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Od proboszczaDziś jest czas, byś zobaczył, 
jak wiele w tobie niepokoju i lęku 
o przyszłość. Jak wiele zapytań  
o to, czy ludzkość podoła wy-
zwaniom współczesnego świata. 
Czy Ty podołasz? Pan objawia Ci 
Swoje pragnienie, byś Mu wierzył 
właśnie „w obecnych chwilach”. 
Widzisz zagrożenie wojną, ataka-
mi terrorystycznymi, konieczność 
przyjęcia migrantów wyznających 

agresywnie i z przemocą swoją 
religię, niebezpieczną ideologię 
gender uderzającą w małżeństwo  
i rodzinę, przyzwolenie na łamanie 
prawa Bożego aż po jego negację, 
szykanowanie chrześcijan, kpi-
ny z wartości, na których chcesz 
budować swoje szczęście, walkę 
o władzę podważającą w Tobie 
poczucie bezpieczeństwa we wła-
snym kraju… A może przestra-
sza Cię widmo zdrady, rozwodu, 
brak czy utrata pracy, niemożność 
poczęcia upragnionego dziecka, 
niezadowolenie szefa, ciężka i nie-
uleczalna choroba, utrata dobrego 

imienia spowodowana rzuconym 
w przestań publiczną kłamstwem, 
pomówieniem, oskarżeniem… 
Obecna chwila jest trudna, jakże 
trudna… Jezus to wie i widzi. Jed-
nak w przeciwieństwie do Ciebie, 
do mnie, On ma moc i jest Daw-
cą dobra. Chwile są trudne, ale 
On jest Bogiem miłosiernym. Nie 
pozwoli zginąć Swoim dzieciom. 
Jest Miłośnikiem życia. Zło, które 

jest w świecie, weszło przez zawiść 
diabła. To on wykrada Twoją wia-
rę w miłość Boga do Ciebie. Jeśli 
Syn Boży pragnie „więcej wiary” 
to jedynie po to, byś żył w pokoju 
serca nawet w trudnym czasie. Kto 
się do Niego ucieknie z wiarą, nie 
ma powodu do lęku. Jezus zwycię-
żył sprawcę zła! Z Nim w każdym 
czasie możesz czuć się bezpieczny. 
Taka miłość domaga się Twojej 
ufnej odpowiedzi wiary. Większej 
niż wczoraj. Większej niż dziś. Je-
zus potrzebuje Twojej wiary. Jego 
miłość, Jego miłujące Ciebie i mnie 
pragnienie, wzywa: „Ufaj Mi, bądź 
pewien, że Jestem, właśnie dziś,  
w tym czasie Twojego życia. Ze 
Mną jesteś bezpieczny. Nie lękaj 
się.” Już dziś odnów swoje zawie-
rzenie Bożemu Słowu. Niech obec-
ny czas budzi w Tobie nadzieję.  
W nim jest obecny Ten, który ma 
moc uwolnić i wyzwolić Ciebie,  
a nade wszystko osłonić Swoją mi-
łością. Przy Jezusie nic Ci nie grozi.

Anna Korotkiewicz

„Pragnę, ażeby było w was więcej wiary w obecnych chwilach” Dz. 352

Więcej wiary!

Razem z ca-
łym Kościołem 
wkraczamy głę-
biej w listopad. 
Stale modlimy 

się za naszych bliskich zmarłych. 
Coraz bliżej Narodowe Święto 
Nieodległości. W piątek 11 listo-
pada będziemy modlić się za Pol-
skę. W naszym Sanktuarium po 
raz pierwszy chcemy zgromadzić 
się na wspólnym śpiewaniu pie-
śni patriotycznych. Pomoże nam 
w tym parafialna grupa teatral-
na „Dolina Miłosierdzia” oraz 
młodzież z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Łomży. Przyjdźmy 
na Mszę św. w intencji Ojczyzny 
o godz. 15.00, a po niej, około 
godz. 16.00, stwórzmy radosną 
wspólnotę tych, którzy potrafią 
cieszyć się swoją polskością. 

W niedzielę 13 listopada 
będziemy przeżywać odpust ku 
czci Matki Bożej Miłosierdzia 
– Ostrobramskiej. Duchowo 
połączymy się z Sanktuarium 
Matki Bożej Ostrobramskiej  
w Wilnie – z miejscem, do którego 
ciągle pielgrzymują nasi rodacy. 
Maryja odgrywa szczególną rolę  
w dziele zbawienia. Jej misją 
jest między innymi modlitwa za 
nas i z nami. W czasie odpustu 
pragniemy prosić ją o potrzebne 
łaski dla nas samych, dla na-
szych rodzin i dla całego świata. 
Zapraszam do udziału w uroczy-
stościach odpustowych przez cały 
dzień, a szczególnie na główną 
Mszę św. w Godzinie Miłosier-
dzia czyli o 15.00.

ks Jacek Czaplicki



rubryka biblijna

OgłOszenia

n W przyszłą niedzielę 13 XI bę-
dziemy obchodzili odpust ku czci 
Matki Bożej Ostrobramskiej, Mat-
ki Miłosierdzia. Główna Msza św. 
o godz. 15.00 z Litanią do Matki 
Bożej Miłosierdzia oraz błogo-
sławieństwem Najświętszym Sa-
kramentem. Nie będzie procesji. 
Odbywać się ona będzie tylko w 
czasie odpustu ku czci św. Fau-
styny oraz w święto Miłosierdzia 
Bożego. Kazania odpustowe przez 
cały dzień będzie głosił ks. infułat 
Jan Sołowianiuk.
n We wtorek 8 XI o 17.00 Stowa-
rzyszenie Civitas Christiana za-
prasza na kolejne spotkanie Kręgu 
Biblijnego. Odbędzie się ono w sali 
przy zakrystii kościoła górnego. 
Wejście od strony plebanii. 
n W piątek 11 XI Narodowe Świę-
to Niepodległości. W naszym ko-
ściele jak co roku Msze św. w po-
rządku codziennym, czyli o 7.00, 
9.00, 15.00 i 18.00. O godz. 15.00 
Msza św. w intencji Ojczyzny. Bez-
pośrednio po Mszy św. w auli św. 
Jana Pawła II, obok kościoła dol-
nego, odbędzie się przedstawienie 
teatralne połączone ze śpiewaniem 
pieśni patriotycznych „Zmar-
twychwstała mimo wrogich burz” 
w wykonaniu nowo powstającej 
parafialnej grupy teatralnej „Do-
lina Miłosierdzia” oraz uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Łomży. Do wspólnego śpiewania 
zapraszamy wszystkich naszych 
parafian. 
Tego dnia imieniny obchodzi ks. 
Marcin. Składamy mu serdeczne 
życzenia.

Jeżeli Bóg kocha człowieka, nie może pozostawić 
go w mocy śmierci. I dlatego wiara w zmartwych-
wstanie, to wiara w Boga, który mnie kocha. A samo 
zmartwychwstanie to nie tylko “ożywienie trupa” lecz 
zupełnie inna jakość życia, w której uczestniczy cała 
przemieniona osoba. Jak tam będzie, tego nie wiemy. 
Wiemy tylko, że będziemy do Niego podobni, bo uj-
rzymy Go takim, jaki jest. Pewnej namiastki zmar-

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją”. (Łk 20,38)

twychwstania mogę doświadczać już tu na ziemi. 
Gdy pokonuję mój egoizm, służąc z miłością moim 
bliskim. Wtedy umiera we mnie stary człowiek, a ro-
dzi się człowiek duchowy. Gdy odrzucam mój grzech, 
zmartwychwstaję i od kratek konfesjonału odchodzę 
jako nowa osoba...

A jak to jest faktycznie w moim życiu? Czy cho-
dzę w śmierci moich grzechów, słabości, narzekań, 
złości? Czy doświadczam “małych zmartwychwstań” 
już tu, na ziemi? Jak prawda o zmartwychwstaniu 
wpływa na moje życie tu i teraz?

Marta Zielińska

n W sobotę 12 listopada nasz pa-
rafianin Michał Potocki, alumn 
trzeciego roku Wyższego Semina-
rium Duchownego w Łomży po 
raz pierwszy przywdzieje strój du-
chowny, czyli sutannę. Otoczmy 
go naszą wspólnotową modlitwą. 
Módlmy się też o nowe powołania 
z naszej wspólnoty parafialnej do 
kaplaństwa i życia zakonnego. 
n W sobotę 19 listopada w Gra-
jewie odbędzie się kolejna edy-
cja Światowych Dni Młodzieży 
Diecezji Łomżyńskiej. Naszych 
młodych parafian zapraszamy do 
wspólnego wyjazdu na ich święto. 
Zapisy u ks. Mateusza. 
n W dniach 24-27 listopada odbę-
dą się w naszej parafii rekolekcje 
dla małżeństw i rodzin modero-
wane przez wspólnoty Kościoła 
Domowego. W dni powszednie 
Msze święte rekolekcyjne o godz. 
18.00, a po nich konferencje. Wię-
cej informacji za tydzień.
n Dziękujemy za ofiary składane 
na tacę, na konto parafialne czy z 
deklaracji rodzinnych. Zaprasza-
my do lektury nowego numeru 
gazetki Misericordia. 
n Wszystkim jubilatom i soleni-
zantom życzymy otwartości na 
Boże słowo oraz odwagi w podej-
mowaniu codziennych obowiąz-
ków względem Boga i bliźniego.
n W minionym tygodniu odbyły 
się pogrzeby śp. Heleny Kowa-
lewskiej oraz śp. Ksawery Kalic-
kiej. Rodzinom składamy wyrazy 
współczucia, a zmarłe polecamy 
Bożemu Miłosierdziu. Wieczny 
odpoczynek racz im dać, Panie...

Spotykamy różne miejsca kul-
tu religijnego. Stawiamy krzyże  
i kapliczki na rozstajach dróg. To 
zwyczaj znany w wielu polskich 
miejscowościach. Jest wyrazem 
wiary i troski o wartości duchowe 
i moralne. Odzwierciedla pragnie-
nia oraz prośby budujących je lu-
dzi. Święci oraz patroni to niewi-
dzialni opiekunowie, którzy ota-
czają nas swoją troską kiedy tego 
najbardziej potrzebujemy.

29 X 2022 r., w oktawie świę-
ta Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza, na frontonie jednego  
z domów przy ulicy Pana Tade-
usza poświęcona została płasko-
rzeźba świętego Judy Tadeusza.

Nasza parafia, a szczególnie 
mieszkańcy ulicy Pana Tadeusza 
zyskali przez to potężnego orę-
downika w sprawach beznadziej-
nych i ciężkich strapieniach. Po-
święcenia figury św. Tadeusza do-
konał ks. prałat Jerzy Abramowicz 
w obecności ks. proboszcza Jacka 
Czaplickiego.

Autorką płaskorzeźby jest  
s. Urszula Sępkowska. 

Tadeusz Kowalewski

Święty 
Juda 
Tadeusz 
na ulicy 
Pana 
Tadeusza



InTencJe  Mszalne

niedziela 6 listopada
7.30  Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla do-

broczyńców
9.00  +Feliks i Jadwiga Jastrzębscy
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
10.30 Za parafian
12.00 O błog. Boże i zdrowie dla Bartosza i Zuzanny – od 

zespołu
12.00  +Helena Kaus
12.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Robert Jagielski i Mieczysław Męczkowski
15.00  +Jan i Henryka Kowalewscy
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych

Poniedziałek 7 listopada
7.00  O zdrowie i błog. Boże dla Romy Kapelewskiej
7.00  +Jadwiga Łada – od ucz. pogrzebu
9.00  +Stanisław, Aleksandra i Maciej Tułowieccy
9.00  +Anna Borawska – 10 r. śm., Kazimierz Borawski
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  +Teresa Wolińska – 4 r. śm.
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych
 

Wtorek 8 listopada
7.00 +Joanna, Sabina, Stanisław i zm. z rodz. Lewkow-

skich i Kaczyńskich
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  +Stanisława, Franciszek, Edward i Urszula Piaseccy
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  Dziękczynna w r. urodzin Janiny Kowalewskiej 

z prośbą o dalsze błog. Boże, łaskę zdrowia i dary 
Ducha Świętego dla niej i jej syna Piotra

15.00  +Ryszard Skowroński – od ucz. pogrzebu
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  +Zofia Wałkuska – 13 r. śm.
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za zm. polecanych w oktawie Wszystkich Świętych
 

Środa 9 listopada
7.00  O błog. Boże dla Ewy i Dawida oraz całej rodziny
7.00  Dziękczynna za otrzymane przez przyczynę Matki 

Bożej łaski z prośbą o dalszą opiekę nad Zofią
9.00  O zdrowie, potrzebne łaski i błog. Boże dla Ewy 

Dobkowskiej
9.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Genowefa Cieśnikowska – 3 r. śm., Józef i Andrzej
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Alina Maria Siekierda
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  +Zofia Macko – 5 r. śm.

czwartek 10 listopada
7.00  +Kazimierz Witkowski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Zofia Kruszewska – od ucz. pogrzebu
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Halina Gierłowska – od sąsiadów z klatki
15.00  +Stefania – 27 r. śm., Kazimierz i Leszek Dobrzyccy
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  Dziękczynna w 40 r. ślubu Wiesławy i Krzysztofa 

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

18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  +Zenon Serdyński – od ucz. pogrzebu
 

Piątek 11 listopada
7.00  +Zdzisław Tyszka i zm z rodz. Tyszków
7.00  +Jacek Bargielski – 8 r. śm., Kazimierz Bargielski 

– 46 r. śm., Jadwiga Zaczek – 21 r. śm., Andrzej 
Ochramowicz – 8 r. śm.

9.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Wiktoria Karwowska – 9 r. śm., Franciszek, Hali-

na z d. Karwowska
15.00  +Kazimiera – 6 r. śm. i Bolesław Kosakowscy
15.00  +Julia Jastrzębska
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  Za Ojczyznę i triumf Niepokalanego Serca Maryi
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
 

sobota 12 listopada
7.00  +Witold Żelazny
9.00  Dziękczynna w 1 r. urodzin Oliwiera z prośbą  

o dalsze błog. Boże w życiu
9.00  +Stanisław Jurski – od Jurka z rodziną
9.00  +Władysława, Alicja i Eugeniusz Smak, Tadeusz 

Tomaszewski
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Krystyna Giszterowicz – od ucz. pogrzebu
15.00  +Alicja Kępczyńska – 11 r. śm.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
18.00 +Jan Kazimierz Pietrzyk – od ucz. pogrzebu
18.00 +Henryka Anna Szymborska – w r. chrztu
18.00 +Stanisław Jaskółka – greg.
 

niedziela 13 listopada
7.30  O udaną operację i łaskę zdrowia dla Marianny
7.30  Za zm. z rodz. Wolanowskich, Włodkowskich, 

Przyjemskich i Wasiulewskich
9.00  +Józef Kuczyński – r. śm.
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
10.30 Za parafian
12.00  +Aleksandra Zaremba – od rodz. Gołaszewskich
12.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Marek Minda – od ucz. pogrzebu
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00 +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00 +Eugenia Łukasiak

+  BóG JEST MIŁOŚCIą!  +
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RuChy 
i stowaRzyszeNia 
w Naszej paRafii

n 26 X podsumowano konkurs 
dla dzieci na samodzielnie wyko-
nany najładniejszy różaniec.

Z życia parafii

Męski różaniec

Pan Daniel Plona, organista, 
będzie roznosił opłatki na stół wigilijny:

(w dni robocze od 16.00, w sobotę od 13.00)

7 listopada – poniedziałek:  ul. Moniuszki 2, 4, 6, 8
8 listopada – wtorek: ul. Moniuszki 10, 12, 14, 16
9 listopada – środa: ul. spółdzielcza 29, 30, 31, 32
10 listopada – czwartek: ul. chopina 1, 2
11 listopada – piątek: ul. chopina 3; ul. Broniewskiego 3
12 listopada – sobota: ul. Broniewskiego 1, 2

Męski różaniec jest grupą 
skupiającą mężczyzn w różnym 
wieku – od tych najmłodszych 
do najstarszych – przedstawicie-
li  różnych zawodów. Wspólno-
ta, poprzez męską modlitwę za 
wstawiennictwem Najświętszej 
Maryi Panny, stawia na pogłę-
bienie więzi z Chrystusem, aby 
lepiej wypełniać przykazania 

Boże w codziennym życiu męża, ojca, syna, dziadka. 
Formacja pokazuje, że mężczyźni też mogą mieć wła-
sną przestrzeń w Kościele, gdzie mogą się spotkać, 
wspólnie modlić. To mężczyźni, którzy pragną wy-
pełnienia woli Maryi – naszej Matki i Królowej. Pra-
gną czynić dokładnie to, o co nas wszystkich prosiła  
i nieustannie prosi.

Inicjatorem powstania wspólnoty we wrześniu 
2019 roku był organista naszej parafii Daniel Plona. 
Obecnie opiekunem duchowym jest ks. dr Wojciech 
Rzepa. Wspólna modlitwa Męskiego Różańca ma 
miejsce w pierwszą środę miesiąca o godz. 20:00. Moc 
różańca i męskiej wspólnoty są ogromne. Zaprasza-
my wszystkich mężczyzn, aby dali świadectwo wiary 
łącząc się ramię w ramię we wspólnej modlitwie.

Grzegorz Wondołkowski

n 28 X w Szkole Podstawowej nr 7 
Koło Teatralne wystawiło spektakl 
„Jak Lolek został świętym”. Przed-

stawienie opowiadało o życiu Ka-
rola Wojtyły – św. Jana Pawła II, 
papieża Polaka.
n W sobotę 29 X odbyło się 
pierwsze, nieformalne, szkole-
niowe spotkanie Rady Parafialnej 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  
w Łomży. Zaprzysiężenie jej 
członków nastąpi w niedzielę Je-
zusa Chrystusa Króla Wszech-
świata, 20 listopada.

n W dniach 28-30 październi-
ka młodzi ze wspólnoty Gloriosa 

We wtorek, 8 XI 2022 r., o godz. 17.00 
zaPraszaMy na Krąg BIBlIJny 

poświęcony apokalipsie. 
Spotkanie w salce Civitas Christiana 
poprowadzi ks. Mateusz Gąsowski. 

Trinita przeżywali dni skupienia  
w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Łomży.


