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Księże Wojciechu - DZIĘKUJEMY!

W minioną niedzielę w naszej parafii pożegnaliśmy księdza proboszcza
prałata Wojciecha Nowackiego. Dziękujemy za jego wieloletnią posługę,
którą znamionowała wytężona modlitwa, głębokie zjednoczenie z Panem, gorliwa praca oraz wytrwałość w podejmowanych dziełach – dosłownie aż do ostatniego dnia pobytu w parafii. Znaczącym wyrazem
tej postawy była piękna uroczystość poświęcenia nowego ołtarza, która
miała miejsce w minioną niedzielę na Mszy św. o godz. 18.00. Bóg zapłać
wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło i uczestniczyli w uroczystości.

foto: www.wzasiegu.pl

Corpus Dei = Boże Ciało

Tytuł naszego biuletynu to łacińskie słowa oznaczające „Boże Ciało”. Chcemy, aby gazetka parafialna była przede wszystkim sposobem komunikacji
z naszymi wiernymi, zwłaszcza z tymi, którzy mniej korzystają z Internetu.
Zamieszczane w niej ogłoszenia, intencje mszalne czy krótkie rozważania
Pisma Świętego będą służyły pogłębieniu naszej relacji z Kościołem i między sobą. Chcemy, aby „Corpus Dei” trafiło do naszych mieszkań, na stoły
i ławy, a nawet na przysłowiową lodówkę, gdzie przyczepione magnesem
będzie przypominało o tym, że jesteśmy parafianami tego pięknego kościoła. Ponieważ gazetka jest rozdawana bezpłatnie, z racji na koszty prosimy,
aby brać jeden egzemplarz na rodzinę. Dziękujemy drukarni pana Kamila
Borkowskiego za darmowe wydrukowanie pierwszego numeru.

Ewangelia
na niedzielę
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść
do Jerozolimy i wiele cierpieć
od starszych i arcykapłanów, i
uczonych w Piśmie; że będzie
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął
Go na bok i począł robić Mu
wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie. Lecz On odwrócił
się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi
z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym,
co Boże, ale o tym, co ludzkie.
Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a
kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat
zyskał, a na swej duszy szkodę
poniósł? Albo co da człowiek
w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i
wtedy odda każdemu według
jego postępowania.
(Mt 16,21-27)

WITAJ KRZYŻU

NASZA NADZIEJO!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus widzi jasno i wyraźnie co jest wolą Ojca, a
co pochodzi od szatana. Nie waha się powiedzieć do
Piotra: „Zejdź mi z oczu, szatanie!” Daje nam też antidotum – wskazówkę jak być Jego uczniem.
Nie ma co udawać. Ten fragment Ewangelii św.
Mateusza szokuje. Jak to? Tego, którego Jezus kilka
zdań wcześniej nazwał Skałą. Na którym ma zamiar
zbudować kościół. Tego nazywa szatanem. Nie do
wiary.
A jednak tak stoi napisane w Biblii. Ten fragment
pokazuje wyraźnie, że mimo wiary Apostołów, mimo
wiary tego, który ma później im przewodzić, daleko
im jeszcze do zrozumienia jaką drogę Jezus musi
przejść i jaka droga czeka większość z nich. Zresztą
to dopiero początek uświadamiania Apostołów o
drodze prowadzącej przez mękę i śmierć.
Pokazuje też bardzo ludzkie, emocjonalne zachowanie Piotra. Wie, że jest wybrany spośród Dwunastu. Bierze na bok swojego Nauczyciela i robi mu
wyrzuty. „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to
nigdy na Ciebie.” Dla Piotra, który porzucił wszystko,
bo znalazł prawdziwego Mistrza, który zawierzył mu
całkowicie i dla Niego zmienił swoje życie mówienie
o dobrowolnym pójściu na śmierć jest jak powiedzenie – oszukałem Cię. Najpierw Cię wezwałem
do zostawienia swoich łodzi, swojej pracy i domu.
Wybrałem Cię na swojego ucznia, a teraz mówię,
że pozwolę na to, aby mnie zabili. Na tym etapie
uczniowskiej drogi Piotra śmierć Jezusa wydaję się
być absolutna porażką, przekreślenie całej wspólnej
drogi. Pewnie dlatego Piotr wzdraga się przed tym,
zaprzecza, ruga Jezusa. I pewnie mocno się zdziwił
słysząc tak ostrą reakcję Jezusa: „Zejdź mi z oczu,
szatanie!”. Wykazuje jasno Piotrowi, że jego sposób
myślenia jest jeszcze na wskroś ludzki, nie uwzględniający woli Ojca.
Jezus nie pozostawia skołowanego Piotra i
uczniów, którzy pewnie widzieli całą sytuację, samym sobie. Daje im odpowiedź na pytanie: jak myśleć na sposób Boży? Podpowiada co zrobić, żeby
zostać Jego uczniem. Te słowa nie są dla nas specjalnie wygodne. Pokazują, że całkowite pójście za Jezusem, prędzej czy później, doprowadzi nas do cierpienia. Jakie są warunki bycia uczniem Jezusa?
Zaprzeć się samego siebie – to zrezygnować ze
swojego wyobrażenia o sobie, na rzecz tego jak nas
widzi Bóg. To zrezygnowanie z dobrego zdania o
sobie wobec Boga, o sobie we wspólnocie. To zrezygnowanie ze swoich planów, z przywiązania do nich
i otwartość na plany Boże. To również uważne wsłuchiwanie się w to, co mówi do nas Bóg. To mozolne
uczenie się rozpoznawania Jego woli. Wzięcie swojego krzyża – każdy, kto pójdzie drogą Jezusa, kto
bezkompromisowo zacznie wypełniać i głosić Jego
naukę, spotka na swojej drodze krzyż.
Krzysztof Nowicki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

We wtorek, 1 września, przypada rocznica
wybuchu II wojny światowej. W naszych modlitwach prośmy Boga o pokój na ziemi, o
spokojny byt naszej Ojczyzny, a dla poległych
obrońców Polski o wieczny odpoczynek.
1 września to również rozpoczęcie roku
szkolnego. Nauczycieli, pracowników oświaty i oczywiście dzieci wraz z rodzicami oraz
młodzież zapraszamy do wspólnej modlitwy
na Mszy świętej, którą odprawimy tego dnia o
godz. 9.00. Chcemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas umacniania
wiary, budowania naszej przyjaźni z Panem
Bogiem i z bliźnimi.

Błogosławieństwo dzieci oraz ich przyborów
szkolnych, plecaków i tornistrów, odbędzie
się w niedzielę, 6 września, na Mszy świętej
o godz. 12.00. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i oczywiście z przyborami szkolnymi i
tornistrami.
Od niedzieli, 6 września, rozpocznie się przygotowanie dzieci z klas III do I Komunii św.
oraz kandydatów do sakramentu bierzmowania. Dzieci wraz z rodzicami spotkają się w
niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00. za ich
przygotowanie będzie odpowiedzialny Ks.
Grzegorz Chełstowski. Po Mszy św. spotkanie
organizacyjne. Młodzież przygotowującą się
do bierzmowania zapraszamy w niedzielę na
Mszę św. o godz. 18.00, a po niej spotkanie
organizacyjne. Ich przygotowaniem pokieruje Ks. Bartosz Brzostowski. Przypominamy,
że rodzice są dla swoich dzieci pierwszymi świadkami wiary i katechetami, dlatego
są zobowiązani do troski o rozwój ich wiary.
Zapraszamy więc rodziców do aktywnego
uczestnictwa w przygotowaniu ich dzieci do
sakramentów świętych.
W związku z trwającym stanem epidemii, w
bieżącym roku nie odbędzie się tradycyjne
diecezjalne dziękczynienie za plony. Biskup
Łomżyński Janusz Stepnowski zadecydował,
że każda parafia samodzielnie zorganizuje
dożynki w dniu 14 września 2020 r. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie rolników oraz
osoby związane z rolnictwem do włączenia się
w dożynki, które w naszej parafii odbędą się,
14 września o godz. 10.00. Dziękujmy Panu
Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól,
ogrodów i sadów oraz módlmy się w intencji
rolników i osób związanych z rolnictwem.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na potrzeby prac przy świątyni.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 30 sierpnia
8.00		 +Helena Pijanowska 18 r.
śm. i Władysław
10.00 O Boże bł i opiekę MB dla
Wioletty i Daniela w 1 rocz. ślubu
10.00 + Halina i Antoni Pauperowicz
12.00 Dziękczynna z prosbą o Boże
bł i potrzebne łaski dla Ireny i
Jarosława w 25 rocz. ślubu
12.00 + Jan Mierzejewski 19 r.śm.
15.00 Giełczyn
18.00 O zdrowie i Boże bł. z racji 12
rocznicy ślubu Agnieszki i Andrzeja

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 O Boże bł. dla Karoliny w dniu
urodzin
18.00 + Józef Danielski greg.
Czwartek, 3 września
7.00 + Aleksandra Cydejko 25 r.śm.
i zm. z rodz. Cydejko i Stefaniuk
18.00 + Elżbieta Murach greg.
18.00 + Józef Danielski greg.
18.00 + Krzysztof Dardziński

Piątek, 4 września
7.00 + Elżbieta Murach greg.
16.00 Ślub: Marcin - Paulina
18.00 Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Poniedziałek, 31 sierpnia
7.00 + Eugenia Ławrynowicz m-c 18.00 + Józef Danielski greg.
18.00 + Wiesław Mordasiewicz
po śmierci
7.00 + Krystyna i Piotr Trzaska
18.00 O Boże bł. i opiekę MB dla Sobota, 5 września
Anity i Marcina oraz ich dziec- 7.00 Intencja wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP
ka w 1 rocz. ślubu
18.00 O Boże bł. i opiekę MB dla 7.00 + Elżbieta Murach greg.
Grzegorza i Edyty w 19 rocz. 17.00 Ślub: Aleksandra - Krzysztof
18.00 + Józef Danielski greg.
ślubu
18.00 + Arkadiusz Brzeziński m-c
po pogrzebie oraz Danuta
Wtorek, 1 września
Brzezińska
7.00 + Bronisław Grzybowski
9.00 O Boże bł. i wzrost duchowy
dzieci, tóre w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej
18.00 Dziękczynna w 44 rocz. ślubu
z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny
18.00 + Józef Danielski 1 greg.
18.00 + Elżbieta Murach 1 greg.

Niedziela, 6 września
8.00 O łaskę nawrócenia dla Marty i
o Boże bł. dla Damiana
8.00 + Henryk Kochański
9.00 Giełczyn
10.00 O Boże bł. dla Marty w dniu
urodzin
10.00 O Boże bł. i opiekę MB dla
Anny i Jarosława w 30 rocz.
ślubu
Środa, 2 września
12.00
+ Józef Danielski greg.
7.00 O Boże bł. dla Stefana w dniu
12.00 + Jan Ormanowski 28 r.śm.
imienin
18.00 + Elżbieta Murach greg.
7.00 + Elżbieta Murach greg.
18.00 + Alicja i Jarosław Skarbińscy

Kapłańska ekipa Bożego Ciała
Lipiec i sierpień przyniosły w naszej
wspólnocie parafialnej spore zmiany. Z początkiem lipca nastąpiły zmiany wikariuszowskie. Do
zespołu parafii dołączyli księża: Grzegorz Chełstowski oraz Bartosz Brzostowski. Koniec sierpnia z kolei to zmiana na stanowisku proboszcza.
Ks. prałat Wojciech Nowacki został mianowany dziekanem i proboszczem parafii pw. Trójcy
Przenajświętszej w Zambrowie - gratulujemy!
Na jego miejsce przybył ks. Radosław
Kubeł, wieloletni duszpasterz parafii pw. Krzyża
Świętego w Łomży. Wszystkim naszym drogim
kapłanom życzymy wszelkich łask Bożych w nowych miejscach posługi, a naszym czytelnikom
chcemy krótko przybliżyć postacie księży.
Zacznijmy od księdza,
który... trzyma się Bożego
Ciała najmocniej i pozostał
jako jedyny z dotychczasowej ekipy. To wszystkim
dobrze znany ks. Paweł
Michałczak.
Urodzony
25.04.1979 w Nowym
Targu, na Podlasie przywędrował z Tylmanowej,
miejscowości malowniczo
położonej w dolinie Dunajca. Studia teologiczne ukończył w Krakowie na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 r z
rąk ks. bpa Stanisława Stefanka. W latach 20102012 pracował w parafii Olszewo-Borki, a od 25
sierpnia 2012 roku posługuje w naszej parafii.
Na początku lipca w parafii Bożego Ciała
rozpoczął posługę ks. Bartosz Brzostowski. Urodził się 05.06.1993 w Kolnie, jednak rodem pochodzi
z Grabowa. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne
w Łomży w 2019. Po święceniach przez rok posługiwał w parafii św. Brunona
w Łomży, a od 1 lipca jest
szczęśliwym wikariuszem w
naszej parafii.

Ks. Grzegorz Chełstowski urodził się 25.05.1984 r.
w Ostrołęce. Ukończył łomżyńskie seminarium w 2009
r. przyjmując święcenia z
rąk Ks. Bp. Stanisława Stefanka. W latach 2009- 2016
był wikariuszem w parafii
św. Rocha w Długosiodle,
a od 2016 do 2020 roku w
parafii Krzyża Św. w Łomży.
Z parafii Krzyża Świętego razem z ks.
Grzegorzem, chociaż dwa miesiące później, przybył ks. Radosław Kubeł, nasz nowy proboszcz.
Urodził się 10.11.1977 w Czerwinie, pochodzi
z Ostrołęki. Święcenia przyjął w 2002 roku i od
tamtej pory związany był z parafią Krzyża Świętego. Jest doktorem teologii oraz licencjatem ratownictwa medycznego. Ks. Radosław od 15 lat
pełni posługę
egzorcysty
dla
naszej
diecezji. Od
roku
2012
jest
także
diecezjalnym
duszpasterzem środowisk tradycji katolickiej skupionych
wokół Mszy św. w rycie nadzwyczajnym (trydenckiej) - od tego roku wspiera go w tym duszpasterstwie ks. Bartosz. Od początku posługi kapłaskiej
angażuje się na polu oświatowym, społecznym,
charytatywnym i naukowym. Pełnił posługę kapelana łomżyńskich służb mundurowych oraz
nieustannie opiekuje się
powstałą w roku 2008 Grupą Ratowniczą „Nadzieja”,
która od dziś staje się również częścią naszej parafialnej wspólnoty. Ks. Radosław 24 sierpnia 2020
objął formalnie obowiązki
proboszcza naszej parafii,
a 30 sierpnia odbędzie się
uroczyste wprowadzenie.

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Bożego Ciała w Łomży, ul. Przykoszarowa 26.
Msze święte w niedziele: 8.00, (9.00 Giełczyn), 10.00, 12.00, 16.00 (trydencka), 18.00.
Msze święte w dni powszednie: 7.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna codziennie oprócz niedziel: 8.00 - 9.00 oraz 17.00 - 18.00.

