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Od proboszcza– Jak to się dzieje, że co roku, 
wieczorem, w otulonym rodzin-
nym ciepłem domu, wokół okru-
chów białego chleba ułożonego 
drżącą, spracowaną dłonią na 
źdźbłach pachnącego siana, spoty-
kają się bijące jednym rytmem ser-
ca, by przełamując ciszę, przekazać 
sobie promieniejące w wilgotnych 
źrenicach spojrzenia niosące naj-
prostsze, najszczersze..., najpraw-
dziwsze myśli i słowa wzajemnej 
miłości?

Każdy prawdziwy związek mał-
żeński – sakrament udzielany sobie 
wzajemnie przez kobietę i mężczy-
znę, pobłogosławiony przez kapła-
na w imieniu Chrystusa, to dopiero 
zalążek rodziny. – Jak narodziny Je-
zusa przeobraziły małżeństwo Ma-
ryji i Józefa w Świętą Rodzinę, tak 
dziecko – owoc małżeńskiej miło-
ści, przychodząc na świat dopełnia 
małżeńską przysięgę i przekształ-
ca związek dwojga ludzi w rodzi-
nę. Każde dziecko pojawiające się  

BÓG SIĘ RODZI
Boży plan ludzkiego szczęścia

– Jak to się dzieje, że każ-
dego roku Boże Naro-
dzenie na nowo roz-
budza w nas jakąś 
nie dającą się opi-
sać, niewypowie-
dzianą radość? 
Jak to się dzieje, 
że za każdym ra-
zem gdy słyszymy 
dobrze nam znany 
Łukaszowy opis be-
tlejemskiej nocy rozja-
śnionej blaskiem narodzin 
Jezusa wydaje się nam, że jesteśmy 
tam po raz pierwszy?

Chłód betlejemskiej nocy drżą-
cy echem anielskich pieni prze-
ślizgujących się między ciężkimi 
chmurami zasłaniającymi niebo, 
nadgryziony zębem czasu żłób 
wypełniony pachnącym sianem, 
zwierzęta hojnie rozdające ciepło  
i prostota pasterskich serc, a w tym 
wszystkim trzy Postacie. W takiej 
scenerii nasz Zbawiciel, będąc Bo-
giem i przychodząc na świat jako 
człowiek zmienił bieg historii.

w rodzinie to wspomnienie 
Bożego Narodzenia,  

a jego coroczne 
świętowanie, to 
w s p o m n i e n i e 
własnego dzie-
ciństwa i radości 
przyjmowania 
dzieci. Właśnie 
to wspólne świę-

towanie odnawia  
w rodzinach dzie-

cięcą radość, ożywia 
wzajemną miłość i umacnia 

szacunek pokoleń.
Rodzina, to nie tylko wspólny 

dom, wspólne posiłki, czy egzy-
stencjalne problemy. – Rodzina, to 
jak nas uczy wzór Świętej Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa – misterium 
wzajemnych relacji miłości, troski  
i zaufania. 

Niech ten święty wzór przy-
świeca polskim rodzinom, by silne 
Bogiem przekazywały kolejnym 
pokoleniom nieprzemijający Boży 
plan ludzkiego szczęścia.

Tadeusz Babiel

Bracia i Siostry! 
Rodzino Sank-

tuarium Miłosierdzia Bożego!
Niech Boże Narodzenie bę-

dzie okazją do braterstwa, wzro-
stu w wierze i gestów solidarności 
względem potrzebujących. Niech 
myśli biegną szczególnie ku prze-
żywającym jakieś trudności. Pa-
miętajmy też o tych, którzy są 
daleko od swoich domów.

Kiedy rozważamy fragment 
Ewangelii mówiący o drodze 
Świętej Rodziny do Betlejem, 
przywołajmy postać św. Józefa. 
Jest on wzorem akceptowania 
spraw i rzeczy trudnych, po ludz-
ku niezrozumiałych. Św. Józef 
– człowiek łagodny i mądry za-
chęca, także w czasie tych świąt, 
do wzniesienia wzroku wyżej  
i spojrzenia dalej. Chodzi o od-
nalezienie logiki Boga, pokoju 
serca, które pomijają duże i małe 
kalkulacje życiowe, a otwierają 
nas na nowe horyzonty, na Chry-
stusa i na Jego Słowo.

Tam gdzie jest miłość, ra-
dość i dobre słowo, tam jest Boże 
Narodzenie – mówiła św. Tere-
sa z Kalkuty. Naszym Drogim 
Parafianom i miłym Gościom, 
my kapłani posługujący w Sank-
tuarium, składamy serdeczne 
świąteczne życzenia. Dzięku-
jemy za Waszą otwartość, po-
bożność, życzliwość i oddanie. 
Niech święto trwa bez końca. 
Niech naszym świętem będzie 
nasz Pan, Jezus Chrystus.

ks. Jacek Czaplicki



OGŁOSZENIA

n Dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego. 
Dziękujemy Bogu za Jego Wcielenie, za 
miłość do każdego człowieka, za Odkupie-
nie i uwolnienie każdego z nas od grzechu  
i śmierci wiecznej. Wszystkim Parafianom 
i miłym Gościom, my kapłani posługujący 
w Sanktuarium, składamy serdeczne, pełne 
nadziei, świąteczne życzenia.  Dziś Msze 
św. jeszcze o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 
i 18.00. Jutro, tj. w poniedziałek 26 XII dru-
gi dzień świąt, w którym wspominamy św. 
Szczepana pierwszego męczennika. Modli-
my się też za KUL i dzieła edukacyjne die-
cezji. Msze św. jak w każdą niedzielę.
n Wszystkim zaangażowanym, którzy tru-
dzili się przygotowując uroczystości bożo-
narodzeniowe skłaadamy podziękowania. 
Księżom, panu kościelnemu, panu organi-
ście wraz z chórem, siostrom i wszystkim 
osobom świeckim. Dziękujemy księżom 
Wojciechowi i Tomaszowi za prowadzenie 
liturgii adwentowych porannych i wieczor-
nych  ks. prałatowi za codzienny śpiew 
Godzinek, a ks. Mateuszowi za adwentowe 
uwielbienie wraz z młodzieżą i przygoto-
wanie szopki bożonarodzeniowej. Dzięku-
ję członkom ruchów i stowarzyszeń naszej 
parafii za przygotowanie posiłku świątecz-
nego dla osób starszych i samotnych. 
n W tym tygodniu: we wtorek 27 XII – świę-
to św. Jana Apostoła, Ewangelisty. Tego dnia 
poświęcamy wino; w środę 28 XII – święto 
św. Młodzianków; w piątek 30 XII – świę-
to Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa;  
w sobotę 31 XII  wspominamy św. Sylwe-
stra papieża, dziękując Bogu za miniony 
2022 rok. O godz. 24.00 z 31 XII na 1 stycz-
nia Msza św. dziękczynna. Od 19.00 para-
fialna zabawa sylwestrowa, która zakończy 
się również Mszą św. o północy.
n Grupa Odnowy w Duchu Świętym 
„Źródło życia” zaprasza w środę 28 XII  

Z Dzienniczka...
o godz. 18.00 na Mszę św. i nabożeństwo  
z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.
n Od poniedziałku 2 I 2023 r. rozpoczy-
namy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. 
Przygotujmy się duchowo na błogosła-
wieństwo naszych domów. Plan kolędy 
będzie podawany w gazetce parafialnej Mi-
sericordia oraz w ogłoszeniach. 
n W piątek 6 I 2023 r. będziemy obchodzić 
uroczystość Trzech Króli. Nasza parafia 
włącza się w miejskie, uliczne jasełka, czyli 
w Orszak Trzech Króli. Jego zakończenie 
przewidywane jest przy ołtarzu papieskim, 
gdzie będziemy czekać wraz ze Świętą Ro-
dziną na kilka tysięcy gości, którzy przy-
będą około 13.00. Powitamy orszaki, które 
przyjdą do nas z parafii pw. Krzyża Świę-
tego, pw. św. Andrzeja Boboli i z Katedry. 
Zapraszamy już na Mszę św. o 12.00. Każdy 
uczestnik otrzyma koronę i śpiewnik.
n Tego samego dnia czyli w piątek 6 I  
o godz. 19.00 pragniemy podarować na-
szym parafianom szczególny noworoczny 
prezent. Będzie nim koncert kolęd pod 
tytułem „Rodzinne kolędowanie”, na któ-
ry zapraszamy do kościoła dolnego całe 
rodziny z dziećmi. Będziemy artystycznie 
śpiewać szlagiery bożonarodzeniowe wraz 
z artystami łódzkiej operetki na czele ze 
znanym barytonem p. Rafałem Songanem. 
n W niedzielę 8 I o godz. 16.00, bezpośred-
nio po Mszy św.,  grupa teatralna „Dolina 
Miłosierdzia” działająca przy naszej parafii 
wystawi Misterium pt. ,,Boże Narodzenie 
na Dworcu”. Przedstawienie ukazuje na-
rodziny Jezusa Chrystusa przeniesione na 
czasy współczesne, które pozwoli dostrzec 
w odgrywanych scenach nas samych oraz 
sens i cel naszego życia. Spektakl będzie 
miał miejsce w Auli Św. Jana Pawła II. 
n Wszystkim nam życzymy błogosławio-
nych Świąt.

rubryka biblijna
„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu po-
lecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.” 
(Mt 1,25)

To bardzo ważne, aby zbudzić się w końcu ze 
snu. Z tego snu, który na co dzień zakrywa obraz 
Boga, zakrywa Jego wolę względem mnie. Ten sen, 
to taki rodzaj zaciemnienia, które powoduje we mnie 
brak zdolności do odczytywania planów Boga. Ten 
sen, to troski i zmartwienia, które spadają na mnie  
z niewiarygodna mocą i w niewyobrażalnej ilości. Ten 

sen, to moje grzechy, moje słabości, które towarzyszą 
mi każdego dnia. Ten sen, to moje nieuporządkowa-
ne pragnienia, zachłanność, gniew, zazdrość, krzyk.  
– Co jeszcze może być takim snem, z którego muszę się  
w końcu obudzić, by stanąć w jasności wschodzącego 
słońca i zacząć czynić po Bożemu?...

Józef obudził się ze snu i uczynił tak, jak mu pole-
cił Anioł. Wziął Maryję do siebie. Ja też chcę, Mary-
jo, wziąć Ciebie do siebie jak Józef, bo Ty przynosisz 
Jezusa. Przygarniając Ciebie, przygarnę i Jego, mojego 
Pana. Zamieszkaj ze mną, Maryjo! Chyba nic piękniej-
szego, ponad to, nie może wydarzyć się w moim życiu!

Marta Zielińska

„Oto masz najdroższy Skarb (…) 
Dziecię Jezus. Kiedy przyjęłam Dzie-
cię Jezus (…) powiedziałam Mu: 
Ja wiem, żeś Ty Pan i Stwórca mój, 
chociaż jesteś taki maleńki. Jezus wy-
ciągnął swoje rączęta i z uśmiechem 
patrzył na mnie…” Dz 608-609

Rozraduj się. Nasz Bóg przycho-
dzi. Możesz Go zobaczyć, dotknąć. 
Tajemnica to wielka. Bóg stał się 
człowiekiem. Maleńkie Dzieciątko, 
które odmieniło na zawsze oblicze 
świata. Urodzone przez wyjątkową 
Mamę, będzie rosło, dojrzewało, 
by będąc dorosłym odkupić i zba-
wić ludzi. Przez radosną, dziecięcą 
chwilę doświadcza beztroski oraz 
bezpieczeństwa ramion Maryi  
i św. Józefa. To Jego bycie małym 
umożliwi tobie i mnie spotkanie  
z Panem i Stwórcą. Jak bardzo cie-
szy się Jezus, gdy składa się w twoje 
ramiona. Przyjmujesz Go już nie na 
sianie, ale w swoim sercu. Wyciąga 
Swe rączki i uśmiecha się, bo czule 
Go obejmiesz. Zdecydowałeś, że to 
jest twój najdroższy Skarb, Skarb 
Maryi i Józefa, ale przede wszyst-
kim najcenniejszy Skarb Ojca. 
Swoim przyjściem Jezus sprawił, 
że ty i ja także staliśmy się skarba-
mi Boga. Doświadczenie sytości  
i głodu, bezpieczeństwa i zagroże-
nia jest ludzkim doświadczeniem. 

Stało się też Bożym 
doświad-
czeniem.



INTENCJE  MSZALNE

Niedziela 25 grudnia
PASTERKA:
0.00  Dziękczynna w 15 r. urodzin Bartosza Nierwińskiego 

z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu
0.00  +Antoni i Antonina Przystupa oraz za zm. z rodz. 

Przystupów i Polaków
0.00  +Wacław Żelechowski – 25 r. śm., Eugenia Żelechow-

ska oraz zm. z rodz. Żelechowskich i Głębockich
0.00  +Henryka Szymborska
0.00  +Małgorzata Prawdzik, Natalia i Jerzy Cwalina
0.00  +Elżbieta Zielińska – 2 r. śm.
0.00  +Danuta i Edward Plona
0.00  +Teodora i Kazimierz Piotrowscy
MSZE ŚWIĘTE W DZIEŃ:
9.00  Za parafian
9.00  +Genowefa Konopka – greg.
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
10.30  +Ludwika Żelazna – greg.
10.30  +Stanisław Kalinowski – 24 r. śm. i za jego rodziców
12.00  Dziękczynna w 44 r. ślubu Bożeny i Zenona Przybyl-

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

12.00  +Krystyna i Eugeniusz Janczewscy
12.00  +Józef Pieńkowski
15.00 +Zofia Cwalina – 17 r. śm., Maria Cwalina – 1 r. śm.  

i Irena Pisiak
15.00 +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  O owoce ponowienia Aktu Zawierzenia Niepokalane-

mu Sercu Maryi
18.00  Za naszych parafian zmarłych w grudniu

Poniedziałek 26 grudnia
7.30  Dziękczynna w 35 r. małżeństwa Danuty i Dariusza  

z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę Matki Bożej w ży-
ciu małżeńskim i rodzinnym

7.30  Za parafian
9.00  +Janina i Ludwik Bożomańscy
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
10.30  Dziękczynna w 60 r. ślubu Heleny i Mariana z prośbą 

o dalsze błog. Boże w życiu małżeńskim i rodzinnym
10.30  +Ludwika Żelazna – greg.
12.00  Dziękczynna w 45 r. ślubu Marii i Sylwestra z prośbą  

o dalsze błog. Boże w życiu małżeńskim
15.00  +Ryszard Gugnacki – od ucz. pogrzebu
15.00  +Władysław Janusz Gwardiak – 3 r. śm. i o błog. Boże 

dla rodziny
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Wtorek 27 grudnia
7.00  +Antoni Jezusek i Agata
7.00  +Ludwika Żelazna w 1 r. śm. – greg.
9.00  +Daniel Świderski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  Dziękczynna za otrzymane łaski Boże i Matki Bożej dla 

małżonków Lucyny i Józefa Bronakowskich w 47 r. ślubu
15.00  O błog. Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodz. 

Jankowskich
15.00  +Zofia Malinowska – 1 r. śm.
18.00  +Alina Szekierda – od ucz. pogrzebu
18.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Środa 28 grudnia
7.00  +Tadeusz, Aleksandra, Tomasz i Jan
7.00  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Marian i Stefania Frąckiewicz

9.00  +Janina Konopka – 10 r. śm., Marek i Kazimierz Ko-
nopka

9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Krzysztof Kucharski – 21 r. śm. oraz za rodziców Ka-

milę i Kazimierza
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Zbigniew Zalewski
18.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Czwartek 29 grudnia
7.00  +Ludwika Żelazna – greg.
7.00  +ks. Józef Hańczyc
9.00  +Piotr Ciborowski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Zofia Skrodzka
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Witold Galanek – od ucz. pogrzebu
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Janina Malinowska – od ucz. pogrzebu
18.00  +Grzegorz Pędzich – od działu proszkowni Spółdziel-

ni Mleczarskiej „Mlekpol” w Zambrowie
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Piątek 30 grudnia
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00  +Patrycja Gierwatowska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  Dziękczynna za otrzymane przez Marię Miłosek łaski 

i błog. Boże
9.00  +Tomasz Bagiński – r. śm. i Leokadia Żebrowska
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Jadwiga Soliwoda – od ucz. pogrzebu
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  O wytrwanie w trzeźwości dla członków grupy „AA”
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Sobota 31 grudnia
7.00  +Teresa Dąbrowska
7.00  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  O zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Józefa 

i Eugenii Kamińskich w 60 r. ślubu
9.00  +Krzysztof Danielewski
9.00  +Piotr Ciborowski i zm. z rodz. Ciborowskich
15.00  Dziękczynna za otrzymane łaski, błog. Boże i opiekę 

Matki Bożej w 2022 r.
15.00  Dziękczynna za każdy przeżyty dzień z prośbą o wyba-

czenie grzechów i powrót do wiary Iwanki; za ocalenie 
od choroby i o łaskę zdrowia dla Władymira, Darii, 
Iwanki, Mariany, Nazira, Marii, Artura, Witalija, Ro-
mana, Denisa, Bogdany, Romy, Olgi, Any, Julii i Tade-
usza

18.00  +Wiesław Gniazdowski
18.00  +Kazimierz Rytel – 1 r. śm.

Niedziela 1 stycznia
0.00  +Bronisław, Stefania i Władysława Just
0.00  +Tadeusz i Halina oraz ich rodzice
9.00  Za parafian
9.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30  O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Ni-

koli w 2 r. urodzin
10.30  +Mieczysław Boguski i rodzice
12.00  +Janusz Mydłowski
12.00  +Regina i Edward Ramatowscy
15.00  O błog. Boże, ojcowskie prowadzenie i opiekę Matki 

Bożej dla rodziny Bronakowskich w 2023 r.
15.00  +Genowefa Konopka – 1 r. śm.
18.00  +Celina i Sebastian Sereda 

– w rocznicę urodzin córki  
i wnuczki

18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
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Z ŻYCIA PARAFII
n 19 XII Wincentyńska Młodzież Maryjna przyjęła 
medale Stowarzyszenia.

W Kościele otrzymuję 
życie wieczne

„Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że 
Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wiecz-
ne”. J 3, 16

Bóg tak bardzo ukochał człowieka, że stał się jednym 
z nas. Przyszedł jako małe, bezbronne dziecko w betle-
jemskiej grocie złożone na sianku. Odtąd Bóg razem  
z nami przemierza każdego dnia drogi świata.

„Bierze udział w ludzkim życiu jako jeden z nas. To 
wejście Boga czyni historię życia każdego z nas świętą. To 
ważne, gdyż często mamy pokusę myślenia, że niewiele 
znaczymy. Nie należąc do wielkich tego świata, czujemy 
się trybikiem w potężnej maszynie rzeczywistości. Życie 
wydaje się szare, monotonne, może nawet pozbawione 
głębszego sensu. Wydaje się, że mamy niewielki wpływ na 
otaczającą nas rzeczywistość (…) Jednak Bóg patrzy ina-
czej niż my. On patrzy w serce i stara się wydobyć z niego 
to, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze. Potwierdza dary, 
którymi nas wyposażył. Tak było w przypadku Maryi  
i Józefa”. Oni zaufali bezgranicznie Bogu nawet wtedy, 
gdy wyzwania, jakie przed nimi stawały, były po ludzku 
niemożliwe do wykonania i przekraczające ich siły. Warto 
zatem za ich przykładem w modlitwie poszukiwać woli 
Pana Boga w naszym życiu. 

Bóg w swoim miłosierdziu pozwala nam zobaczyć 
tylko fragment drogi, do następnego zakrętu, do drzwi, 
które na razie wydają się zamknięte. Nie musisz wiedzieć, 
co będzie dalej, jak potoczy się historia. Przecież skoro 
Bóg wzywa do podjęcia drogi, to Cię na niej nie opuści. 
Tego właśnie doświadczyli Maryja i Józef. Dzięki takiej 
wierze i zaufaniu narodził się Jezus w Betlejem. Dzięki 
takiej wierze może narodzić się również w każdym z nas”.  

A to jest właśnie droga, która prowadzi do wiecznej rado-
ści z Panem Bogiem.

Znajdźmy czas na wspólne przeczytanie fragmen-
tu Pisma Świętego opowiadającego o narodzinach Pana 
Jezusa (lub zobaczmy film na ten temat) – spróbujmy 
wczuć się w sytuację Maryi i Józefa – czego możemy się 
od nich uczyć? Jak to może zmienić naszą rodzinę?

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2023
2 stycznia, poniedziałek, godz. 1600

Rycerska 7 (1 ksiądz); Rycerska 13 (1 ksiądz);
Rycerska 16 (1 ksiądz); Rycerska 16a (1 ksiądz);
Rycerska 18 (1 ksiądz); Rycerska 20 (2 księży).

3 stycznia, wtorek, godz. 1600

Rycerska 5 (2 księży); Ks. Anny 1 (1 ksiądz);
Ks. Anny 2 (1 ksiądz); Ks. Anny 4 (2 księży); 
Ks. Anny 5 (1 ksiądz).

4 stycznia, środa, godz. 1600

Ks. Anny 7 (2 księży); Ks. Anny 8 (2 księży); 
Ks. Anny 9 (1 ksiądz); Ks. Anny 10 (2 księży).

5 stycznia, czwartek, godz. 1600

Ks. Anny 14 (2 księży); Ks. Anny 16 (3 księży); 
Ks. Anny 25 (1 ksiądz); Ks. Anny 25a (1 ksiądz).

7 stycznia, sobota, godz. 1000

Ks. Anny 3 (4 księży); Ks. Anny 21 (2 księży).
7 stycznia, sobota, godz. 1600

Ks. Anny 23 (2 księży); Ks. Anny 23a (1 ksiądz).


