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Od proboszcza

W nadchodzą-
cym tygodniu, 
poprzedzającym 
rozpoczęcie Wiel-

kiego Postu, wyróżnia się szcze-
gólnie data 14 lutego. Tego dnia 
Kościół obchodzi święto świętych 
Cyryla i Metodego patronów Euro-
py, a zarazem wspomina św. Wa-
lentego patrona zakochanych. 

Patronów Słowian i ich rolę 
rozpowszechnił św. Jan Paweł II 
mówiący często o dwóch ducho-
wych płucach Europy: wschodnim 
i zachodnim. W epoce, którą prze-
żywamy obecnie odnoszenie się do 
wielkich postaci, które symbolizują 
wartości podstawowe kontynentu, 
wydaje się nieodzowne. W cza-
sach zamętu etycznego i postmo-
dernizmu, jasne przesłanie miłości 
Chrystusa do każdego człowieka, 
na której ufundowano Europę, jest 
swoistym kołem ratunkowym dla 
naszej cywilizacji. Każdy z nas, po-
przez wierność Ewangelii, formację 
i modlitwę, jest w stanie dołożyć ce-
giełkę do tej pięknej budowli. 

Przejawem kultury popularnej 
są tak zwane walentynki. Wiele 
osób, zwłaszcza młodych, nie do 
końca uświadamia sobie, że mi-
łość jest czymś więcej niż owa od-
miana amerykańskiej popkultury 
przeszczepianej na grunt europej-
ski. Papież Franciszek wspomina w 
swoim nauczaniu o kulturze tym-
czasowości. Niestety zakrada się ona  
w przestrzeń relacji małżeńskiej czy 
rozbija kontakty młodych dziew-
cząt i chłopców. Wypada nam się 
modlić o prawdziwą miłość. Niech 
wstawiają się za nami w tej modli-
twie Patroni Starego Kontynentu.

ks. Jacek Czaplicki

Miłość jest ważnym uczu-
ciem, które jest obecne w różnych 
aspektach życia. Ludzie w swoich 
dziejach wyrażali ją poprzez dzieła 
literatury, poezji, muzyki i sztuki.

Przykładem niech będzie Bi-
blia, która w Psalmie 18. opowia-
da o miłości Boga do człowieka,  
a w Liście do Koryntian, w 13. roz-
dziale, wymienia przymioty miło-
ści. Bóg jest miłością i wszystko co 
czyni, czyni z miłości. Bóg miłuje 
człowieka, a jego miłość jest wi-
doczna w Jego przykazaniach.

W Nowym Testamencie mi-
łość jest uważana za najważniejsze 
przykazanie i jest związana z po-
stacią Jezusa Chrystusa. Chrystus 
pokazał nam miłość Boga, jak 
bardzo Bóg jest gotów poświęcić 
się dla naszego zbawienia. Bóg 
pragnie, abyśmy kochali naszych 
bliźnich tak jak siebie samego  
i abyśmy żyli w pokoju i miłości.

Szczyt miłości Boga do czło-
wieka jest widoczny w Eucharystii. 
W Eucharystii Bóg daje nam swo-
jego Syna jako pokarm dla naszej 
duszy i ciała. To właśnie w Eucha-

rystii Bóg ukazuje nam swoją mi-
łość w najwyższym stopniu, dając 
nam siebie samego. Miłość Boga 
do człowieka jest również widocz-
na w Jego miłosierdziu. Bóg jest 

miłosierny i przebacza 
nam nasze grzechy, jeśli 
tylko zwrócimy się do 
Niego z pokorą i skruchą.

Także wiele doku-
mentów Kościoła Ka-
tolickiego szczegółowo 
traktuje o miłości osobi-
stej i społecznej. Można 
tu wymienić chociażby:  
„Deus Caritas Est” – en-

cyklika Benedykta XVI, w której 
papież rozważa naturę miłości 
Boga i miłości między ludźmi; 
„Familiaris Consortio” – Adhorta-
cja apostolska Jana Pawła II o za-
daniach rodziny chrześcijańskiej 
w świecie współczesnym; „Mater 
et Magistra” – encyklika papie-
ża Jana XXIII, w której przedsta-
wia rolę Kościoła w promowaniu 
sprawiedliwości i miłości spo-
łecznej; „Sollicitudo Rei Socialis” 
– encyklika papieża Jana Pawła II,  
w której mówi o odpowiedzialno-
ści każdego człowieka za losy spo-
łeczeństwa i konieczności budo-
wania społeczeństwa opartego na 
miłości i solidarności; „Laudato si”  
– encyklika papieża Franciszka,  
w której mówi o odpowiedzialno-
ści człowieka za ochronę środowi-
ska naturalnego i potrzebie miło-
ści do stworzenia. 

Tadeusz Kowalewski

Szczyt miłości Boga



n W dniu dzisiejszym po Mszy 
św. o godz. 12.00, czyli około 
godz. 13.00 odbędzie się spektakl 
teatralny „Boże Narodzenie na 
dworcu”, który będzie wystawiony 
przez naszą grupę teatralną „Do-
lina Miłosierdzia”. Zapraszamy do 
auli św. Jana Pawła II.
n W imieniu grupy teatralnej pra-
gnę zaprosić do zaangażowania 
się w nowy spektakl – misterium 
pasyjne pod tytułem: „Widzę nie-
bo otwarte”. Chodzi konkretnie  
o aktorów-amatorów, którzy chcą 
współtworzyć to widowisko. Spo-
tkanie organizacyjne odbędzie się 
jutro, tj. w poniedziałek, 13 lutego 
po Mszy św o 18.00 oraz w piątek, 
17 lutego br. także po Mszy św.  
o 18.00. 
n We wtorek, 14 lutego o 17.00 
zapraszamy na Krąg Biblijny po-
święcony Hymnowi o Miłości św. 
Pawła, organizowany przez Civi-
tas Christiana. Wejście do siedziby 
Stowarzyszenia, tj. sali przy zakry-
stii kościoła górnego, od strony 
plebanii. Spotkanie poprowadzi 
ks. Mateusz.
n W niedzielę, 19 lutego po Mszy 
św. o 15.00 spotkanie kandydatów 
do sakramentu bierzmowania. 
Natomiast w niedzielę, 26 lutego 
po Mszy św. o 15.00 spotkanie for-
macyjne dla ich rodziców. 
n W niedzielę, 19 lutego będzie-
my gościć w naszym Sanktuarium 
ks. Jacka ze Zgromadzenia Księ-
ży Misjonarzy i siostry szarytki. 
Wprowadzą nas w istotę i przebieg 
Nowenny ku czci Niepokalanej 
Objawiającej Cudowny Medalik. 
Nowenna jest peregrynacją Cu-

OGŁOSZENIAZ Dzienniczka...
downego Medalika i trwa od listo-
pada 2021 roku do listopada 2030 
roku. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w Mszach św.
n W sposób nieoczekiwany utra-
ciliśmy część kontaktów do ro-
dzin, które chciały nas przyjąć po 
kolędzie wczoraj, czyli w sobotę, 
11 lutego. Chcielibyśmy odwiedzić 
was w tym tygodniu. Zapraszamy 
jeszcze raz do zakrystii w celu 
omówienia daty i godziny. 
n W tym tygodniu, we wtorek  
14 lutego święto św. Cyryla i Me-
todego – patronów Europy oraz 
wspomnienie św. Walentego. Za-
kochanych jak też cały kontynent 
europejski polecajmy w modli-
twach.
n Zakończyliśmy wizytę duszpa-
sterską czyli kolędę. Słowo pod-
sumowania w niedzielę, 26 lutego.
n Dziękujemy za życzliwość  
i ofiarność. Wszystkim życzymy 
dobrego tygodnia i błogosławio-
nej niedzieli. Zachęcamy do prze-
czytania kolejnego numeru naszej 
gazetki parafialnej Misericordia.

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 
nadto jest, od Złego pochodzi”. (Mt 5, 37)

Pismo Święte już od samego początku wskazuje 
na wartość słowa. „Na początku było Słowo”, „a Sło-
wo ciałem się stało”. A w dzisiejszej ewangelii Jezus 
mówi, aby moja mowa była „Tak, tak; nie, nie”. Po 
pierwsze zachęca mnie to do tego, aby nie używać 
zbyt wielu słów. Nie tłumaczyć zbędnie, nie chcieć 
„zabłysnąć” w mowie. Mam mówić jasno i krótko.  

I mam mówić tak jak jest, prawdę. Moja mowa ma zga-
dzać się z tym co czuję, myślę i co wyznaję. Nie mogę 
kłamać. Za moją mową mają iść czyny potwierdzają-
ce to, co mówię. I nic nadto. Dlaczego Jezus dzisiaj mi 
przypomina, że słowo ma taką wartość? Że musi być 
prawdziwe, proste i skuteczne? Że inna mowa nie po-
chodzi od Boga? Może dlatego, że w moim życiu dużo 
jest niepotrzebnych słów. Dużo narzekania, dużo krzy-
ku, dużo tłumaczenia się, usprawiedliwiania, obrony 
swoich racji... A to wszystko beż żadnego pożytku dla 
mnie i dla moich bliźnich. Dziś Jezus uczy mnie bar-
dziej milczeć niż mówić.

Marta Zielińska

„Dziś byłam w przepaściach 
piekła (…) jest to miejsce wielkiej 
kaźni (…) utrata Boga, ustawicz-
ny wyrzut sumienia, nigdy się 
już ten los nie zmieni; jest ogień, 
który będzie przenikał duszę, ale 
nie zniszczy jej (…), ustawiczna 
ciemność, straszny zapach duszą-
cy, (…) ustawiczne towarzystwo 
szatana (…), straszna rozpacz, 
nienawiść Boga, złorzeczenia, 
przekleństwa, bluźnierstwa. Każ-
da dusza czym grzeszyła, tym jest 
dręczona.” Dz 741

Jako człowiek zostałeś stwo-
rzony przez Boga do wielkich  
i pięknych rzeczy. Przeczuwasz to, 
ale nie mogąc objąć tej wielkości, 
nierzadko ją w sobie porzucasz. 
Porzucasz własną duszę, dzie-
ło Bożej miłości, Bożego głosu  
w twoim ludzkim sercu. Kto zaj-
mie się duchem twojej osoby? 
Może to uczynić Bóg lub Jego 
przeciwnik. Może powiesz: Boga 
nie ma, jestem wolny – nawet 
sumieniu nie wolno mnie ogra-
niczać. Choć ochrzczony, zapo-
minasz o tym, jak wielkiego masz 
Boga. Kościół ciebie nudzi, cza-
sem odchodzisz, by szukać cie-
kawszych zajęć. Gdzie? Tam, gdzie 
nie ma Boga. Tak, wyobraź sobie, 
są takie miejsca. To te przestrze-
nie, gdzie wybierasz nienawiść, 
złorzeczenie, przekleństwo…

Anna Korotkiewicz

28 VI – 6 VII 
2023

PIELGRZYMKA
do LIBANU
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INTENCJE  MSZALNE

—   JEZU, UFAM TOBIE   —

Niedziela 12 lutego
7.30  +Helena i Tadeusz Grabowscy
7.30  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
9.00  +Jadwiga – 44 r. śm., Henryk i Jan Chomen-

towscy
10.30  +Witold Sochalski – 1 r. śm.
10.30  + Weronika, Stanisław, Agnieszka i  Edward 

Krupka
12.00  +Teresa Dąbrowska – od osób, które nie mogły 

wziąć udziału w pogrzebie
12.00  +Witold Galanek – greg.
15.00  +Krystyna Giszterowicz – od ucz. pogrzebu
15.00  +Franciszek, Marianna, Stanisław Szabłowscy
18.00  Za parafian

Poniedziałek 13 lutego
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  Dziękczynna Bogu za otrzymane łaski w rodz. 

Milewskich
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
9.00  +Stanisława i Romuald Klimaszewscy
15.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla Hanny  

w 63. r. urodzin
15.00  +Antoni Orłowski  – od koleżanek z pracy
15.00  +Witold Galanek – greg.
18.00  O nawrócenie i trzeźwość dla Mieczysława
18.00  +Halina Gierłowska
18.00  +Krystyna 8 r. śm. i Jerzy Szczepkowscy
 

Wtorek 14 lutego
7.00  O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 

Zofii Przesław w 4 r. urodzin
7.00  +Krystyna Kamińska, Maria Karaszewska
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
9.00  +Wacław Sokołowski – 1 r. śm.
15.00  + Józef Cepowicz 1 r. śm., Helena, Jan i Wie-

sław Cepowicz
15.00  +Kazimierz Jankowski
15.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
18.00  O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Anny  

w r. urodzin
18.00  +Eugenia Surawska
18.00  +Witold Galanek – greg.

Środa 15 lutego
7.00  +Agata Pomichowska 25 r. śm., Antoni Jezu-

sek, Antoni Pomichowski
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
9.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  +Mieczysław Malinowski r. śm.
15.00 +Witold Galanek – greg.
15.00  +Marcin Przestrzelski – od ucz. pogrzebu
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Stanisław Jerzy Żelazny 13 r. śm.
18.00  +Alina Narożna – od ucz. pogrzebu
18.00  +Jolanta Olszewska

Czwartek 16 lutego
7.00  +Genowefa Kroll – od ucz. pogrzebu
9.00  Dziękczynna i o błogosławieństwo Boże dla 

Nikoli w 8 r. urodzin
9.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
15.00  +Lucjan Tomaszewski
15.00  +Jan Pieńkowski – od ucz. pogrzebu
15.00  +Stanisław Grabowski
15.00  +Antoni Orłowski – od pracowników Przed-

szkola nr 15
18.00  O błog. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha 

Świętego dla Urszuli Wądołkowskiej w dniu 
urodzin od zespołu wspólnoty GT

18.00  +Witold Galanek – greg.

Piątek 17 lutego
7.00  + Henryka Anna Szymborska 1 r. śm.
7.00  +Bogdan Mścichowski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Bogusław Andrzejczyk i Stanisław
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
9.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
15.00  +Witold Galanek – greg.
15.00  Dusze w czyśćcu cierpiące
18.00  +Stefan Muzyk 32 r. śm.
18.00  +Bożena Stokowy – od ucz. pogrzebu
18.00  + Jan Malinowski r. śm.
18.00  + Waldemar Leszko

Sobota 18 lutego
7.00  + Jerzy Rutkowski
7.00  +Zofia, Maria i Jan Waniewscy
9.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla 

Bożeny Dardzińskiej z okazji urodzin
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
9.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
15.00  +Joanna Kaczyńska 14 r. śm.
15.00  +Helena i Tadeusz Cwalina
15.00  +Witold Galanek – greg.
18.00  +Marta Dardzińska 27 r. śm.
18.00  W intencji Rodzin Szenstackich
 

Niedziela 19 lutego
7.30  +Anna Reska
7.30  Za parafian
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
9.00  +Irena Żelazna 24 r. śm., Bogdan Żelazny
9.00  +Jan Wądołowski 2 r. śm.
10.30  +Ireneusz Ciecierski
10.30  +Jerzy Czerwonka 4 r. śm.
12.00 +Kamil Makać 3 r. śm.
12.00 +Witold Galanek – greg. 
15.00  +Zofia Borawska 11 r. śm. i rodzice Aleksandra 

i Piotr
15.00  +Dorota Jastrzębska – od prac. aptek
18.00  +Alina Siekierda – od ucz. pogrzebu
18.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
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Wiara w Kościół 
– wiarą w Boga

„W naturze człowieka leży to, że szuka Boga. Całe 
jego dążenie ku prawdzie i szczęściu jest ostatecznie 
poszukiwaniem tego, co będzie go całkowicie pod-
trzymywać, co go całkowicie zadowoli, całkowicie po-
chłonie. Człowiek dopiero wtedy jest w pełni sobą, gdy 
znalazł Boga. Kto szuka prawdy, szuka Boga, czy jest 

tego świadomy, 
czy też nie”.

św. Teresa Bene-
dykta od Krzyża 
– Edyta Stein za: 

Youcat, nr 3.

Wiara w Kościół oznacza wiarę w Emmanuela, 
Boga, który jest z nami. Wiara w Kościół pozwala mi 
czerpać z tego, co Kościół oferuje. To niezwykłe, kiedy 
patrząc na mój namacalny Kościół, obcując z ludźmi, 
którzy są mi w nim dani, doświadczając sakramentów 
– dotykam Boga.

Na czym polega żywa wiara? Na jej pogłębianiu, 
czyli pracy nad sobą i otwarciu na to, co Bóg mi zsyła 
przez Kościół, bliźniego; na to, co Bóg do mnie mówi.

Boga można usłyszeć w różnych momentach na-
szego życia. Często w prostych zdarzeniach dnia co-

Z ŻYCIA PARAFII

dziennego, np. w naszych dzieciach, w ich uśmiechu 
i wspólnej zabawie. A czasami, gdy nas przepraszają 
za swą dziecięcą niefrasobliwość, a nawet, gdy kłamią 
ze strachu, że je skarcimy. Bóg mówi dyskretnie, ale 
zawsze o tym samym! Że nas kocha i chce, byśmy się 
kochali.

Doświadczenie Boga w Kościele to zaufanie  
w miłość, która czasem gdzieś się schowała, bo zbudo-
waliśmy mury i nie potrafimy ich zburzyć. Owe mury 
budujemy całe życie. Dlaczego? ze strachu?, z powodu 
fałszywego przekonania, że jesteśmy idealni?, czy rów-
nie fałszywego złego myślenia o sobie? Skutkiem tego 
jest trwanie w niepewności i niepokoju.

Budowanie Kościoła w domu to budowanie wspól-
noty żywej wiary, która zawiązuje się w chwili rozpo-
częcia prawdziwej rozmowy, której nie sposób prowa-
dzić bez miłości. Wówczas niezawodnie Duch Boży 
przychodzi z pomocą, przynosząc swoje owoce. Prócz 
miłości ma dla nas radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, łagodność, opanowanie. Czyż można to 
odrzucić?

Porozmawiajcie o Kościele i swojej wierze  
w Boga. Co lubię w Kościele, a czego nie lubię? Bez 
komentarza, uwag, dopowiedzeń. Jeśli Twoje dzie-
ci są starsze – opowiedz im o swoim przeżywaniu 
wiary w Boga. Opowiedz im o swoich zwątpieniach 
i trudnościach.

n 4 lutego podczas Mszy świę-
tej sprawowanej w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łomży 
na ręce ks. Jacka Czaplickiego 
konsekrowani członkowie naszej 
wspólnoty odnowili swą prywatną 
Konsekrację dla Ruchu Gloriosa 
Trinita. Tę uroczystość poprze-
dziła Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu z modlitwą uwielbienia 
i uroczystym błogosławieństwem.


