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pw.  

Miłosierdzia 
Bożego

w Łomży

gu Domowego Kościoła w Łomży. 
Do współpracy poprosił młodzież 
oazową. Chętnie włączyliśmy się 
w tę akcję. Naszym moderatorem 
był ks. Piotr Zabielski z parafii ka-
tedralnej.

W słoneczną niedzielę 13 IX 
1981 r. zaczęliśmy chodzić po blo-

kach zbierając podpisy. Po przej-
ściu kilku klatek na ulicy Słowac-
kiego zatrzymało nas kilku rosłych, 
starszych od nas „facetów”, którzy 
twierdzili, że są milicjantami i nas 
aresztują za domniemane okrada-
nie kiosku (którego nie było w po-
bliżu). Zabrali nas na komendę MO 
przy ul. Wojska Polskiego i przez 
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Od proboszczaZanim w 1985 r. została ery-
gowana parafia pw. Miłosierdzia 
Bożego, śp. Biskup Łomżyński Mi-
kołaj Sasinowski poszukiwał moż-
liwości powstania nowego kościo-
ła w szybko rozbudowującym się 
osiedlu Południe. Zwrócił się do ks. 
Kazimierza Wiśniewskiego – opie-
kuna kręgu Domowego Kościoła  
o zorganizowanie zbierania podpi-
sów wśród mieszkańców nowego 
osiedla. Na to wezwanie szybko 
odpowiedział mój śp. Ojciec – Jan 
Kowalewski – współzałożyciel Krę-

Tak powsTawała parafia

kilka godzin wmawiali nam, że je-
steśmy złodziejami, ponieważ takie 
mieli doniesienia od mieszkańców 
osiedla. Dopytywali kto jest orga-
nizatorem zbierania podpisów. Po 
interwencji ks. Piotra Zabielskiego 
i braku oczekiwanych rezultatów 
zostaliśmy zwolnieni.

To zdarzenie i inne tego typu 
(pościgi, śledzenie naszych miesz-
kań) nie spowodowało zaprze-
stania zbiórki podpisów. Po kilku 
tygodniach zebrane podpisy prze-
kazaliśmy ks. Biskupowi i były one 

poważnym argumentem za uzyska-
niem zgody na powstanie kościoła.

Pierwsze msze święte przyszłej 
parafii odbywały się na platfor-
mie samochodowej przed kaplicą 
cmentarną przy ulicy Mikołaja 
Kopernika (dawniej św. Mikołaja). 
Przychodziło wiele osób entuzja-

stycznie nastawionych 
do tego, że niebawem 
będą mieli swój ko-
ściół i parafię.

Były rozpatrywane 
dwie propozycje loka-
lizacji, tj. obecna i dru-
ga przy ulicy Reymon-
ta – tam gdzie jest dziś 
park i sklep Lewiatan. 
Były też dwie koncep-
cje architektoniczne: 
obecna z niepowsta-

łym budynkiem katechetycznym 
i druga z mniejszym kościołem  
i kilkoma budynkami duszpaster-
skimi.  Dopiero po wybraniu miejsca  
i zaakceptowaniu projektu zaczęto 
budować kościół i prowadzić dzia-
łalność duszpasterską pod wiatą  
i w prowizorycznym baraku.

Tadeusz Kowalewski

Wyrażam wdzięczność pa-
rafianom i gościom za przygoto-
wanie i liczny udział w uroczy-
stościach odpustowych ku czci 
św. Faustyny. Czas biegnie, i jak 
wspomniałem, przed nami dzieło 
duchowego i materialnego budo-
wania naszej wspólnoty parafial-
nej. Nie da się tego dokonać bez 
żarliwej modlitwy. Przed tygo-
dniem rozpoczął się październik, 
miesiąc modlitwy różańcowej.  
W naszym Sanktuarium dwa 
razy w ciągu dnia spotykamy się 
na Różańcu: o godz. 8.30 i po 
Mszy św. o godz. 18.00. by polecać 
naszą wspólnotę.

Przed nami kolejna rocznica 
wyboru św. Jana Pawła II na pa-
pieża. W niedzielę 16 paździer-
nika pod hasłem „Blask Prawdy” 
będziemy obchodzić 22. Dzień 
Papieski. Jego przesłaniem jest 
budowanie Ojcu Świętemu żywe-
go pomnika w postaci młodych. 
Tego dnia w całej Polsce zbierane 
są pieniądze na rzecz podopiecz-
nych Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. z przeznaczeniem na 
stypendia dla zdolnej młodzieży  
z niezamożnych rodzin. 

W tych dniach modląc się za 
parafię, pomódlmy się też za mło-
dzież, która była tak bliska sercu 
Papieża Polaka.

ks. Jacek Czaplicki
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OgłOszenia

n W piątek 14 X obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim 
pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom i pracowni-
kom oświaty składamy serdeczne życzenia i podziękowania za trud 
wychowawczy. Zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w najbliższą nie-
dzielę 16 X br. o godz. 15.00.
n W sobotę 15 X Ogólnopolski Dzień Dziecka Utraconego. Myślimy  
o dzieciach zmarłych przed narodzinami oraz modlimy się za ich ro-
dziców. W naszym mieście, jak co roku, odbędzie się tego dnia pogrzeb 
dzieci utraconych. Msza św. w kościele pw. Bożego Ciała o godz. 10.00. 
n W najbliższą niedzielę 16 X przypada 22. Dzień Papieski. W tym 
roku obchodzimy go pod hasłem: Blask Prawdy. Ideą jest promowanie 
nauczania oraz uczczenie osoby św. Jana Pawła II oraz ufundowanie 
stypendiów dla młodzieży zdolnej, z ubogich środowisk (żywy pomnik 
ku czci Papieża). Dlatego przy wyjściu z kościoła będziemy mogli zło-
żyć do puszki ofiarę na ten cel. 
n Trwają zapisy do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbo-
nie, w Portugalii. Odbędą się one w przyszłym roku w ostatnim tygo-
dniu lipca (Porto, Fatima) i w pierwszym tygodniu sierpnia (Lizbona). 
Zgłoszenia u ks. Mateusza. Trwa też rekrutacja do naszego parafialnego 
teatru o nazwie Grupa Teatralna Dolina Miłosierdzia. Zgłoszenia rów-
nież do ks. Mateusza. 
n Z dniem dzisiejszym do naszego zespołu duszpasterskiego dołączają 
dwaj nowi członkowie. Są to alumni WSD w Łomży: al. Rafał Orze-
chowski z 5. roku i al. Przemysław Stryjek z roku 4. Będą posługiwać 
w każdą niedzielę od rana do Mszy św. o 12.00 włącznie. Serdecznie 
ich witamy!
n Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Jak co roku, podejmuje-
my modlitwę wypominek. Kartki do wpisania imion i nazwisk na wy-
pominki roczne i Msze św. wotywne w każdą środę, w czasie Oktawy 
oraz jednorazowe w Dzień Zaduszny – 2 XI, (7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 
15.00 i 18.00), wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła. Podobnie 
na podzwonne. Wypełnione przynosimy do zakrystii. 
n Z uwagi na montaż ekranów do tekstów pieśni i całego systemu oraz 
na remont zakrystii w kościele dolnym, codzienne Msze św. będą od-
prawiane w najbliższym czasie w kościele górnym.
n W dniu dzisiejszym w Kościele w Polsce odbywa się liczenie wier-
nych: dominicantes czyli chodzących do kościoła i comunicantes przyj-
mujących Komunię św. Dlatego prosimy o wychodzenie z kościoła po-
woli, gdyż w drzwiach zostaniemy policzeni.  
n W tym tygodniu:
11 X (wtorek) – św. Jana XXIII; 13 X (czwartek) – bł. Honorata Koź-
mińskiego; 15 X (sobota) – św. Teresy z Avila.
n Dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie w życie wspólnoty para-
fialnej. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, na 
konto i z rocznych zobowiązań rodzinnych. Do wzięcia jest nowy nu-
mer naszej gazety parafialnej Misericordia. Zachęcamy też do lektury 
Tygodnika Idziemy.

Jezus wypowiada te słowa do 
jednego z dziesięciu trędowatych, 
których uzdrowił. Wszyscy mie-
li tyle ufności, że posłuchali Jego 
polecenia i poszli pokazać się ka-
płanowi, aby ten potwierdził ich 
uzdrowienie, które de facto do-
konało się dopiero w drodze do 
kapłana. Wszyscy zaufali i zostali 

„Wstań i idź! Twoja wiara Cie ocaliła” (Łk 17, 19)

uzdrowieni, ale tylko jeden wrócił 
chcąc okazać Jezusowi wdzięcz-
ność i oddać chwałę Bogu. Taka 
ufność nie tylko go uzdrowiła, ale 
i zbawiła (ocaliła).

Wielu ufa Jezusowi i robi co On 
mówi, ale – jak widać – mało jest 
takich, którzy oddają Bogu chwałę 
za to co On czyni w ich życiu.

– Do których z tych trędowa-
tych należę? Którym jestem? Czy 
uzyskam od Pana uzdrowienie, czy 
także zbawienie?...

Marta Zielińska

Moje dziecko! Może mnie nie znasz, ale Ja wiem  
o tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz i kiedy wsta-
jesz. Znam twoje drogi. Zostałeś stworzony na Mój 
obraz. We Mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Jesteś z 
Mojego rodu. Znałem cię, jeszcze zanim się począłeś. 
Wybrałem cię, gdy planowałem stworzenie świata. 
Nie jesteś pomyłką, gdyż twoje dni zostały zapisane w 
mojej księdze. Wyznaczyłem dokładny czas twojego 
urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał. Cudow-
nie cię stworzyłem. Ukształtowałem cię w łonie two-
jej matki. Byłem twoim opiekunem. Jestem blisko, 
pełen miłości do ciebie. Pragnę ją wylać na ciebie, 
ponieważ jesteś Moim dzieckiem, a ja twoim Ojcem. 
Nigdy nie przestanę ci dobrze czynić, ponieważ je-
steś Moją drogocenną własnością. Pytam cię: „Czy 
chcesz być Moim dzieckiem?”  Czekam na ciebie, bo 
kocham Cię. 

– Twój Tata, miłosierny Bóg!

„Czuję, że jestem 
jak kropla rosy po-
chłonięta w głębię 
bezdennego oceanu 
miłosierdzia Boga” 
(Dz 654)

Z Dzienniczka...



inTencje  Mszalne

niedziela 9 października
7.30  Za parafian
7.30  +Tadeusz Chojnowski
7.30  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  +Józef Miara – 18 r. śm.
9.00  +Aniela, Zygmunt i Tadeusz Gosk
10.30  O błog. Boże dla Igora w 7 r. urodzin
10.30  +Aniela Siejda – 29 r. śm., jej rodziców i zm. z rodz.
12.00  Dziękczynna w 70 r. urodzin Teresy z prośbą o dal-

sze błog. w życiu
12.00  +Halina – 1 r. śm., Stanisław i Janek Banach
12.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i błog. Boże 

dla całej rodziny
15.00  +Marianna i Józef Sejmej
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Zofia Zalewska
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

poniedziałek 10 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Kazimierz Witkowski – od ucz. pogrzebu
9.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Dominiki w 2 r. urodzin i jej rodziców
9.00  +Małgorzata Prawdzik – od ucz. pogrzebu
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  +Zenon Serdyński – od ucz. pogrzebu
15.00  +Jadwiga Sarnacka – 4 r. śm. i jej rodziców
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
18.00  +Jadwiga Łada – od ucz. pogrzebu
18.00  +Jan i Janina Dziekońscy – r. śm.

wtorek 11 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
9.00  +Marianna Przestrzelska – 12 r. śm.
9.00  +Bogdan Lichomski – 14 r. śm. i jego rodzice Irena 

i Czesław
9.00  +Franciszek Rogowski – 11 r. śm. i zm. z rodz. Ro-

gowskich
15.00 +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
15.00 +Genowefa Dzierżgowska
18.00  +Tadeusz Podbielski i zm. z rodz.
18.00  +Amelia – r. śm., Bolesław, Wojciech i Damian
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

Środa 12 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
9.00  +Józef Rajkoski
9.00  +Krystyna Giszterowicz – od ucz. pogrzebu
15.00  Wotywna w intencji zmarłych
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  +Piotr i Wacław Zakrzewscy
18.00  Dziękczynna w 20 r. ślubu Urszuli i Grzegorza Wą-

dołkowskich z prośbą o dalsze błog. w życiu mał-
żeńskim i dla ich dzieci: Kacpra Igora i Poli

18.00  O błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Jadwigi 
Just z racji imienin – od grupy dzielenia

18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

czwartek 13 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.4
7.00  +Józef Gawkowski i zm. z rodziny
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Reginy i Kazimierza Ko-

złowskich w 50 r. ślubu
9.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i wszelkie po-

trzebne łaski dla Władysława
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O błog. Boże w małżeństwie Anny i Wojciecha Py-

tel oraz dla ich dzieci
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  +Henryk Jadczak – od ucz. pogrzebu
18.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Wiesławy w r. 

urodzin
18.00 +Marek Minda – od ucz. pogrzebu
18.00 +Dariusz Cendrowski – greg.

piątek 14 października
7.00  +Eulalia Siejko – od ucz. pogrzebu
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  +Henryk Nowacki – od ucz. pogrzebu
9.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg. 
15.00 Dziękczynna w 16 r. ślubu Katarzyny i Jarosława  

z prośbą o dalsze błog. w życiu małżeńskim oraz 
dla ich córek

15.00  +Wacław Sokołowski
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  Dziękczynna w 5 r. ślubu Magdaleny i Grzegorza  

z prośbą o dalsze błog. w życiu małżeńskim
18.00  +Bronisława Pamulska
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

sobota 15 października
7.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  +Janina, Antoni i Janusz Zalewscy
9.00  +Danuta Sztrubel – od ucz. pogrzebu
9.00  +Stanisława i Stanisław Gawrych
15.00  +Teresa Dziekońska – wsp. dnia imienin
15.00  +Stanisław Kamienowski oraz jego rodziców i ro-

dzeństwo
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Alina Narożna – 30 dzień od śmierci
18.00  +Jolanta Olszewska – od ucz. pogrzebu
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

niedziela 16 października
7.30  Za parafian
7.30  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla Urszuli i Mi-

rosława w 35 r. ślubu
7.30  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  O pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia 

dla Ireny Tułowieckiej
9.00  O błog. Boże, łaskę nawrócenia i zdrowie dla Łukasza
9.00  +Jadwiga i Piotr Godlewscy
10.30  +Edward, Weronika, Stanisław i Agnieszka Krup-

ka, Halina i Tadeusz Jagielscy
10.30  +Euzebia Jakubiak – 5 r. śm. jej rodzice i zm. z rodz.
12.00  +Jadwiga Chludzińska, Anna, rodzice i teściowie 

oraz Józef
12.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  O zdrowie dla Daiany i błog. Boże dla jej rodziny
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
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RuChy 
i stowaRzyszeNia 
w Naszej paRafii

24 IX, w Biel-
sku Podlaskim 
odbył się kole-
jny Archidiecez-
jalny Dzień Jed-
ności Wspólnot 
Odnowy w Du-
chu Świętym, w 

którym wzięło udział 30 osób ze wspólnoty „Źródło 
Życia” przy naszym Sanktuarium. 
n W niedzielę 25 IX 
młodzież ze szkoły 
muzycznej z ks. Ma-
teuszem przygoto-
wała  adorację Naj-
świętszego Sakra-
mentu dla kandyda-
tów do sakramentu 
bierzmowania.
n W środę 28 IX 
przy ołtarzu papieskim modliliśmy się w w ramach 
akcji „Koronka na ulicach miast”.
n W środę 28 IX na spotkaniu KSM w parafii go-
ściliśmy Ks. Tomasza Gralę, głównego diecezjalnego 
koordynatora Światowych Dni Młodzieży oraz wice-
przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogól-
nego Diecezji Łomżyńskiej. Ks. Tomasz opowiadał 
o historii Światowych Dni Młodzieży i o głównym 

Z życia parafii

Głównym celem Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży jest 
kształtowanie dojrzałych chrześci-
jan oraz aktywne ich uczestnictwo 
we wspólnocie i misji Kościoła, 
szerzenie i upowszechnianie kato-
lickich wartości i zasad we wszyst-
kich dziedzinach życia. Realizuje-

my to podczas wspólnej modlitwy oraz uczestnictwa  
w Najświętszej Ofierze.

Członkiem KSM może zostać świecki katolik mię-
dzy 14, a 30. rokiem życia. Dniem patronalnym jest 
uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w którym 
młodzi składają przyrzeczenia przed ordynariuszem 
diecezji, stając się pełnoprawnymi członkami. 

Oddział KSM Łomża Miłosierdzie Boże powstał 
w listopadzie 2020 roku. Motywem założenia wspól-
noty była chęć integracji młodzieży po przyjęciu sa-
kramentu bierzmowania. Naszą pierwszą inicjatywą 

kaTolickie 
sTowarzyszenie Młodzieży

było rozdawanie własnoręcznie wykonanych kartek 
bożonarodzeniowych przed uroczystością Narodze-
nia Pańskiego.

W naszej parafii oddział liczy 18. członków, a na-
szym księdzem asystentem jest od niedawna ks. Ma-
teusz Gąsowski. Spotkania odbywają się cotygodnio-
wo w środy o godzinie 19.00 w pokoju gościnnym 
niedaleko kancelarii. Serdecznie zapraszamy.

przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i ojczyź-
nie. – Gotów!

Paweł Skorowski 

przesłaniu ŚDM 2023 w Lizbonie. Podzielił się rów-
nież z nami doświadczeniem pracy duszpasterskiej  
w Hiszpanii.
n W dniach 26-28 
IX kapłani konse-
krowani dla ruchu 
Gloriosa Trinita 
uczestniczyli w reko-
lekcjach kapłańskich 
w Wyższym Semina-
rium Duchownym w 
Łomży. Rekolekcje 
prowadził ks. An-
drzej Święciński.

n W niedzielę 2 października obchodziliśmy parafial-
ny odpust ku czci św. Siostry Faustyny. W czasie Mszy 
św. uczciliśmy relikwie św. Siostry Faustyny. Homilię 
odpustową wygłosił ks. kan. dr Jacek Kotowski.


