
BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

V NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU Eucharystia daje życie

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

12/2020 (1018) 
29 marca 2020 r.

Wskrzeszenie Łazarza jest największym ze 
znaków wskazujących na to, kim jest Jezus. 
Słuchając tej Ewangelii spróbuj zobaczyć 
w niej siebie. Kim jesteś w tej opowieści? 
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Ma-
rii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, któ-
ra namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi 
otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. 
Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Pa-
nie, oto choruje 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 Je-
zus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy 
posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem po-
wiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów 

do Judei”.  Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, 
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, ponieważ widzi 
światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi 
w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła”.  
To powiedział, a następnie rzekł do nich: „Ła-
zarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obu-
dzić”. Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli 
zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus jednak mówił 
o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi 
o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział 
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 razem z Nim 
umrzeć”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łaza-
rza już od czterech dni spoczywającego w grobie. 
A Betania była oddalona od Jerozolimy około 
piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło 
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 teraz wiem, że Bóg da Ci wszyst-
ko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej 
Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Marta 
Mu odrzekła: „Wiem, że powstanie z martwych 
w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecz-
nym”. Powiedział do niej Jezus: „Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, 
to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje 
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz 
w to?” Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja moc-
no wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, któ-
ry miał przyjść na świat”. Gdy to powiedziała, 
odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, 
mówiąc: „Nauczyciel tu jest i woła cię”.  Skoro 
zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała 
się do Niego.  Jezus zaś nie przybył jeszcze do 
wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Mar-
ta 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, prze-
konani, że idzie do grobu, aby tam płakać. 
A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Je-
zus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła 
do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł”.  Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą 
i płaczących Żydów, którzy razem z nią przy-
szli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapy-
tał: „Gdzie go położyliście?” Odpowiedzieli Mu: 

„Panie, chodź i zobacz!” Jezus zapłakał. Żydzi 
więc mówili: „Oto jak go miłował!” Niektórzy 
zaś z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otwo-
rzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by 

on nie umarł?”  A Jezus, ponownie okazując 
głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była 
to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus 
powiedział: „Usuńcie kamień!” Siostra zmarłe-
go, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. 
Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus 
rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że je-
śli 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 zmar-
ły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, 
a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich 
Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. 
Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Ma-
rii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło 
w Niego.

Kiedy Jezus usłyszał o chorobie Łaza-
rza, znajdował się nad Jordanem, w miej-
scu, gdzie przyjął chrzest z rąk Jana. Przed 
swoją ostatnią podróżą do Judei, Jezus 
udaje się tam, gdzie rozpoczęła się jego 
publiczna działalność. „Ludzie wraca-
ją do miejsc, gdzie kochali życie”. Czy ty 
masz takie miejsca, w których czujesz się 
dobrze? Oddychasz pełną piersią, a twoje 
serce przepełnia szczęście? 

Jezus się spóźnił. Choroba Łazarza 
przyniosła mu śmierć. Postaraj się współ-
odczuwać z Martą i Marią. Ich ukochanego 
brata już nie ma. Odszedł. Od czterech dni 
leży zamknięty w ciemnym grobie. „Panie, 
gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Spró-
buj usłyszeć, ile w tym zdaniu jest bólu, ile 
zawodu i rozwianych nadziei.

Gdy Jezus zobaczył płaczącą Marię 
i płaczących razem z nią Żydów, wzru-
szył się głęboko, rozrzewnił. Wszedł 
całym sobą w cierpienie tych, któ-
rych kochał. Jezus wszedł w ciemność 
grobu Łazarza, aby przynieść świa-
tło życia. Dziś przychodzi do ciebie. 
Śmierć zwarła się z Życiem, radość prze-
plata smutek, zawód nadzieję. Jak to się ma 
do twojego życia? Podziel się tym z Jezu-
sem, który jest teraz z tobą.

Dzisiejsze Słowo pochodzi  
z Ewangelii wg świętego Jana. 
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1. W związku z epidemią koronawirusa władze pań-
stwowe oraz służby sanitarne, w porozumieniu 
z Konferencją Episkopatu Polski zdecydowały, że do 
dnia 11 kwietnia 2020 roku, we Mszy świętej lub 
innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć 
więcej niż 5 osób (nie licząc osób sprawujących po-
sługę liturgiczną). Za niezachowanie powyższych 
przepisów grozi kara grzywny. W związku z tym 
zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Liturgii 
za pośrednictwem naszej internetowej strony para-
fialnej, telewizji, radia oraz innych innych środków 
masowego przekazu.

2. Na Mszę św. do naszej świątyni zapraszamy tylko te 
osoby, które zamówiły intencję mszalną danego dnia.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. W pierwszy piątek zaprasza-
my na Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.00, 17.30 i 19.00. 
Spowiadać będziemy między Mszami świętymi, zaś 
komunia św. będzie udzielana co 15 minut. Po spo-
wiedzi i przyjęciu komunii nie ma potrzeby pozo-
stawania na Mszy św. Pierwszopiątkową spowiedź 
potraktujmy jako spowiedź wielkanocną.

4. Codziennie kapłani oczekują w konfesjonałach na pół 
godziny przed Mszą św. Jeżeli zajdzie taka potrzeba 
księża będą spowiadali wiernych także po Mszy św. 
Następnie zostanie udzielona komunia św.

5. W dniu dzisiejszym miały rozpocząć się nasze Reko-
lekcje Wielkopostne. Z powodu panującej epidemii, 
ks. Łukasz Andrzejczyk - nasz wikariusz, wygłosi 
nauki rekolekcyjne (trwające od niedzieli, 29 marca, 
do środy, 1 kwietnia) poprzez parafialną stronę inter-
netową oraz Facebooka.

6. Msze święte w poniedziałek, wtorek i środę będą 
odprawiane w naszym kościele o godz. 7.00 i 18.00. 
Intencje Mszy św. przyjęte na te dni będą odprawia-
ne w tych godzinach. Bardzo proszę zapoznać się ze 
zmianami na stronie zawierającej szczegółowe in-
tencje.

7. Dzisiaj (niedziela, 29 marca) można podzielić się 
swoją krwią w ramach naszej parafialnej akcji „Od-
daj krew z Chrystusem”. W Wielkim Poście i w sy-
tuacji jakiej się znaleźliśmy, ta ofiara z krwi nabie-
ra jeszcze większego znaczenia, gdyż w ten sposób 
mocniej jednoczymy się z cierpiącym Jezusem, który 
umarł dla naszego zbawienia. Punkt krwiodawstwa 
czynny jest w Centrum Katolickim w godzinach 8.30 

– 13.00. Do oddawania krwi zapraszamy wyłącznie 
osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji/
bez gorączki, kaszlu, kataru/, które nie przebywały 
ostatnio za granicą oraz nie kontaktowały się z ob-
jętymi kwarantanną, czy chorymi. Nie zapomnijmy 
o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.

8. Każdego dnia, my kapłani, odmawiamy o godz. 
20.30 Różaniec oraz Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go w intencji ustania epidemii koronawirusa. W swej 
modlitwie polecamy przede wszystkim lekarzy, 
pielęgniarki, służbę zdrowia, wolontariuszy, oraz 
wszystkie osoby i służby zaangażowane w niesienie 
pomocy chorym, a także o opanowanie epidemii. 
Zachęcamy do takiej modlitwy wszystkich naszych 
parafian w domach.

9. Z głębi serca dziękujemy wszystkim tym osobom, 
które świadome tego, że nasza parafia pozostała 
w ostatnich tygodniach bez jakichkolwiek docho-
dów, dokonują wpłat na parafialny rachunek banko-
wy. Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zachorował ciężko Łazarz.
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,
ale wielkiej Bożej chwały”.
I choć z serca kochał Łazarza,
dwa dni pozostał w tym 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 musiał być wybrany.
Cztery dni już  Łazarz w grobie był,
jak na miejsce Jezus przybył,
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 dopuściłbyś 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, zmartwychwsta-
niem.
Czy w to wierzysz?”  
„Wierzę Panie. Wierzę, żeś jest 
Chrystusem, 
Synem Bożym, co przyszedł 
na świat.
Wierzę, że Ty wszystko możesz,
że z martwych powstanie brat.”
Potem, wraz ze zrozpaczoną Marią,
poszedł do grobu Łazarza.

Odsunąć kamień polecił,
co wejście doń zagradzał.
Marta mówi „Cuchnie już,
bo od czterech dni leży w grobie.”
Odparł „Ufaj, a zobaczysz chwałę 
Bożą,
Marto, mówiłem już tobie.”
Uniósł w górę oczy Swoje,
modły wzniósł  ku Bogu
i powiedział „Wyjdź Łazarzu,
mówię tobie, ze swojego grobu.”
Owinięty w chusty Łazarz wyszedł,
słysząc słowa Jego.
Żydzi, którzy to widzieli wówczas,
uwierzyli całkiem w Niego.
To zdarzenie pokazuje:
Choćby przyszła trwoga,
w Bogu zawsze jest ratunek
tylko... Uwierz w Boga.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29 marca – niedziela

V niedziela Wielkiego Postu
7.30 + Eleonora Dobosz –greg.
7.30 + Jadwiga, Zenon i Ireneusz Korytkowscy.
9.00 + Henryk Andrzejczyk –greg.
9.00 + Zygmunt, Zofia i Zygmunt Kamińscy.
10.30 + Zofia i Tadeusz Chodniccy.
10.30 Bronisław Klimek  - w 9. rocznicę śmierci.
12.00 Za Parafian.
12.00 + Jan Przestrzelski – greg.
16.00 + Jan – w 57. rocznicę śmierci i Helena Gromek.
17.30 + Kazimierz Kownacki – greg.
19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Hanny i Krzysztofa, z okazji 
45. rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków.

19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Franciszka, z okazji 1. roczni-
cy urodzin. 

30 marca – poniedziałek
7.00 + Eleonora Dobosz – zakończenie greg.
7.00 + Henryk Andrzejczyk – zakończenie greg.
7.00 + Jan Przestrzelski– zakończenie greg.
7.00 + Barbara – w 5. rocznicę śmierci; Władysława(K) 

i Władysław Andrychowscy oraz Czesław i Tekla 
Nadborscy.

7.00 + Adrian Kozikowski – w 1. rocznicę śmierci.
7.00 + Genowefa i Marian Kaczor; Adam Podsiad.
18.00 + Kazimierz Kownacki – zakończenie greg.
18.00 + Michał Krasnowski – w 10. rocznicę śmierci.
18.00 + Tadeusz Łepkowski – w 23. rocznicę śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę 

Matki Bożej i potrzebne łaski dla Karoliny.
31 marca – wtorek

7.00 + Jan Kulesza – w 7. rocznicę śmierci oraz Barbara.
7.00 + Anna Grajko, Antoni, Aleksandra, Leokadia, Jan, 

Czesław, Eugenia, Kazimierz i Władysława.
7.00 + Regina i Aleksander Jurkowscy.
7.00 + Kazimiera, Franciszek i Jan Chełstowscy.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Agnieszki.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Ireny Małż.
18.00 + Marian i Genowefa Kaczor.
18.00 + Grzegorz Komosiński – w 5. rocznicę śmierci.
18.00 + Ryszard Konopka – w 20. rocznicę śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Sylwii, z okazji 30. rocznicy 
urodzin – intencja od rodziców.

1 kwietnia– środa
7.00 + Teodor Baczewski – początek greg.
7.00 + Teodor Baczewski.
7.00 + Anatol Kalisz – w 8. rocznicę śmierci.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

w podejmowaniu decyzji dla lekarza Karola.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Renaty.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Adama, z okazji urodzin.
18.00 + Ryszard Obrycki - początek greg.
18.00 + Wiesław Mróz - początek greg.
18.00 + Otylia Dąbrowska – w 3. rocznicę śmierci.

18.00 + Antoni Dymek –intencja od uczestników po-
grzebu, w 30. dzień po pogrzebie.

2 kwietnia– czwartek 
7.00 + Teodor Baczewski – greg.
7.00 + Wiesław Mróz - greg.
7.00 + Edmund Górski – w 11. rocznicę śmierci.
7.00 + Stanisław i Stanisława(K) Prusińscy; Teresa 

i Maria Kamińscy; Arkadiusz Zyśk.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Emilii i Pawła Stankiewicz.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Marii, z okazji 60. rocznicy 
urodzin.

18.00 + Ryszard Obrycki - greg.
18.00 + Jan Karwowski – w 19. rocznicę śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla rodzin Kurpiewskich i Pi-
szewskich.

18.00 W intencji Wspólnoty „Odnowa w Duchu Świę-
tym.”

3 kwietnia– piątek 
I piątek miesiąca

7.00 + Teodor Baczewski – greg.
7.00 + Ryszard i Janina Truchel.
7.00 W intencji Kół Różańcowych.
9.00 + Wiesław Mróz - greg.
9.00 + Ryszard Obrycki - greg.
16.00 W intencji Bractwa Miłosierdzia.
17.30 + Antoni Andrzejczyk.
19.00 + Wiesław Obrycki – w 31. rocznicę śmierci i ro-

dziców z obojga stron.
4 kwietnia– sobota 
I sobota miesiąca

7.00 + Teodor Baczewski – greg.
7.00 + Wiesław Mróz - greg.
7.00 + Ryszard Obrycki - greg.
7.00 + Bronisław Kamizelich – w 7. rocznicę śmierci.
7.00 + Kazimiera Kurpiewska – w 3. rocznicę śmierci.
7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące, które nie mają 

pomocy od swoich bliskich.
18.00 + Tadeusz Sztejna – w 10. rocznicę śmierci.
18.00 + Władysław i Maria Gołaszewscy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Filipa, z okazji urodzin.
5 kwietnia – niedziela 

VI Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

7.30 + Teodor Baczewski – greg.
7.30 + Antoni Zabielski – w 24. rocznicę śmierci.
9.00 + Wiesław Mróz - greg.
9.00 + Ryszard Kemfert i Stefan Kurpiewski.
10.30 + Wiesław Mróz – intencja od chóru.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Marii Klary Borkowskiej, 
z okazji 6. rocznicy urodzin.

12.00 Za Parafian.
16.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Kacpra, z okazji 18. rocznicy 
urodzin.

17.30 + Ryszard Obrycki - greg.
19.00 + Elżbieta i Maria Zaorscy.

INTENCJE MSZALNE



W słownikach i poradnikach językowych 
czytamy: „Nazwy nabożeństw (w tym mszy 
św.) zapisujemy zasadniczo małą literą, np.: msza 
święta, liturgia święta (jako odpowiednik mszy św. 
w Kościele prawosławnym). Możliwe jest także 
użycie wielkiej litery w stosunku do nazw Msza 
Święta,  Liturgia Święta, zwłaszcza w tekstach 
o charakterze religijnym”.

Msza Święta jest według wiary katolickiej 
czymś większym, ważniejszym niż nabożeń-
stwa. Msza jest przede wszystkim Ofiarą, jaką 
złożył Jezus na Golgocie. W sposób sakramen-
talny ta Ofiara urzeczywistnia się na ołtarzu. 
Na drodze wiary jesteśmy więc świadkami 
śmierci Chrystusa. Msza to też uczestnictwo 
w  Ostatniej Wieczerzy: to tam Jezus ustano-
wił sakrament Eucharystii, przemieniając chleb 
w swoje Ciało i wino w swoją Krew. Tym, który 
tego dokonuje, jest sam Jezus Chrystus, działają-
cy przez kapłana i w swoim Kościele. We Mszy 
Świętej działa żywy Bóg:

• gdy słuchamy czytań biblijnych, to On 
mówi,

• gdy kapłan wypowiada słowa konsekra-
cji, to Jezus przemienia chleb i wino,

• gdy przyjmujemy Komunię Świętą – jed-
noczymy się z Jezusem Chrystusem.

Msza jest cudem jednoczącym cały Kościół 
(nasz, na ziemi, pokutujący w czyśćcu i uwiel-
biony w niebie) z Bogiem. Uświęca nas i umacnia 
w drodze do zbawienia przez sakramentalny (ale 
realny!) udział w Męce, Śmierci i Zmartwych-
wstaniu Chrystusa.

źródło: http://www.nmpjodlowno.pl/p/182/nabozenstwa

Nie ma więc wątpliwości, że dla katolików 
Msza Święta jest skarbem pośród modlitw, dla-
tego jej nazwa z szacunku może być zapisywa-
na wielką literą, chociaż zasady pisowni języka 
polskiego wskazują, że nazwę „msza” zapisuje 
się z reguły małą literą. W słownikach jest ona 
potraktowana jako jedno z nabożeństw (a na-
zwy nabożeństw zapisywane są małą literą), lecz 
w istocie jest czymś innym, wyjątkowym.

Agata Kłosek

Jak zapisać…

msza czy Msza?


