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Święto rocznicy poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej

Chrystus naszą świątynią Kościół świątynią Chrystusa

(J 2,13-22)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus
udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał
siedzących za stołami bankierów oraz tych,
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze
sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał
monety bankierów, a stoły powywracał. Do
tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł:
Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie
róbcie
targowiska!
Uczniowie
Jego
przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o
dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś
na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy
czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź:
Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego
Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu
trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego
ciała.
Gdy
więc
zmartwychwstał,
przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które
wyrzekł Jezus.

Bazylikę św. Jana, wzniesioną przez cesarza Konstantyna Wielkiego na wzgórzu
laterańskim w Rzymie, uznano za „matkę i głowę wszystkich kościołów Miasta
i Świata”. Rocznicę jej poświęcenia obchodzimy na znak jedności ze Stolicą Piotrową.
Dzisiejsze święto przypomina nam, że tym, który uświęca każdą świątynię, jest
Chrystus. On sam, obecny w każdym tabernakulum na całym świecie, jest prawdziwą
świątynią Boga. Także my, odrodzeni przez chrzest i karmiący się Ciałem Chrystusa,
jesteśmy Bożą świątynią.
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jak powiedział grzeszy każdy bez wyjątku.
Szczególnie wdzięczny był za obecność
orkiestry, ponieważ tata wiele lat w niej grał.
Uroczystości pogrzebowe Bronisława
Na koniec ks. Zenon zaprosił zgromadzonych
Latawca - taty ks. Zenona
na obiad zaznaczając, że jego tata był bardzo
gościnny.
W dniu 4 listopada w Skawie odbył się
Potem
odczytano
Msze
święte
pogrzeb Bronisława Latawca - taty naszego
zamówione w intencji zmarłego. Zaskoczyła
byłego dyrektora księdza Zenona Latawca.
mnie ogromna ich liczba zamówione są na cały
Uroczystość zgromadziła bardzo dużo osób,
przyszły rok. Widać jak wielu osobom pan
byli przedstawiciele szkół w których uczył i
Bronisław był bliski, jak wielu pragnie modlić
uczy ksiądz Zenon, około 60 księży, cztery
się za niego.
poczty
sztandaroweZespół
Szkół
I my, drogi księże Zenonie zapewniamy
Salezjańskich z Oświęcimia, gdzie ksiądz
Cię o swojej modlitwie za twojego tatę.
Zenon jest dyrektorem, kolejarze, byli
Zechciej przyjąć od nas, całego społeczeństwa
wychowankowie salezjańscy i straży pożarnej.
Polany, któremu jesteś tak bardzo bliski wyrazy
Uroczystość uświetniała orkiestra dęta.
szczerego współczucia. Jesteśmy z tobą w tych
Polanę
reprezentowali
ks.
Proboszcz
trudnych chwilach myślami i całym sercem.
Stanisław Lasak, Małgorzata Gałek i Karolina
Karolina Smoleńska
Smoleńska.
Mszy świętej przewodniczył ks. Zenon
a słowo Boże wygłosił ks. Janusz Garbacz –
były proboszcz ze Skawy, obecnie proboszcz
w Lublinie.
Mówił pięknie o zmarłym i czuć było że nie są
to tylko puste słowa. Przedstawił postać pana
Bronisława jako człowieka niezwykle
uczynnego, gościnnego i szlachetnego,
takiego, którego nie trzeba było o nic dwa
razy prosić. Podkreślał jego wielką wiarę i
wspaniały sposób wychowania czwórki
swoich dzieci, które w atmosferze miłości i
chrześcijańskich zasad dojrzewały jedno do
kapłaństwa, co jest szczególnym darem w
każdej rodzinie, a dwoje do małżeństwa.
Dowiedzieliśmy się jak bardzo pan Bronisław
Dzień Edukacji Narodowej w Łomży
kochał swoją żonę i dzieci a także bliźniego i
jak bardzo ukochał Maryję mówiąc o niej że
W dniach 24-25 października w hotelu Polonez
to jego matka w niebie.
w Łomży odbyła się uroczysta konferencja z
Ksiądz inspektor Marek Chrzan oraz były
okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana
inspektor Tadeusz Rozmus, nie mogąc
przez stowarzyszenie „Edukator”.
uczestniczyć
w
uroczystościach
Polanę reprezentowaliśmy we dwoje z księdzem
pogrzebowych przysłali listy wyrażając w tren
proboszczem.
sposób swoje współczucie dla ks. Zenona i
Konferencję
zaszczyciło
wielu
jego rodziny.
znamienitych
gości.
A
byli
to:
Przewodniczący
Na
koniec
do
zgromadzonych
Sejmiku
woj.
podlaskiego
Mieczysław
przemówił ks. Zenon. Podziękował za tak
Bagiński,
Ksiądz
Prałat
Jan
Sołowianiuk
liczne przybycie i z tak daleka (ks. Ryszard
generalny
wikariusz
biskupi
diecezji
Szymeczko dojechał aż z Niemiec),
łomżyńskiej,
Wiceprezydent
miasta
Łomży
powiedział wiele ciepłych słów o swoim tacie.
Krzysztof
Chojnicki,
Wizytator
Kuratorium
Cały czas mówił o nim właśnie tak ciepło Olsztyńskiego Anna Staniukiewicz, Wójt gminy
tata. Podziękował pięknie swojemu tacie za
Wydminy(warmińsko-mazurskie)
Tomasz
dobre, spełnione życie ale prosił także
Pieluchowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty
zgromadzonych o modlitwę za jego duszę bo
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Rady miasta Łomża Edyta Gołaszewska,
wzruszające tak, że niektóre z pań ukradkiem
Prezes Zarządu Oddziału Zamiejscowego w
ocierały łzy.
Zaświatyczach
Zdzisław
Koszut
oraz
Po Mszy św. i zdjęciu z Hanką Bielicką,
wiceprezes Wiesław Szmidt, Prezes Zarządu
której postać „przysiadła” na ławeczce
Odziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół
nieopodal katedry zostało już niewiele czasu do
Ziemi Łomżyńskaiej Krystyna Michalczykuroczystej kolacji i zabawie do białego rana jak
Kondratowicz, Tadeusz Zaremba radny Rady
zwykle głównie w damskim gronie.
Miasta Łomża. Byli też dyrektorzy szkół i
Następnego dnia rano wyjechaliśmy z
przedszkoli
prowadzonych
przez
Łomży pełni zapału czując że naładowaliśmy
stowarzyszenie „Edukator”, przedstawiciele
akumulatory na cały następny rok!
Karolina Smoleńska
Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych oraz
oczywiście prasa, radio i telewizja.
Prezes stowarzyszenia „Edukator”
Barbara Kuczałek powitała serdecznie
wszystkich
gości.
Po
przywitaniu
zaprezentowały się przedszkola „Mały
Artysta” i „Wesołe słoneczka” z Łomży. Po
pięknych występach najmłodszych pani prezes
wyróżniła nagrodami najlepszych nauczycieli.
Potem zaproszeni goście składali życzenia i
podziękowania na ręce pani prezes.
My też mieliśmy okazję podziękować i
wręczyć ikonę Chrystusa Pantokratora czyli
tronującego z życzeniami aby dalej królował i
patronował szczytnym celom stowarzyszenia
„Edukator” a zarządowi pomagał je
realizować.
Gdy wszyscy zaproszeni goście już
zabrali głos Marzena Rafalska z „Edukatora”
koordynator projektu „Społeczne wiejskie
przedszkola w Gruzji” podzieliła się z
zebranymi efektami swojej pracy. Jest to
projekt bardzo podobny do tego, który
„Edukator” realizował także w Polanie.
Po prezentacji przyszedł czas na obiad
a później na koncert młodzieżowego zespołu
Pop-Art. Występ zachwycił wszystkich –
młodzież śpiewała polskie i zagraniczne
standardy lat 60 tych i trzeba przyznać że
robili to doskonale!
Po koncercie wszyscy udali się na
Mszę świętą w katedrze łomżyńskiej, którą
Wyrażam podziękowanie wychowawcom i
sprawował wikariusz biskupi oraz nasz ksiądz
nauczycielom, którzy trudzą się nad
proboszcz, który wygłosił do zgromadzonych
wychowaniem młodego pokolenia. Jeszcze
słowo Boże. Mówił pięknie o powołaniu
raz dziękuję wam za wasz trud, za
nauczyciela, o jego roli w wychowaniu
przekazane dary duchowe, za wasze
młodego człowieka, o tym jakim powinien
modlitwy. Niech Pan ukaże wam wszystkim
być wzorem wyrażonym w postawie
życiowej, sposobie bycia, zachowaniu a nawet
pogodne oblicze, niech was obdarzy swą
sposobie wysławiania się i ubierania. Mówił o
łaską i pokojem.
tym jak bardzo dziś młodym ludziom brakuje
autorytetów,
przypomniał
też
postać
Jan Paweł II ŁOWICZ 14 czerwca 1999r.
największego autorytetu dla nas wszystkichPapieża Jana Pawła II. Kazanie było piękne i
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
32 NIEDZIELA ZWYKŁA 9.11.2008
Wstęp do Mszy świętej Od XII wieku, dzień 9 listopada obchodzono w Rzymie jako
rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, którą wzniósł w IV wieku cesarz Konstantyn
Wielki. Bazylika ta jest „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata", jak głosi napis
umieszczony na jej frontonie. Świątynia ta, katedra biskupa Rzymu, jest także znakiem jedności
wierzących wokół Stolicy św. Piotra, która chrześcijanom przewodzi w miłości. Z tej bazyliki
na cały świat rozszedł się rzymski ryt liturgii. Zgromadzeni na tej Eucharystii w naszej świątyni
dziękujemy Bogu za Jego obecność wśród nas i za odnowioną liturgię, która łączy nas z
Bogiem i uobecnia Jego wielkie dzieła.
Aby Chrystus oczyścił świątynię naszych serc uznajmy, że jesteśmy grzeszni i sami nie
potrafimy uwolnić się od zła, które trzyma nas w niewoli..
1. Dzisiaj obchodzimy Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Różaniec z
wypominkami o godz. 16.00 w kościele. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy za naszych zmarłych.
2. W poniedziałek (10.11.) obchodzimy wspomnienie św. Leona Wielkiego; papieża i doktora
Kościoła.
3. We wtorek (11.11.)przypada w Polsce Święto Odzyskania Niepodległości. W czasie Mszy
Św. będziemy się modlić za naszą Ojczyznę i za tych, którym zawdzięczamy wolność. Jest
to szczególny dzień wdzięczności za wielokrotnie odzyskaną niepodległość przez Naród
Polski. Na pierwszym miejscu ta wdzięczność należy się Bogu, a zaraz po tym wszystkim,
którzy naszą wolność okupili własną krwią i cierpieniem. Jest to także dla każdego katolika
okazja do zrobienia sobie rachunku sumienia. Każdy powinien zapytać siebie: czy dobrze
rozumie i korzysta z daru wolności? Czy aby nie marnotrawi ofiar poniesionych dla
wyzwolenia ze szpon systemu komunistycznego, czy innych systemów ideologicznych?
Czy sami dziś nie oddajemy naszej wolności wrogom Boga i naszego Narodu?
Przypominamy wszystkim Parafianom o udekorowaniu swoich domów flagami
narodowymi z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – 11 listopada.
4. W środę (12.11.) obchodzimy wspomnienie św. Jozafata biskupa i męczennika.
5.

W czwartek (13.11.) obchodzimy wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna pierwszych męczenników Polski.

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Janinie Krauze i Marii
Maruszczak. Na przyszły tydzień prosimy Panie: Bożenę Domańską i Małgorzatę
Łysyganicz.
7. Intencje mszalne:
Niedziela (9.11)
Czwartek (13.11)
Niedziela (16.11)

- godz. 800
- godz. 1100
- godz. 1600
- godz. 800
- godz. 1100

+ Anna Cichoń w 2 rocz. śmierci.
+ Michał i Maria Śreniawscy
+ Józef Żytko
+.Eugeniusz Szmyd
+ Zbigniew Konopka w 6 rocz. śmierci

W tym tygodniu imieniny obchodzą : Marcin Wierciński, Renata Karciarz, Witold
Michno, Witold Piotrowicz, Witold Smolenski. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w
piątek podczas której modlić się będziemy w ich intencji.
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