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Od proboszcza

Za trzy lata będziemy obchodzić 40. rocznicę ustanowienia naszej 
parafii. Każdy z nas, a także nasi bliscy, których Pan powołał już do 
Siebie, zapisał się w jej historii.

Szukamy zdjęć 
i materiałów wideo

Twórzmy archiwum dla przyszłych pokoleń 
parafian. Może Ty, albo Twój sąsiad, masz  
fotografie naszego kościoła, parafii sprzed lat. 

Prosimy – udostępnij je! 
Skopiujemy i oddamy!

Jeśli śledzimy myśli zawarte 
w Dzienniczku św. Faustyny, od-
najdziemy tam, że każda godzi-
na ma swoją łaskę. Jest to łaska 
przypisana do konkretnej osoby, 
czyli do każdego z nas. Jeśli nie 
przyjmiemy tej łaski, wróci ona 
do skarbca łask, albo otrzyma ją 
ktoś inny.

Piszę o tym w dniu, w któ-
rym obchodzimy uroczysty od-
pust ku czci św. Faustyny, sekre-
tarki Jezusa Miłosiernego.

Jako osoby stanowiące 
wspólnotę naszego Sanktuarium 
weźmy te słowa do serca, za-
równo w sensie osobistym jak 
też wspólnotowym. Jako ludzie 
tej dziejowej chwili, mamy nie-
powtarzalną okazję stać się 
narzędziami w ręku Miłosier-
dzia. Tak wielu naszych bliskich  
i nieznajomych poszukuje sensu 
życia. Jedynym sensem jest Je-
zus Chrystus, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem. Niech zatem 
czas odpustu, czyli parafialnych 
imienin, stanie się dla nas oka-
zją do przemyślenia swojego za-
angażowania w dzieło, dawanie 
świadectwa oraz w budowanie 
parafialnej wspólnoty. Wszyst-
kim składam serdeczne gratula-
cje i życzę obfitych łask.

ks. Jacek Czaplicki

Święta Siostra Faustyna Ko-
walska żyła w latach 1905–1938. 
Kojarzona jest powszechnie  
z obrazem Chrystusa Miłosierne-
go oraz Koronką do Miłosierdzia 
Bożego. Przekazana przez nią na-
uka zawiera się w mistycznych do-
świadczeniach spisanych w duchu 
posłuszeństwa w Dzienniczku.

Sekretarka  najgłębSzej 
tajemnicy  boga

Żaden inny Polak nie przekazał 
tak bogatego opisu mistycznych 
doświadczeń. Trudno  doszukiwać 
się jej podobieństwa z innymi pol-
skimi świętymi. Nie odznaczała 
się heroicznymi czynami ani pa-
triotyczną postawą, nie założyła 
też żadnego zgromadzenia zakon-
nego. Znajduje się jednak w gronie 

największych mistyczek, jakie wy-
dał Kościół katolicki.

Co to dziś oznacza dla nas? Św. 
Faustyna uczy, że każdy wierzący 
do prawdziwego rozwoju ducho-
wego potrzebuje solidnej formacji 
oraz dobrych mistrzów. Takim był 
dla niej bł. ks. Michał Sopoćko, jej 
spowiednik.

Św. Faustyna uczy także, że 
intymna relacja z Bogiem i modli-
twa wpływają na nasze codzienne 
życie. Jeżeli Bóg nie jest obecny  
w życiu duchowym człowieka, bę-
dzie też nieobecny w jego życiu ro-
dzinnym, działalności społecznej 
czy artystycznej.

Katarzyna Kowalewska
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OgłOszenia

Tylko tyle? Taką małą? Banalne! 
Przecież ziarenko gorczycy jest takie 
malutkie, to tylko taka mała wiara 
wystarczy, żeby cuda czynić? – Tak, 
wystarczy. Pytanie jest czy mam 
taką wiarę na co dzień? – Czy w pra-
cy, wierzę Jezusowi, że uczciwa pra-
ca popłaca? Czy wolę kombinować, 

 „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy…” (Łk 17,6)

oszukiwać, być leniwym, i nawet 
nie pomyślę o Nim? Czy w domu, 
w rodzinie, ufam Bogu, że pomoże 
mi rozwiązać problemy małżeńskie, 
rodzinne? Czy raczej wściekam się, 
walczę, upokarzam, krzyczę i robię 
po swojemu? Jak to naprawdę jest  
z tą wiarą w moim życiu? Czy 
mam ją choć taką malutką? Prze-
cież posiadanie jej zmienia rze-
czywistość i to dosłownie (drzewa  
i góry przenosi!). – Wierzę w to? 

– Wierzę Jezusowi?...
Marta Zielińska

EWANGELIZACJA 
POPRZEZ TEATR

Działalność grup teatral-
nych w Polsce cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Działają 
przy ośrodkach kultury, uczel-
niach, akademikach i bursach 
szkolnych oraz w parafiach. 
Dzieci, młodzież, dorośli i star-
si chętnie angażują się w wysta-

wianie spektakli z głębokim przekazem. Teatr może 
być doskonałą formą odkrywania, rozwijania i reali-
zowania talentów, przekazywania wartości ewange-
licznych, wychowawczych i patriotycznych. Poprzez 
gest, tekst przy dobrze dobranym dźwięku, oświetle-
niu i scenografii powstaje przekaz, który porusza ser-
ca, umysły i sumienia.

Dlatego w naszej parafii powstaje Grupa Teatral-
na Dolina Miłosierdzia. Inicjatywa jest kierowana do 
każdego komu bliska jest kultura. Szukamy też osób  
z zamiłowaniami technicznymi w zakresie nagłośnie-
nia, muzyki, oświetlenia i scenografii. Każdy odnaj-
dzie płaszczyznę rozwoju i realizacji talentów. 

Na potrzeby działalności artystycznej chcemy wy-
korzystać Aulę św. Jana Pawła II, która mieści się przy 
dolnej świątyni. Pragniemy zaaranżować ją na salę 
widowiskową z zapleczem, a może nawet  Parafialne 
Centrum Kultury. Pozwoli to organizować spektakle, 
koncerty, wystawy, spotkania, warsztaty tematyczne, 
festiwale, festyny parafialne, stworzenie klubu filmo-
wego, kina itp.

Naszą działalność poprowadzimy pod hasłem 
„Ewangelizacja poprzez teatr – ewangelizacja po-
przez kulturę”. 

Serdecznie zapraszamy. Informacje i zapisy u ks. 
Mateusza Gąsowskiego, elektronicznie na e-mail pa-
rafii i fanpage’u Grupy Teatralnej Dolina Miłosier-
dzia.

Karol Cuch 

n Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali uroczystość odpustową 
ku czci św. Faustyny. Za wygłoszone kazania ks. kan. dr. Jackowi Ko-
towskiemu, służbie liturgicznej, asyście procesyjnej i chórowi parafial-
nemu. W czasie sumy odpustowej poświęcimy tzw. stacje różańcowe, 
które można obejrzeć na stolikach przed prezbiterium. 
n Rozpoczynamy projektowanie oraz wykonywanie prac w absydzie 
prezbiterium. W przygotowaniu projekt dużej mozaiki przedstawia-
jącej postać Jezusa Miłosiernego, która zostanie po osuszeniu ściany 
i  po jej wykonaniu w absydzie umieszczona. Ufamy, że każda rodzina 
dostanie ten projekt, w formie obrazka kolędowego, podczas wizyty 
duszpasterskiej 2023.
n Rozpoczęliśmy miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy i przy-
pominamy, że wspólne odmawianie Różańca w naszym Sanktuarium 
codziennie o 8.30 i po Mszy św. wieczornej czyli, około 18.30.  
n W sobotę, 1 X, comiesięczna modlitwa różańcowa rodziców za dzieci.
n We wtorek, 4 X, comiesięczny dzień formacji Rodziny Radia Maryja.
n We wtorek, 4 X, o godz. 17.00 zapraszamy na Krąg Biblijny prowa-
dzony przez ks. Mateusza Gąsowskiego. Spotkanie odbędzie się w salce 
Civitas Christiana (obok salki ministrantów – wejście przez szklane 
drzwi od strony dziedzińca przy plebanii).
n W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.  
W czwartek o 21.00 Msza św. w intencji powołań do kapłaństwa i ży-
cia zakonnego. Prosimy jeszcze o zgłaszanie osób chorych, których  
w pierwszy piątek w domu może odwiedzić kapłan. 
n W piątek 7 X o 19.00 już drugie, comiesięczne spotkanie katechetów.
n W najbliższą niedzielę 9 X po Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców  
i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Natomiast we wspomnie-
nie Matki Bożej Różańcowej czyli w piątek 7 X o 18.00 Msza św., na którą 
również zapraszamy dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami. 
n Również w najbliższą niedzielę 9 X odbędzie się tak zwane liczenie 
wiernych. Zarówno tych uczęszczających na niedzielną Mszę św., jak 
też osób przyjmujących Komunię św. 
n Do jutra możemy jeszcze głosować na projekt budżetu obywatelskie-
go. Arkusze do wypełnienia przy wyjściu ze świątyni. 
n Dziś zabieramy do domu pierwszy, po poprzednim pilotażowym, 
numer gazety parafialnej Misericordia. Ze zrozumiałych względów te-
matem głównym jest postać św. Faustyny. Poza tym inne stałe rubryki. 
Zachęcamy też do lektury Tygodnika Idziemy. 
n Dziękujemy za ofiary składane na tacę, na konto parafialne czy z zo-
bowiązań rodzinnych. Dziś możemy złożyć do puszek ofiary na Caritas 
Diecezji Łomżyńskiej.



intencje  mSzalne

Jak się modlić koronką do Miłosierdzia Bożego?

koronka do miłoSierdzia BoŻeGo
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, 

Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za 
grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla 

nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmier-

telny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Poniedziałek 3 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Anna Wojtczak – od ucz. pogrzebu
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

Koła Różańcowego NMP Częstochowskiej
9.00  Dziękczynna w 40 r. ślubu Grażyny i Lucjana Popow-

skich z prośbą o dalsze błog. w życiu małżeńskim
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O zdrowie fizyczne i duchowe dla Wojtka
15.00  +Alicja Łukasik – od ucz. pogrzebu
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
18.00  +Stefan Czarek Sroczyński – 1 r. śm.
18.00  +Marianna, Stanisław i Franciszek

wtorek 4 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Zygmunt, Jadwiga i Henryk Dąbrowscy
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Rodziny Ra-

dia Maryja
9.00  +Franciszek i Marianna Wojewoda oraz zm. z rodz. 

Sobocińskich
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
9.00  +Janusz Mydłowski – od rodz. spod Krakowa
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  +Krzysztof Danielewski – od ucz. pogrzebu
18.00  +Zofia, Franciszek, Janina i Stanisław Chojnowscy
18.00  +Danuta i Ryszard Chludzińscy
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

Środa 5 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Tadeusz Jawor – od rodz. Dąbrowskich
7.00  +Wacław i Lucyna Średniccy oraz ich dzieci
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
9.00  +Ryszard Skowroński – od ucz. pogrzebu
15.00  Wotywna  w intencji zmarłych
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Janina Kuźnicka – 20 r. śm.
18.00  +Stanisław Jaskółka – od ucz. pogrzebu
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

czwartek 6 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Tadeusz Aleksiewicz – od ucz. pogrzebu
7.00  Zm. z rodz. Jasińskich i Średnickich
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
9.00  +Stanisław Jurski – od Sylwka z rodziną
15.00  +Adam i Stanisław Dziekońscy, Aleksandra i Fran-

ciszek Godlewscy
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla dzieci, wnu-

ków i całej rodziny Karwowskich
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
21.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Grzegorza 

Kosiorka
21.00  +Halina Suchodoła – 3 m-c od śmierci

Piątek 7 października
7.00  O błog. Boże dla Agaty w dn. urodzin
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  O błog. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla Ewy Dob-

kowskiej
9.00  +Janina – 10 r. śm. i Roman Wujkowscy
9.00 +Henryk Sierzputowski – greg.

15.00 +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
15.00 +Zofia Kruszewska – od ucz. pogrzebu
15.00 +Ewa Nicewicz – od koleżanek ikolegów z pracy 

syna
18.00 o błog Boże, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej dla 

Pauliny i Krzysztofa
18.00  +Bolesław Dąbrowski – 14 r. śm., Alicja Sepko – 

11 r. śm.
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

Sobota 8 października
7.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  +Maria Babiel – w rocz. urodzin syna
9.00  +Andrzej Nieszczułkowski – 21 ro śm. i zm. Nie-

szczułkowskich
9.00  +Janusz i Zofia Muzyk
15.00  Dziękczynna i o szczęśliwe rozwiązanie dla Anety  

i Michała
15.00  +Teresa Przytuła – 10 r. śm.
15.00  +Bogdan Wądołowski – 27 r. śm. i zm. Kotowskich
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Zdzisław Bartosiewicz – 1 r. śm.
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

niedziela 18 października
7.30  Za parafian
7.30  +Tadeusz Chojnowski
7.30  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  +Józef Miara – 18 r. śm.
9.00  +Aniela, Zygmunt i Tadeusz Gosk
10.30  O błog. Boże dla Igora w 7 r. urodzin
10.30  +Aniela Siejda – 29 r. śm., jej rodziców i zm. z ro-

dziny
12.00  Dziękczynna w 70 r. urodzin Teresy z prośbą o dal-

sze błog. w życiu
12.00  +Halina – 1r. śm., Stanisław i Janek Banach
12.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i błog. Boże 

dla całej rodziny
15.00  +Marianna i Józef Sejmej
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Zofia Zalewska
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.



Misericordia

www.smb.lomza.pl; fb.me/milosierdzie.lomza; e-mail: kancelaria@smblomza.pl
konto bankowe: PKO BP SA nr 53 1020 1332 0000 1502 0027 3409
Msze św. w niedziele: 730, 900, 1030, 1200, 1500, 1800; lipiec i sierpień: 730, 900, 1030, 1500, 1800, 2000

w dni świąteczne: 700, 900, 1200, 1500, 1800 , w dni powszednie: 700, 900, 1500, 1800

Kancelaria parafialna: poniedziałek – sobota w godz. 800-900 i 1600-1730, w niedziele nieczynna

Biuletyn informacyjny
do użytku wewnętrznego parafian

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 18-400 Łomża, tel. 452 319 213

RuChy 
i stowaRzyszeNia 
w Naszej paRafii

GLORIOSA TRINITA to 
ruch poświęcony jest Trój-
cy Świętej, która jest wzorem 
idealnej rodziny. Wspólnota 
dąży do głębokiego nawróce-
nia i oczyszczenia środowisk 
duchowych, w których żyją 
chrześcijanie. Zwraca się do 
wszystkich, którzy pragną na 
nowo odkryć własne powoła-
nie, własną tożsamość dzieci 

Bożych, podążając drogą świętości prowadzącą ku 
odmianie życia, głębokiego nawrócenia i oczyszcze-

GLoRiosa tRiNita

n 12 września 
br. gościliśmy re-
likwie bł. Carlo 
Acutisa.
n 17 września 
obchodzony był 
Dzień Sybiraka. 
Po zakończeniu 
Łomżyńskiego 
Marszu Sybi-
ru, przy pom-

nia duchowego. Członków Ruchu łączy pragnienie 
realizacji testamentu Chrystusa: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 
15). Wspólnota Gloriosa Trinità jest skierowana do 
wszystkich, którzy chcą pogłębić lub ponownie od-
kryć swoją wiarę.

W 2000 roku Bóg natchnął księdza Andrzeja 
Święcińskiego, kapłana wyświęconego w diecezji łom-
żyńskiej w 1993 roku, potrzebą realizacji zamierzenia 
mającego na celu odnowienie współczesnych rodzin  
i młodzieży. Trzy lata później projekt ten narodził się 
w konkretny sposób w Ruchu Gloriosa Trinità. Spoty-
kamy się na adoracji w każdy czwartek o godz. 19.30. 
Msza święta w niedzielę o godz. 12.00. W naszej pa-
rafii funkcjonuje 15 grup tzw. atelier (14 atelier do-
rosłych + 1 młodzieżowe) w ruchu Gloriosa Trinita, 
które uwielbiają Boga w modlitwie i dzielą się słowem 
Bożym.

Ks. Mateusz Gąsowski

Z życia parafii

jej zakończeniu w auli Jana Pawła II 
odbyło się spotkanie.
n 17 września br. grupa 60. dzie-
ci i ich rodziców z naszego Sank-
tuarium, pod wodzą ks. Tomasza  

n 19 września br. gościliśmy relik-
wie bł. Stefana Wyszyńskiego.

i siostry Leny, wzięła udział w Ogol-
nopolskiej Pielgrzymce Dzieci do 
Niepokalanowa.

n 24 września br. w naszym Sank-
tuarium odbyła się Miedzynaro-
dowa Kongregacja Ruchu Glorio-
sa Trinita. Przybyło około tysiąc 
uczestników z Włoch, Francji, Lit-
wy, Białorusi i Polski.

niku Golgoty Wschodu złożono 
wiązanki kwiatów. Mszy św. w ko-
sciele dolnym przewodniczył J.E. 
ks. bp. Tadeusz Bronakowski, a po 


