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cych, począwszy od jego rezonansu 
w liturgii, która umożliwia nam 
żywy i stały dialog z Bogiem”.

Ten, kto jest uczniem Pana 
znajdzie zawsze motywację do czy-
tania Słowa Bożego. Jaką? Czytam 
Biblię żeby być wiernym Jezusowi, 
który mówi: „Pisma nie można 
odrzucić” (J 10,35). Czytam Biblię 
żeby Jezusa poznać, bo „nieznajo-
mość Pisma Świętego jest niezna-

jomością Chrystusa” (św. 
Hieronim). Czytam Biblię 
żeby być wiernym Kościo-
łowi, który zachęca „aby  
w każdym domu była Bi-
blia… by można ją było 
czytać i posługiwać się nią w 
modlitwie” (Benedykt XVI). 
Czytam Biblię żeby spotykać 
się z Bogiem, „albowiem 

w księgach świętych Ojciec, który 
jest w niebie spotyka się miłości-
wie ze swymi dziećmi i prowadzi  
z nimi rozmowę” (Dei Verbum, 
21). Czytam Biblię żeby nie zmar-
nować życia, bo każdego kto słucha 
słów Jezusa i wypełnia je, „można 
porównać z człowiekiem roztrop-
nym, który dom swój zbudował na 
skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten 
dom. On jednak nie runął, bo na 
skale był utwierdzony” (Mt 7, 24-
25).

Niech dzisiejsza Niedziela Sło-
wa Bożego będzie dla nas nowym 
impulsem do częstszego korzysta-
nia z Pisma Świętego.
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Od proboszcza

Wspominając 
ub i e g ł o t y g o -
dniowe ogólne 
p o d s u m o w a -
nie działalno-

ści naszej parafii w roku 2022 
chciałbym podkreślić, iż wspól-
nota parafialna opiera się 
przede wszystkim na udziale  
w Eucharystii oraz na umiłowa-
niu i życiu Słowem Bożym. 

Od pewnego czasu przypo-
minamy sobie, że szczególną 
wartość duchową ma nie tylko 
Msza św., ale także adoracja 
eucharystyczna. Dlatego po-
nownie zapraszam i zachęcam 
aby skorzystać z całodzienne-
go wystawienia Najświętszego 
Sakramentu, które ma miejsce  
w kościele dolnym. Nawet kil-
kuminutowa obecność przed 
obliczem Jezusa ukrytego w Eu-
charystii może odmienić nasze 
serce, a nawet przewartościować 
życie. Pod koniec lutego,  w cza-
sie niedzielnych homilii, wróci-
my do istoty i potrzeby adoro-
wania. Pomoże nam w tym nasz 
adwentowy rekolekcjonista, ks. 
Szymon Klimaszewski.

Zachwyćmy się też Słowem 
Bożym. W naszych wspólnotach 
formacyjnych sięgamy po nie 
często. Karmimy się nim poprzez 
osobistą medytację lub dzielenie 
się w grupach. Zapraszam do 
tego wszystkich parafian. Wy-
starczy wziąć Pismo Święte, 
przeczytać fragment i go rozwa-
żyć. Można to uczynić podczas 
adoracji eucharystycznej.

ks. Jacek Czaplicki

„Będziesz Biblię nieustannie 
czytał. Będziesz ją kochał więcej 
niż rodziców… Więcej niż mnie… 
Nigdy się z nią nie rozstaniesz…  
A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do 
przekonania, że wszystkie książki, 
jakie przeczytałeś w życiu, są tylko 
nieudolnym komentarzem do tej 
jedynej Księgi”.

Roman Brandstaetter, 
Krąg biblijny

Dzisiaj Kościół obchodzi Nie-
dzielę Słowa Bożego, której celem 
jest ponowne odkrywanie i po-
głębienie znaczenia Biblii w życiu 
Kościoła i w osobistym życiu czło-
wieka.

Papież Franciszek ustanowił 
Niedzielę Słowa Bożego, która ma 
się odbywać co roku w trzecią nie-
dzielę okresu zwykłego, na mocy 
Listu apostolskiego „Aperuit illis” 
wydanego 30 września 2019 r. Pa-
pież zaplanował, że będzie to dzień 
poświęcony celebracji, refleksji  
i rozpowszechnianiu Słowa. Nie-
dziela Słowa Bożego jest środkiem, 
który ma pomoc ludziom „rozbu-
dzić świadomość wagi Pisma Świę-
tego dla naszego życia jako wierzą-



n W dniu dzisiejszym modlimy 
się w intencji WSD w Łomży. Na-
szą duchowną uczelnię wspieramy 
też ofiarami materialnymi. Ser-
decznie dziękujemy ks. prał. dr. 
Zbigniewowi Skuzie za obecność, 
wspólną modlitwę i wygłoszone 
Słowo Boże.
n Dziś po Mszy św o godz. 15.00 
czyli około godz. 16.00 zaprasza-
my na koncert kolęd w wykona-
niu zespołów liturgicznych naszej 
parafii. Będziemy słuchać chóru 
parafialnego Vox Misericordiae, 
scholi dziecięcej Promyki Miło-
sierdzia oraz zespołu Ru-
chu Gloriosa Trinita. Za-
praszamy!
n Dziękujemy za udział 
uczestnikom Diecezjalne-
go Nabożeństwa Ekume-
nicznego, które odbyło się 
w naszym Sanktuarium  
w ubiegły czwartek. 
n W tym tygodniu, w so-
botę 28 stycznia, obcho-
dzimy wspomnienie św. 
Tomasza z Akwinu. Jest 
to również dzień imienin 
naszego wikariusza – ks. 
Tomasza. Składamy mu 
serdeczne życzenia imie-
ninowe i dziękujemy za 
piękną posługę. 
n Ponadto w tym tygo-
dniu wspominamy: 24 
stycznia – św. Francisz-
ka Salezego, 25 stycznia 
– Nawrócenie św. Pawła 

OgłOszeniaZ Dzienniczka...
Apostoła i 26 stycznia – św. Tymo-
teusza i Tytusa. 
n Program kolędy podajemy na 
ostatniej stronie gazetki.
Jednocześnie informujemy, że ro-
dziny, które z różnych powodów 
nie mogły przyjąć kolędy w wy-
znaczonym terminie, będziemy 
odwiedzać w sobotę 11 lutego. 
Dlatego też prosimy o zgłaszanie 
się i ustalanie godzin w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej.
n Wszystkim uczniom życzymy 
udanych ferii, a parafianom dzię-
kujemy za życzliwość i ofiarność. 
Błogosławionej niedzieli!

„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło 
wielkie. I obchodził Jezus całą Galileę, głosząc Ewan-
gelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 
słabości wśród ludu.” (Mt 4,16.23)

Pocieszające są te słowa z Ewangelii. Jezus przycho-
dzi do wszystkich, którzy siedzą w ciemności, żeby dać 
im światło czyli dać im siebie, bo to On jest światłem. 
Jego misja nie polega tylko na głoszeniu. On również 
działa. On leczy ludzi z wszelkich ich niemocy (grec-

kie „malakian”) Ile to razy ja jestem w takiej niemo-
cy? W niemocy, by kochać bliskich, by czynić dobro, 
by cokolwiek dobrego powiedzieć o innych czy nawet  
o sobie. Jak długo „siedzę w ciemności” duchowej? Tak 
przyzwyczaiłam się do tego stanu, że nawet wydaje mi 
się, że całkiem nieźle tu wszystko widzę i ogarniam. 
Dopiero zetknięcie z prawdziwym światłem pokazuje 
mi jak bardzo się myliłam. I tak jak człowiek wycho-
dzący z ciemności na światło mruży oczy z bólu tak ja, 
odczuwam ból wobec Twojej, Panie, światłości, ale jest 
to ból żalu, że tak długo bez Ciebie w tej ciemności sie-
działam. Uzdrów mnie Jezu ze wszystkiego, co chore  
i słabe we mnie.

Marta Zielińska

„Łaski, których ci udzielam, są nie 
tylko dla ciebie, ale i dla wielkiej 
liczby dusz (…). Pomimo nędzy, 
jaką jesteś, łączę się z tobą i odbie-
ram ci nędzę twoją, a daję ci miło-
sierdzie moje” Dz 723

Twoją nędzą przyobleka się Syn 
Człowieczy, Chrystus. I od tej chwili 
twoje życie staje się pięknym hym-
nem miłości. Nie ty żyjesz, ale Jezus 
w Tobie. Z łatwością rozpoznajesz, 
kiedy to On działa przez ciebie,  
a kiedy ty sam dysponujesz sobą. 
Ludzie lgną do dobroci, cierpli-
wości, hojności, która płynie przez 
twoje serce i ręce. I wiesz i mówisz: 
„to nie ja”. Zatem, czemu powstrzy-
mujesz się od pełnego poddania 
się Bożemu miłosierdziu? Czemu 
się wzbraniasz żyć pełnią wiary 
w Jezusa? Wiele źle załatwionych 
spraw, wypowiedzianych raniących 
słów, decyzji podjętych albo zbyt 
szybko albo zbyt wolno, a może  
i brak jakiegokolwiek działania… 
Ale czy to ciebie określa? Bóg w Je-
zusie Chrystusie zawalczył o twoją 
duszę, oddał wszystko, oddał to, 
co miał najdroższe – życie Swego 
Syna. Nie czas rozmyślać nad swo-
ja nędzą, czas zabrać się do pracy. 
Czas pokazać światu, że należysz 
do wieczności, która ma swój dom 
w niebie. Czas poddać się miło-
sierdziu, które przemienia. Czas 
zaświadczyć nie o swojej nędzy, ale  
o wielkości miłującego Boga.

Anna Korotkiewicz



Intencje  Mszalne

niedziela 22 stycznia
7.30  O powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosier-

dzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincji Warszaw-
skiej

7.30  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Bronisław i Stanisław Gardoccy
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30  +Ignacy Ciecierski
10.30  +Bronisława Nietupska
12.00  Za parafian
15.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błog. Boże dla Marleny i Dariusza oraz o szczęśli-
we rozwiązanie i zdrowie dla dziecka

15.00  +Stanisław Niedźwiecki – 30 r. śm.
18.00  Za zm. z rodz. Ruszczyków i Bagińskich
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

Poniedziałek 23 stycznia
7.00  +Marian Krajewski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Janina Gronostajska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Lucjan Tomaszewski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Stanisław Dworakowski – 15 r. śm.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  Dziękczynna w rocznicę urodzin Marii Staniszew-

skiej z prośbą o dalsze Boże błog i potrzebne łaski
15.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
18.00  +Henryk Szymański – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Wtorek 24 stycznia
7.00  +Krystyna Zielińska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Janina Gronostajska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  O zdrowie, potrzebne łaski i błog. Boże dla Karo-

liny
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Helena, Stefan i Henryk Kwiatkowscy
15.00  +Szczepan Matukin – 6 r. śm.
15.00  +Tadeusz Żebrowski – od rodz. Kaczyńskich
18.00  +Krystyna i Urszula w 4 r. śm. Chmielewskie
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Środa 25 stycznia
7.00  +Marian Krajewski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Ryszard Resko
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  O duchowe przygotowanie do ponowienia Aktu 

Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
9.00  +Małgorzata Prawdzik – od kolegi Konika
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Piotr Ciborowski – od ucz. pogrzebu
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Haliny Kadłubowskiej 

w 93 r. urodzin
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

czwartek 26 stycznia
7.00  +Mieczysław Dziekoński – wsp. urodzin
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.

9.00  +Henryk Klimowicz – 15 r. śm. (nabożeństwo ża-
łobne)

9.00  +Stanisław Jurski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  O błog. Boże, wiarę i dar przyjaźni dla Zuzanny 

Chojnowskiej w 20 r. urodzin
15.00  Za zmarłego dawcę organów
15.00  Ryszard Gugnacki – od ucz. pogrzebu
18.00  O zdrowie i potrzebne łaski dla Marty w 28 r. uro-

dzin
18.00  +Helena Urbanek – 5 r. śm., Zdzisław i Antoni 

Urbanek
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

Piątek 27 stycznia
7.00  +Bronisław Tarłowski – 24 r. śm.
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Ireneusz Chrostowski – od ucz. pogrzebu
9.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  O błog. Boże i zdrowie dla Mateusza
15.00  +Genowefa, Józef, Stanisław i Kazimierz Rogińscy
15.00  +Krystyna Walczyk – 3 r. śm.
15.00  +Stanisław Gudelski – greg.
18.00  O błog. Boże i dar wytrwania w trzeźwości dla 

członów grupy „AA”
18.00  +Antonina Przystupa – 34 r. śm. (nabożeństwo 

żałobne)
 

sobota 28 stycznia
7.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. Tomasza 

– od ministrantów
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. Tomasza 

– od Odnowy w Duchu Świętym
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla rodz. Charubinów
9.00  +Czesław Wasilewski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Jan Kazimierz Pietrzyk
15.00  +Leokadia – 7 r. śm. i Mieczysław Klim oraz zm.  

z rodz. Klimów
18.00  +Lucjan Ciuchta – 10 r. śm.
18.00  +Karol Korzeniecki – 9 r. śm.
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

niedziela 29 stycznia 
7.30  Za parafian
7.30  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Teresa Gorsztka
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30  +Witold Galanek -od ucz. pogrzebu
10.30  +Józefa Kuczyńska – 18 r. śm. i Bolesław
12.00  +Zofia Rudnicka – 3 r. śm.
12.00  +Stanisław Ciecierski – 5 r. śm.
12.00  Za zm. z rodz. Przyborowskich, Konopków i du-

sze w czyśćcu cierpiące
15.00  Dziękczynna w 50 r. ślubu Teresy i Kazimierza 

Milewskich z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu 
małżeńskim

15.00  +Józef Pieńkowski
15.00  +Grzegorz Pędzich – od działu proszkowni Spół-

dzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Zambrowie
18.00  Za zmarłych w styczniu
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2023
23 stycznia, poniedziałek, od godz. 1600

Prusa 18 (1 ksiądz); Prusa 19 (1 ksiądz); 
Prusa 21 (1 ksiądz); Prusa 23 (1 ksiądz);
Bema 7 (1 ksiądz)

24 stycznia, wtorek, od godz. 1600

Bema 5 (2 księży); Słowackiego 2 (1 ksiądz);
Słowackiego 3 (2 księży)

25 stycznia, środa, od godz. 1600

Słowackiego 4 (1 ksiądz); Słowackiego 5 (1 ksiądz) 
Słowackiego 7 (1 ksiądz); Słowackiego 8 (2 księży)

26 stycznia, czwartek, od godz. 1600

Słowackiego 9 (2 księży); Słowackiego 10 (1 ksiądz); 
Słowackiego 11 (2 księży) 

27 stycznia, piątek, od godz. 1600

Wyszyńskiego 2 (1 ksiądz); Wyszyńskiego 2a (2 księży); 
Wyszyńskiego 6 (1 ksiądz)

28 stycznia, sobota, od godz. 1000

Szosa Zambrowska 102 (2 księży);
Moniuszki 2 (1 ksiądz)

30 stycznia, poniedziałek, od godz. 1600

Zawadzka 42 (1 ksiądz); Zawadzka 44 (1 ksiądz);
Zawadzka 46 (1 ksiądz); Zawadzka 48 (1 ksiądz); 
Zawadzka 50 (1 ksiądz)

31 stycznia, wtorek, od godz. 1600

Moniuszki 4 (1 ksiądz); Moniuszki 6 (2 księży); 
Zawadzka 52 (2 księży); Mickiewicza (budownic-
two indywidualne) (1 ksiądz)

01 lutego, środa, od godz. 1600

Sikorskiego (budownictwo indywidualne) 
– od ronda Lutosławskiego (1 ksiądz)
– od Al. Legionów (1 ksiądz);
Spółdzielcza 29 (1 ksiądz); Spółdzielcza 30 (1 ksiądz); 
Spółdzielcza 31 (1 ksiądz); Spółdzielcza 32 (1 ksiądz)

02 lutego, czwartek, od godz. 1600

Moniuszki 8 (2 księży); Moniuszki 14 (2 księży); 
Mickiewicza 63 (1 ksiądz)

04 lutego, sobota, od godz. 1000

Pana Tadeusza i Konrada Wallenroda (budownictwo 
indywidualne) (1 ksiądz); Moniuszki 10 (1 ksiądz); 
Moniuszki 16 (1 ksiądz); Mickiewicza 10 (1 ksiądz)

04 lutego, sobota, od godz. 1000

Mickiewicza 12 (2 księży); Moniuszki 12 (1 ksiądz)

Z życia parafii n Wincentyńska Młodzież Ma-
ryjna wspólnie kolęduje domy  
i rodziny członków stowarzysze-
nia.

n 15 I – Spotkanie opłatkowe Krę-
gów Domowego Kościoła.

n 15 I – II formacyjne spotkanie 
na Szlaku Trynitarzy: „Służba try-
nitarza we wspólnocie Gloriosa 
Trinità”.

Apostołowie po 
zesłaniu Ducha 
Świętego ruszy-
li w świat głosić 

Dobrą Nowinę o Jezusie. Także każdy ochrzczony jest 
do tego powołany, aby w swoim środowisku, świad-
czyć o Bożej miłości i sensie ofiary Jezusa Chrystusa.

Warto się zastanowić, jakie daję świadectwo in-
nym? Czy przez to, co robię, mówię, daję świadectwo 
o Bogu i tym samym przyczyniam się do budowania 
Kościoła? A może lepiej nie brać ze mnie przykładu?

Każdy z nas jest komórką w Ciele Chrystusa. Czy 
jesteśmy żywymi komórkami, w których tętni życie 
Boże? A może jestem już komórką, w której doszło 
do zakażenia złem tak dalece, że zarażam następne, 
jeszcze zdrowe komórki Kościoła.

Dla Pana Boga, dla Kościoła to nie jest obojętne 
kim jestem, jak żyję, jakie podejmuję decyzje.

W modlitwie porozmawiaj z Jezusem o sobie. 
Pomyśl i zapisz, co mogę zrobić, aby coraz bardziej 
żyć miłością: do małżonka, dzieci, przyjaciół i zna-
jomych, ludzi z otoczenia. Zacznij to wprowadzać 
w życie.

Buduję Kościół 
w każdej chwili życia

„Dopiero tam, gdzie dostrzegamy Boga, zaczynamy 
żyć naprawdę. Dopiero tam, gdzie w Chrystusie spoty-
kamy żywego Boga, uczymy się, czym jest życie. Nie 
jesteśmy bezsensownym i przypadkowym produktem 
ewolucji. Każdy z nas jest owocem myśli Boga. Każdy 
jest chciany, kochany i potrzebny”.

Youcat, Kurs wiary, s. 22.


