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Od proboszcza

Przed dziesięcioma 
laty – 13 III 2013 
roku, wieczorem, 
w loggi Bazyliki św. 
Piotra w Rzymie 

pojawił się nowy papież. Nieoczekiwanie 
został nim emerytowany arcybiskup Bu-
eonos Aires – kard. Jorge Maria Bergo-
lio. Z biegiem czasu okazało się, że były 
metropolita stolicy Argentyny już na po-
przednim konklawe zebrał tak dużo gło-
sów, że mógł je przekazać na rzecz kard. 
Josefa Ratzingera – papieża Benedykta 
XVI. Być może i świat, i Kościół musieli 
dojrzeć do tego, aby na Stolicy Piotrowej 
mógł zasiąść papież „z końca świata”. 
Być może Duch św. zrządził tak, aby 
przyszedł papież, który po raz pierwszy  
w historii, przyjął imię Franciszka. Jak 
pokazało minione dziesięć lat, przyjęcie 
tego imienia wyznaczyło priorytety no-
wego papieża. Stały się nimi między in-
nymi troska o ubogich, zwrócenie uwagi 
na peryferie Kościoła czy uproszczenie 
funkcjonowania kurii watykańskiej. 

Warto dodać, że po dwóch wielkich 
papieżach: św. Janie Pawle II i zmarłym 
niedawno Benedykcie XVI przyszedł bi-
skup Rzymu, który jeszcze bardziej zre-
wolucjonizował podejście do papiestwa. 
Symboliczne było to, że Ojciec św. nie 
zamieszkał w Pałacu Apostolskim, ale 
wybrał skromne mieszkanie w Domu św. 
Marty, że zaczął pielgrzymować do kra-
jów, w którym Kościół jest mniejszością, 
że wybrał się na Lampedusę, aby modlić 
się za zaginionych uchodźców. Każdy  
z nas musi sam odnaleźć swój sens w hi-
storii tego pontyfikatu. Jesteśmy do tego 
wezwani choćby dlatego, że w naszym 
Sanktuarium był jego poprzednik – świę-
ty Jan Paweł II.

ks. Jacek Czaplicki

„Jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego” to popularne hasło 
pochodzące z powieści Aleksan-
dra Dumasa „Trzej muszkietero-
wie”, które było dowodema zażyłej 
przyjaźni i odpowiedzialności za 
siebie nawzajem trzech mężczyzn.  

A jak wygląda nasza relacja z Oj-
cem Świętym? Czy mamy świa-
domość, że papież przez cały rok 
jest jeden za wszystkich? Być Na-
stępcą św. Piotra to wielka odpo-
wiedzialność, dlatego już po raz 
szósty organizowana jest inicjaty-
wa „Jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego”. Katolicy w Polsce oraz 
poza jej granicami gromadzą się  
w niedzielę poprzedzającą 13 mar-
ca (czyli dzień wyboru kard. Ber-
goglio na Urząd Piotrowy), na mo-
dlitwie i są „wszyscy za jednego”! 

Inicjatywa jest również odpo-
wiedzią na nieustanną prośbę pa-
pieża o modlitwę oraz wezwanie 
„Ja modlę się za was, a wy mó-

Wszyscy za jednego!

dlcie się za mnie”. Tak samo jak 
dzieci powinny spełniać prośby 
rodziców, tak katolicy powinni 
stosować się do tego o co prosi 
Ojciec Święty. Z tego względu,  
w niedzielę, 12 marca pomódl-
my się do dobrego Boga w inten-

cji papieża Franciszka dziękując 
Stwórcy za ten pontyfikat oraz  
o błogosławieństwo na dalsze lata 
posługiwania i kierowania Kościo-
łem. Na tę okazję została przygo-
towana specjalna modlitwa, którą 
można się pomodlić oraz przesłać 
znajomym. Zachęcamy również 
do wstawienia w swoich mediach 
społecznościowych postu nawią-
zującego do jubileuszu dziesięcio-
lecia posługi papieża Franciszka  
i oznaczenia go hashtagiem 
#wszyscyzajednego2023.

***
Panie, Jezu Chryste, Dobry Pa-

sterzu. Dziękujemy Ci za dar Twego 
sługi, naszego papieża N. Prosimy, 
abyś dał mu łaskę umacniania sła-
bych, odnajdywania zagubionych 
i pocieszania chorych. W mocy 
Twojego Ducha spraw, aby prowa-
dził Twój Kościół tam, gdzie chcesz 
i jak chcesz. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.

***
Przy wyjściu z Kościoła można 

wziąć obrazek zawierający tę mo-
dlitwę. Jest to obrazek wędrownik, 
który lubi przechodzić z rąk do rąk, 
dlatego zachęcamy do wzięcia go, 
pomodlenia się i przekazania dalej! 
W ten sposób stworzymy wielki, 
parafialny łańcuch modlitwy za 
Ojca Świętego i będziemy „Wszy-
scy za jednego”!



n Jutro,  w poniedziałek, 13 III, będzie-
my obchodzić 10. rocznicę wyboru na 
Stolicę Piotrową papieża Franciszka. To 
w historii Kościoła szczególny pontyfikat 
skierowany przede wszystkim ku ubogim 
i ku peryferiom Kościoła. Już dziś bierze-
my udział w akcji modlitewnej w inten-
cji Ojca Świętego „Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego”. Jej inicjatorem jest 
kleryk Rafał Orzechowski, który w tym 
roku posługuje w naszej parafii. Dzięku-
jemy mu za okolicznościową homilię oraz 
za gorliwość w promowaniu modlitwy za 
Franciszka. Nasze Sanktuarium jest dziś 
centrum diecezjalnym tej akcji modli-
tewnej.
n Dzisiaj comiesięczne spotkanie li-
derów i członków Ruchu GT z Łomży. 
Rozpoczyna się ono Mszą św. o 12.00. Po 
Mszy św. o 15.00 spotkanie animatorów 
grup do bierzmowania. 
n We wtorek, 14 III o godz. 17.00 zapra-
szamy na Krąg Biblijny, który będzie pro-
wadzony przez ks. Mateusza Gąsowskie-
go. Spotkanie odbędzie się w salce Civitas 
Christiana.
n W sobotę, 18 III o 18.00 spotkanie for-
macyjne Ruchu Rodzin Szensztackich.
n W przyszłą niedzielę, 19 III będziemy 
gościli w naszej świątyni ks. Piotra Kie-
niewicza – marianina, doktora habilito-
wanego teologii moralnej. Zajmuje się 
on bioetyką, specjalizując się w zagadnie-
niach ludzkiej prokreacji. Od 2018 roku 
współpracuje z kanałem Polsat Rodzina 
– jest jednym z gospodarzy interaktyw-
nego programu Wszystko, co chcieliby-
ście wiedzieć. Swoją refleksję poświęci 
tożsamości mężczyzny. Zapraszamy też 
wszystkich mężczyzn na specjalne spo-
tkanie z księdzem profesorem. Odbędzie 
się ono w auli Matki Boskiej Częstochow-
skiej o godz. 16.00.

Z Dzienniczka...
n Grupa teatralna potrzebuje jeszcze kilka 
osób do misterium pasyjnego. Zapraszamy 
wszystkich chętnych. Próby odbywają się  
w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w dol-
nym kościele.
n 25 III dzień skupienia wszystkich 
kandydatów przygotowujących się do 
bierzmowania od godz. 9.00 do 12.00.
n Jak już informowaliśmy nasza parafia 
organizuje w dniach 28 czerwca – 6 lipca 
br. pielgrzymkę do Libanu, zaś w dniach 
16-23 lipca pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej. Zapisy i szczegółowe informacje u ks. 
Wojciecha oraz u ks. Tomasza.
n Zapraszamy do udziału w nabożeń-
stwach wielkopostnych, a szczególnie do 
udziału w Drodze Krzyżowej. W naszym 
Sanktuarium odbywa się ona w piątki  
o 9.30 (po Mszy o 9.00) oraz o 18.30 (po 
Mszy o 18.00). 
n W imieniu ministrantów oraz ks. Woj-
ciecha zachęcamy rodziców do zapisywa-
nia swoich synów do Liturgicznej Służby 
Ołtarza naszej parafii.
n Ofiary składane dziś do puszek są prze-
znaczone na misje.
n Pragniemy poinformować, że nasza 
parafia będzie pozyskiwać środki na róż-
nego rodzaju projekty poprzez Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich, które ma 
swoją siedzibę w naszym Sanktuarium  
i posiada rozbudowany aparat formalny 
do takiego działania. Co ważne, poprzez 
to Stowarzyszenie możemy przekazywać 
na rzecz parafii odpis od podatku w wy-
sokości 1,5 procenta. W związku z tym 
publikujemy w Misericordii wszystkie 
potrzebne dane do takiej działalności. 
n Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. 
Wszystkim życzymy dobrego tygodnia  
i błogosławionej niedzieli. Zachęcamy do 
przeczytania kolejnego numeru gazetki 
parafialnej Misericordia.

„Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby za-
czerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» 
(...)«Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. 
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie 
się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».”  
(J, 4, 7.13-14)

Jezus prosi tę samarytankę o wodę i za chwilę 
mówi, że tak naprawdę to ta woda nie zaspokoi pra-
gnienia. Zastanawiające jest dlaczego w takim razie 

prosi o taką wodę? Może dlatego, że chce, żeby ona,  
a dzisiaj ja, zastanowiła się nad tym, co ma i, że to co 
ma i może innym dać, jest mało warte. To co mam nie 
ugasi ani mojego pragnienia ani pragnień jakie mają 
inni ludzie. Z tej dyskretnej rozmowy Jezusa z kobietą 
mogę zrozumieć, że tylko Jezus jest źródłem, które za-
spokoi moje pragnienia. Nic, co pochodzi z tego świa-
ta, nie zaspokoi mnie, a jedynie będę chciała tego wię-
cej i więcej, bezskutecznie wierząc, że to co mi oferuje, 
wypełni moją pustkę. Tylko gdy całym sercem przyjmę 
Jezusa, On stanie się we mnie „źródłem tryskającym 
ku życiu wiecznemu”. Tylko to ma sens. Reszta jest go-
nitwą za czymś, co nie istnieje.

Marta Zielińska

„W chwilach ciężkich wpatrywać 
się będę w rozpięte i ciche Serce Jezusa 
na krzyżu, a w buchających płomie-
niach, z miłosiernego Jego Serca spły-
nie mi moc i siła do walki” Dz 906

Spójrz na krzyż. To nie on, ale Oso-
ba, która na nim zawisła, zbudowała ci 
pomost do nieba. Ta bezinteresowna 
ofiara objawiła, na czym polega praw-
dziwa miłość. Czy wierzysz miłości 
Jezusa? Czy zechcesz zaczerpnąć z niej 
siły i mocy do walki? Czy porzucisz 
wiarę w różne przesądy, wróżby, ma-
giczne myślenie, praktyki okultystycz-
ne, zabobony, talizmany, przedmioty,  
a może i osoby? Czy porzucisz swój 
upór, strach, zamknięcie, przekona-
nia, utarte schematy, sądy? Czy oddasz 
Bogu swoją niecierpliwość, hałaśli-
wość, hardość, bunt czy pychę?  Czyje-
mu sercu zechcesz się powierzyć, by nie 
dać się złamać przeciwnościom życia?

Cichość Jezusa, tajemnica Jego 
cierpienia jest odpowiedzią na twoje 
nierozumienie własnego utrapienia. 
Miłosierdzie buchające z Serca Bożego, 
gdy zechcesz, zaleje twoje serce Duchem 
pociechy i umocnienia. Jest to tak real-
ne, jak nasączona wodą zeschła ziemia. 
Niech Boża miłość, wylana z przebitego 
Serca Zbawiciela wiszącego na krzyżu, 
stanie się twoją mocą i siłą. Potrzeba byś 
spojrzał na …Jezusa. Nie wzbraniaj się 
przed Jego czułym spojrzeniem. Tylko 
w Nim i strumieniach płynących z Jego 
serca, jest moc i siła. 

Anna Korotkiewicz

Og łO s z e n i a



Intencje  Mszalne

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

Poniedziałek 13 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
7.00  +Zygmunt Białucha – od Piotra i Wiesi
9.00  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla 

Krystyny Zalewskiej w dn. imienin oraz dla jej ro-
dziny

9.00  +Józef, Genowefa Chmielewscy, Krystyna Obrycka
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  O nawrócenie i trzeźwość dla Mieczysława
15.00  +Stanisław Waśko – od Mieczysława
18.00  O błog. Boże dla Krystyny Bigdy w dn. imienin
18.00  +Antoni Mocarski
18.00  +Jan Kościelecki – od rodz. Madejów i Przyby-

łowskich
 

Wtorek 14 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Klaudii
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Lucjan Tomaszewski
15.00  +Marek Chyliński i jego rodzice
15.00  +Franciszek Malinowski – r. śm.
18.00  +Zygmunt Białucha – od ucz. pogrzebu
18.00  +Kazimierz Jankowski
18.00  +Krystyna Kamińska – 2 r. śm.
 

Środa 15 marca
7.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Krystyny
7.00  Dziękczynna za 84 lata życia Haliny z prośbą  

o błog. Boże dla synów: Sławomira i Grzegorza 
oraz ich rodzin

7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
9.00  +Marcin Przestrzelski – od ucz. pogrzebu
15.00 Wotywna za zmarłych

18.00  Dziękczynna w 50 r. urodzin Daniela z prośbą  
o dalsze błog. Boże dla niego i całej rodziny

18.00  O błog. Boże dla Bożeny Lubak w dn. imienin – 
od grupy dzielenia z Odnowy w Duchu Świętym

18.00  +Alina Narożna – od ucz. pogrzebu
18.00  +Jolanta Olszewska
 

czwartek 16 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
7.00  +Dorota Jastrzębska – od ucz. pogrzebu
9.00  O błog. Boże dla Dawida
9.00  +Roman Chludziński – od ucz. pogrzebu
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Zygmunt Białucha – od ucz. pogrzebu
15.00  +Janina – 26 r. śm.
18.00  +Jerzy Szudrawski – od ucz. pogrzebu
18.00  +Jan Pieńkowski – od ucz. pogrzebu

Piątek 17 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
7.00  +Henryka Anna Szymborska
9.00  +Zbigniew Chojnowski
9.00  +Stanisława i Kazimierz Dębowscy
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Zbigniew Garbulski – 2 r. śm.
15.00  +Waldemar Leszko
18.00  O błog. Boże dla Floriana
18.00  +Bogdan Mścichowski – od ucz. pogrzebu
18.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
 

sobota 18 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Kamila i Zenon Kotlewscy, Marianna i Piotr Ko-

tlewscy
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Ja-

dwigi Przesław w 6 r. urodzin
15.00  +Bogdan Jałowiecki – wsp. dn. imienin
15.00  +Zbigniew Malinowski – 4 r. śm.
15.00  +Józef Krzyżanowski
18.00  O błog. Boże dla Rodzin Szensztackich
18.00  +Bożena Stokowy – od ucz. pogrzebu
 

niedziela 19 marca
7.30  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.30  Za parafian
9.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
9.00  +Maciej Tułowiecki – 7 r. śm.
10.30  +Józef Ofman, Kazimiera i Henryk Watras
10.30  +Zygmunt Białucha – od pracowników Urzędu 

Skarbowego w Łomży
12.00  +Jerzy Walewski
12.00  +Krystyna, Eugeniusz i zm. z rodz. Pieńkowskich
12.00  +Józef Rajkowski – z racji imienin
15.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Józefa Bronakowskiego w dn. imienin
15.00  +Tomasz Milewski i zm. z rodz. Grabowskich
18.00  +Zenon i Edward Kadłubowscy
18.00  +Józef Górski
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Biuletyn informacyjny
do użytku wewnętrznego parafian

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 18-400 Łomża, tel. 452 319 213

Stacje nabożeństwa Drogi Krzyżowej rozpoczynają się 
od wydania wyroku śmierci, bolesne tajemnice różańca 
sięgają nieco wcześniej – do Ogrójca. To tam Pan Jezus do-
świadcza poczucia osamotnienia, jakże często nam bliskiego 
w ciężkich chwilach. Potrzeba obecności ukochanej osoby  
w momencie naszej trudnej próby życiowej, naszego cierpie-
nia, choroby nie jest nam obca, nie jest obca Panu Jezusowi. 
Tak jakby mówił do nas: „jest mi ciężko, boli mnie, brak mi 

sił, proszę – bądź 
przy mnie, jesteś 
mi tak bliski, nie 
zostawiaj mnie”.

Upalne lipco-
we popołudnie, 

szliśmy rodzinnie poprzez zatłoczone uliczki Jerozolimy, 
odszukując kolejne stacje Via Dolorosa. Podeszła do nas 
pewna kobieta z pytaniem, czy idziemy do Bazyliki Grobu 
Pańskiego. Uprzedzeni przed mogącymi nagabywać nas 
„przewodnikami” oczekującymi potem wysokich wynagro-
dzeń staraliśmy się uniknąć dalszego kontaktu z tą osobą.  
W końcu kobieta, nie dając za wygraną, oznajmiła: „Widzę, 

Z życia parafii

n 05.03 Rada Parafialna omówiła 
wnioski pokolędowe ze szczegól-
nym uwzględnieniem duszpaster-
stwa młodzieży.

n 05.03 w naszym Sanktuarium 
Siostra Weronika Mucha, przeło-

żona naszej wspólnoty Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia, święto-
wała 50. lat życia zakonnego.

Niech ktoś pomoże…! że idziecie do Bazyliki Grobu. Ja też tam idę, pomóżcie mi 
nieść zakupy.” Wtedy w sercu mocno zbliżyliśmy się do Szy-
mona Cyrenejczyka.

Droga Krzyżowa naszego Pana dokonywała się w zgieł-
ku miasta. Jedni ludzie szli za nim w rozdzierającym bólu, 
inni znaleźli się w pobliżu załatwiając swoje sprawy, wracając 
z pola, z targowiska... Obraz ten stał się inspiracją do zbu-
dowania w jednym z polskich miast Adoracyjnej Miejskiej 
Drogi Krzyżowej. Przez pięć kolejnych lat, podczas Wielkie-
go Postu miasto stawało się wielką kaplicą adoracji, a wierni 
w swoim tempie, indywidualnie przemieszczali się do kolej-
nych stacji-kościołów pieszo, tramwajem, rowerem, autem. 
Mijając ludzi robiących zakupy, bawiących się, goniących 
do pracy, przeżywali mękę naszego Pana, zatrzymując się na 
kwadrans, na godzinę, na chwilę przy kolejnym tabernaku-
lum – kolejnej stacji.

Odnajdź miejsca w Twojej miejscowości, w Twojej 
okolicy, którym przypiszesz kolejne stacje Drogi Krzy-
żowej. Może to być szpital, przydrożna kapliczka, urząd 
gminy, itp. Droga naszego zbawienia, droga Męki Pań-
skiej dzieje się tu i teraz. Pójdź tą właśnie Drogą Krzyżo-
wą, napełnij miejsca Twojego codziennego życia modli-
twą. Zabierz kogoś ze sobą w tę drogę, bądź świadkiem.

Pragniemy „kształtować życie mał-
żeńskie i rodzinne zgodnie z nauką 
Kościoła Katolickiego” (Jan Paweł II), 
służąc działaniom na rzecz pomocy 
dzieciom, młodzieży,  osobom z nie-
pełnosprawnościami z rodzin najuboż-
szych, potrzebującym pomocy w naszej 
parafii.

Prosimy o wpłaty 1,5% podatku na rzecz 
stOWaRzYszenIa RODzIn KatOlIcKIcH 
DIecezjI ŁOMŻYŃsKIej (sRK DŁ)
które jest organizacją pożytku publicznego
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, e- mail: srklomza@gmail.com
Adres korespondencyjny: ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 18-400 Łomża
Konto bankowe: 623 8757 02001 0006 0192 2000 0010
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rodzin-Katolickich-Diecezji
-%C5%81om%C5%BCy%C5%84skiej-104956281654153

W celu przekazania SRK DŁ 1,5% 
swojego podatku wystarczy wypełnić 
odpowiednie rubryki w rocznym zezna-
niu podatkowym (PIT - 36, PIT - 37 lub 
PIT- 28):
1. W rubryce „Numer KRS” należy wpi-
sać numer: 0000140029

2. W rubryce „Wnioskowana kwota” na-
leży wpisać kwotę , którą chcemy prze-
kazać SRK DŁ, jednak nie większą niż 
1,5% podatku należnego.

Wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać!


