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1. Ufam, że ubiegłotygodniowy kaznodzieja, ks. Szymon, zainspirował wielu z nas do 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy zatem jeszcze raz do zapisywana się na 
listę adoracji. Możemy zgłaszać się do stałej półgodzinnej adoracji raz w miesiącu. Lista jest 
wyłożona przy ołtarzu Matki Boskiej Miłosierdzia. Chodzi o to, aby stworzyć grupę osób, które 
będą regularnie czuwały przed Panem. W naszym kościele adorujemy Najświętszy Sakrament 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 9.00, od 10.00 do 15.00 i od 16.00 do 18.00. 

2. Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 będziemy świętować 50-lecie życia zakonnego siostry 
Weroniki. Prosimy o modlitwę w jej intencji. 

3. W najbliższą środę 8 marca, o 18.00 zapraszamy wszystkie niewiasty – panie, od 
najmłodszych do najstarszych, na uroczystą Mszę św. w intencji odnowienia tożsamości kobiety. 
Będzie ona połączona z modlitwą z nałożeniem rąk. Po liturgii spotkanie w auli Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Podczas spotkania wysłuchamy konferencji p. Anny Leszczewskiej 
poświęconej kobiecej tożsamości. Wszystkim paniom składamy serdeczne życzenia z okazji 
Dnia Kobiet. 

4. W poniedziałek 13 marca br. będziemy obchodzić 10. lecie pontyfikatu papieża 
Franciszka. W najbliższą niedzielę 12 marca br. weźmiemy udział w akcji modlitewnej za Ojca 
Świętego "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Jej inicjatorem jest kleryk Rafał 
Orzechowski, który w tym roku posługuje w naszej parafii. Tego dnia wygłosi on u nas homilię 
okolicznościową, a nasze Sanktuarium będzie centrum diecezjalnym tej modlitwy. 

5. W niedzielę 12 marca br. comiesięczne spotkanie liderów i członków Ruchu GT z Łomży. 
Rozpoczyna się ono Mszą św. o 12.00. 

6. W przyszłą niedzielę, 19 marca będziemy gościli w naszej świątyni ks. Piotra 
Kieniewicza, marianina, doktora habilitowanego teologii moralnej. Zajmuje się bioetyką, 
specjalizując się w zagadnieniach ludzkiej prokreacji. Od 2018 roku współpracuje z kanałem 
Polsat Rodzina - jest jednym z gospodarzy interaktywnego programu Wszystko, co chcielibyście 
wiedzieć. 

7. Jak już informowaliśmy nasza parafia organizuje w dniach 28 czerwca - 6 lipca 2023 r. 
pielgrzymkę do Libanu, zaś w dniach 16-23 lipca pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zapisy i 
szczegółowe informacje u ks. Wojciecha oraz ks. Tomasza. 

8. W dniu dzisiejszym o 16.00 spotyka się Rada Parafialna. Składamy też do puszek ofiary 
na Ukrainę. 

9. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. 

10. W imieniu Ministrantów oraz ks. Wojciecha zachęcamy rodziców do zapisywania 
swoich synów do Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii. 

11. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i 
błogosławionej niedzieli. Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru gazetki parafialnej 
Misericordia. Dziś mamy też szczególny prezent od darczyńcy. Przy wyjściu z kościoła możemy 
wziąć bezpłatnie Dzienniczek św. Faustyny. 


