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Od proboszcza

Jak wiemy Wielki 
Post, który trwa 
czterdzieści dni, 
to czas poprze-
dzający Wiel-

kanoc, ale co ciekawe – nie tylko 
w Kościele katolickim. W Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim na przy-
kład nazywany jest Czasem Pasyj-
nym. Rozpoczyna go Dzień Pokuty  
i Modlitwy (Środa Popielcowa). Czas 
Pasyjny trwa czterdzieści dni i jest 
okresem przygotowującym ewan-
gelików do Pamiątki Śmierci Jezusa 
Chrystusa (Wielki Piątek) oraz Świę-
ta Zmartwychwstania Pańskiego.  
Z kolei u grekokatolików i prawo-
sławnych Wielki Post rozpoczyna 
się od Czystego Poniedziałku pierw-
szego tygodnia czterdziestodniowego 
postu. W Cerkwi prawosławnej okres 
Wielkiego Postu kończy się wcześniej 
niż u nas bo już w piątek przed Nie-
dzielą Palmową, a w kościołach grec-
kokatolickich okres pokuty kończy 
Niedziela Palmowa.  

Pozwoliłem sobie na tę krótką 
ekumeniczną refleksję, aby pokazać 
uniwersalność przeżywania Wielkie-
go Postu. Nie jesteśmy w tym sami. 
Są z nami także nasi bracia odłącze-
ni. Otwierajmy zatem nasze serca 
i doświadczajmy przemiany życia. 
Bo post to również otwieranie się na 
innego, na brata i siostrę. Zwracam 
uwagę na nabożeństwa wielkopost-
ne, ze szczególnym uwzględnieniem 
Drogi Krzyżowej. To ważny moment 
na mapie wielkopostnej modlitwy. W 
naszym Sanktuarium możemy do-
konać wyboru i uczestniczyć w niej 
albo o 9.30, albo o 18.30. Ta druga 
godzina jest przede wszystkim dla 
tych spośród nas, którzy chcą przyjść 
do świątyni po pracy. 

ks. Jacek Czaplicki

Kobieta – stworzona na ob-
raz i podobieństwo Boga. Bardzo 
mocno przemawia do mnie obraz 
Michała Anioła „Stworzenie Ada-
ma”. Zawsze ilekroć spoglądam na 
to dzieło mocno porusza mnie po-
stać, którą Stwórca otacza lewym 
ramieniem. Jest to kobieta, wtu-
lona niejako w Boga, wychodząca 
spod Jego Serca, chroni się w Nim. 
Królewska córka. Już w momencie 

stworzenia Adama Bóg widział 
niewiastę. Była w Jego zamyśle 
od początku. Niezwykle piękna w 
swojej kobiecości. 

„Jej wartość przewyższa perły” 
(Prz 31,10b). Prawdziwe piękno 
złożone zostało w jej sercu. Wy-
pływa ono na zewnątrz i widać je 
w całej jej istocie. Zawsze cicha, 
nie wrzaskliwa, uśmiechnięta, peł-
na pokoju, mówiąca z umiarem 
(chociaż będzie to trudne – wiem! 
bo sama jestem kobietą). Dbają-
ca o najmniejszy szczegół – tam 
świeże kwiaty, tutaj nowy obrus, 
ugotowany obiad, sprzątnięty 
dom, zadbane dzieci. To wszyst-
ko składa się na jej wrażliwość  
i jej piękno. O jednej rzeczy należy 
powiedzieć: żeby nie zapomniała 

o prawidłowej relacji z Panem – 
to Jezus jest pierwszym jej Oblu-
bieńcem. To On powinien być na 
pierwszym miejscu w jej życiu. 
Jeżeli będzie inaczej, po omacku 
będzie szukać szczęścia i na pew-
no go nie znajdzie. Kobiece serce. 
Wypełnione tęsknotami za tym co 
dobre, wartościowe, czułe. Łatwo 
je zranić, bo delikatność i wrażli-
wość to jedno z jej imion. 

„Otwiera usta z mądrością” 
(Prz 31,26a). Mówi nie wypowia-
dając słów. W każdym geście, spo-
sobie poruszania się, zabiegania  

o potrzeby innych, 
widać jej królewską 
godność. Otwarta 
na głęboką więź  
z Królem. Niezwy-
kłą rzeczywistością 
w kobiecie jest to, 
że potrafi otwiera-
jąc się na działanie 

Ducha Świętego wejść w osobową 
relację z Bogiem. Cała. Jej serce  
w całości będzie należało do Niego 
jeżeli zapadnie z jej strony decyzja 
– chcę być blisko Pana. Wzorem 
jej najpiękniejsza z Kobiet – Mary-
ja – Dziewicza i Czysta. Czystość. 
To kolejna z cnót zadana kobiecie. 
Warto o nią walczyć. Czysta w mo-
wie, intencjach, zamiarach. Kobieta 
to ta, która rozumie, nie krytykuje, 
podnosi na duchu, swoją delikat-
nością towarzyszy osobie jej po-
wierzonej, wybacza i kocha mimo 
wszystko.

Agnieszka Frydrych

KRÓLEWSKA CÓRKA



n Ufam, że ubiegłotygodniowy 
kaznodzieja, ks. Szymon, zain-
spirował wielu z nas do adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Zapra-
szamy zatem jeszcze raz do zapisy-
wana się na listę adoracji. Możemy 
zgłaszać się do stałej półgodzinnej 
adoracji raz w miesiącu. Lista jest 
wyłożona przy ołtarzu Matki Bo-
skiej Miłosierdzia. Chodzi o to, aby 
stworzyć grupę osób, które będą 
regularnie czuwały przed Panem. 
W naszym kościele adorujemy 
Najświętszy Sakrament od ponie-
działku do soboty w godzinach od 
7.30 do 9.00, od 10.00 do 15.00 i od 
16.00 do 18.00. 
n Dzisiaj podczas Mszy św. o 12.00 
będziemy świętować 50-lecie życia 
zakonnego siostry Weroniki. Prosi-
my o modlitwę w jej intencji. 
n W najbliższą środę, 8 marca  
o 18.00 zapraszamy wszystkie nie-
wiasty – panie, od najmłodszych 
do najstarszych, na uroczystą Mszę 
św. w intencji odnowienia tożsa-
mości kobiety. Będzie ona połączo-
na z modlitwą z nałożeniem rąk. 
Po liturgii spotkanie w auli Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Podczas 
spotkania wysłuchamy konferencji 
p. Anny Leszczewskiej poświęconej 
kobiecej tożsamości. Wszystkim 
paniom składamy serdeczne życze-
nia z okazji Dnia Kobiet. 
n W poniedziałek, 13 marca br. 
będziemy obchodzić 10. lecie pon-
tyfikatu papieża Franciszka. W naj-
bliższą niedzielę 12 marca br. weź-
miemy udział w akcji modlitewnej 
za Ojca Świętego „Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego”. Jej inicja-
torem jest kleryk Rafał Orzechow-
ski, który w tym roku posługuje  
w naszej parafii. Tego dnia wygłosi 

OG ŁO S Z E N I AZ Dzienniczka...
on u nas homilię okolicznościową, 
a nasze Sanktuarium będzie cen-
trum diecezjalnym tej modlitwy.
n W niedzielę, 12 marca comie-
sięczne spotkanie liderów i człon-
ków Ruchu GT z Łomży. Rozpo-
czyna się ono Mszą św. o 12.00.
n W przyszłą niedzielę, 19 marca 
będziemy gościli w naszej świątyni 
ks. Piotra Kieniewicza, marianina, 
doktora habilitowanego teologii 
moralnej. Zajmuje się bioetyką, 
specjalizując się w zagadnieniach 
ludzkiej prokreacji. Od 2018 roku 
współpracuje z kanałem Polsat Ro-
dzina – jest jednym z gospodarzy 
interaktywnego programu Wszyst-
ko, co chcielibyście wiedzieć. 
n Jak już informowaliśmy nasza 
parafia organizuje w dniach 28 
VI - 6 VII 2023 r. pielgrzymkę do 
Libanu, zaś w dniach 16-23 lipca 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Za-
pisy i szczegółowe informacje u ks. 
Wojciecha oraz ks. Tomasza.
n W dniu dzisiejszym o 16.00 spo-
tyka się Rada Parafialna. Składamy 
też do puszek ofiary na Ukrainę.
n Zapraszamy do udziału w nabo-
żeństwach wielkopostnych. 
n W imieniu ministrantów oraz 
ks. Wojciecha zachęcamy rodziców 
do zapisywania swoich synów do 
Liturgicznej Służby Ołtarza naszej 
parafii. 
n Dziękujemy za życzliwość  
i ofiarność. Wszystkim życzymy 
dobrego tygodnia i błogosławionej 
niedzieli. Zachęcamy do przeczyta-
nia kolejnego numeru gazetki pa-
rafialnej Misericordia. Dziś mamy 
też szczególny prezent od darczyń-
cy. Przy wyjściu z kościoła możemy 
wziąć bezpłatnie Dzienniczek św. 
Faustyny.

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata 
jego, Jana i wyprowadził ich na górę wysoką, osob-
no. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego za-
jaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak 
światło.” (Mt 17, 1-2)

Jezus wyprowadził (αναφερει, anaferei) swoich 
uczniów w miejsce odosobnione, na górze. Anaferei 
znaczy też ofiarowywać. Czy to możliwe, że Jezus 
może mnie ofiarowywać Bogu? Myślę, że tak. Ofia-

rowuje mnie Bogu, który bierze mnie w swoją opiekę, 
naznacza swoją Boską pieczęcią w momencie chrztu  
i chce bym była święta. Bym jaśniała Jego blaskiem, 
tak jak Jezus zajaśniał na górze Przemienienia. 
Uczniowie zobaczyli takiego jaśniejącego Jezusa  
i nam o tym opowiedzieli, bo to jest nasz cel i nasze 
powołanie: zajaśnieć jak słońce, aby inni poznali, że 
od Boga jesteśmy i do Boga należymy. Za każdym 
razem gdy idę na adorację to tak jakbym, wchodziła 
na górę Przemienienia i spoglądała w jaśniejącą twarz 
Jezusa. A to przemienia. I ta przemiana nie dotyczy 
tym razem Jezusa tylko mojego serca.

Marta Zielińska

„W chwilach ciężkich wpatry-
wać się będę w rozpięte i ciche Ser-
ce Jezusa na krzyżu, a w buchają-
cych płomieniach, z miłosiernego 
Jego Serca spłynie mi moc i siła do 
walki” Dz 906

Powiedz mi, w kogo się wparu-
jesz? U kogo szukasz siły do walki? 
W czym upatrujesz mocy do zno-
szenia przeciwności? 

Dziś, w duchu Wielkiego Po-
stu, rozważ co jest twoim lekar-
stwem na trud, ciężar, cierpienie, 
kryzys. Popatrz na swoją codzien-
ność, swoje wybory, sposób my-
ślenia, postępowania. Jak wiele  
w nich wiary w ukrzyżowanego 
Jezusa? Czy twój wzrok biegnie do 
Tego, kto jako jedyny nie tylko, że 
ciebie rozumie, ale może i chce ci 
pomóc? Czy to w Nim jesteś zasłu-
chany, gdy potrzebujesz rady? 

Rozpięte i ciche Serce Jezusa 
jest wyrazem najgłębszej miło-
ści ku tobie. Nie ma innej Osoby, 
która zechciała się oddać tobie  
w całości. Bolała Ją miłość do 
ciebie, do mnie, ale jest to mi-
łość zwyciężająca każdą niemoc. 
Otwarte, gotowe ciebie przyjąć, 
nie narzucające się Serce. Z Nie-
go płynie siła. Z Niego zaczerpnąć 
może każdy. Nie ma w tym Sercu 
podziału na lepszych i gorszych. 
Dlatego KAŻDY może otrzymać 
wypływające z Niego miłosierdzie.

Anna Korotkiewicz



INTENCJE  MSZALNE

—   JEZU, UFAM TOBIE   —

Niedziela 5 marca
7.30  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.30  +Józef, Stanisława i Wanda Błońscy
7.30  Za parafian
9.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
10.30  +Tadeusz i Halina Jagielscy
10.30  +Janina Nerkowska – 6 r. śm.
12.00  Dziękczynna w 12 r. urodzin Gabrysi z prośbą  

o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej
12.00  +Stanisław Roszkowski
15.00  Dziękczynna w 91 r. urodzin Pelagii Mikuckiej  

z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

KŻR „Nazaret”
18.00  +Danuta Włodkowska – od ucz. pogrzebu

Poniedziałek 6 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
7.00  +Dorota Jastrzębska – od znajomych
7.00  +Dariusz, Waldemar i ich rodzice
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  O uzdrowienie z ciężkiej choroby, błog. Boże  

i opiekę Matki Bożej dla Emilii
15.00  +Stanisława Bęczkowska – od pań Kamińskiej  

i Tarnowskiej
18.00  Dziękczynna w 23 r. ślubu Marty i Sylwestra Sztejna 

z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu małżeńskim
18.00  +Danuta Podgórska
18.00 +Stanisław Jankowski – 12 r. śm.
 

Wtorek 7 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 2 
9.00  +Elżbieta Bąkowska – od ucz. pogrzebu
9.00  +Danuta Siuda
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Kazimierz Chmielewski – 2 r. śm.
15.00  +Zdzisław Urbanek
18.00  O błog. Boże i potrzebne łaski Ducha Świętego dla 

ks. Mateusza w dn. urodzin – od zespołu „GT”
18.00  O błog. Boże dla Ani i jej rodziny
18.00  +Daniel Świderski – od ucz. pogrzebu
 

Środa 8 marca
7.00  +Dorota Jastrzębska – od pracowników aptek
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg.
15.00  O dar wiary dla Michała
15.00  O błog. Boże, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla 

Marty
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Ksawera Leokadia Kiszycka – od ucz. pogrzebu
18.00  +Zenon Serdyński – 1 r. śm.
18.00  +Piotr Uryn – 20 r. śm.

 Czwartek 9 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 

9.00  +Władysław, Andrzej, Franciszka Chludzińscy
9.00  +Zina Prymaczek – 46 r. śm., Barbara Zdunik – 2 r. śm.
9.00  +Stanisława, Franciszka, Edward i Urszula Piaseccy
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Janina Kowalewska – 10 r. śm.
18.00  +Edward Zysk – r. śm.
18.00  +Zygmunt – od Mariusza z rodziną
18.00  +Marian, Marianna i Andrzej Cwalina

Piątek 10 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
7.00  +Stanisława Wojtkowska
7.00  +Czesław Przystupa – 2 r. śm.
9.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Jerzy Szudrawski – od ucz. pogrzebu
15.00  +Bronisław, Stefania i Władysława Just
15.00  +Mieczysława Kopczewska – 6 r. śm.
18.00  +Stanisław Jaskółka – 1 r. śm.
18.00  +Arkadiusz Bancewicz – 30 dzień od śmierci
18.00  +Kazimierz Domurat – od ucz. pogrzebu
 

Sobota 11 marca
7.00  +Czesława Piaskowska – 8 r. śm.
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Halina i Jan Chojnowscy
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski dla Piotra 

Kruszewskiego w 10 r. urodzin
15.00  +Bazyli Łapiński – od ucz. pogrzebu
15.00  +Edward Plona
18.00  +Henryk Tarnowski – 2 r. śm.
18.00  +Ryszard Bęczkowski
 

Niedziela 12 marca
7.30  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.30  Za parafian
9.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
9.00  +Eugeniusz Kwiatkowski – 37 r. śm.
10.30  +Witold Domurat – 10 r. śm., Marian Domurat – 

3 r. śm.
10.30  +Marian Sierbiński – 9 r. śm. i zm. z rodz. Sierbiń-

skich oraz Natalia Górska – 5 r. śm. i zm. z rodz. 
Górskich i Kadej

10.30  +Dorota Jastrzębska – w dn. wsp. urodzin
12.00  +Zofia – 12 r. śm. i Wacław Szymańscy
12.00  +Jerzy Dolinkiewicz i Jan Olszewski – w ich 22 r. śm.
15.00 +Krystyna Giszterowicz – od ucz. pogrzebu
15.00 +Stanisław Szumski – 31 r. śm.
18.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Jakuba w dn. urodzin
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Szósta stacja Drogi Krzyżowej 
(Weronika ociera twarz Panu Jezu-
sowi) prowadzi nas do zapatrzenia 

się i zanurzenia myślami w oblicze 
umęczonego Pana Jezusa. Ten epi-
zod historii zbawienia, nieobecny 
w Ewangelii, a tak wyrazisty w na-
bożeństwie pasyjnym, wskazuje na 
oszpeconą torturami i cierpieniem, 
a jednocześnie piękną pełnią mi-
łości twarz Zbawiciela. Święta We-
ronika zaprasza nas do wpatrzenia 
się, do kontemplacji Jego Świętego 
Oblicza, Oblicza poniżonego, znie-

Z ŻYCIA PARAFII

Twarzą w twarz ważonego i zniekształconego zada-
nym cierpieniem, a jednocześnie 
pełnego czułości i wybaczenia. Jak 
to pojąć? Jak to przyjąć?

Potężny gmach wojewódzkiego 
szpitala, budynek z ponad stuletnią 
tradycją, mury będące niemymi 
świadkami historii swą masyw-
nością i budulcem dodają jeszcze 
większej powagi temu miejscu.  
W jednej z niewielkich sal oddzia-
łu pediatrycznego, na skraju łóżka 
siedzi mama i wpatruje się w oczy 
leżącego tam już od tygodni kilku-
letniego synka. Malec w pełni od-
wzajemnia spojrzenie mamy, oboje 
milczą, jakby zastygli, ta chwila 

trwa długo… W tym dialogu mil-
czenia nie padają żadne słowa, do-
konuje się niezwykła kontemplacja 
miłości, wspólnego pragnienia, 
uporczywego poszukiwania na-
dziei.

Niezwykły duszpasterz studen-
tów, małżeństw, ludzi pracy, zwany 
„Orzechem” mawiał, że adoracja 
polega na tym, że trzeba uklęknąć  
i tak długo wpatrywać się w Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie, aż się poczuje bicie Jego Serca, 
nic więcej. Jakże często staramy się 
zagadać, wręcz zagłuszyć Pana Je-
zusa, a wystarczy z pokorą i miło-
ścią wpatrywać się w Niego.

Samodzielnie lub z małżonkiem, czy z rodziną zaplanuj i wybierz 
się na adorację. Weź kalendarz i w ciągu najbliższego tygodnia zaznacz 
dzień i godzinę przynajmniej kwadransowej adoracji przed tabernaku-
lum. Ważne, abyś dotrzymał tego terminu! Wyznaczony termin wizyty 
u mechanika, fryzjera, lekarza traktujesz poważnie, ten termin niechaj 
stanie się dla Ciebie najważniejszy.

Modlitwa o kanonizację 
bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej nie-
wypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych 
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź 
uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego 
Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa 
Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy 
Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świę-
tych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite od-
danie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności 
i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Po-
mnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak 
wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, bro-
niąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło 
dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego bł. Ste-
fana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję 
i  Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy 
w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. 
Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem 
naszych spraw przed Tobą. Amen. Pokornie Cię bła-
gam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem bł. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz 
szczególnie proszę...
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

28 II - Z inicjatywy Stowarzyszenia  Rodzin Katolic-
kich Diecezji Łomżyńskiej odbyła się comiesięczna 

modlitwa o wliczenie bł. Stefana Kard. Wyszyńskie-
go, Prymasa Tysiąclecia, w poczet świętych Kościoła. 
Modlitwa będzie odbywać się 28. dnia każdego mie-
siąca na Mszy świętej o godz. 18.00. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy na comiesięcznych spotkaniach,  
a także zachęcamy do modlitwy indywidualnej.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu, Chryste, 

zmiłuj się nad nami!


