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Od proboszczaBóg jest Tym, który kocha. Mi-
łość Boga jest bezwarunkowa. Nie 
musisz zasługiwać, by ją otrzymać. 
Jest darmowa i niezmienna. Bóg 
bowiem, w przeciwieństwie do lu-
dzi, nie straszy wycofaniem swojej 
miłości. Boża miłość jest nieodwo-
łalna, na zawsze, niezmienna, na 
wieczność. Cokolwiek byś nie 
uczynił, masz słowo Boga – Jezu-
sa, że zawsze będzie ciebie bronił 
i pozostanie wierny mimo twoich 
niewierności. Miłość Boga odsła-
nia Jego Syn, Jezus Chrystus, który 
swoim ziemskim życiem pokazuje 
Ojca jako Tego, który kocha z bli-
ska. Nie pozostaje w dalekim nie-
bie lecz przychodzi do nas. Miłość 
Jezusa jest ofiarna aż do Krzyża, 
do zmasakrowania, wyniszcze-
nia. Jezus płaci cenę krwi bo Twój 
i mój los jest ważniejszy niż Jego 
własny los. Kocha nas szaleńczo. 
Silny i niezależny od miłości ludz-
kiej! Im większą cenę płaci, tym 
bardziej jesteśmy pewni miłości. 
Jesteś na zawsze objęty miłością 
Boga, od poczęcia, na wieczność. 

Anna Korotkiewicz

„Miłosierdzie jest największym 
przymiotem Boga” Dz 301

Za trzy lata będziemy obchodzić 40. roczni-
cę ustanowienia naszej parafii. Każdy z nas, 
a także nasi bliscy, których Pan powołał już 
do Siebie, zapisał się w jej historii.

Szukamy zdjęć 
i materiałów wideo

Twórzmy archiwum dla przyszłych pokoleń 
parafian. Może Ty, albo Twój sąsiad, masz  
fotografie naszego kościoła, parafii sprzed lat. 

Prosimy – udostępnij je! 
Skopiujemy i oddamy!

Serdecznie pozdrawiam roz-
poczynając wydawanie naszej 
parafialnej gazetki. Ufam, że bę-
dzie się ona ukazywała co tydzień 
by każdy z Was mógł co niedzielę 
wziąć ją do domu. W tym miej-
scu za każdym razem znajdziecie 
słowo proboszcza dotyczące życia 
naszej wspólnoty parafialnej oraz 
opis bieżących spraw i wydarzeń.

Na wstępie pragnę podzię-
kować za minione dwa miesiące 
kiedy stawiałem piersze kroki 
jako Wasz proboszcz. Dziękuję 
za ogrom życzliwości, za dyspozy-
cyjność i służenie pomocą. Cieszą 
mnie rodzące się dzieła i inicjaty-
wy, raduję się wspólnym budowa-
niem potencjału duszpasterskiego 
i materialnego. Pragnę abyśmy 
tworzyli jedną, wielką rodzinę 
oraz wspierającą się wspólnotę, 
w centrum której działa nieprze-
rwanie swoją łaską nasz Pan, 
Jezus Chrystus. Zapraszam do 
współtworzenia tego wydawnic-
twa, do przekazywania pomysłów 
i przesyłania tekstów. Niech Bóg 
poprowadzi tę naszą parafialną 
inicjatywę.

Kończąc nadmienię, że Mise-
ricordia, to z łaciny Miłosierdzie 
Boże.

ks. Jacek Czaplicki



Drugi Syn był zagubiony tak 
jak jego marnotrawny brat. A może 
jeszcze bardziej... Był przy swoim 
ojcu fizycznie ale duchowo odszedł 
od Niego daleko. Może sprawi-
ła to jego pycha, duma, poczucie 
wyższości? Na tyle się oddalił, że 
nie potrafił cieszyć się na co dzień  

Nie wszyscy wiedzą, ale od kilku lat w naszym Sank-
tuarium możliwa jest adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Każdego dnia.

Wbrew pozorom, Jezus Chrystus wcale nie został 
schowany. Jest i czeka na każdego, kto zechce z nim 
spędzić choćby kilka minut.

Niewiele czasu
W zasadzie większość parafian wie, że nasze nie-

dzielne msze święte w czasie letnim „przenosimy” do 
kościoła górnego. Jest to związane głównie z tempera-
turą i tym, że nie musimy włączać ogrzewania. Jest ja-
sno i ciepło. Tymczasem w dolnym kościele, w którym 
odprawiane są msze w pozostałe dni i który codziennie 
jest otwarty od samego rana do późnego wieczora jest 
miejsce, w którym czeka na nas Jezus Chrystus. I być 
może nie miałaś albo nie miałeś do tej pory czasu, by 
go odwiedzić, albo choćby zobaczyć – ale On tam jest!

Gdzie on jest?
Po wejściu do dolnego kościoła trzeba pójść  

w stronę zakrystii. Przed wejściem do zakrystii, w ko-
rytarzu łączącym dol-
ny kościół z plebanią, 
po lewej stronie jest 
kaplica św. Leopolda 
Mandicia, w której jest 
wystawiony Najświęt-
szy Sakrament. Każdy 
może przyjść i się z 
nim spotkać. Właśnie 
tam. Jezus czeka na 
każdego kto znajdzie 
dla niego czas.

Jacek Babiel

rubryka biblijna
z darów Ojca, z Jego skarbów, które 
przecież do niego też należały. Nie 
doceniał tego ogromu bogactwa ja-
kie miał, nie umiał z tego korzystać, 
dlatego nie potrafił ucieszyć się  
z powrotu brata.

– Czy ja umiem docenić to 
kim jestem? Jaki jestem i co otrzy-
małem od Boga? Brak wdzięczno-
ści za to co mam, może zamknąć 
moje serce tak bardzo, że nie będę 
się mógł cieszyć z niczego i mając 
wszystko, będę czuł się jak ten, 
który nie ma nic.

Marta Zielińska

„Moje dziecko, ty zawsze jesteś 
ze mną i wszystko, co moje, do cie-
bie należy.” (Łk 15,31)

n W tych dniach przebywają w Polsce relikwie bł. Carlo Acutisa, 
współczesnego patrona młodzieży. Przybyły do nas z Asyżu. W Die-
cezji Łomżyńskiej będą tylko trzy dni. Uwaga! W naszym Sanktuarium 
będziemy je gościć w poniedziałek 12 września. Zapraszamy dzieci, 
młodzież i dorosłych: rodziców i wychowawców, na Mszę św. o 15.00. 
Po Eucharystii krótkie nabożeństwo i przekazanie relikwii do parafii 
św. Brunona.
n Zapraszamy dzieci do wstępowania do scholi muzycznej, która mo-
dli się śpiewem podczas Mszy świętej o 10.30. Chłopców zapraszamy 
do wspólnoty ministranckiej, a młodzież do grupy maryjnej prowadzo-
nej przez s. Lenę. Zapisy w zakrystii.
n Przypominamy, że w dniach 16-17 września odbędzie się pielgrzym-
ka do Lichenia, Włocławka, Płocka i Torunia. Koszt z przejazdem, 
noclegiem, posiłkami i zwiedzaniem - 300 zł. Formularze zgłoszeniowe 
przy wyjściu z kościoła. Zapisy u ks. Wojciecha.
n U ks. Tomasza trwają zapisy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Dzieci do 
Niepokalanowa, która odbędzie się w sobotę 17 września.
n W sobotę 17 września 83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę.  
W naszym Sanktuarium uroczysta Msza św. i Dzień Sybiraka. Zapra-
szamy na Mszę św. w intencji Sybiraków i ich rodzin o godz. 15.00.
n W tych dniach rozpocznie się w naszym kościele montaż pierwszej 
części witraża z motywem dzieci fatimskich. Pozostałe części dotrą już 
niebawem.
n Uwaga! Dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy wydawanie cotygodnio-
wej gazetki parafialnej zatytułowanej „Misericordia”. Numer pilotażo-
wy do wzięcia przy wyjściu ze świątyni. Przygotowuje ją kilkuosobowy 
zespół redakcyjny. Jednak do współtworzenia zaproszony jest każdy z 
Was. Czekamy na Wasze sugestie i propozycje i pomysły. Można je wy-
słać na e-mail dostępny w stopce redakcyjnej.
n W tym tygodniu: w poniedziałek 12 września Wspomnienie litur-
giczne Najświętrzej Maryi Panny – rocznica Wiktorii Wiedeńskiej, w 
środę 14 września święto podwyższenia Krzyża Świętego. U naszych 
sąsiadów odpust parafialny. W czwartek 15 września wspomnienie 
Matki Bożej Bolesnej.
n Dziękuję za ofiary składane na tacę, na konto i z deklaracji rodzin-
nych oraz zachęcam do czytania naszej gazetki Misericordia i Tygo-
dnika Idziemy.

OgłOszeniaJezus w kaplicy 
ukryty



iNteNcje  mSzalNe

Poniedziałek 12 września
7.00  +Krystyna Giszterowicz od ucz. pogrzebu
7.00  +Krzysztof Malinowski
9.00 +Władysława Świerdzewska – 11 r. śm. (nabo-

żeństwo żałobne)
9.00  +Stanisława Dębowska (greg.)
9.00  +Zofia Kruszewska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Teodora Chojnowska (greg.)
15.00  +Zenon Godlewski (greg.)
15.00  o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Aliny Marii Szydlik z okazji 
urodzin i imienin

18.00  +Tadeusz Cwalina – od pracowników przed-
szkola nr 15

18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławień-
stwo dla Jolanty i Marka w 17 r. ślubu.

 
wtorek 13 września

7.00  +Ryszard Kasztelan
7.00  +Aleksandra Baliszewska
9.00  +Stanisława Dębowska (greg.)
9.00  +Jan Brzozowski 13 r. śm. oraz Zdzisław, Ste-

fan Brzozowscy
15.00  +Jadwiga Łada – od ucz. pogrzebu
15.00  +Teodora Chojnowska (greg.)
15.00  +Zenon Godlewski (greg.)
18.00  O zdrowie i  Boże błogosławieństwo w 22 r. 

ślubu dla Agnieszki i Leszka
18.00  Dziękczynna za dar wytrwałości w podjętych 

zobowiązaniach dla Józefa
18.00  +Marek Minda – od ucz. pogrzebu
 

Środa 14 września
7.00  +Henryk Nowacki – od ucz. pogrzebu
7.00  +Eulalia Siejko – od ucz. pogrzebu
9.00  +Stanisława Dębowska (greg.)
9.00  +Stanisław Jurski – od ucz. pogrzebu
15.00  Wotywna  w intencji zmarłych
15.00  +Teodora Chojnowska (greg.)
15.00  +Zenon Godlewski (greg.)
18.00  +Tadeusz Aleksiewicz – od ucz. pogrzebu
18.00  +Wacław Sokołowski
18.00  +Teresa Dziekońska – w dniu urodzin
 

czwartek 15 września
7.00  +Jolanta Olszewska – intencja od Jarka Pie-

chowskiego i całej rodziny
7.00  +Henryk Jadczak – od ucz. pogrzebu
9.00  +Romuald i Stanisława Klimaszewscy
9.00  +Danuta Sztrubel – od ucz. pogrzebu
9.00  +Stanisława Dębowska (greg.)
15.00  +Teodora Chojnowska (greg.)
15.00  +Zenon Godlewski (greg.)
15.00  o Boże błogosławieństwo dla Przemysława  

w 40 r. urodzin

18.00  +Wiesław Wawrzyniak
18.00  +Jarosław Karwowski
 

Piątek 16 września
7.00  o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Romy 

Kapelewskiej
7.00  o zdrowie i błogosławieństwo Boże i dary Du-

cha Św. dla Ryszarda, Emilii, Jakuba i Ewy
7.00  za dusze cierpiące w czyśćcu
9.00  +Tadeusz Piórkowski w 3 r. śm.
9.00  +Helena Łęg w 17 r. śm., Julian Łęg
9.00  +Stanisława Dębowska (greg.)
15.00  +Genowefa i Wacław Mocarscy
15.00  +Teodora Chojnowska (greg.)
15.00  +Zenon Godlewski (greg.)
18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla Małgorzaty i Mieczysława
18.00  O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

Karola na rozpoczęcie studiów oraz jego rodzi-
ców o łaskę zdrowia i błogosławieństwo

18.00  +Bolesław Pstrągowski 25 r. śm.
 

Sobota 17 września
7.00  +Zbigniew Wyrzykowski – od ucz. pogrzebu
9.00  O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzeb-

ne łaski dla Joanny i Janusza w 6 r. ślubu oraz 
Ignacego w 1 r. urodzin  i Kornelii

9.00  +Stanisława Dębowska (greg.)
9.00  +Jan i Stanisława Muzyk
15.00  +Teodora Chojnowska (greg.)
15.00  +Zenon Godlewski (greg.)
18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla Alicji
18.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Agnieszki i Karola w 6 r. ślubu.
 

Niedziela 18 września
7.30  Za parafian
7.30  +Bronisław Wydurski  i Władysława
9.00  +Antoni Szudrowski
9.00  +Stanisława Dębowska (greg.)
9.00  +Ks. Antoni Tyszka – 30 r. śm.
10.30  +Krzysztof Sobiszewski – 12 r. śm.
10.30  +Teodora Chojnowska (greg.) 
12.00  +Stanisław Kurek 15 r. śm.
12.00  +Zenon Godlewski (greg.)
15.00  +Janina Trzaska 9 r. śm.
15.00  +Jan Duchnowski 15 r. śm.
18.00  O skruchę i żal doskonały w godzinę śmierci 

dla osób Bogu wiadomych
18.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla członków  Ruchu Rodzin Szensztackich
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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

Obchody imienin ulicy kard. Stefana Wyszyńskie-
go stają się naszą tradycją wpisując się do kalendarza 
wydarzeń lokalnych i życia naszej parafii. Świętowa-
nie odbywa się na początku września w sąsiedztwie 
imienin Stefana (02.09). Pierwszy raz zorganizowa-
ne zostały w 2015 roku dzięki Stowarzyszeniu Ro-
dzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łomży, któ-
rych patronem jest Kardynał Stefan Wyszyński, przy 
udziale Łomżyńskiego Centrum Medycznego.

W poniedziałek, 
19 września 2022 r. 

zapraszamy
na peregrynację w naszej Parafii 

relikwii  
błogosławionego Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia 
podczas Mszy świętej o godzinie 1500.

Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” w Łomży 

RuChy 
i stowaRzyszeNia 
w Naszej paRafii

odnowa w Duchu Świętym
Katolicka Odnowa w Du-

chu Świętym formuje swych 
członków do przeżywania 
głębi i piękna chrześcijaństwa  
w prawdzie wobec Boga, świa-
ta i samego siebie. Pogłębianie 
wspólnoty z Bogiem stanowi 
jej pierwszorzędny cel.

Właściwa i osobista relacja chrześcijanina do 
Boga jest podstawowym i niezbędnym elementem 
w dalszym jego rozwoju duchowym. Realizuje się 
ona przez proces głębokiego osobistego nawrócenia, 
rozwój cnót teologalnych i odnowę modlitwy chrze-
ścijańskiej. Formacja członków grupy dokonuje się 
podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy, co-
tygodniowych spotkań modlitewnych, połączonych 
z rozważaniem Pisma Świętego i dzieleniem się do-
świadczaniem Boga w swoim życiu.

Odnowa w Duchu Świętym naszej Parafii to 
świetny przykład żywej i aktywnej wspólnoty. Spo-
tkania Wspólnoty odbywają się w każdą środę po 
Mszy świętej o godzinie 18:00. Ponadto w ostatnią 
środę miesiąca o godzinie 18:00 odprawiania jest 
Msza święta o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Za-
praszamy.

ks. Wojciech Rzepa

imieniny ulicy 
kard. Stefana wyszyńskiego

Poprzez wspólne świętowanie i modlitwę chcieli-
byśmy aby mieszkańcy tej ulicy oraz osoby pracujące 
tutaj w sklepach, punktach usługowych placówkach 
służby zdrowia, edukacji i banku, osoby korzystające 
z rekreacji w Parku Wodnym, czy Parku Jana Pawła 
II oraz przybywające do naszej świątyni na modlitwę, 
doświadczyły Miłosierdzia Bożego poprzez błogosła-
wionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był  
Synem Ziemi Łomżyńskiej urodzonym nieopodal 
Łomży, w Zuzeli. Prymas Tysiąclecia i wielki Mąż Sta-
nu uczęszczał w Łomży do gimnazjum męskiego im. 
Piotra Skargi. Wielokrotnie do naszego miasta powra-
cał w swojej posłudze i podkreślał, że tu – w Łomży 
kształtowało się jego powołanie kapłańskie.

Tadeusz Kowalewski


