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BIULETYN DUSZPASTERSKI PARAFII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŁOMŻY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PARAFIAN

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

Czy jesteś świadomy tego, 
że Jezus jest twoim przyjacie-
lem?

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Jak Mnie umiłował 

Ojciec, tak i  Ja was umiłowałem. 
Trwajcie w  miłości mojej! Jeśli 
będziecie zachowywać moje przy-
kazania, będziecie trwać w miło-
ści mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i  trwam 
w  Jego miłości. To wam powie-
działem, aby radość moja w was 
była i  aby radość wasza była 
pełna. To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy 

ktoś życie swoje oddaje za przyja-
ciół swoich. Wy jesteście przyja-
ciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję. Już was nie 
nazywam sługami, bo sługa nie 
wie, co czyni jego pan, ale nazwa-
łem was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego. Nie wy 
Mnie wybraliście, ale Ja was wy-
brałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał – aby Ojciec dał 
wam wszystko, o  cokolwiek Go 
poprosicie w  imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się wzajem-
nie miłowali”.

„Jak Mnie umiłował Ojciec, 

tak i Ja was umiłowałem”. Jezus 
stara się nam przybliżyć, jak 
wielka jest moc Jego miłości. 
Porównuje On swoją miłość do 
ludzi z  miłością ojca do syna. 
Chrystus kocha nas bezgranicz-
nie, co ukazał, oddając za nas 
życie na krzyżu. Pomyśl, co je-
steś w stanie dla Niego zrobić?

Jezus kocha nas bezgranicz-
nie, a  Jego miłość jest bezinte-
resowna. Traktuje nas jak swoje 
dzieci i  pragnie naszego szczę-
ścia. Chrystus podkreśla, że je-
steśmy Jego przyjaciółmi, jeżeli 
czynimy to, co nam nakazuje. 
Jak myślisz, czy zawsze jesteś 
przyjacielem Chrystusa? Czy 
zawsze czynisz to, co nakazuje 
Chrystus?

Wysłuchując ponownie słów 
Ewangelii, skup się na tym, do 
czego Jezus cię zachęca i  co ci 
nakazuje. Chrystus oddaje nam 
wszystko, abyśmy byli szczęśli-
wi. Pomyśl, co możesz zmienić 
w  swoim życiu, aby przybliżyć 
się do Pana i żyć w Jego radości.

Na koniec poproś Chrystusa 
o  pomoc w  przestrzeganiu Jego 
nakazów i  o  to, aby umocnił 
twoją miłość do przyjaciół i  ro-
dziny.

Chwała Ojcu…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,9–17 
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1. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności 
Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. On oddał 
życie, aby nas zbawić; abyśmy my mieli życie. Jego 
ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachę-
cajmy się wzajemnie do autentycznego życia wiarą 
na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy 
w radości Wielkiej Nocy.

2. W dniu dzisiejszym praktyki w naszej parafii koń-
czy diakon Adam Pietrzak. Za kilkanaście dni,  
29 maja, przyjmie on święcenia kapłańskie. Diako-
nowi Adamowi dziękujemy za piękną postawę po-
sługi diakońskiej i życzymy wiele radości ze służby 
Bogu i ludziom w Chrystusowym kapłaństwie.

3. W dniu dzisiejszym do Pierwszej Komunii św. przy-
stępuje pierwsza grupa dzieci. Następne dwie nie-
dziele to także uroczystości pierwszokomunijne. 
Prosimy zatem, aby we Mszy św. o godz. 12.00 i 14.00 
uczestniczyły tylko dzieci pierwszokomunijne oraz 
ich bliscy. To pozwoli wypełnić nam obowiązujące 
wymagania sanitarne.

4. W najbliższy czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki 
Bożej Fatimskiej i kolejna rocznica zamachu na Jana 
Pawła II w  1981 r. Tego dnia na uroczystej Mszy 
Świętej o  godz. 18:00 uczestnicy rekolekcji „Odda-
nie 33” zakończą je i oddadzą swoje życie Matce Bo-
żej. Niech Maryja wyprasza wszelkie łaski dla nich 
i dla naszej parafii. Już teraz serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy je współtworzyli i  brali w  nich 
czynny udział. 

5. W  piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczy-
stością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, by 
w  każdym z  nas Bóg odnowił dary i  charyzma-
ty. Zachęcamy do modlitwy w  intencji młodzieży, 
która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania.

6. W  przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. 

7. Nasza parafia - jeśli pozwolą na to warunki sanitar-
ne - od 26 czerwca do 5 lipca, planuje zorganizowa-

nie „Wakacji z Panem Bogiem” w Augustowie. Wię-
cej szczegółów podamy w następnych tygodniach. 

8. W tym tygodniu patronuje nam:
• w  piątek, 14 maja – św. Maciej, apostoł, wybrany 

przez apostołów do ich grona, zajął miejsce Judasza.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Jak Mnie Ojciec umiłował,
tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie więc w miłości Mojej.
To jest dziś wasze zadanie.
Jeśli każdy będzie zachowywać
wszystkie przykazania Moje,
jak Ja zachowałem przykazania Ojca,
będzie trwać też i w miłości Mojej.
To wam dzisiaj powiedziałem,
aby radość Moja była w was,
aby radość wasza była pełna.
Tego chciałby Ojciec Nasz.
To jest Moje przykazanie,
które dziś wam wszystkim daję,
byście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Nikt nie ma miłości większej
od tej, gdy ktoś życie daje
w zamian za przyjaciół swoich.
To największe jest umiłowanie.
Jeśli czynicie co przykazuję -
- przyjaciółmi jesteście Moimi.
Już nie nazwę was sługami.
Sługa nie wie bowiem co pan jego 
czyni.
Lecz was nazwę przyjaciółmi swymi,
bo wszystko wam oznajmiłem to,
co usłyszałem od Ojca Mojego,
wszystkim co wiem, z wami się 
dzieliłem.
To nie wy Mnie wybraliście,
lecz Ja was i przeznaczyłem na to,

byście szli i owoc przynosili.
I by owoc trwał, a Mój Ojciec za to
dał wam wszystko to
o co Go poprosicie.
Jeśli w imię Moje to będziecie czynić,
dzięki Ojcu wszystko uczynicie.
To wam dzisiaj przykazuję,
byście się wzajemnie miłowali
i gdy Mnie z wami nie będzie 
przykazanie to zachowywali.
To nam dzisiaj Jezus mówi:
„Jeśli chcesz wejść do Królestwa Mego 
- miłuj bliźnich swoich zawsze tak,
jak ty kochasz siebie samego”.
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI

INTENCJE MSZALNE

Rogaliki kupione! Mały Eryk otrzymał wspar-
cie ze Wzgórza Nadziei!

Wszystkim Ludziom Dobrej Woli z głębi serca 
dziękujemy za hojność serca i  świadectwo miłości 
wyrażonej podczas zbiórki „Kup rogalika – wes-
przyj Eryka”. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi 
Andrzejowi za życzliwe przyjęcie oraz możliwość 
przeprowadzenia tej akcji w  Waszej Wspólnocie. 
Dziękujemy Paniom, które upiekły ponad 1000 
rogalików na ten cel. Zebrana w niedzielę, 2 maja, 
kwota ponad 11,5 tys. zł sprawia, że już niewiele 
brakuje, abyśmy osiągnęli całą sumę niemal 400 tys. 
zł. potrzebną na cewnikowanie serca Eryka w USA. 
Dzięki Wam, drodzy Parafianie, ten chłopiec otrzy-
ma szansę na dalsze życie i  realizację dziecięcych 
planów i marzeń.

Niech Boże błogosławieństwo, Jego łaska i  mi-
łosierdzie będzie nagrodą dla Was, Drodzy Parafia-
nie. My także zapewniamy o  modlitwie. Każdego 
dnia modlimy się za rodziny – służba rodzinie to 
charyzmat Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Ro-
dziny z Nazaretu. Przez wstawiennictwo Błogosła-
wionych Sióstr Męczennic z Nowogródka otaczamy 
modlitwą kapłanów, więc polecamy również Księży 
posługujących w parafii Krzyża Świętego. 

Przeżywamy w  Kościele Rok Świętego Józefa, 
niech Opiekun Zbawiciela uczy nas zaufania Bogu 
w  każdej sytuacji naszego życia. Zapraszamy do 
Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

s. Rozmaria i s. Sylwia
 nazaretanki z Kalisza



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

EWANGELIA DLA DZIECI

10 maja – poniedziałek 
7.00 + Ks. Edmund Kamiński – greg.
7.00 + Tadeusz i Helena Grelewscy.
7.00 + Kazimierz Perkowski.
7.00 + Antoni Lech Jankowski.
18.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Edyta Tanajewska – greg.
18.00 + Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
18.00 + Bronisław Godlewski – w 17. rocznicę śmierci.
18.00 + Irena Michałowska oraz zmarli z rodzin 

Michałowskich i Malinowskich.
18.00 + Jan Langowski.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Anety, Łukasza, Joanny, 
Mateusza oraz ich rodzin.

11 maja - wtorek
7.00 + Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
7.00 + Władysława i Ireneusz Krasińscy.
7.00 + Krzysztof Kotlewski – intencja od mieszkańców 

bloku.
7.00 + Ewa Witkowska Stankiewicz – intencja od 

Marianny Zaniewskiej z rodziną.
18.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Ks. Edmund Kamiński – greg.
18.00 + Edyta Tanajewska – greg.
18.00 + Marian Kołakowski – w 6. miesiąc po śmierci.
18.00 + Tadeusz Mocarski.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Adama i Katarzyny Florczyk 
oraz ich dzieci Wiktorii i Zabastiana. 

12 maja – środa 
7.00 + Ks. Edmund Kamiński – greg.
7.00 + Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
7.00 + Mariola i Marian Łapińscy.
7.00 + Irena Truszkowska.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Huberta 
Tadaja.

18.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza 
parafią).

18.00 + Edyta Tanajewska – greg.
18.00 + Alicja Rogalska – intencja od córki chrzestnej, 

siostry Marii.
18.00 + Kazimierz – w 17. rocznicę śmierci oraz Zofia 

Trzaska.
18.00 + Barbara Kowalska.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

13 maja – czwartek 
7.00 + Ks. Edmund Kamiński – greg.
7.00 + Stanisław Lipiński.
7.00 + Justyna Budzichowska.
7.00 + Kazimierz i Wacław Kleimont.
18.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Edyta Tanajewska – greg.
18.00 + Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
18.00 + Jan Bagiński – w 19. rocznicę śmierci.
18.00 + Zbigniew Siwik i Kacper Zdunek.
18.00 + Jan Nieciecki.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Emilii z okazji 35. rocznicy 
urodzin.

14 maja – piątek 
7.00 + Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
7.00 + Marian Kowalewski.

7.00 + Ewa Witkowska Stankiewicz – intencja od kół 
różańcowych.

7.00 + Helena Kulikowska.
18.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Edyta Tanajewska – greg.
18.00 + Ks. Edmund Kamiński – greg.
18.00 + Barbara Porowska – intencja od kolegów 

i koleżanek z pracy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Jacka i jego rodziny.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla całej rodziny Sawickich.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Alicji Kibitlewskiej z okazji 
50. rocznicy urodzin oraz dla jej rodziny.

15 maja – sobota 
7.00 + Ks. Edmund Kamiński – greg.
7.00 + Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
7.00 + Zofia i Jan Śleszyńscy.
7.00 + Stefania Zalewska – w 4. rocznicę śmierci.
7.00 + Andrzej Kowalewski – intencja od uczestników 

pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza 

parafią).
18.00 + Edyta Tanajewska – greg.
18.00 + Anna Kuklińska i Katarzyna.
18.00 + Mirosław – w 4. rocznicę śmierci oraz Wiesława 

– w 3. rocznicę śmierci Gumowscy.
18.00 + Halina Karwowska - intencja od uczestników 

pogrzebu w 30. dzień po pogrzebie.
18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

16 maja – niedziela 
VII niedziela wielkanocna

7.30 + Ks. prałat Marian Filipkowski – w 9. rocznicę 
śmierci.

8.15 + Za zmarłych wspominanych w wypominkach 
całorocznych.

9.00 + Ks. Edmund Kamiński – greg.
9.00 + Józef, Cyryl, Mieczysław Szydłowscy.
9.45 
10.30 + Sergiusz Kozioł oraz jego rodzice i teściowie.
10.30 + Teresa i Tadeusz Kobus.
11.15 + Jadwiga i Czesław oraz zmarli z rodziny 

Sierzputowskich.
12.00 Za Parafian/ I Komunia św.
14.00 I Komunia św.
16.00 + Stanisław, Jadwiga i Stanisław Piechowscy.
16.45 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Patryka z okazji 18. rocznicy 
urodzin.

17.30 + Edyta Tanajewska – greg.
17.30 + Jadwiga i Zygmunt Wójcik – greg.
18.15 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

potrzebne łaski i szczęśliwy przebieg operacji dla 
Jana.

19.00 + Wioletta Kapelewska – greg. (ks. Michał poza 
parafią).

19.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Ewy 
z okazji 40. rocznicy urodzin.

19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej, potrzebne łaski i dar potomstwa 
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II dla Patrycji 
i Bartłomieja.

INTENCJE MSZALNE



120. ROCZNICA URODZIN WITOLDA PILECKIEGO

13 maja 2021 roku mija 120. 
rocznica urodzin Witolda Pilec-
kiego – w  latach młodzieńczych 
członka zakazanego przez rosyj-
skiego zaborcę harcerstwa, po-
tem - kawalerzysty 211. Pułku 
Ułanów, walczącego w  Bitwie 
Warszawskiej podczas wojny 
z  bolszewikami (1919-1921), dwu-
krotnie odznaczonego Krzyżem 
Walecznych. Po wybuchu II wojny 
światowej walczył Pilecki w  kam-
panii wrześniowej jako dowódca 
plutonu. Ostatnie walki jego od-
dział prowadził już jako jednostka 
partyzancka. Rozwiązawszy swój 
pluton, 17 października 1939 roku, 
przeszedł do działania w  konspi-
racji w Tajnej Armii Polskiej. Nad-
zorował i  zakładał sieć tajnych 
skrytek na dokumenty, broń pal-
ną czy podziemne wydawnictwa. 
Po naradzie dowództwa TAP, któ-
re podjęło działania mające na celu 
zebranie jak najwięcej informacji 
o  funkcjonowaniu i  warunkach 
panujących w obozie w Auschwitz, 
podjął Pilecki decyzję o  dostaniu 
się tam. 19 września 1940 roku, 
działając pod nową tożsamością 
Tomasza Serafińskiego, dał się 
ująć w  łapance na warszawskim 
Żoliborzu w  wyniku czego, trzy 
dni później, trafił do obozu w Au-
schwitz. Jako więzień nr 4859 był 
Witold Pilecki głównym organi-
zatorem konspiracji w  obozie, or-
ganizując system przekazywania 
informacji ze świata zewnętrzne-
go, potajemnie zdobywając żyw-
ność oraz odzież współwięźniom, 
przygotowywał obozowe oddziały 
do opanowania Auschwitz na wy-
padek zaatakowania go przez od-
działy partyzanckie. Głównym 
jednak zadaniem Pileckiego było 
opracowywanie sprawozdań 
o  odbywającym się w  obozie lu-
dobójstwie. Raporty te trafiały 
za pośrednictwem dowództwa 
w Warszawie na Zachód. Za swoją 
działalność konspiracyjną Pilecki, 
jeszcze jako więzień obozu, w  li-
stopadzie 1941 roku został awan-
sowany przez gen. Stefana „Grota” 

Roweckiego do stopnia porucz-
nika. W  nocy z  26 na 27 kwiet-
nia 1943 r. Pilecki wraz z  innymi 
dwoma więźniami zdołał uciec 
z  obozu. W  Komendzie Głównej 
AK złożył obszerny raport, jednak 
jego pomysł zaatakowania obozu 
nie uzyskał aprobaty dowództwa, 
które uznało go za niemożliwy do 
zrealizowania. 11 listopada 1943 
roku został awansowany do stop-
nia rotmistrza. Brał udział w  Po-
wstaniu Warszawskim, dowodząc 
jednym z oddziałów zgrupowania 
Chrobry II. Po upadku powstania 
przebywał w  niewoli niemieckiej 
w  obozie w  Murnau, aż do za-
kończenia wojny. Po spotkaniu 
i  rozmowie z  gen. Władysławem 
Andersem w  grudniu 1945 roku 
wrócił do Polski, gdzie zaczął 
tworzyć nowe struktury wywia-
dowcze. W  czerwcu 1946 roku 
otrzymał rozkaz opuszczenia kra-
ju, jednak postanowił pozostać 
i  kontynuować swoją działalność. 
Aresztowany prawdopodobnie 
8 maja 1947 roku (niektórzy histo-
rycy podają dzień 5 maja) został 
poddany okrutnemu śledztwu, 
które prowadził znany ze stoso-
wania sadystycznych tortur Eu-
geniusz Chimczak. 15 marca 1948 

roku rotmistrz został skazany 
na karę śmierci, którą wykonano 
25 maja tego roku, po odrzuceniu 
przez Bolesława Bieruta prośby 
o łaskę złożonej przez żonę, Marię 
Pilecką (zm. 2002) . Do dzisiaj nie 
ustalono miejsca jego pochówku.

Pomimo, że wielu opraw-
ców Pileckiego dożyło sędzi-
wych lat nikt nigdy nie poniósł 
jakiejkolwiek odpowiedzialno-
ści za jego śmierć. Największy 
oprawca rotmistrza – E. Chim-
czak zmarł w  2012 roku w  stop-
niu pułkownika LWP. Nigdy nie 
niepokojono, ani też nie pozba-
wiono jakichkolwiek zaszczytów 
sędziów, którzy w haniebnym pro-
cesie skazali Pileckiego na śmierć: 
Kazimierza Drohomireckiego, 
Romana Kryże, Leo Hochberga 
czy też prokuratora – Czesława 
Łapińskiego (zm. 2004). I chociaż 
po upadku komunizmu Sąd Naj-
wyższy zrehabilitował rotmistrza, 
to na uznanie swoich niezwykłych 
zasług musiał czekać jeszcze wiele 
lat. W  2006 roku prezydent Pol-
ski, Lech Kaczyński przyznał po-
śmiertnie Witoldowi Pileckiemu 
Order Orła Białego, a  w  2013 mi-
nister obrony narodowej, Tomasz 
Siemoniak awansował go do stop-
nia pułkownika.

„Chciałbym jeszcze przed 
śmiercią dowiedzieć się, że od-
naleziono szczątki mojego ojca, 
doczekać jego godnego pogrzebu 
wiedząc, że po rozstrzelaniu zo-
stał wrzucony do dołu z wapnem. 
Ale czasu jest coraz mniej” – mówi 
Pan Andrzej Pilecki (ur. 1932), syn 
rotmistrza, dwukrotny gość na-
szej parafii, którego – ilekroć to 
możliwe – odwiedza w Warszawie 
nasz proboszcz, ks. Andrzej God-
lewski.

Brytyjski historyk prof. Mi-
chael Foot uznał Witolda Pilec-
kiego za jednego z  sześciu najod-
ważniejszych ludzi ruchu oporu 
podczas II wojny światowej.

Zbigniew Zalewski


