
ży, jak co roku w  czasie ferii zimowych, 
organizuje rekolekcje dla młodzieży mę-
skiej (pomaturalnej oraz szkół średnich). 
Ich celem jest pogłębienie relacji z Bogiem 
oraz pomoc w rozpoznawaniu życiowego 
powołania. Szczegóły w gazetce.

4. Trwają duszpasterskie odwiedziny kolę-
dowe. Bardzo gorąco dziękujemy za ser-
deczne przyjmowanie kapłanów w czasie 
wizyty duszpasterskiej oraz za szczere 
zainteresowanie sprawami życia naszej 
parafii. Porządek kolędy znajdziemy 
w  gazetce parafialnej i  w  gablocie przed 
kościołem. 

5. Bóg zapłać wszystkim osobom, które mo-
dlitwą i  ofiarą wspierają potrzeby naszej 
parafii. W  przyszłą niedzielę przypada 
niedziela ofiarności na potrzeby naszej 
świątyni.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

W Kafarnaum Jezus osiadł
tuż po uwięzieniu Jana.
Tak się spełnia przepowiednia
przez proroka zapisana.

"Na granicy obu ziem
Naftalego, Zabulona
cienista kraina śmierci
światłem będzie obdarzona".
Tam ludzi nauczał Jezus
mówiąc, by się nawracali,
bo Niebieskie Królestwo jest 
blisko,
ono może ich ocalić.

Tam powołał pierwszych uczniów,
co swe sieci zarzucali.
Szymona oraz Andrzeja -
byli bowiem rybakami.

"Pójdżcie za Mną" - im 
powiedział -

"a będziecie ludzi łowić".
Zrobił z nich rybaków ludzi,
by świat z grzechów oswobodzić.
Potem Jakuba i Jana,
dwóch synów Zebedeusza,
też powołał by z Nim poszli
i wcale ich nie przymuszał.

Gdy Go tylko zobaczyli
naprawiając swoje sieci
natychmiast je porzucili.
Poszli za Nim niczym dzieci.
I obchodził Galileę
nauczając w synagogach,
głosząc wszystkim ewangelię,
pomagał w ludzkich chorobach.
Taki jest początek drogi
mesjańskiego posłannictwa,
co na krzyżu miał swój finał,
by ludzkie dusze odzyskać.
MZ

W  każdą niedzielę o  godz. 9.00, transmitowa-
na jest Msza św. z  naszego kościoła. Osoby za-
interesowane mogą w  ten sposób uczestniczyć 
w  Eucharystii, za pośrednictwem naszej strony 
internetowej www.krzyz.lomza.pl Bardzo gorąco 
dziękujemy Panom Aleksandrowi Pladze, Stani-
sławowi Żebrowskiemu oraz Adamowi Żebrow-
skiemu, którzy od wielu miesięcy bezinteresownie 
realizują ten przekaz TV.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

23 stycznia - poniedziałek
7.00 + Łukasz Kacprzak – greg.
7.00 + Czesław Dobrzycki – greg.
7.00 + Helena i Czesław Borowscy.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Krystyny Błońskiej.

18.00 + Józef Karwowski – greg. (ks. Michał 
poza parafią).

18.00 + Zygmunt Szulc – greg.
18.00 + Wiesław Makowski oraz Aleksander 

i Marianna Cychol.

24 stycznia- wtorek
7.00 + Łukasz Kacprzak – greg.
7.00  + Czesław Dobrzycki – greg.
7.00 + Rafał Michałowski.
7.00 + Janina Gronostajska.
18.00 + Józef Karwowski – greg. (ks. Michał 

poza parafią).
18.00 + Zygmunt Szulc – greg.
18.00 + Zdzisław Sobczyński.

25 stycznia - środa
7.00 + Łukasz Kacprzak – greg.
7.00 + Czesław Dobrzycki – greg.
7.00 + Irena i Wacław Lutostańscy.
7.00 + Zofia Bagińska, Maria Ciborowska, 

Otylia Dąbrowska, Genowefa Sawicka, 
Stanisława Sawicka, Eugeniusz 
Wiśniewicz - intencja od Koła 
Różańcowego Matki Bożej Bolesnej.

18.00 + Józef Karwowski – greg. (ks. Michał 
poza parafią).

18.00 + Zygmunt Szulc – greg.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy.

26 stycznia - czwartek
7.00 + Łukasz Kacprzak – greg.
7.00 + Czesław Dobrzycki – greg.
7.00 + Wacław i Wiktoria Kłosek.
7.00 + Teresa Dodź.
18.00 + Józef Karwowski – greg. (ks. Michał 

poza parafią).
18.00 + Zygmunt Szulc – greg.
18.00 + Ks. kan. Józef Żyłowski.

27 stycznia - piątek
7.00 + Łukasz Kacprzak – greg.
7.00 + Czesław Dobrzycki – greg.
7.00 + Elżbieta Golińska – w 14. rocznicę 

śmierci.
7.00 + Janina Gromek - intencja od 

uczestników pogrzebu w 30. dni 
po pogrzebie.

18.00 + Józef Karwowski – greg. (ks. Michał 
poza parafią).

18.00 + Zygmunt Szulc – greg.
18.00 + Kazimierz Gregorczyk – w 22. rocznicę 

śmierci.

28 stycznia – sobota
7.00 + Łukasz Kacprzak – greg.
7.00 + Czesław Dobrzycki – greg.
7.00 + Barbara Kulesza – w 20. rocznicę 

śmierci i Jan.
18.00 + Józef Karwowski – greg. (ks. Michał 

poza parafią).
18.00 + Zygmunt Szulc – greg.
18.00 + Kazimierz Pieńkowski – w 1. rocznicę 

śmierci oraz Antoni, Apolonia i Helena.
18.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Edwarda 
i Janiny z okazji 42. rocznicy zaślubin.

29 stycznia - niedziela
7.30 + Łukasz Kacprzak – greg.
7.30 + Jadwiga – w 15. rocznicę śmierci 

i Teodor Golmento.
9.00 + Zygmunt Szulc – greg.
9.00 + Marian Piwowarski.
10.30 + Józef Karwowski – greg. (ks. Michał 

poza parafią).
10.30 + Marianna Pukszta – w 2. rocznicę 

śmierci.
10.30 + Bogdan Matejkowski – w 2. rocznicę 

śmierci.
12.00 + Jan Kleczyński.
12.00 Za Parafian.
16.00 + Czesław Dobrzycki – greg.
17.30 + Kacper Dąbrowski - w 1. rocznicę 

śmierci.
19.00 + Teodora Chojnowska – w 1. rocznicę 

śmierci.
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Tak często mamy taki dylemat... 50 zł? 100 zł? 200 zł? 
Ile...?

Daj mu dobre słowo. 

Daj mu poczuć, że jego kapłaństwo jest dla Ciebie 
święte. 

Daj mu uśmiech. 

Daj mu do zrozumienia, że szanujesz jego trud-
ną posługę na Mszach, w konfesjonale, w szkole, 
w szpitalach, na pogrzebach i wszędzie tam, gdzie 
księża ciężko pracują. 

Daj mu szczerą modlitwę.  
A jak trzeba, to daj mu też upomnienie.  
Ono także jest wyrazem miłości. 

Księdza można przyjąć do domu lub nie. 

Tak jak Pana Boga – możemy wpuścić Go do swoje-
go życia lub nie. 

Wolna wola. Proste.

Zatem - jeśli zastanawiasz się czy w ogóle wpuścić 
księdza do swojego mieszkania pamiętaj, że wraz 
z kapłanem przychodzi sam Chrystus. Gdybyśmy 
mogli zobaczyć ten moment oczami duszy, to nie 
moglibyśmy się na niego doczekać. A jeśli już otwo-
rzysz swój dom, to otwórz także i swe serce. Zyskasz 
na tym bardzo wiele.

To ile dać księdzu? Daj mu dużo swojej miłości.

Pieniądze, to sprawa drugorzędna.

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ILE DAĆ KSIĘDZU NA KOLĘDZIE?


