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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

I V  n I e d z I e l a  z w y k ł a  -  r o k  a

rodzaj cichości wymaga siły, a nie słabości; wyma-
ga gotowości okazywania ufnego posłuszeństwa 
Bogu.

Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi proroka So-
foniasza opisuje losy mieszkańców Jerozolimy, któ-
rym zabrakło cichości. Północne królestwo Izraela 
zostało podbite przez Asyryjczyków jedno czy dwa 
pokolenia wcześniej niż Sofoniasz spisał te słowa. 
Podobny los miał spotkać południowe królestwo 
Judy, gdzie także czczono obcych bogów i łamano 
przykazania Pańskie.

Ale kto miał szansę przetrwać „dzień gniewu Pań-
skiego”? Jedynie „lud pokorny i biedny”, przestrze-
gający Bożych praw w wierności i sprawiedliwości. 
Będzie on błogosławiony ze względu na swoją ule-
głość wobec woli Pana.

To samo odnosi się do nas. Zachowując Boże 
przykazania nawet wtedy, gdy nasze instynkty i 
pragnienia będą ciągnąć nas w innym kierunku, bę-
dziemy cieszyć się wolnością od grzechu. Szukając 
woli Pana we wszystkim, co czynimy – zwłaszcza 
przy podejmowaniu ważnych decyzji – doświadczy-
my pokoju i będziemy mieli pewność, że jesteśmy 
na dobrej drodze.

Czy jest w twoim życiu jakaś dziedzina, w której 
trudno ci przyjąć wolę Pana? Jeśli tak, to wyraź 
przed Nim swój żal i poproś o łaskę poddania się 
Jego woli. I nawet jeśli nie od razu zobaczysz Jego 
błogosławieństwo, uwierz, że ono przyjdzie, bo tak 
obiecał Jezus.                                         Anonim 

   PARAFIA pw. św. Piotra i Pawła   ul. 3 maja 8;  18-100 ŁAPY 
                              www.lapypiotraipawlawordpress.com   

tel. ks. Dyżurnego + 48 517 950 804 
Kancelaria Parafialna czynna 

w dni powszednie od godziny 800 do 830 i od 1600 do 1700.       
Konto: Bank Spółdzielczy Łapy:  53 8081 0009 0002 1092 2000 0010

Gdyby ktoś nazwał cię „cichym”, czy uznałbyś to 
za komplement czy za obrazę? Czy kojarzysz to 
określenie z pokorą i cierpliwością, czy raczej ze 
słabością i zbytnim uleganiem innym?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus nazywa „cichych” 
ludzi „błogosławionymi” czyli szczęśliwymi, najwy-
raźniej więc uważa, że jest to cecha, o którą warto 
zabiegać. Sam zresztą powiedział o sobie, że jest 
„cichy i pokornego serca”. I taki właśnie był – ule-
gły, ale jedynie wobec woli Ojca niebieskiego.

Na tym właśnie polega „cichość”, o której mówi 
Jezus – na naginaniu swojej woli do woli Boga. Ten 
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29 I 2023 NIEDZIELA (Mt 5, 1-12a) 
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
900 Pro populo  
900 śp. Jan Roszkowski – 4 rocznica śmierci
1030 śp. Stanisław Mikołajczyk – 7 rocznica 
śmierci  
1030 O Boże błogosławieństwo, potrzebne ła-
ski dla Tadeusza i Jolanty oraz całej rodziny 
w 40 rocznicę ślubu
1200 śp. Krzysztof Perkowski – 9 rocznica 
śmierci
1200 śp. Jadwiga Kapłan
1600 śp. Regina Komar – 3 rocznica śmierci 
1800 śp. Leszek Wróblewski – intencja od ko-
legów klasy z 5a Technikum

30 I 2023 PONIEDZIAŁEK (Mk 5, 1-20)
630 śp. Helena i Jan Idźkowscy, oraz zmarli ich 
rodzice
700 śp. Józef Gołaszewski – gregoriańska
1800 śp. Bronisław Buzunowski – 1 rocznica 
śmierci
1800 śp. Barbara i Karol Łupińscy w 8 roczni-
cę śmierci Karola - rezerwacja 

31 I 2023 WTOREK (Mk 5,021-43)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Ireneusz i Wiesław Kłoszewscy w 4 
rocznicę śmierci Ireneusza
1800 śp. Teresa Kalinowska
1800 śp. Mirosław Łapiński – 6 rocznica śmier-
ci

1 II 2023 ŚRODA (Mk 6, 1-6)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Tadeusz i Eugenia Brejnak – intencja 
od rodziny Twarowskich 
1800 śp. Wacław i Jadwiga Mierzwińscy w 25 
rocznicę śmierci Wacława - rezerwacja
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska

2 II 2023 CZWARTEK (Łk 2, 22-40)
700 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
900 śp. Władysław i Jadwiga Czaczkowscy
1030 śp. Bolesław i zmarli z rodziny Łapiń-
skich w 17 rocznicę śmierci Bolesława - re-
zerwacja
1600 śp. Kazimiera(k) i Józef Kamińscy - re-
zerwacja
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska 

3 II 2023 PIĄTEK (Mk 6, 14-29)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Janina i Jan Krasowscy w 4 rocznicę 
śmierci Janiny - rezerwacja

700 śp. Teofil Bagiński – 33 rocznica śmierci
1800 śp. Kazimierz Muczyński(13 rocznica 
śmierci), Walentyna Muczyńska(10 rocznica 
śmierci)
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska

4 II 2023 SOBOTA (Mk 6, 30-34)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Józef Gołaszewski – 2 rocznica śmier-
ci
700 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska 
1800 śp. Wanda Perkowska - rezerwacja
1800 śp. Edward Łukaszuk – 29 rocznica 
śmierci

5 II 2023 NIEDZIELA (Mt 5, 13-16) 
700 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
900 Pro populo  
900 Zmarli z rodziny Stawierejów i Mazur-
ków - rezerwacja
1030 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska  
1200 śp. Krzysztof Perkowski – 9 rocznica 
śmierci
1200 śp. Teofil i Edward Zarzeccy
1600 śp. Zdzisław Jabłoński – 8 rocznica 
śmierci - rezerwacja 
1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla Agaty - rezerwacja

● Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicz-
nym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie ob-
chodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych 
ustanowiony w 1954 roku. Módlmy się dzisiaj za 
wszystkich dotkniętych tą chorobą, aby zostali 
uzdrowieni. Prośmy także za tych, którzy leczą i 
opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, sza-
nując godność każdego człowieka.
● Dziękujemy ks. Michałowi Cherubinowi – pre-
fektowi WSD w Łomży, za wspólną modlitwę i 
wygłoszone Słowo Boże.
● W czwartek, 2 lutego, przypada święto Ofia-
rowania Pańskiego, popularnie zwane świętem 
Matki Bożej Gromnicznej. Będziemy wspomi-
nać dzień, kiedy Maryja i Józef przynieśli małe-
go Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. 
Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na 
oświecenie pogan i ludu Izraela”. Tego dnia na 
liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. 
Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały 
rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, 
przypominały nam o Jezusie – Światłości Naro-
dów, który nieustannie oświeca drogi naszego ży-
cia. Msze święte w będą sprawowane w porządku 
świątecznym o godzinie 700, 900, 1030, 1600 i 
1800. Błogo¬sławieństwo świec na każdej Mszy 
świętej, procesja ze świecami na Mszy świętej o 
godzinie 1100 i 1800. Jeżeli nie posiadamy świe-
cy gromnicznej, możemy ją nabyć w zakrystii u 
siostry Carity. Pamiętajmy, aby odpo¬wiednio 
zabezpieczyć świece przed wylewaniem się wo-
sku.
● Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Świa-
towym Dniem Życia Konsekrowanego ustano-
wionym przez Św. Jana Pawła II. Naszą modlitwą 
obej¬miemy osoby podejmujące służbę Bogu i 
ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. 
Warto wspomnieć o setkach domów pomocy, 
domów dziecka, przedszko¬li, szkół, ośrod-
ków wychowawczych, szpitali i hospi¬cjów, w 
których codziennie służą osoby konsekrowane, 
które dzięki temu są świadkami Boga pełnego 
miłości i miłosierdzia. Pamiętamy szczególnie 
w naszych modli¬twach o Siostrach Karmelitan-
kach Dzieciątka Jezus po¬sługujących w naszej 
parafii i miejscowości. Tego dnia będziemy pro-
sić również o liczne i święte powołania do życia 
zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie pa-
rafialnej. Ofiarą składaną na tacę w tym dniu we-
s¬przemy materialnie klasztory i domy zakonne.  
● W piątek 3 lutego wspomnienie św. Błażeja bi-
skupa i męczennika, w tym dniu można przyjąć 
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specjalne bło-gosławieństwo chroniące przed 
chorobami gardła.
● W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek 
modlimy się o nowe i święte powołania kapłań-
skie i zakonne. Godzina Święta – adoracja w 
ciszy w tym dniu o godzinie 1700. W pierwszy 
piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komu-
nii św. wynagradza¬jącej Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy świata. Nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy 
o godzinie 700. Wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu o godzinie 1700 i adoracja w ciszy, na 
zakończenie nabożeństwo pierwszopiątkowe. 
Prosimy o zgłaszanie chorych do odwiedzin w 
pierwszy piątek miesiąca z posługą sakramen-
talną. W pierwszą sobotę miesiąca, okazja do 
spowiedzi i Ko¬munii Świętej wynagradza-
jącej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy 
i znieważenia. Msza święta z nabo¬żeństwem 
pierwszo-sobotnim o godzinie 700. Wysta¬wie-
nie Najświętszego Sakramentu i Litania Lore-
tań¬ska będzie również po Mszy wieczornej. 
Spowiedź w tych dniach pół godziny przed każ-
dą Mszą świętą. 
● Najbliższa niedziela, 5 lutego, to w naszej pa-
rafii niedziela adoracyjna, zachęcamy wszyst-
kich do powierzenia wszystkich swoich spraw 
całego życia Jezusowi uta¬jonemu w Najświęt-
szym Sakramencie. Błogosławieństwo rodzin i 
dzieci i Adoracja po Mszy świętej o godzinie 
1200 do Mszy o 1600. Po Mszy świętej o go-
dzinie 1600 na adorację zaprasza Wspólnota dla 
Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa.
● Przypominamy aby zamówione intencje Mszy 
opłacać na dwa tygodnie przed termi¬nem od-
prawiania.
● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofia¬ry 
składane na potrzeby parafii, za te składa¬ne na 
coniedzielną tacę, indywidualnie, prze ofiaro-
mat czy konto bankowe.
● W minionym tygodniu przez Sakrament 
Chrztu świętego do wspólnoty Kościoła w na-
szej parafii został włączony: Kazimierz Falkow-
ski – niech zawsze będzie blisko Pana Jezusa.
● Wszystkim przeżywającym w najbliższym ty-
godniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubile-
usze życzymy obfitości Bożego błogosławień-
stwa i Bożego światła na drogach codzienności. 
Miłej i błogosławionej niedzieli.

W tym tygodniu patronują nam:


