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1. W poniedziałek 13 marca br., czyli jutro, będziemy obchodzić 10. rocznicę wyboru na 

Stolicę Piotrową papieża Franciszka. To w historii Kościoła szczególny pontyfikat 

skierowany przede wszystkim ku ubogim i ku peryferiom Kościoła. Już dziś bierzemy 

udział w akcji modlitewnej w intencji Ojca Świętego „Jeden za wszystkich, wszyscy za 

jednego”. Jej inicjatorem jest kleryk Rafał Orzechowski, który w tym roku posługuje w 

naszej parafii. Dziękujemy mu za okolicznościową homilię oraz za gorliwość w 

promowaniu modlitwy za Franciszka. Nasze Sanktuarium jest dziś centrum diecezjalnym tej 

akcji modlitewnej 

2. Dzisiaj comiesięczne spotkanie liderów i członków Ruchu GT z Łomży. Rozpoczyna się 

ono Mszą św. o 12.00. Po Mszy św. o 15.00 spotkanie animatorów grup do bierzmowania. 

3. We wtorek, 14 marca, o godzinie 17.00 zapraszamy na Krąg Biblijny, który będzie 

prowadzony przez ks. Mateusza Gąsowskiego. Spotkanie odbędzie się w salce Civitas 

Christiana. 

4. W sobotę 18 marca br. o 18.00 spotkanie formacyjne Ruchu Rodzin Szensztackich. 

5. W przyszłą niedzielę 19 marca br. będziemy gościli w naszej świątyni ks. Piotra 

Kieniewicza, marianina, doktora habilitowanego teologii moralnej. Zajmuje się on 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. Swoją refleksję poświęci tożsamości mężczyzny. Zapraszamy też 

wszystkich mężczyzn na specjalne spotkanie z Księdzem Profesorem. Odbędzie się ono w 

auli Matki Boskiej Częstochowskiej o godz. 16.00. 

6. Grupa teatralna potrzebuje jeszcze kilka osób do misterium pasyjnego zapraszamy 

wszystkich chętnych do udziału. Próby odbywają się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w 

dolnym kościele. 

7. 25 marca dzień skupienia dla wszystkich kandydatów przygotowujących się do sakramentu 

bierzmowania od godz. 9.00 do 12.00. 

8. 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 u ks. Tomasza. 

9. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, a szczególnie do udziału w 

Drodze Krzyżowej. W naszym Sanktuarium odbywa się ona w piątki o 9.30 (po Mszy o 

9.00) oraz o 18.30 (po Mszy o 18.00). 

10. W imieniu Ministrantów oraz ks. Wojciecha zachęcamy rodziców do zapisywania swoich 

synów do Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii. 

11. Ofiary składane dziś do puszek są przeznaczone na misje. 

12. Pragniemy poinformować, że nasza parafia będzie pozyskiwać środki na różnego rodzaju 

projekty poprzez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które ma swoją siedzibę w naszym 

Sanktuarium i posiada rozbudowany aparat formalny do takiego działania. Co ważne, 

poprzez to Stowarzyszenie możemy przekazywać na rzecz parafii odpis od podatku w 

wysokości 1,5 procenta. W związku z tym publikujemy w Misericordii wszystkie potrzebne 

dane do takiej działalności. 

13. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i 

błogosławionej niedzieli. Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru gazetki parafialnej 

Misericordia. 


