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Od proboszcza

Króluj nam, 
Chryste!

Czas biegnie, 
tak jak „bie-
gnie” Słowo 
Boże i nasze 
życie. Przeży-
wamy ostatnią 
niedzielę roku 

liturgicznego – święto Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. 
Jest to też dzień rocznicy poświę-
cenia naszego kościoła. Pierw-
szego poświęcenia kościoła pw. 
Miłosierdzia Bożego w Łomży, 
będącego jeszcze w surowym sta-
nie, dokonał w dniu 4 czerwca 
1991 roku św. Jan Paweł II. Na-
tomiast po ukończeniu prac przy 
górnej i dolnej świątyni uczynił 
to Biskup Łomżyński Janusz 
Stepnowski. Od 40. lat wszyscy 
współtworzymy wspólnotę para-
fii i Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. Wspólnym wysiłkiem 
pomnażamy dobro duchowe  
i materialne naszej parafii.  
W tych dniach zachęcam do oso-
bistego dziękczynienia za wiarę  
i za chrzest. Proszę też o włą-
czenie się w propozycje dusz-
pasterskie związane z Adwen-
tem. Przed nami rekolekcje dla 
małżeństw moderowane przez 
Kościół Domowy, czas Mszy 
św. roratnich, które będą miały  
w tym roku charakter rekolekcyj-
ny w oparciu o myśl przewodnią, 
głoszoną przez ks. Wojciecha. 
Wszystkie dzieci zachęcam do 
gromadzenia się na codziennej 
liturgii o godz. 18.00 i do podą-
żania za przesłaniem głoszonym 
przez ks. Tomasza. Dziękujmy 
Bogu za siebie nawzajem!

ks. Jacek Czaplicki

rubryka biblijna
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał 
i patrzył. (…) Jeden ze złoczyń-
ców, których tam powieszono, 
urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie  
i nas”. (Łk 23, 35-43)

Zdarza się, że w momentach 
trudnych ludzie z naszego oto-
czenia też stoją, patrzą i szydzą: 
gdzież jest ten Bóg, w którego wie-
rzysz? Dlaczego ci nie pomaga? 
Dlaczego nie reaguje na zło tego 
świata? Dlaczego dopuszcza twoje 
cierpienie, choroby? Tyle się mo-
dlisz, a to nic nie daje. Chodzisz 
do tego kościoła, a tu nic. Zobacz 
jaki ten twój Bóg słaby, nieobecny. 

Twój Bóg to tylko wymysł księ-
ży, aby manipulować ludźmi… 
Możesz zwątpić. 

Możesz ulec tym szyder-
stwom, stracić wiarę i ujrzeć na 
krzyżu tylko martwego człowie-
ka. Wiszące umierające ciało, 
bez żadnego znaczenia. Możesz 
stracić sens wszystkiego i dać 
się pochłonąć pustce… Ale mo-
żesz też stanąć w swojej słabości, 
spojrzeć w oczy umierającego 
Jezusa i powiedzieć z wiarą „Jezu 
wspomnij na mnie”. Nie znaczy 
to, że rozwiążą się wszystkie 
twoje problemy, ale Jezus nigdy 
nie pozostawi cię samego. Otwo-
rzy przed tobą całe swoje serce  
i niebo...

Michał Zieliński

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata została ustanowiona w li-
turgii Kościoła katolickiego przez papieża 
Piusa XI 11 grudnia 1925 roku.

Obchodzimy ją na zakończenie roku 
liturgicznego, aby podkreślić, że w Jezusie 
Chrystusie znajduje się początek i chwa-
lebny koniec wszystkiego, co rodzaj ludz-
ki w porządku nadprzyrodzonym i przy-
rodzonym posiada i czego się spodziewa.

Przed swoją śmiercią Jezus zwraca się 
tymi słowami do Piłata: «Królestwo moje 
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo 
moje było z tego świata, słudzy moi biliby 
się, abym nie został wydany Żydom. Teraz 
zaś królestwo moje nie jest stąd». (...) «Tak, 
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na 
to przyszedłem na świat, aby dać świadec-
two prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, 
słucha mojego głosu». (J 18, 36-37)



OgłOszenia

n Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicz-
nego – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, a zarazem rocznica poświę-
cenia naszej świątyni. Dziękujmy Bogu za 
wspólnotę, którą tworzymy. Pamiętajmy rów-
nież, że Kościół to nie tylko dom z kamieni  
i złota, ale przede wszystkim jest to serc wspól-
nota. 
n W tym tygodniu, w dniach 24-27 XI,  
w naszym Sanktuarium rekolekcje dla mał-
żeństw moderowane przez Kościół Domo-
wy. Spotkania w czwartek, piątek i sobotę 
zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00, a po 
liturgii konferencja i świadectwo. Zakoń-
czenie w niedzielę Mszą św. o godz. 9.00. Na 
czas rekolekcyjnych konferencji zapewniamy  
w salach parafialnych profesjonalną opiekę nad 
dziećmi. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszą 
posługę małżeństwom, które dzielą się swoim 
świadectwem. Niech będzie to dla nas zachęta 
do odważnego pójścia za Chrystusem. Więcej 
informacji o rekolekcjach i aktualności z życia 
parafii w kolejnym numerze gazetki Miseri-
cordia, którą dziś rozdawać będą przy wyjściu 
małżeństwa z KD. 
n W dzisiejszą niedzielę, będącą patronalnym 
świętem Liturgicznej Służby Ołtarza, nasi mi-
nistranci złożyli przyrzeczenia. Gratulujemy 
im oraz ich rodzinom i dziękujemy za odwagę 
trwania przy ołtarzu Chrystusa Pana w Jego 
Kościele.
n Jutro wspomnienie Ofiarowania NMP.  
W tym dniu Biskup Łomżyński Janusz Step-
nowski obchodzi swoje imieniny. Otoczmy 
modlitwą naszego Pasterza. 
n We wtorek, 22 XI wspominamy św. Cecylię 
patronkę muzyki kościelnej. Składamy ser-
deczne życzenia i podziękowania za posługę 
naszym zespołom muzycznym na czele z pa-
nem Danielem, organistą: chórowi, scholi, ze-
społowi GT.  Tego dnia wspominamy również, 
jak co miesiąc, św. Ritę. Do świątyni przynosi-
my róże, które są znakiem jej świętości. 

Z Dzienniczka...
n W dniu dzisiejszym o godz. 16.00, w obec-
ności przedstawiciela Łomżyńskiej Kurii Die-
cezjalnej, zaprzysiężenie nasza Rada Parafialna.
n W przyszłą niedzielę, 27 XI będziemy gościli 
paulina z Jasnej Góry, o. Zbigniewa Ptaka, któ-
ry przybliży istotę adoracji eucharystycznej. 
n Również w przyszłą niedzielę 27 XI po Mszy 
św. o 15.00 spotkanie kandydatów do sakra-
mentu bierzmowania i ich rodziców.
n Już za tydzień, 27 XI przypada Pierwsza 
Niedziela Adwentu. Zapraszamy od ponie-
działku 28 XI do udziału w codziennych 
Roratach o godz. 6.30. Będą one poprzedzo-
ne śpiewem Godzinek o NMP o godz. 6.00.   
W tym roku Roraty będą miały charakter re-
kolekcyjny. Wszystkie kazania wygłosi ks. 
Wojciech Rzepa. Natomiast każdego dnia Ad-
wentu o godz. 18.00 na swojej Mszy św. wokół 
ks. Tomasza gromadzą się wszystkie dzieci, 
szczególnie przygotowujące się do Pierwszej 
Komunii św. W czasie kazań będziemy mie-
li okazję poznać wiele ciekawych osób, które 
oczekiwały na przyjście Jezusa. Każdego dnia 
będzie możliwość wzięcia udziału w konkur-
sach z nagrodami.
n Dziękujemy ks. Mateuszowi i młodzieży 
za udział w ŚDM w Grajewie. Dziękujemy 
pielgrzymom za udział w dniach 10-13 XI  
w wyjeździe do Pragi i Wiednia, a  ks. Woj-
ciechowi za organizację i przeprowadzenie tej 
inicjatywy. Grupie Odnowy w Duchu Świętym 
„Źródło Życia” z ks. Wojciechem, Bóg zapłać za 
wczorajszy dzień skupienia, a księdzu prałato-
wi i ks. Mateuszowi za poprowadzenie spotka-
nia formacyjnego trynitarzy Ruchu Gloriosa 
Trinita. 
n Od przyszłej niedzieli, czyli od 27 XI, Msze 
św. niedzielne celebrowane będą w dolnym ko-
ściele. 
n Dziękujemy za ofiary składane na tacę, na 
konto parafialne i z rocznych deklaracji ro-
dzinnych.

„Chcę, abyś była bardzo mała, bo 
kiedy jesteś maleńka, noszę cię 
przy sercu swoim…” Dz 1481

Kochany Jezu, jakże tęsknię za 
Tobą. Czego mi nie dostaje, że je-
stem w oddali od Ciebie?

To pycha Jezu, moje nadęte „ja”, 
moje racje, przekonania, moje pra-
wa, roszczenia, żądania. Poprawia-
nie i wytykanie cudzych grzechów, 
przekonanie o własnej bezgrzesz-
ności, doskonałości i samowystar-
czalności zamyka mi drogę, by być 
blisko Twojego serca. Dlaczego 
tak porusza Ciebie maleńkość? Co  
w niej jest Ci drogie, że nosiłbyś 
mnie przy swoim sercu?

Moje uniżenie, świadomość 
własnej nędzy i słabości, mój żal  
i skrucha, napełniają Ciebie czu-
łością i łagodnością. Widzisz mnie 
prawdziwego, pokornego, cichego. 
Takiego jak Ty. Kochany Jezu…
Jesteś Bożym Synem, a jesteś ma-
leńki w białej hostii. Ukryty, dla 
wielu nic nie znaczący, a przecież 
zbawiający cały świat.

Kochasz moją maleńkość, bo 
czyni mnie ona podobną do Cie-
bie. Czyni mnie jedno z Tobą.

Dziękuję Ci, że nigdy nie po-
zwalasz mi zapomnieć o Twojej 
hojnej i delikatnej miłości. Proszę, 
daj mi łaskę uwolnienia od pychy. 
Napełnij mnie duchem pokory. 
I… noś przy sercu Swoim. 

Anna Korotkiewicz

Z życia parafii
n W dniach 10-12 XI odbyła się pielgrzymka do Pra-
gi i Wiednia, w której udział wzięło 50 osób z naszej 
parafii. 
n 11 XI obchodziliśmy 104. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Po uroczystej Eucha-

rystii, w auli św. 
Jana Pawła II odbył 
się koncert patrio-
tyczny ,,Nie zginęła 
zmartwychwstała”  
w wykonaniu grupy 
teatralnej naszej para-
fii ,,Dolina Miłosier-
dzia” oraz uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Łomży. Frekwencja 
pozytywnie nas zaskoczyła. Śpiewanie pieśni patrio-
tycznych budowało w nas poczucie wspólnoty i pol-
skości.
n W sobotę 12 XI  Michał Potocki – alumn 3. roku 
naszego Seminarium, pochodzący z parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego w Łomży, przywdział sutannę. Gra-
tulujemy.



Intencje  Mszalne

niedziela 20 listopada
7.30  Za parafian
7.30  +Rafał Hut
9.00  +Zofia Kapuściak – 2 r. śm.
9.00  +Aniela, Zygmunt i Tadeusz Gosk
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
10.30  +Janusz, Irena, Stanisław i Ryszard Henzlik
12.00  +Krystyna Karniłowicz – r. śm., Eugeniusz Kuli-

kowski – r. śm.
12.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Beata Kopczewsk
15.00  +Kazimiera i Henryk Watras, Józef Ofman
18.00  +Barbara Pupek 
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  +Tadeusz Karwowski – greg.

Poniedziałek 21 listopada
7.00  +Halina Piasecka – od ucz. pogrzebu
7.00  +Aleksander i Zofia Dobkowscy
9.00  +Janusz Grajewski – wsp. dn. imienin
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Eugeniusz Tomaszewski – 6 r. śm.
15.00  +Tadeusz Pietrzak – od ucz. pogrzebu
15.00  +Bolesław i zm. z rodz. Gawrychów
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  +Jan, Regina, Sylwia i Wanda Łupińscy
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
 

Wtorek 22 listopada
7.00  O powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosier-

dzia św. Wincentego a’Paulo
7.00  +Jadwiga, Aleksander i Jan Korycińscy
9.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
9.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Celina Dąbrowska – int. imieninowa
15.00  +Mieczysław Godlewski – 18 r. śm.
15.00  +Zofia Chmielewska – 15 r. śm.
18.00  O błog. Boże, szczęśliwy przebieg operacji i po-

wrót do zdrowia dla Ireny Leniart
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg. i Cecylia oraz Józef 

Mrózek
18.00  +Krzysztof Chojnowski – 2 r. śm.

Środa 23 listopada
7.00  +Janina i Witold Chojnowscy
9.00  +Bogdan Wierzbowski
9.00  +Marian Siwik – 33 r. śm.
9.00  +Alfred Cichocki
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Henryk Bazydło – 2 r. śm.
18.00  Za zm. z rodz. Kamińskich i Mocarskich
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
 

czwartek 24 listopada
7.00  O zdrowie i błog. Boże dla Kazimierza i Teresy 

Dobkowskich
7.00  +Jadwiga, Zygmunt, Stanisław, Zdzisław i zm.  

z całej rodz. Bobrowskich
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Leon i Marianna
9.00  +Jozf Premaczek
9.00  +Ewa, Franciszek, Zbigniew, Jerzy i Roman oraz 

zm. z rodz. Tońskich
15.00  +Anna Mariak i zm. z rodz. Mariaków
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  +Teresa Święcka
 

Piątek 25 listopada
7.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla Elżbiety Szym-

borskiej – r. chrztu
7.00  +Genowefa Dzierzgowska
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
9.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00  O owoce ponowienia Aktu Zawierzenia Niepoka-

lanemu Sercu Maryi
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Katarzyna Wyrwas – wsp. w dn. imienin
18.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny 

Modzelewskiej w dn. imienin
18.00  O łaskę wytrwania w trzeźwości dla członków 

grupy „AA”
18.00  +Małgorzata Prawdzik
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
 

sobota 26 listopada
7.00  +Ryszard Gugnacki – od ucz. pogrzebu
7.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Juliana
9.00  +Jadwiga Malinowska
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Genowefy 

Ptak z racji urodzin
15.00  +Łukasz Wykowski – od ucz. pogrzebu
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
18.00  +Tadeusz Gąsiewski – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
 

niedziela 27 listopada
7.30  Za parafian
7.30  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Miło-

sierdzia św. Wincentego a’Paulo
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Kazimierz Wiśniewski – 14 r. śm.
10.30  +Jacek Bałdyga – r. śm.
10.30  +Eugenia Krajewska – 2 r. śm.
12.00  +Zofia, Zygmunt, Margareta, Marian Kulaszewscy 

i rodziców
12.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Ludwika Żelazna
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  Za zmarłych w listopadzie
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
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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

rekolekcje
ewangelizacyjne
dla małżeństw
domowy kościół
i sanktuarium miłosierdzia Bożego w łomży

zapraszają
małżeństwa

do uczestnictwa w rekolekcjach
w Sanktuarium miłoSierdZia Bożego

Łomża, ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 11
24-27 listopada 2022 roku

Prowadzący:  ks. Paweł nocko

podczas konferencji zapewniamy profesjonalną opiekę nad dziećmi

Czwartek, 24 XI, godz. 1800 – Msza św. i konferencja:
Bóg stwarza człowieka z miłości i powołuje do miłości
Piętek, 25 XI, godz. 1800 – M<sza św. i konferencja:
grzech jest odmową realizacji ludzkiego powołania i zerwaniem 
przymierza z Bogiem
Sobota, 26 XI, godz. 1800 – Msza św. i konferencja:
w Jezusie chrystusie dokonuje się wypełnienie przymierza  
i pojednanie człowieka z Bogiem.  
Sakrament pojednania.
Niedziela, 27 XI, godz. 900 – Msza św. i konferencja:
chrzest znakiem mojego przymierza z Bogiem,  
które jest wezwaniem do przyjęcia Jezusa jako pana.
Zakończenie agapą.


