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Uroczystość Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny to czas 
zadumy i refleksji, modlitwy i od-
wiedzin na cmentarzach. W tych 

dniach warto wspomnieć, że nasz 
kościół został pobudowany czę-
ściowo na terenie byłego cmentarza 
wojskowego, na którym znajdowa-
ły się groby żołnierzy 
polskich, rosyjskich  
i niemieckich.

Cmentarz założony 
w 1861 r. przy ulicy Sło-
necznej (dziś ks. kard. 
Stefana Wyszyńskie-
go) jako prawosławny 
cmentarz wojskowy był 
cmentarzem, na któ-
rym pierwotnie chowa-
no głównie żołnierzy 
rosyjskich. Dopiero w 1939 r. na 
cmentarzu założono kwaterę wo-
jenną żołnierzy Wojska Polskiego.

W 1982 r. cmentarz został zli-
kwidowany. Część grobów imien-
nych przeniesiono na Cmentarz 
Katedralny w Łomży przy ul. Ko-
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Od proboszcza
W tym tygo-

dniu będziemy 
bardziej modlić 
się za bliskich 
zmarłych. Już 
w Starym Testa-
mencie czytamy, 

że rzeczą chwalebną jest modlić 
się za nich. To ważne, bo sami 
nie mogą już sobie pomóc. Klu-
czem do zbawienia tych, którzy 
odeszli jest serce Boga, do którego 
my żyjący docieramy za pomocą 
modlitwy. Pamiętajmy o tych, 
których kochamy. Czekają na 
duchowe wsparcie. Nie zanie-
dbajmy tej ważnej pomocy.

Jedną z form modlitwy za 
tych, którzy odeszli są tak zwane 
wypominki. To modlitwy bła-
galne praktykowane od zarania 
chrześcijaństwa. Odczytywano 
je z tzw. dyptyki, na której zapi-
sywano zarówno składających 
ofiarę oraz tych, za których była 
składana. Jej odczytywanie trwa-
ło czasem bardzo długo. Dlatego 
zastąpiło je tzw. memento czyli 
wspomnienie. 

Modlitwa wypominek, połą-
czona jest z wymienianiem imion 
i nazwisk bliskich: rodziców, 
krewnych, przyjaciół czyli tych, 
których kochamy. Odmawiana 
jest codziennie w oktawie uro-
czystości Wszystkich Świętych,  
jednorazowo oraz w cyklu rocz-
nym. Wypominki roczne odczy-
tywane są co niedzielę przed roz-
poczęciem Mszy św. Ważna w tej 
modlitwie jest jej powtarzalność 
oraz wymienianie zmarłych po 
imieniu.Wartością jest również 
to, że modli się za naszych bli-
skich zmarłych cała wspólnota 
parafialna.

ks Jacek Czaplicki

pernika, natomiast niezidentyfi-
kowane szczątki pochowano we 
wspólnej mogile na terenie Sank-
tuarium.

Jako pozosta-
łość cmentarza 
zachowała się 
murowana ka-
plica cmentarna  
z początku XX w. 
Dawniej prawo-
sławna cerkiew 
cmentarna, zaś 
obecnie kaplica 
rzymskokatolic-
ka, od roku 1980  

wpisana do rejestru zabytków.  
W pobliżu kaplicy, na murze znaj-
dują się cztery pamiątkowe tablice. 
Trzy z nich upamiętniają żołnierzy 

Wojska Polskiego pochowanych na 
dawnym cmentarzu wojskowym.

Jacek Babiel 
(na pdst. zebranych materiałów)

Fotografie z zasobów Archiwum Państwo-
wego w Białymstoku, Oddział w Łomży

TU BYŁ CMENTARZ
Początek listopada to czas, kiedy wspominamy tych którym dane jest 
już widzieć Boga oraz tych, którzy od nas odeszli i czekają jeszcze na 
wejście do nieba.
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OGŁOSZENIA

n We wtorek 1 XI uroczystość Wszystkich Świę-
tych. W naszym Sanktuarium Msze św. w porządku 
niedzielnym. Od popołudnia nawiedzając cmentarz 
grzebalny i modląc się za zmarłych możemy uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami oraz ofia-
rować go za jednego ze zmarłych. W naszym mieście 
procesje za zmarłych w dniu 1 XI: o 11.30 na cmen-
tarzu katedralnym oraz po Mszy św. w kościele pw. 
Bożego Ciała na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Przykoszarowej. 1 XI o 18.00 także modlitwa różań-
cowa rodziców za dzieci.
n W środę 2 XI wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych. Msze św. w porządku niedzielnym oprócz 
liturgii o 7.00. Podczas każdej Mszy św. modlimy się 
wypominkami za poleconych zmarłych oraz podczas 
Jutrzni i Nieszporów. Procesja za zmarłych przy na-
szym Sanktuarium po Mszy św. o 12.00. Cały czas 
można przynosić kartki z wypominkami.
n W środę 2 XI o 20.00 Różaniec Męski. Do wspólnej 
modlitwy zapraszamy wszystkich mężczyzn.
n W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy pią-
tek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek 
o 21.00 Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne. 
W pierwszy piątek odwiedziny chorych z Komunią 
Świętą. W pierwszą sobotę nabożeństwo wynagra-
dzające Niepokalanemu Sercu Maryi od godz. 8.30.
n W piątek 4 XI spotkanie formacyjne katechetów 
oraz dzień formacyjny Rodziny Radia Maryja.
n W sobotę 19 XI odbędzie się w Grajewie kolejna 
edycja Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łom-
żyńskiej. Naszych młodych parafian zapraszamy do 
wspólnego wyjazdu na święto młodych. Zapisy u ks. 
Mateusza.
n Dziękujemy za ofiary składane na tacę, na konto 
parafialne i z deklaracji rodzinnych. Przy wyjściu 
nowy numer gazetki Misericordia. W dziale Sło-
wo Proboszcza wyjaśniamy czym są wypominki za 
zmarłych. Ponadto zapraszamy do lektury Tygodnika 
Idziemy.

SZUKAMY ZDJĘĆ 
I NAGRAŃ WIDEO
Może masz fotografie naszego 

kościoła, parafii sprzed lat. 
Udostępnij je! 

Skopiujemy i oddamy!

Zacheuszem pogardzano, bo 
zabierał Żydom pieniądze i dawał 
okupantowi. Pewnie czuł na sobie 
tę pogardę. Wiedział, że bogaci się 
kosztem swoich rodaków i, być 
może, sam do siebie czuł wstręt. 
Nie było wokół niego osoby, dla 
której byłby wartościowy i sam 
pewnie myślał o sobie podobnie. 
Coś zmieniło się w jego życiu 

„Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, żeby Go zobaczyć, 
gdyż tamtędy miał przechodzić”. (Łk 19,4)

gdy usłyszał o Jezusie, który ja-
dał z grzesznikami, wyrzutkami 
społeczeństwa, cudzołożnicami, 
dotykał trędowatych oraz litował 
się nad biedą moralną i fizyczną. 
Zacheusz odnalazł się tam – czuł 
się przecież jak trędowaty, ode-
pchnięty przez społeczność. Wraz 
z Jezusem pojawiła się nadzieja, 
że może nie jest skończony. Jezus 

właśnie miał przechodzić tą oko-
licą. Zacheusz zapragnął go zo-
baczyć, widząc w tym szansę na 
zmianę w życiu. Musiał tylko coś 
zrobić, ale jego ograniczenia nie 
pozwalały mu zobaczyć Zbawi-
ciela. Postanowił wspiąć się ponad 
swoje ograniczenia, ponad pogar-
dę innych i którą miał sam do sie-
bie, ponad swój grzech. Z wysoko-
ści drzewa zobaczył, że tylko Jezus 
jest jego zbawieniem. 

– A co jest moim drzewem,  
z którego mogę dostrzec Jezusa  
i Jego spojrzenie pełne miłości?

Marta Zielińska

Ratujemy Łomżyńskie Zabytki Cmentarne to 
kwesta organizowana przez działaczy i społeczni-
ków zgromadzonych wokół Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej, od lat wspierana przez odwie-
dzających łomżyńską nekropolię.

Tradycyjnie, także w tym roku, przy bramach do 
„starego cmentarza” będzie można spotkać kwesta-
rzy, którzy już od godzin porannych, zarówno 1 i 2 
listopada będą zbierać do puszek i skarbon pieniądze 
na ratowanie łomżyńskich zabytków cmentarnych.

Wśród nagrobków, które od listopada 2021 roku 
zostały wyremontowane są: kamienny nagrobek i me-
talowe ogrodzenie rodziny Łoszewskich (14.148,74 zł 
– ogrodzenie i 2.800 zł – nagrobek), kamienny nagro-
bek i metalowe ogrodzenie Natalii Korolec (18.445,77 
zł – ogrodzenie i 2.800 zł – nagrobek), metalowe 
ogrodzenie nagrobka Edmunda Ceberta (8.208,60 
zł), metalowy nagrobek – krzyż rodziny Antosiewi-
czów (17.466,26 zł), nagrobek kamienny Feodora 
Giejsdier (12.049,50 zł rachunek nieopłacony). Część 
kosztów pokryta została z poprzedniej kwesty.

Od 1984 roku renowacji udało się poddać blisko 
300 obiektów. Niektóre były już odnawiane dwukrot-
nie. Wolontariusze TPZŁ kwestujący przy bramach 
cmentarnych w zeszłym roku zebrali 51.223,04 zł.



INTENCJE  MSZALNE

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.

Poniedziałek 31 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Tadeusz Szymborski
9.00  +Aleksandra Baliszewska – od ucz. pogrzebu
9.00  +Halina, Antoni i Tadeusz Pyc
9.00  +Anna Stec – 34 r. śm. i Aleksander Stec
15.00  +Czesława Anna Polkowska i zm. z r. Polkowskich
15.00  +Eugenia i Ignacy Uszyńscy
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błog. w rodz. Andrzeja i Barbary
18.00  +Tadeusz Cwalina – od rodz. Borawskich
18.00  +Regina Buczkowska – od ucz. pogrzebu

Wtorek 1 listopada
7.30  Dziękczynna w 11 r. urodzin Liliany Nierwińskiej  

z prośbą o dalsze błog. w życiu
7.30  O wypełnienie woli Bożej względem Stanisława
7.30  Za parafian
9.00  +Bolesław – 32 r. śm. i Józefa Kuczyńscy
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
10.30  Za zm. rodziców, teściów, dziadków z obojga stron 

oraz krewnych z najdalszych pokoleń
10.30  Za zm. z rodz. Niedźwieckich i Kowalewskich
12.00  +Józef Pieńkowski
12.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00 +Konstanty i Stanisława Szcześniak, Tadeusz i Re-

gina Chojnowscy
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych

Środa 2 listopada
7.00  Za zm. z rodz. Baczewskich, Boguskich, Załęskich  

i Korsaków
7.00  +Damian Cimochowski
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Anieli Blanki 

w 3 r. urodzin
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
10.30  Za zm. z rodz. Niedźwieckich i Kowalewskich
12.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Zbigniew Garbulski
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Janina i Józef Nerkowscy
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych

Czwartek 3 listopada
7.00  +Alicja Łukasik – od ucz. pogrzebu
7.00  +Anna Wojtczak – od ucz. pogrzebu
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Ireny Do-

brzyckiej w 64 r. urodzin
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Czesław Żelepień – w rocz. urodzin
18.00  +Jadwiga, Mieczysław, Zenon i zm. z rodz. God-

lewskich, Ramotowskich i Chrostowskich
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych
21.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Grzegorza 

Kosiorka
Piątek 4 listopada

7.00  +Janusz Mydłowski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Stanisław Chmielewski
7.00  +Ireneusz Tarłowski – 37 r. śm.
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Rodziny Ra-

dia Maryja
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Marianna i Stanisław Grabowscy, Józef Kulesza 

oraz dziadków Grabowskich i Szabłowskich
15.00  +Aniela, Piotr, Henryk, Wiesław i Zdzisław Do-

brzyccy
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
18.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Karola w dn. 

imienin
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych

Sobota 5 listopada
7.00  +Anna Giszterowicz – 3 r. śm.
7.00  +Jerzy Pawłowski – greg.4
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bozej dla Koła Różań-

cowego bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
9.00  +Wacław – 11 r. śm. i Franciszek Olech
9.00  +Janina Małkowska – 33 r. śm., Mirosław, Kazi-

mierz, Marianna i Jan
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Krystyna Gromadzka – 23 r. śm.
15.00  +Marian Kuźnicki – 37 r. śm.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
18.00  +Stanisław Sienicki – 5 r. śm.
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.3
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych

Niedziela 6 listopada
7.30  Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla do-

broczyńców
9.00  +Feliks i Jadwiga Jastrzębscy
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
10.30 Za parafian
12.00 O błog. Boże i zdrowie dla Bartosza i Zuzanny – od 

zespołu
12.00  +Helena Kaus
12.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Robert Jagielski i Mieczysław Męczkowski
15.00  +Jan i Henryka Kowalewscy
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych
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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

n W dniach 21-23 X w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Łomży odbyły się rekolekcje ewangeli-
zacyjne z formacją liderów Ruchu Gloriosa Trinita. 
W rekolekcjach wzięło udział ponad 60 osób z kilku 
diecezji, w tym liderzy z naszej parafii.
n 22 X w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II 
50 osób z naszej parafii udało się na pielgrzymkę na 
Jasną Górę.

Z ŻYCIA PARAFII

Liturgiczna Służba Ołtarza 
(LSO), potocznie nazywana mini-
strantami, to wspólnota, bez której 
trudno sobie wyobrazić parafię, 
a bez wątpienia trudno sobie wy-
obrazić piękną liturgię.

W naszej wspólnocie para-
fialnej w liturgię przy ołtarzu an-
gażuje się wiele osób dorosłych. 
Wszystko to wskazuje na owoce 

wieloletniej pracy formacyjnej wcześniejszych dusz-
pasterzy naszej parafii, zakochanych w Panu Bogu  
i uczących okazywać Mu tę miłość przez liturgię.

Także obecna wspólnota LSO pragnie kontynu-
ować te chlubne tradycje. Nasi ministranci to chłop-
cy ze szkoły podstawowej, ale również szkół średnich  
i studenci. Najważniejsze zadanie, jakie sobie stawia-
my, to budowanie więzi przyjaźni z Panem Jezusem, 
a także pomiędzy sobą.

LITURGICZNA 
SŁUŻBA OŁTARZA

Drugorzędnym celem LSO, ale nie mniej ważnym, 
jest rozkochać się w liturgii Kościoła rzymskokato-
lickiego i tą miłością „zarazić” wiernych biorących 
udział w świętych celebracjach. Dla osiągnięcia tego 
spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach forma-
cyjnych, by poznawać teorię liturgii oraz ćwiczyć ją  
w praktyce. Każdy z nas oprócz niedzielnej służby 

Bożej stara się choć raz w tygodniu być na Mszy świę-
tej, by służyć. Oprócz tego organizujemy wspólnie 
spotkania towarzyskie i wyjazdy, by budować nasze 
wzajemne relacje i rozwijać pasje, które posiadamy.

Jeśli chcesz, możesz do nas dołączyć. Wystarczy 
przyjść na zbiórkę (sobota, godz. 10.00) lub podejść 
do zakrystii przed, lub po Mszy świętej.

ks. Wojciech Rzepa

się przed naszym kościołem i cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem.

n 23 X dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Mi-
syjnego przy SP 9 w Łomży wraz z rodzicami i na-
uczycielami urządzili charytatywny kiermasz ciast z 
okazji Światowego Dnia Misyjnego. Kiermasz odbył 

Pan Daniel Plona, organista, 
będzie roznosił opłatki na stół wigilijny:

(w dni robocze od 16.00, w sobotę od 13.00)

3 listopada – czwartek: ul. Ks. Anny 16
4 listopada – piątek: ul. Ks. Anny 21
5 listopada – sobota: ul. Mazowiecka  3, 5, 7


