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Od proboszczaMoment śmierci Chrystusa na 
krzyżu winien być przedmiotem 
szczególnej modlitwy i wdzięcz-
ności za Jego zbawcze dzieło, które 
dokonało się niemal 2 tys. lat temu 
na Golgocie. Ten, który nas zba-
wił prosi nas byśmy w tej godzinie 
byli przy Nim i trwali na modli-
twie. Jezus prosi o krótki moment, 
krótkie westchnienie, które będzie 

dowodem pamięci o Jego męce. 
Ta metoda doprowadzi z biegiem 
czasu do wypracowania w sobie 
pewnej dyspozycji pamiętania co-
dziennie o takiej modlitwie.

Jeśli jest w naszych sercach choć 
odrobina miłości do Jezusa to taka 
chwila się znajdzie. Chrystus poda-
je s. Faustynie dokładne wskazówki 
co mamy zrobić by uczcić moment 
Jego konania: ,,Przypominam ci, 
Córko Moja, ile razy usłyszysz jak 

zegar bije trzecią godzinę, zanu-
rzaj się cała w miłosierdziu Moim, 
uwielbiając i wysławiając je, wzywaj 
jego wszechmocy dla świata całego, 
a szczególnie dla biednych grzesz-
ników, bo w tej chwili zostało na 
oścież otwarte dla wszelkiej duszy” 
(Dz. 1572). Mamy więc uwielbiać  
i wysławiać tzn. chwalić, podziwiać, 
doceniać w swym sercu dobroć, li-

tość, ofiarę i przebacze-
nie jakim obdarzył nas 
Zbawiciel oraz rozwa-
żać Jego mękę.

Do Godziny Miło-
sierdzia Jezus przywią-
zał też obietnice. Jedną 
z nich jest możliwość 
uproszenia wszystkie-
go dla siebie i innych, 
jeśli jest to zgodne  
z wolą Bożą. Jeśli na-
sze prośby skierowane 
będą wprost do Jezusa 

i będziemy odwoływać się do za-
sług jego męki. 

W naszym Sanktuarium od 
lat o godzinie 15.00 odmawiana 
jest publicznie ,,Koronka do Mi-
łosierdzia Bożego”. Tuż po niej 
sprawowana jest ofiara Mszy świę-
tej. Możemy zatem jednoczyć się  
z Jezusem we wspólnocie z braćmi 
i siostrami wypraszając miłosier-
dzie dla siebie i świata całego.

Bożena Kotlewska

Godzina Miłosierdzia 
,,O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla 

grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, 
szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wiel-
kiego miłosierdzia dla świata całego.” (Dz. 1320)

Objawiając się s. Faustynie Ko-
walskiej w październiku 1937 r. 
Pan Jezus godzinę swej śmierci 
nazwał Godziną Miłosierdzia.

W tm tygo-
dniu módlmy się 
za misjonarzy 
i misjonarki ad 
gentes, to znaczy 
za tych, którzy 
głoszą Ewange-

lię na innych kontynentach. Dla-
czego nie wyjeżdżając na misje 
modlimy się w ich intencji? – Po 
pierwsze dlatego, że Kościół, czyli 
każdy z nas, stanowi całość i ma 
troszczyć się o wszystkie wymia-
ry działalności wspólnoty. Św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus choć 
nigdy nie opuściła swojego kraju 
jest patronką misji właśnie dla-
tego, że z miłości modliła się za 
misjonarzy. Pomyślmy o znanych 
nam misjonarzach i o związa-
nych z naszym Sanktuarium. 
Wspomnijmy ks. Janusza Pru-
sinowskiego, wikariusza naszej 
parafii w latach 1999–2001, któ-
ry od lat posługuje na Wschodzie  
i jest proboszczem konkatedry w 
Sankt Petersburgu w Rosji, ks. 
Andrzeja Salwowskiego, który 
przez wiele lat pracował w Bra-
zylii, a teraz posługuje w USA. 
Pamiętajmy też o Oli Dźwilew-
skiej, która przygotowuje się jako 
misjonarka świecka do misji  
w Ekwadorze.

Zbliża się także czas modli-
twy za naszych bliskich zmar-
łych. Już w Starym Testamencie 
czytamy, że rzeczą chwalebną 
jest modlić się za nich. Jest to 
szczególnie ważne, bo oni sami 
nie mogą już sobie pomóc. Klu-
czem do ich zbawienia jest serce 
Boga, do którego my, żyjący, do-
cieramy przede wszystkim przez 
modlitwę. Pamiętajmy o tych, 
których kochamy. Oni czekają na 
nasze duchowe wsparcie.

ks. Jacek Czaplicki
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OgłOszenia

n Dziś rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień 
Misyjny. Modlimy się w intencji misji ad gentes. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wsparcie 
misjonarzy i misjonarek. W naszym Sanktuarium po 
Mszach św. o 9.00 i 10.30 kiermasz ciast przygotowa-
nych przez koło misyjne ze Szkoły Podstawowej nr 9. 
Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na wspar-
cie projektu Szkoła – szkole, który jest realizowany  
w Czadzie.
n Coraz bliższej uroczystość Wszystkich Świętych 
oraz Dzień Zaduszny. Zachęcamy do modlitwy za 
naszych bliskich zmarłych. Przy wyjściu z kościoła 
można wziąć kartki na wypominki roczne, jednora-
zowe, w oktawie uroczystości i na odczytywane przez 
cały rok w każdą środę. Wypełnione karetczki przy-
nosimy do zakrystii.
n Młodzież z Ruchu Gloriosa Trinita zaprasza mło-
dych do udziału w weekendowych rekolekcjach dla 
młodzieży, które odbędą się od 28 do 30 X (piątek–
niedziela) w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Łomży. Do udziału zachęcamy szczególnie kandyda-
tów z klas 8., przygotowujących się do sakramentu 
bierzmowania. Zapisy u ks. Mateusza.
n Osobom, które wybierają się na pielgrzymkę do 
Pragi oraz do Wiednia przypominamy o dopełnieniu 
formalności u ks. Wojciecha.
n Pragniemy poinformować, że kancelaria parafialna 
jest czynna w naszym Sanktuarium od poniedziałku 
do soboty w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 16.30 
do 17.30. Natomiast Różaniec odmawiamy codzien-
nie o godz. 8.30 i po Mszy św. o godz. 18.00.
n W tym tygodniu: w piątek 28 X – święto św. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to dzień imie-
nin Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, któ-
rego otaczamy naszą modlitwą.
n Dziękujemy za ofiary składane na różne sposoby 
na rzecz parafii. Zachęcamy do wzięcia najnowszego 
numeru naszej parafialnej gazety Misericordia oraz 
do lektury Tygodnika Idziemy.
n W tym tygodniu, z soboty na niedzielę, zmiana 
czasu z letniego na zimowy.

Z Dzienniczka...

Wywyższanie się, to chwalenie 
się przed Bogiem swoimi zasługa-
mi. Tak robił faryzeusz. – Tak na-
prawdę nie modlił się on do Boga, 
choć wymieniał Jego imię, ale mo-
dlił się sam do siebie. Dziękował, 
bardziej sobie niż Bogu, że nie jest 
jak inni grzesznicy, że należycie 
wypełnia prawo. A to wszystko, to 
przecież tylko jego zasługa, bo on 

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony.” (Łk 18, 9-14)

nie. Widzi, że taki oto człowiek nie 
uważa się za samowystarczalnego 
i potrzebuje całym sobą Boga.  
I właśnie takiemu człowieko-
wi Bóg daje przebaczenie. – Czy 
umiem uznać przed sobą i Bo-
giem, że to, co naprawdę moje, to 
grzech? Czy umiem przyznać, że 
bez Bożej pomocy nie dam rady? 
Czy wierzę, że Bóg może odpuścić 
grzechy, podnieść mnie z mojej 
nędzy i dać mi nowe życie w łasce i 
na łasce Bożej? Czy tego naprawdę 
chcę? – Tak, Panie! Miej litość dla 
mnie, grzesznika!

Marta Zielińska

to wszystko robił, a inni nie. Tak 
naprawdę Bóg mu do niczego nie 
jest potrzebny, chyba tylko do po-
dziwiania go i nagradzania za jego 
wysiłek.

Poniżanie się natomiast to do-
głębne uświadomienie sobie swo-
jej grzeszności, wyrzuty sumienia  
i żal za grzechy. Obok takiego po-
niżenia Bóg nie przechodzi obojęt-

Jezu, który przelałeś za mnie Swoją Krew, bądź 
uwielbiony.

Jezu, który darowałeś mi każdy grzech, bądź 
uwielbiony.

Jezu, który nie brzydzisz się moją ludzką nędzą, 
bądź uwielbiony.

Ty, który wysłuchujesz moich letnich  
i interesownych modlitw, bądź uwielbiony.

Jezu, który widzisz moje pyszne zapatrzenie  
w samego siebie i mimo to, kochasz mnie, bądź

uwielbiony.
Ty, który pozostajesz wierny mimo moich 

niewierności, bądź uwielbiony.
Jezu, który cierpliwie czekasz na najmniejsze moje 

westchnienie do Ciebie, bądź uwielbiony.
Nie nużysz się mną, jesteś blisko, Jezu bądź 

uwielbiony.
Miłosierdzie Twoje nie ma granic, mogę zawsze 

liczyć na Twoją łaskawość, bądź uwielbiony.
Uzdolnij mnie miłosierny Jezu do wielbienia Cię 

każdym uderzeniem serca. Bym wszystko w moim 
życiu robił dla Ciebie.

Amen.
Anna Kortotkiewicz

„Wszystko dla Ciebie, 
Jezu, a każdym ude-
rzeniem serca pragnę 

uwielbiać miłosierdzie Twoje” Dz 1234

Szukamy zdjęć 
i nagrań wideo
Może masz fotografie naszego 

kościoła, parafii sprzed lat. 
udostępnij je! 

Skopiujemy i oddamy!



intencje  mSzalne

niedziela 23 października
7.30  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Heleny Kuczewskiej
9.00  +Iwona Kruse – 6 r. śm.
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
10.30  Za parafian
10.30  +Danuta Zabłocka – w dn. wspomnienia urodzin
12.00  Dziękczynna w 46 r. ślubu Barbary i Kazimierza  

z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu małżeńskim  
i rodzinnym

12.00  +Józef Pieńkowski
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  +Anna Wysocka – 3 r. śm.
15.00 +Bogdan Wierzbowski
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Amelii w 8 r. urodzin 

oraz dla Oliwii w rozpoczynającym się roku akade-
mickim

18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

Poniedziałek 24 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Edward Ustaszewski – 18 r. śm.
7.00  +Dorota i Jens Link
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Grzegorza  

w 43 r. urodzin
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marleny 

Przesław
15.00  +Leonarda Zaczkowska – 18 r. śm.
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
18.00  +Bogdan – 20 r. śm. i Romuald Choińscy
18.00  +Jarosław Sobociński – 29 r. śm.
 

wtorek 25 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Ryszard Gugnacki – od ucz. pogrzebu
9.00  Dziękczynna w 91 r. urodzin Henryki z prośbą  

o dalsze błog. Boże w życiu
9.00  +Leokadia, Stanisław i Wanda
9.00  +Bolesław Kostro – 17 r. śm.
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O owoce ponowienia Aktu Zawierzenia Niepokala-

nemu Sercu Maryi
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  +Franciszka Chludzińska
18.00  +Małgorzata Prawdzik
18.00  +Aleksandra Zaremba – 30 dzień od śmierci
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.1
 

Środa 26 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.4
7.00  +Łukasz Wykowski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Tadeusz Gąsiewski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.3
15.00  Wotywna  w intencji zmarłych
15.00  +Stanisław Ormanowski – 1 r. śm.
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Jan Kopańczyk – 13 r. śm.
18.00  +Zbigniew Garbulski – wsp. dn. urodzin
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
 

czwartek 27 października
7.00  +Ludwika Żelazna
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  +Aleksander – 53 r. śm., Bronisława i Stanisław 

Górscy
9.00  +Józefa i Jan Piekutowscy i ich rodzice
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marcelina 

Przesława w 36 r. urodzin
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  O zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki Bożej Różań-

cowej dla Sylwii i Tomasza Cwalina oraz ich córki 
Neli

18.00  O szczęśliwy przebieg operacji dla Zbigniewa
18.00  O Opiekę Matki Bożej nad członkami Róży Św. 

Moniki i ich dziećmi
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
 

Piątek 28 października
7.00  +Tadeusz i Lucyna Saniewscy
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  +Tadeusz Karwowski
9.00  +Anna – 8 r. śm., Czesław, i Maria Karwowscy
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  +Tadeusz Jastrzębski – wsp. dn. imienin
15.00  +Eugenia, Władysław i Tadeusz Sosnowscy, Stani-

sława i Wincenty Szklarz
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  O błog. Boże i wytrawnie w abstynencji dla człon-

ków grupy „AA”
18.00  +Natalia i Jerzy Cwalina
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
 

Sobota 29 października
7.00  +Janina Malinowska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Witold Galanek – od ucz. pogrzebu
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  +Eugenia, Jerzy i Bogdan Witkowscy, Wojciech To-

maszewski
9.00  +Wacław Zambrzycki – 3 r. śm.
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  +Ryszard Tomaszewski – 28 r. śm., Waldemara 

Szorc i ich rodzice
15.00  +Jadwiga Soliwoda – od ucz. pogrzebu
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Jan Sepczyński – 5 r. śm.
18.00  +Grzegorz Pędzich – od „Mlekpolu” w Zambrowie
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
 

niedziela 30  października
7.30  Za parafian
7.30  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  Dziękczynna w 23 r. ślubu Anny i Grzegorza z proś-

bą o dalsze błog. w życiu małżeńskim i dla córek
9.00  +Romuald Maliszewski – 3 r. śm.
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
10.30  +Alina Marianna Siekierda
10.30  +Janina Laskowska
10.30  +Marianna i zm. z rodz. Gradów
12.00  +Czesław Szewczyk – 2 r. śm.
12.00  +Janina i Józef Makowscy
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  O zdrowie i błog. Boze dla Teresy Kurpiewskiej
18.00  Za zm. w miesiącu październiku
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
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RuChy 
i stowaRzyszeNia 
w Naszej paRafii

n 15 X Wspólnota Różańca Męskiego z nasze-
go Sanktuarium (55 osób) odbyła pielgrzym-

Z życia parafii

Wincentyńska Młodzież 
Maryjna to Stowarzyszenie 
zrzeszające dzieci i młodzież, 
którzy chcą żyć duchem maryj-
nym i szerzyć cześć Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokala-
nej. Powstało na prośbę Matki 
Bożej objawiającej się św. Ka-
tarzynie Labouré w 1830 roku, 
w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w 

wincentyńSka  
młodzież maryjna

Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX 
w 1847 roku.

Cele Stowarzyszenia: Wychowanie w wierze i mo-
dlitwie, pogłębienie i szerzenie nabożeństwa do Ma-
ryi, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego służąc 
wszystkim ludziom ubogim: młodym i starszym.

Staramy się poznawać tajemnice Maryi i Ją naśla-

dować, nosić i rozpowszechniać Cudowny Medalik, 
poznawać historię objawień maryjnych i symbolikę 
Medalika, pomagać ludziom biednym i potrzebują-
cym. Oczywiście jest też czas na integrację poprzez 
zabawę.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek  
o godz. 17.00 w salce Grupy Maryjnej naprzeciw kan-
celarii parafialnej. 

Serdecznie zapraszamy.

które przynależą do naszej parafii na uroczy-
sty obiad.
n W niedzielę 16 X obchodziliśmy 22. Dzień 
Papieski pod hasłem „Blask Prawdy”. Ucznio-
wie ze Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli  
w zbiórce funduszy na Papieskie Dzieło No-
wego Tysiąclecia. Ofiary przeznaczone zosta-
ną na stypendia dla zdolnej młodzieży z nie-
zamożnych rodzin.

kę do Wilna szlakiem Miłosierdzia Bożego 
przez Sanktuarium pierwszego obrazu „Jezu, 
ufam Tobie”. Centralnym punktem była Msza 
św. stóp Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia.
n 14 X obchodziliśmy Dzień Edukacji Naro-
dowej. Podczas Mszy św. o godz. 15.00 mo-
dliliśmy się w intencji nauczycieli, pedagogów 
i katechetów. Po Eucharystii ks. proboszcz 
Jacek Czaplicki zaprosił dyrektorów szkół, 

Październik to miesiąc różańca świętego. Codziennie po Mszy św.  
o godz. 18.00 modlimy się razem z dziećmi przygotowującymi się do 
pierwszej komunii świętej oraz młodzieżą przygotowującą się do sa-
kramentu bierzmowania. Zapraszamy na modlitwę różańcową.


