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Od proboszcza

Zbliża się czas 
Wielkiego Po-
stu. Przed nami 
Środa Popielco-
wa. Jak co roku 

usłyszmy pouczenie, że „prochem 
jesteś i w proch się obrócisz”, a 
przez to dostrzeżemy kruchość 
naszej egzystencji. Czy lubimy 
Wielki Post? Czy lubimy sam post 
lub wyrzeczenia? Myślę, że wielu 
z nas tak. Człowiek bowiem czuje 
się szczęśliwszy, napełniony więk-
szym spokojem, kiedy ma mniej, 
zużywa tylko trochę i wystarcza 
mu tyle, ile w rzeczywistości po-
trzebuje. W sensie duchowym 
można powiedzieć, że na końcu 
naszych wyrzeczeń, czeka sam 
Bóg. Im więcej w nas łaski,  mniej 
egoizmu, tym mocniej dotyka 
nas Jego paląca miłość. 
W naszym Sanktuarium będzie-
my mieli sposobność, jak co roku, 
do udziału w wielkopostnych na-
bożeństwach. Przygotowujemy je 
zarówno dla dorosłych, młodzie-
ży jak i dla dzieci. Zapraszamy 
do udziału w Drodze Krzyżowej 
i w Gorzkich Żalach. Zachęca-
my do częstszego praktykowania 
modlitwy, postu i jałmużny. Do 
mocniejszego zaprzyjaźnienia się 
ze Słowem Bożym. Za kilka dni 
wrócimy do tematu adoracji eu-
charystycznej poprzez słowo, któ-
re wygłosi ks. Szymon, nasz ad-
wentowy kaznodzieja. Ale żeby 
nauczyć się adorować, trzeba 
zacząć adorować! Może udział  
w chociażby kilkuminutowym 
spotkaniu z Jezusem Euchary-
stycznym będzie jednym z wiel-
kopostnych postanowień?

ks. Jacek Czaplicki

W szczególnym okresie po-
kutnym, który rozpoczniemy  
w najbliższą Środę Popielcową, 
nie zapominajmy o innych, ale też 
pamiętajmy o sobie. Co mogę zro-
bić dla siebie, by być bliżej Boga? 
Pomocne mogą być dla nas dobre 
uczynki, takie jak modlitwa, post  
i jałmużna.

Wewnętrzna pokuta chrze-
ścijańska może wyrażać się w jał-
mużnie, poście i modlitwie. Są to 
formy podkreślane przez Pismo 
Święte i Ojców Kościoła. Przez nie 
zwracamy się do Boga, ale pod-
kreślamy też miłość do Niego i do 
bliźniego. One wyrażają nawróce-
nie czyli poprawę życia.

W Nowym Testamencie czy-
tamy, aby nieustannie się modlić 
(por. 1 Tes 5,17). Niezmordowa-
ny zapał, wbrew naszemu znuże-
niu i lenistwu, może płynąć tylko  
z miłości do Boga. Można modlić 
się często i gorąco, w każdym mo-
mencie życia, w każdym wieku. 
Nic nie jest tak ważne, jak rozmo-
wa z Bogiem. To ona sprawia, że to 
co niemożliwe, staje się możliwe, 
to, co trudne – łatwe. Stary Testa-
ment jest jej przedziwnym skarb-

cem, np. Księga Psalmów. Modli-
twa jest niezbędnym warunkiem 
posłuszeństwa przykazaniom Bo-
żym.

Wielki Post to specjalny czas 
praktyki pokutnej i wspominania 
śmierci Jezusa. Gdy pościsz, „na-
maść sobie głowę i umyj twarz” 
(Mt 6,17). To czas odpowiedni 

dla ćwiczeń 
duchowych, 
liturgii po-
kutnej, piel-
g r z y m e k . 
Droga na-
w r ó c e n i a  
i pokuty zo-
stała pięknie 

ukazana w przypowieści o synu 
marnotrawnym (Łk 15,11-24). 

Jałmużna to pobożny uczynek, 
którego nie powinniśmy wykony-
wać na pokaz czy dla oklasków… 
(por. Mt 6,1). Mogą to być słowa 
pocieszenia, rady, gesty życzliwo-
ści, a nawet uśmiech. „Jałmużna 
uwalnia od śmierci i oczyszcza 
z każdego grzechu. Ci, którzy 
dają jałmużnę, nasyceni będą ży-
ciem…” (Tb 12,9). Ona jest wyni-
kiem postu i modlitwy. Emanuje.

Do pełnienia powyższych 
form uczynków zaprasza nas sam 
Chrystus, abyśmy, naśladując Go, 
stali się w pełni Jego uczniami  
i podążali za Nim. 

– Czy przyjmiesz zachętę sa-
mego Mistrza, czy pozostaniesz na 
nią obojętny…?

Monika Skrodzka

Znajdź czas dla siebie, w sobie…



n Dziś gościmy w Sanktuarium ks. 
Jacka ze Zgromadzenia Księży Mi-
sjonarzy i siostry szarytki. Wpro-
wadzają nas oni w istotę i przebieg 
Nowenny ku czci Niepokalanej 
Objawiającej Cudowny Medalik. 
Nowenna jest peregrynacją Cu-
downego Medalika i trwa od listo-
pada 2021 roku do listopada 2030 
roku. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w Mszach św.
n W najbliższą niedzielę, 26 lute-
go gościć będziemy ks. Szymona 
Klimaszewskiego, naszego ad-
wentowego rekolekcjonistę, który 
wprowadzi nas w istotę adoracji 
eucharystycznej. Zapraszamy!
n Organizujemy pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej w dniach 16-23 lip-
ca br. Szczegóły i zapisy w zakrystii  
u ks.  Tomasza. 
n W najbliższą środę, 22 lutego 
przypada Popielec. Oznacza to, że 
rozpoczynamy okres liturgiczny 
Wielkiego Postu. Tego dnia za-
chowujemy tzw. post ścisły (jeden 
posiłek do syta) i wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych.  
W naszym Sanktuarium Msze św.  
w porządku niedzielnym (7.00; 
9.00; 10.30; 12.00; 15.00 i 18.00), 
oprócz Mszy o 7.00 z racji dnia 
pracy. W czasie liturgii, po homi-
lii, odbędzie się poświęcenie po-
piołu oraz obrzęd posypania nim 
głów. Okres Wielkiego Postu trwa 
od Środy Popielcowej do Mszy św. 
Wieczerzy Pańskiej.
n Zachęcamy do podjęcia uczyn-
ków pokutnych w duchu modlitwy, 
postu i jałmużny. Zapraszamy do 

OgłOszeniaZ Dzienniczka...
udziału w nabożeństwach wielko-
postnych:
– środa o 17.30 – Droga Krzyżowa 

z udziałem dzieci,
– czwartek o 17.30 – Gorzkie Żale 

dla wszystkich z udziałem mło-
dzieży,

– piątek po Mszy św. o 9.00 – Dro-
ga Krzyżowa dla wszystkich,

– piątek o 17.30 – Droga Krzyżowa 
dla wszystkich i z udziałem mło-
dzieży,

– piątek po Mszy św. o 18.00 – 
Droga Krzyżowa dla wszystkich

– niedziela o 17.30 – Gorzkie Żale 
dla wszystkich 

n Rekolekcje wielkopostne od-
będą się w naszym Sanktuarium  
w dniach od 1 do 4 kwietnia. Po-
prowadzą je wspólnie ks. Andrzej 
Surdykowski i ks. Marek Żmijewski 
z Centrum Ewangelizacji Dobrego 
Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 
n Od pierwszej Niedzieli Wielkie-
go Postu, 26 lutego, rozpoczynamy 
w naszym kościele krótką kate-
chezę liturgiczną (mistagogiczną). 
Przed każdą Mszą św. wysłucha-
my 3-minutowej katechezy, która 
wprowadzi nas w jeden ze znaków 
liturgicznych lub w jedną z części 
Mszy św. Celem jest głębsze rozu-
mienie przez nas istoty Eucharystii.
n Dziękujemy za życzliwość i ofiar-
ność. Wszystkim życzymy dobrego 
tygodnia i błogosławionej niedzieli. 
Spotykamy się w Środę Popielcową, 
aby godnie rozpocząć Wielki Post. 
Zachęcamy do przeczytania kolej-
nego numeru naszej gazetki para-
fialnej Misericordia.

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami 
Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On spra-
wia, że słońce Jego wschodzi.” (Mt 5, 44-45)

Rzeczywiście łatwo jest kochać tych, którzy mnie 
kochają, są dla mnie dobrzy i mili. Ale jeśli ktoś mi 
„nastąpi na odcisk” to jest dla mnie niewygodny i 
jakoś spontanicznie, z własnej woli nie mam ochoty 
być dla niego miła, a co tu mówić o kochaniu. A Jezus 
mówi inaczej: kochaj nieprzyjaciół, kochaj tych, któ-

rzy, cię prześladują. – Dlaczego mam robić coś, co jest 
niezgodne z moją naturą? Właśnie dlatego mam to 
robić, bo to jest niezgodne z moją naturą, naturą „sta-
rego człowieka” i gdy nie wychodzi mi to „miłowanie” 
to znaczy, że „stary człowiek” jeszcze we mnie żyje  
i dobrze się ma. Jezus zaprasza bym stała się „nowym 
człowiekiem”, który ma inną naturę niż moja, ma na-
turę boską. Kiedy naprawdę sercem i duszą przyjmę 
boską naturę, to bez problemu i z łatwością będę mo-
gła modlić się za moich prześladowców, tak jak Jezus 
na krzyżu. I o to Jezusowi chodzi. Miłość nieprzyja-
ciół to wyznacznik tego, czy żyję już nowym życiem 
w Duchu, czy jeszcze siedzi we mnie „stary człowiek” 
i domaga się rewanżu.

Marta Zielińska

„Dziś byłam w przepaściach 
piekła (…) jest to miejsce wielkiej 
kaźni (…) utrata Boga, ustawiczny 
wyrzut sumienia, nigdy się już ten 
los nie zmieni; jest ogień, który bę-
dzie przenikał duszę, ale nie znisz-
czy jej (…), ustawiczna ciemność, 
straszny zapach duszący, (…) usta-
wiczne towarzystwo szatana (…), 
straszna rozpacz, nienawiść Boga, 
złorzeczenia, przekleństwa, bluź-
nierstwa. Każda dusza czym grze-
szyła, tym jest dręczona.” Dz 741

Czy rzeczywiście przez całą 
wieczność chcesz być oddzielony 
od miłosiernego Ojca? 

Nie myśl, że piekła nie ma. 
Faustyna jasno usłyszała, że w pie-
kle jest najwięcej dusz, które za-
przeczały jego istnieniu. Bóg chcąc 
ciebie przekonać, jak bardzo ko-
cha, pozwala prostej dziewczynie 
zobaczyć tę trudną rzeczywistość. 
Jeśli doczytasz tekst Dzienniczka, 
to przekonasz się, że jej modlitwy 
– wraz z wizją piekła, którą ujrza-
ła – wzmogły się, by więcej dusz 
stało się od tego koszmaru wol-
nymi. O co prosiła zakonnica? O 
nawrócenie grzeszników. Zarów-
no ty, jak i ja, nimi jesteśmy. Czas 
wrócić na drogę prowadzącą do 
nieba, drogę, która uchroni nas od 
zatraty duszy.

Anna Korotkiewicz



Intencje  Mszalne

—   jezu, ufaM tobIe   —

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.

Poniedziałek 20 lutego
7.00  +Jan Kulaszewski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Halina i Piotr Chojnowscy
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  +Jerzy Szudrawski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
15.00  +Helena Kowalewska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Czesław Gliński – 22 r. śm., Jan Tkaczyk
15.00  +Antoni Orłowski – od pracowników Przed-

szkola nr 15
18.00  +Henryk Szymański – od ucz. pogrzebu
18.00  +Witold Galanek – greg.

Wtorek 21 lutego
7.00  +Jan Kościelecki – od ucz. pogrzebu
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  O zdrowie i potrzebne łaski dla Cecylii
9.00  +Bronisława Łaniewska – r. śm.
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
15.00  +Władysława Chmielewska – 5 r. śm.
15.00  +Krystyna Filon – 3 r. śm. i zm. z rodz. Filonów
18.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Zosi w 11 r. urodzin
18.00  +Antoni Bogdan Orłowski
18.00  +Witold Galanek – greg.

Środa 22 lutego – PoPIelec
7.00  +Dorota Jastrzębska – 1 miesiąc od śmierci
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  +Władysław Przestrzelski – 23 r. śm. i jego rodzice
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
10.30  O powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  

św. Wincentego a’Paulo Prowincji Warszawskiej
12.00  W intencji Bogu wiadomej
15.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego i potrzebne 

łaski dla Marianny Bielawiec w 70 r. urodzin oraz 
dla jej rodziny

15.00  +Lucjan Tomaszewski – 15 r. śm.
15.00  +Witold Galanek – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  O błog. Boże, potrzebne łaski, dary Ducha Święte-

go i opiekę Matki Bożej dla Waldemara Żebrow-
skiego w dn. urodzin – od zespołu „GT”

18.00  +Franciszek Czesław Pianka – od Odnowy w Du-
chu Świętym

czwartek 23 lutego
7.00  O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski w zda-

niu egzaminów dla Patrycji

7.00  +Jerzy Szudrawski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  +Janina Zalewska – od Aliny Walewskiej
9.00  +Teofil i Halina Czarneccy oraz za dusze w czyść-

cu cierpiące
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
15.00  O zdrowie i błog. Boże dla Stanisława Rutkow-

skiego, Moniki i Leszka oraz wnuczki Aleksandry
15.00  +Jan Kulaszewski – od ucz. pogrzebu
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Katarzyny Jastrzębskiej 

i jej rodziny
18.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla Alicji Marczak 

w dn. urodzin
18.00  +Witold Galanek – greg.

Piątek 24 lutego
7.00  +Stanisław, Stanisława i Antoni Zaręba oraz zm.  

z rodz. Zarębów
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg.
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
15.00  O błog. Boże i prowadzenie dla Edyty i Tomasza
15.00  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla 

Macieja z okazji urodzin i imienin
15.00  O zdrowie i opiekę Bożą dla Anny, jej córki i Piotra
15.00  +Witold Galanek – greg.
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Ewy i Niny Saniewskich
18.00  O łaskę wytrwania w trzeźwości dla członków 

grupy „AA”

sobota 25 lutego
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
9.00  Dziękczynna w r. urodzin Bożeny z prośbą o dal-

sze błog. Boże
9.00  +Małgorzata Prawdzik – od kolegi Konik
9.00  +Feliksa, Tadeusz i Antoni Czarnowscy
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
15.00  O duchowe przygotowanie do ponowienia Aktu 

Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
15.00  Dziękczynna w 90 r. urodzin Wiesławy Jakackiej  

z prośbą o dalsze błog. Boże
15.00 +Piotr Ciborowski – od ucz. pogrzebu
15.00  Za zm. z rodz. Lubowickich i Poniatowskich
18.00  +Rafał Hermanowski – 18 r. śm.
18.00  +Witold Galanek – greg.

niedziela 26 lutego
7.30  Za parafian
7.30  +Franciszek Stpiczyński – 33 r. śm.
9.00  +Marian Krajewski
9.00  +Teresa Dąbrowska – od osób, które nie mogły 

uczestniczyć w pogrzebie
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
10.30  +Natalia i Jerzy Cwalina
10.30  +Eugeniusz Sokołowski – 8 r. śm.
10.30  +Witold Galanek – greg.
12.00  +Krzysztof Tyszka
12.00  +Ireneusz Kołakowski – 20 r. śm.
12.00  +Józef Pieńkowski – 2 r. śm.
15.00  +Marianna Cwalina – 26 r. śm. i zm. z rodz. Kieł-

czewskich
18.00  +Antoni Kijek – 10 r. śm.
18.00  +Roman Chludziński – miesiąc po pogrzebie
18.00 +Genowefa Dzierzgowska – greg.
18.00 Za zmarłych w lutym
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W Kościele jest tak jak w domu. Czasem jest trud-
no, przychodzą kryzysy, lecz to wciąż nasz dom. Ist-
nieje potrzeba przyjęcia Kościoła takiego, jakim jest 
– i święty i grzeszny. Czy przyjmę go takim?

W naszych 
czasach  często 
nie dajemy so-
bie przyzwole-
nia na słabość. 
Ukrywamy ją, 
zwalczamy, nie 

dopuszczamy do siebie myśli, że w nas może być ja-
kaś ciemność. Wolimy żyć w złudnym przekonaniu, 
że jest dobrze. Uciekamy.

Podobnie jest w Kościele. Kościół zjednoczony  
z Chrystusem uświęca: „To właśnie w Kościele zło-
żona została pełnia środków zbawienia”. Jednocze-
śnie jesteśmy w nim my, ludzie ze swoimi ciemno-
ściami. Wolność, na której fundamencie Kościół jest 
zbudowany i wypływająca z niej miłość, daje odwagę 
do bycia prawdziwym wobec Boga, ludzi, Kościoła. 

Z życia parafii

Śmieci bywają brudne... Chrystus uświęca mnie w sakramentach. Zabiera mój 
grzech wciąż i wciąż na nowo. Czy Mu ufam? Czy 
ufam na tyle, że nie boję się być sobą i nie boję się tej 
prawdy, że jestem słaby i grzeszny?

Śmieci bywają brudne, śmierdzące, niechciane. 
Ale to nasze śmieci. Często zaśmiecamy tak mocno 
swoje serca, umysły, emocje, że zapominamy o fun-
damencie Kościoła: o Bogu i Jego miłości. Tymcza-
sem układane na kupki w podświadomości grzechy 
i trudności nie będą znikać, będą niepostrzeżenie 
zatruwać naszą codzienność – w rozmowie z żoną, 
mężem, w odkrywaniu swojej tożsamości i miejsca  
w świecie, w budowaniu swojej wiary, domowego Ko-
ścioła...

Na przeciwko stoi Bóg, który w Chrystusie dotyka 
naszych serc i mówi: „Nie bój się. Kocham Cię. Jesteś 
dla mnie ważny”.

Zrób swoim domownikom małą niespodzian-
kę, która wywoła uśmiech na ich twarzy (np. zrób 
każdemu jego ulubioną herbatę, podaruj każdemu 
domownikowi komplement, umyj samochód, za-
bierz wszystkich na spacer lub wycieczkę rowero-
wą, zagrajcie w kalambury).

W niedzielę, 12 lutego br.,  
w naszym Sanktuarium miał 
miejsce zapowiadany wcześniej, 
przełożony z racji niedyspozycji 
chorobowej uczestników spektakl, 
wystawiony w formie Misterium 
Bożonarodzeniowego pt. „Boże 
Narodzenie na Dworcu” w wy-
konaniu powstałej we wrześniu 
ubiegłego roku przy naszej parafii 
Grupy Teatralnej „Dolina Miło-
sierdzia”, zrzeszającej ponad 20 
osób w wieku od 13 do 77 lat.

Wydarzenie sceniczne poka-
zało przyjście Jezusa Chrystusa na 
świat przeniesione w czasy współ-
czesne na łomżyński dworzec 
kolejowy. Prócz Świętej Rodziny  
z Nazaretu, ukazano bezdomnych, 
o których w czasie przedstawienia 
dowiadujemy się więcej, poznaje-
my historię ich tragicznych kolei 
życiowych, które doprowadziły 
ich do życia na ulicy. 

Ostatecznie zaproszeni i na-
mówieni przez wolontariusz-
kę z parafii Miłosierdzia Bożego  
w Łomży, idą na wigilię dla samot-

„boże narodzenie na Dworcu” 
w końcówce karnawału

nych i ubogich, wcześniej jednak 
przechodzą moment przemiany  
i nawrócenia, odkrywając sens ży-
cia poprzez poprzedzające wyda-
rzenia na dworcu, w których biorą 
udział Trzej Królowie, Pastuszko-
wie, Straż Miejska, Herod ze swoją 
świtą, usilnie próbujący dowiedzieć 
się gdzie narodził się Boży Syn  
i zgładzić Go. Prócz dobrze dobra-
nej muzyki i scenografii, można 

było podziwiać choreografię w wy-
konaniu Heroda i Trzech Króli. 

Ponad 200 osób miało oka-
zjęzobaczyć kolejny już występ 
w wykonaniu Parafialnej Grupy 
Teatralnej „Dolina Miłosierdzia” 
na czele z jej opiekunem i koordy-
natorem, ks. Mateuszem Gąsow-
skim.  Obecnie grupa teatralna 

przygotowuje się do kolejnych ini-
cjatyw, które niebawem będą mia-
ły miejsce w naszej parafii. 

Karol Cuch 


