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Od proboszcza

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!

Historia obrazu Jezusa Miło-
siernego rozpoczyna się 22 lutego 
1931 r. Siostra Faustyna pracuje  
w kuchni domu zakonnego w Płoc-
ku. W pierwszą niedzielę Wielkie-
go Postu, wieczorem, rozpoczyna 
się jej wielka życiowa misja: otrzy-

„wymaluj 
obraz…”

muje od Jezusa nakaz wymalowa-
nia obrazu z podpisem „Jezu, ufam 
Tobie”. 

Na początku nie została właści-
wie zrozumiana przez swoich przeło-
żonych i przez spowiednika. Dopiero 
w 1933 r. spotkała w Wilnie swego 
duchowego kierownika, ks. Michała 
Sopoćko, który pomógł jej zrealizo-
wać to zadanie.

Pierwszy obraz Miłosierdzia 
Bożego powstał w pracowni Euge-
niusza Kazimirowskiego. S. Fausty-
na udzielała artyście wskazówek,  
a ks. Sopoćko pozował do obrazu. 

Dzisiaj najbardziej znanym 
wizerunkiem Jezusa Miłosiernego 
jest obraz Adolfa Hyły, namalo-
wany jako wotum w czasie drugiej 
wojny światowej. Ks. Sopoćko miał 
zastrzeżenia co do sposobu nama-
lowania postaci, także do tła, które 

pierwotnie było ukwieconą łąką. 
Należy jeszcze dodać, że dzisiaj 
w płockim klasztorze, w kaplicy 
sióstr, wisi obraz jeszcze innego ar-
tysty – Elżbiety Hoffmann-Plewa. 
Jest to dowód, że dla czcicieli Boże-
go Miłosierdzia przesłanie obrazu 
jest ważniejsze od jego artystycznej 
wizji i formy.

Katarzyna Kowalewska

Październik to nie tylko miesiąc 
modlitwy różańcowej. To również 
czas św. Jana Pawła II Papieża Piel-
grzyma, który nawiedził też nasze 
Sanktuarium. Wspominamy 44. 
rocznicę jego wyboru na Stolicę Pio-
trową i obchodzimy 22. Dzień Papie-
ski, wspomagając materialnie Papie-
skie Dzieło Nowego Tysiąclecia Die-
cezji Łomżyńskiej. W naszej parafii to 
czas intensywnej pracy formacyjnej, 
m.in. przygotowań projektu ożywie-
nia adoracji eucharystycznej oraz do 
rekolekcji dla małżeństw, prowadzo-
nych przez Kościół Domowy. Święty 
Jan Paweł II był także papieżem mło-
dych. Zapraszamy młodzież do para-
fialnych grup formacyjnych. W środy 
spotyka się Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, a w piątki młodzieżowe 
atelier (grupa dzielenia) Ruchu Glo-
riosa Trinita. Ponadto rozwija się 
Wincentyński Ruch Młodych, prowa-
dzony przez Siostry Szarytki. Działa 
też Grupa Teatralna Dolina Miło-
sierdzia. Trwają prace remontowe,  
o których więcej napiszę wkrótce. 
Wystarczy wspomnieć, że przygoto-
wywany jest projekt mozaiki o tema-
tyce Miłosierdzia Bożego, która z cza-
sem zostanie umieszczona w absydzie 
prezbiterium kościoła górnego.

A zatem całą naszą wspólnotę 
parafialną polecamy Bożej Opatrz-
ności. Idźmy razem i budujmy, po-
mnażając duchowo i materialnie 
dziedzictwo, które zostawili nam nasi 
poprzednicy.

ks. Jacek Czaplicki



rubryka biblijna

OgłOszenia

n Dziś przypada 44. rocznica wyboru św. Jana Pawła II. 
Obchodzimy też 22. Dzień Papieski, pod hasem: Blask 
Prawdy. Przy wyjściu z kościoła składamy do puszek ofia-
ry na Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia Diecezji Łom-
żyńskiej. Dziękujemy też za ofiary na potrzeby Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łomży. 
n We wtorek 18 X święto św. Łukasza Ewangelisty – pa-
trona służby zdrowia. Modlitwami otaczamy posługu-
jących chorym i cierpiącym. Przypominamy też, że dziś  
o 15.00 Msza św. w intencji pracowników oświaty. Rów-
nież we wtorek 18 X dzień formacji Rodzin Szensztackich. 
Zapraszamy na Mszę św. o 18.00
n W sobotę 22 X w naszym Sanktuarium dzień poświę-
cony św. Ricie. Przynosimy róże, które będą poświęcone 
po każdej Mszy św. 
n W niedzielę 23 X rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Mo-
dlimy się za misjonarzy i misjonarki. Ofiary składane na 
tacę przeznaczamy na dzieło misyjne Kościoła. 
n Dziękujemy wspólnocie mężczyzn z Męskiego Różań-
ca, którzy pod opieką ks. Wojciecha i p. Daniela – naszego 
organisty wzięli udział w Pielgrzymce do Wilna.
n Przypominamy o modlitwie za zmarłych z racji uroczy-
stości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Kartki do 
wpisywania wypominek całorocznych, jednorazowych,  
w oktawie uroczystości i intencji za zmarłych odczytywa-
nych w każdą środę – do wzięcia przy wyjściu z kościoła. 
Wypełnione karteczki przynosimy do zakrystii. 
n Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę parafialną 
do Pragi i Wiednia planowaną od 10 do 13 XI br. Zgłosze-
nia u ks. Wojciecha.
n Zakończyliśmy montowanie i testy techniczne syste-
mu ekranów w dolnym kościele. System jest uniwersalny 
i oprócz tekstów pieśni będzie można umieszczać w nim 
prezentacje oraz odtwarzać filmy. Jak można zauważyć, 
na zewnątrz kościoła od strony ołtarza, pojawiło się duże 
rusztowanie. Oznacza to, że trwają prace nad osuszaniem 
absydy w prezbiterium.
n W tym tygodniu: w poniedziałek 17 X – św. Ignacego 
z Antiochii; we wtorek 18 X – święto św. Łukasza Ewan-
gelisty; w czwartek 20 X – św. Jana Kantego; w sobotę 22 
X – św. Jana Pawła II.
n Dziękujemy za ofiary składane na rzecz parafii. Zachę-
camy do wzięcia kolejnego numeru biuletynu parafialne-
go Misericordia oraz do lektury Tygodnika Idziemy. Kan-
celaria parafialna otwarta jest od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 8.00 do 9.00 i od 16.30 do 17.30.

Z Dzienniczka...

Panie Jezu, zapraszasz mnie do bliskości z Sobą. 
Chcesz nie tylko mojego intelektualnego zgłębiania 
prawdy o Tobie, ale prosisz o obecność przy Tobie. 
Twoja pierś jest przebita. Chcesz z otwartej rany 
wylać na mnie Swoje miłosierdzie, miłość przeba-
czającą, ofiarną, darmową. Chcesz do mojej duszy 
wlać Swoje życie. Chcesz, by moja głowa, pełna za-
troskanych myśli, była przy Tobie, przy tym, co bije  
w Twoim sercu. Nie przy sprawach męczących ją, od-
dalających spokój, zatrważających czy prowadzących 
do grzechu. Ludzka głowa mieści w sobie tak wiele 
„nie Ciebie”. Ty spokojnie mówisz: „połóż swą głowę 
na piersi Mojej”. Jezu, ale kto ma dziś czas na takie 
„marnotrawstwo”? Trzeba tyle załatwić, o tyle trzeba 
się upomnieć, by nie zapomnieć. Kiedy spocząć na 
Twej piersi? Czy odpoczynek przy Tobie nie zagrozi 
moim planom? Jesteś Dawcą wszystkiego, niezależnie 
od tego, co sam wymyślę, ale czy w to wierzę? Czy 
Tobie wierzę? Czy zapragnę odpocząć przy Tobie? 
Czy zapatrzę się w Ciebie ukrytym w Najświętszym 
Sakramencie? Czy zechcę posłuchać, co do mnie mó-
wisz i zaryzykuję, że Twoje Słowo wezwie mnie do 
totalnej zmiany życia? Pragniesz mojego szczęścia, 
choć znasz wszystkie moje grzechy i wiesz, że mało 
kto chciałby być tak blisko mnie, jak Ty. Zaryzykuję 
więc Panie. Chcę odczuć to ogarniające poczucie ra-
dości, gdy Twoja miłość i miłosierdzie wylewają się 
na mnie. Błogosław mi Panie na czas odpoczynku 
przy Twoim Sercu. Sercu, które kocha zawsze. Amen.

Anna Korotkiewicz

Z przypowieści o wdowie, któ-
ra nachodziła skorumpowanego 
sędziego prosząc go o sprawie-
dliwy wyrok uczę się postawy na 
modlitwie. Z jednej strony niego-
dziwy sędzia a z drugiej wdowa, 
która przychodzi do niego, nie  
z łapówką, ale z natrętną prośbą. 
On, aby się jej w końcu pozbyć, 
przychyla się do jej prośby. A Bóg? 

Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze mu-
szą się modlić i nigdy nie tracić ducha. (Łk 18,1)

– Jezus mówi, że o ileż bardziej 
Ojciec w niebie nie będzie zwlekać  
w mojej sprawie jeśli będę do niego 
wołać dniem i nocą. Jezus zachęca 
do wytrwałej modlitwy. I choćby 
niewiadomo co, nie wolno mi się 
poddać. Mam być natrętna, na-
przykrzająca się. Tak, taka właśnie 
mam być w modlitwie do Boga. 
A jak to u mnie jest? Czy umiem 
„walczyć” w mojej sprawie z taką 
wytrwałością? Czy może zniechę-
cam się po kilku modlitwach i od-
puszczam... Jezus mówi: nigdy nie 
trać ducha. Zawsze się módl.

Marta Zielińska

„Połóż swą głowę  
na piersi Mojej  
i odpocznij. 

Przytulił mnie Pan do Serca swego...” Dz 1053



intencje  mSzalne

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.

Poniedziałek 17 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Jadwiga i Zygmunt Lewkowscy
9.00  +Leon Rybaczyk
9.00  +Jadwiga – w dn. imienin
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O błog. Boże dla Lidii i Kazimierza Kamińskich
15.00  +Jadwiga Soliwoda – od rodz. Legackich
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
 18.00 +Dariusz Cendrowski – greg.
18.00 +Zbigniew Wyrzykowski – 1 r. śm.
18.00 +Elżbieta Florczyk – od ucz. pogrzebu

wtorek 18 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski dla Ka-

tarzyny z rodziną
9.00  +Władysława Rogowska – 19 r. śm., Wojciech i zm. 

z rodz. Rogowskich
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  +Jadwiga Chmielewska – 11 r. śm.
15.00  +Jan Pieńkowski – od ucz. pogrzebu 
18.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

Ruchu Rodzin Szensztackich
18.00  O zdrowie, błog. Boże i opiekę MB dla Iwony
18.00  +Kazimiera Wojewoda
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

 Środa 19 października
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  +Genowefa Dzierżgowska
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Reginy i Mie-

czysława Drozdowskich
9.00  O błog. Boże dla Jadwigi Mieczkowskiej – int. imie-

ninowa
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  Wotywna  w intencji zmarłych
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Paw-

ła Brzostka – od Odnowy w Duchu Świętym
18.00  +Jerzy Pawłowski – od ucz. pogrzebu
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

 czwartek 20 października
7.00  Dziękczynna w 65 r. chrztu Danuty i Adama z proś-

bą o dalsze błog. Boże
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  Dziękczynna za łaski otrzymane przez Daniela  

z prośbą o dalsze błog. Boże
9.00  +Helena – 24 r. śm. i Bogdan – 5 r. śm. Godlewscy
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.3
15.00  O zdrowie i błog. Boże dla Anny i Bartosza oraz ich 

dzieci
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  +Janina i Czesław Brulińscy
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Romy Kapelewskiej
18.00  +Zenobia Świtaj – 1 r. śm.
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.1

 Piątek 21 października
7.00  +Marcin Przestrzelski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  +Eleonora i Stanisław Kamińscy, Apolonia i Alek-

sander Matyszewscy
9.00  +Urszula Ogrodnik – int. imieninowa
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Klary Prze-

sław w 6 r. urodzin
15.00  +Stanisław i Józef Kurpiewscy
15.00  +Rozalia, Julian i zm z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  +Tadeusz Kurowski – 20 r. śm.
18.00  +Barbara Pupek
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.

 Sobota 22 października
7.00  +Władysław i Bronisława
7.00  +Tadeusz Frąckiewicz – 8 r. śm.
7.00  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Magdaleny z okazji uro-

dzin
9.00  O powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego a Paulo
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.
15.00  +Ireneusz Zamielski – 7 r. śm. i jego rodziców Mi-

chalinę i Aleksandra
15.00  +Stanisław Grzyb
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
18.00  O błog. Boże dla Dominiki i Michała w 10 r. ślubu
18.00  +Anna Podeszwa (z nabożeństwem żałobnym)
18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.1

 niedziela 23 października
7.30  +Henryka Anna Szymborska – greg.
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Heleny Kuczewskiej
9.00  +Iwona Kruse – 6 r. śm.
9.00  +Henryk Sierzputowski – greg.3
10.30  Za parafian
10.30  +Danuta Zabłocka – w dn. wspomnienia urodzin
12.00  Dziękczynna w 46 r. ślubu Barbary i Kazimierza  

z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu małżeńskim  
i rodzinnym

12.00  +Józef Pieńkowski
15.00  +Rozalia, Julian i zm. z rodz. Siemińskich – greg.
15.00  +Anna Wysocka – 3 r. śm.
15.00 +Bogdan Wierzbowski
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Amelii w 8 r. urodzin 

oraz dla Oliwii w rozpoczynającym się roku akade-
mickim

18.00  +Dariusz Cendrowski – greg.
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RuChy 
i stowaRzyszeNia 
w Naszej paRafii

n 4 X odbył się krąg biblijny zainic-
jowany przez stowarzyszenie Civi-
tas Christiana. Spotkania będą odby-

Z życia parafii

domowy koŚciół
To małżeńsko-rodzinny 

ruch świeckich w Kościele, 
działający w Polsce od 50 lat  
w ramach Ruchu Światło-Ży-
cie, który jest jednym z nurtów 
posoborowej odnowy Kościo-
ła w Polsce. Członkami DK są 
małżeństwa sakramentalne. 
Założycielem Ruchu jest Sługa 
Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na du-
chowość małżeńską, czyli dążenie do świętości wspól-
nie ze współmałżonkiem. Pomaga małżonkom czer-
pać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak 
żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. 
Chce pomóc małżonkom w budowaniu między nimi 
prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie 
stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowywania 
dzieci w duchu chrześcijańskim. W Domowym Ko-
ściele rodzina jest podstawowym miejscem pracy for-
macyjnej. Krąg jest podstawowym elementem w jego 
strukturze organizacyjnej. Krąg tworzy 4-7 małżeństw. 

Kręgi spotykają się raz w miesiącu,w imię Chrystu-
sa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie 
odnajdywać i uczyć się trwać przy Nim w swoim ży-
ciu codziennym. Małżeństwa włączają się do kręgów 
DK, aby sobie wzajemnie pomagać – „Równi służą 
równym”. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest 
doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora, 
doradcy i opiekuna duchowego. Każde spotkanie krę-
gu odbywa się w jego obecności.

W Polsce obecnie jest 4500 kręgów, do których 
należy około 40 tys. osób. W naszej diecezji jest po-
nad 100 kręgów, zaś w naszej parafii są trzy kręgi 
Domowego Kościoła i mamy nadzieję, że będzie nas 
więcej. Jak mówił bł. kardynał Stefan Wyszyński “Ro-
dzina Bogiem silna – mocą swego narodu”.

Agnieszka i Wojtek Domalewscy
Więcej informacji na temat Domowego Kościoła: 

www.dk.oaza.pl oraz na naszej stronie diecezjalnej: 
www.koscioldomowy.lomza.pl

wyjeździe integracyjnym na park 
linowy, paintball’a i inne atrakcje.
n 9 X powitaliśmy w naszym 
zespole duszpasterskim alumnów 
WSD w Łomży: kleryka Rafała 
Orzechowskiego z V roku i kleryka 
Patryka Byszewskiego z IV roku. 
Będą oni posługiwać w naszej 
parafii w każdą niedzielę przez 
cały rok akademicki.

JEŻELI CHCECIE…
¤ umacniać swoją wiarę
¤ pielęgnować miłość małżeńską
¤ nauczyć się rozwiązywania konfliktów
¤ nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
¤ doświadczyć życia we wspólnocie

– ZAPRASZAMy!

wać się co miesiąc by poznawać Pis-
mo Święte. Krąg biblijny prowadzi 
ks. Mateusz Gąsowski. Serdecznie 
zapraszamy 8 XI na godz. 17.00 do 
salki Civitas Christiana.

n 8 X ministranci naszej parafii 
wzięli udział w całodziennym 


