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Tajemnica Miłosiernej Mat-
ki wpisuje się w tajemnicę Bo-
żego Miłosierdzia. Jednocześnie 
warto zauważyć, że odpusty, czy 
jubileusze opisane w Starym Te-
stamencie, były zawsze okazją do 
darowania win, przebaczania sobie 
urazów, a nawet darowania dłu-
gów, czy materialnych zobowiązań.  
A zatem miały głęboki wymiar 
ludzkiego miłosierdzia. Dziś odda-
jemy cześć Maryi. W jakim sensie 
jest ona Matką Miłosierdzia? 

Maryję nazywamy Matką Miło-
sierdzia ponieważ jest Matką Jezu-
sa, w którym Ojciec objawił światu 
swoje Serce przepełnione miłością 

aż do dnia ostatecznego”. Mary-
ja nazywana jest Królową Nieba, 
Przedziwną Matką, Pocieszycielką 
Strapionych czy Uzdrowieniem 
Chorych, ale nade wszystko Matką 
Miłosierdzia. Głęboko zespolona  
z męką, śmiercią i zmartwychwsta-
niem swojego Syna, pomimo bólu 
serca wiedziała, że cierpienie Jezu-
sa ma sens. 

Błogosławiony Stefan Wyszyń-
ski rozważając w więziennej celi 
Miłosierdzie Matki Jezusa tak pisał: 
Podążałaś za Synem miłości Bożej 
wszędzie, by w porę podpowiadać: 
wina nie mają, miłości nie mają, 
chleba nie mają, łaski nie mają, 
serca szukają... Czy w Kanie, czy 
na Golgocie, czy dziś - po prawicy 
Zbawiciela, w niebie Miłosierdzie 
Twoje niemal zawsze, uśmiecha 
się przez łzy. Zawsze tam gdzie 
męka zwątpienia. I dopiero gdy łzy 
obmyją oczy i serce z pyłu ziemi, 
dostrzegały Pańskie Miłosierdzie  
i obfite przez Niego Odkupienie.  
A zatem Matka Miłosierdzia ma 
dla nas litościwe, macierzyńskie 
serce, skłaniające Ją do okazywania 
nam Miłosierdzia. Kiedyś współ-
działała z Chrystusem dla objawie-
nia się pełni Miłosierdzia, dzisiaj 
budzi w ludzkich sercach nadzieję 
na Boże zmiłowanie i prowadzi lu-
dzi do źródeł Bożego Miłosierdzia. 
Ona jest Matką Bożego Miłosier-
dzia. W Niej i przez Nią objawia się 
światu wielkość i bogactwo Bożych 
zmiłowań.

ks. Jacek Czaplicki, proboszcz

nieustannie świadczy ludzkości 
największe miłosierdzie.

Święty Bernard, poznawszy za 
sprawą Ducha Świętego wartość 
jaką w oczach Bożych ma Miło-
sierdzie Maryi, często modlił się 
słowami: “Ty, która znalazłaś łaskę 
u Boga! Któż zdoła ogarnąć hoj-
ność, bezmiar, wspaniałość i głę-
bię Twojego miłosierdzia? Hojnie 
przychodzisz z pomocą wszystkim, 
którzy Cię wzywają. I tak będzie 

Odpust ku czci 
Matki BOżej MiłOsierdzia 

– OstrOBraMskiej
W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży obchodzimy od-
pust ku czci matki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej. Czyni-
my to w duchowej łączności z wileńską Ostrą Bramą i w jedności  
z naszą metropolitarną, białostocką tradycją.
– naucza św. Jan Paweł II. W ca-
łym  swoim życiu Maryja ukazuje 
Jezusa, a jako Matka Miłosierdzia, 
ukazuje Jezusa Miłosiernego. Nie-
pokalana Dziewica znając wielkość 
łaski jaką Bóg ją obdarzył, pokor-
nie wyznaje w słowach skierowa-
nych do Siostry Faustyny: “Jestem 
wam Matką z niezgłębionego mi-
łosierdzia Boga”. Ona to dała ludz-
kości Największy Dar Nieba – Syna 
Ojca Przedwiecznego i tym samym 

Miłosierna Matko Boża – przyczyń się za nami!
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n Obchodzimy dziś odpust ku czci Mat-
ki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej, 
przeniesiony z 16 XI. Główna Msza św.  
o godz. 15.00 z odmówieniem Litanii Do 
Matki Bożej Miłosierdzia oraz błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem. 
Nie będzie procesji. Odbywać się ona 
będzie tylko w czasie odpustu ku czci 
św. Faustyny oraz w święto Miłosierdzia 
Bożego. Z serca dziękuję Księdzu Infu-
łatowi Janowi Sołowianiukowi za prze-
wodniczenie naszym uroczystościom  
i za wygłoszone Słowo Boże.
n Dziękujemy grupie teatralnej „Dolina 
Miłosierdzia” na czele z ks. Mateuszem 
oraz p. Karolem Cuchem, młodym mu-
zykom z Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Łomży, panu organiście Danielowi 
oraz wszystkim uczestnikom, za przygo-
towanie programu artystycznego 11 XI  
i za wspólne patriotyczne śpiewanie. 
n W dniach 24-27 XI odbędą się  
w naszym Sanktuarium rekolekcje dla 
małżeństw, moderowane przez Kościół 
Domowy. Spotkania w czwartek, piątek 
i sobotę zaczynamy Mszą św. o godz. 
18.00, a po liturgii konferencja i świa-
dectwo. Zakończenie w niedzielę pod-
czas Mszy św. o 9.00. Na czas rekolek-
cji zapewniamy, w salach parafialnych, 
profesjonalną opiekę nad dziećmi. Za 
tydzień 20 XI podczas każdej Mszy św. 
wysłuchamy świadectw małżeństw, któ-
re będą chciały zachęcić nas do udziału 
w tym ciekawym wydarzeniu. 
n W piątek 18 XI comiesięczny Dzień 
Modlitwy Ruchu Szensztackiego. Za-
praszamy na Mszę św. o godz. 18.00, 
adorację Najświętszego Sakramentu  
i Drogę Krzyżową. 
n W niedzielę 20 XI o godz. 16.00 na-
stąpi zaprzysiężenie Rady Parafialnej 
naszego Sanktuarium. Dokonamy tego 
w ostatnią niedzielę roku liturgicznego 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Z Dzienniczka...
Tego dnia obchodzić będziemy również 
kolejną rocznicę poświęcenia naszego 
kościoła.
n W najbliższą sobotę od godz. 10.00 
Dzień Skupienia Wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym Źródło Życia. Zaś 
od godz. 16.00 wspólna adoracja oraz 
konferencja dla członków Liturgicznej 
Służby Ołtarza, przygotowująca do uro-
czystości odnowienia przyrzeczeń mi-
nistranckich, która odbędzie się w przy-
szłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30. 
Prosimy o modlitwę w tych intencjach.
n Trwają jeszcze zapisy do udziału  
w Światowych Dniach Młodzieży Die-
cezji Łomżyńskiej, które odbędą się 19 
XI w Grajewie. Można zgłaszać się do 
ks. Mateusza. 
n Od jutra, czyli od poniedziałku 14 XI, 
zmieniamy miejsce, całodziennej ado-
racji eucharystycznej. Nie będzie ona 
odbywała się już w kaplicy św. Leopolda, 
ale w nawie bocznej dolnego kościoła.  
W niedzielę 27 XI będziemy gościć  
o. paulina Zbigniewa Ptaka, który przy-
bliży nam istotę osobistej i wspólnoto-
wej adoracji eucharystycznej. 
n Dziś obchodzimy Dzień Solidar-
ności z Kościołem Prześladowanym.  
W tym roku pomoc duchowa i material-
na będzie skierowana do ogarniętej woj-
ną Ukrainy. Przy wyjściu z kościoła mo-
żemy na ten cel złożyć ofiarę do puszki. 
n Wszystkim, którzy w tym tygodniu 
będą mieli swoje imieniny, urodziny 
czy jubileusze, składamy serdeczne ży-
czenia. W minionym tygodniu odszedł 
do domu Ojca nasz parafianin Bazyli 
Łapiński. Wieczny odpoczynek....
n Zapraszamy do wzięcia i do lektury 
kolejnego numeru naszej parafialnej 
gazetki „Misericordia”. Dziękujemy za 
ofiary składane na tacę, na konto czy  
z deklaracji rodzinnych.

„Miłość moja nikogo nie zawo-
dzi”. (Dz 29)

– Panie, dlaczego tak często 
powątpiewam o Twojej miłości? 
Czyż nie dałeś wystarczających jej 
dowodów? Czy to nie Ty oddałeś za 
mnie życie? Czy to nie Ty wybaczy-
łeś to, co niewybaczalne? Nie mó-
wisz słowa, nie skarżysz się na moje 
grzechy i zaniedbania, lecz wołasz 
z krzyża „Ojcze przebacz mu, bo 
nie wie, co czyni.” – Boże, co musi 
się stać, bym zawsze, bez powąt-
piewania i podejrzliwości, był 
blisko Ciebie? Bym ufał i wierzył  
i kochał. Ty nie zawodzisz. To moje 
„ja”, moje racje, sądy, odcinają od 
źródła miłości, którą jesteś Ty sam, 
Jezu. Gdy opieram życie na drugim 
człowieku, na własnych oczekiwa-
niach, zawodzę się i rozczarowuję. 
Ty jednak nie jesteś jak człowiek. 
Przyjąłeś ciało człowieka, ale je-
steś Bożym Synem. Gotów bronić 
mnie w ciemne i groźne dni. Po-
zostajesz blisko, czuwasz, kochasz, 
pocieszasz. Jesteś jedno z Ojcem  
i Duchem Świętym. Wzmacniasz  
i podnosisz. – Proszę, nie pozwól 
bym czynił Ciebie jednym z wielu, 
nie dotrzymujących słowa ludzi. Ty 
umarłeś i zmartwychwstałeś, jak 
obiecałeś. Mnie – jedynie brakuje 
wiary. – Przymnóż mi jej, Panie!

Anna Korotkiewicz

– Dlaczego tak trudna jest wiara i tak ciężko być 
wierzącym? – Dlaczego nie może to być proste, łatwe 
i przyjemne? – Czemu ciągle muszę bronić tego, w co 
wierzę, Kościoła, samego Boga? – Dlaczego niejedno-
krotnie narażona jestem na wyśmianie? – Bo to jest 
walka! To jest wojna między dobrem, a złem. Między 
Bogiem a Szatanem. Tylko tak naprawdę ta wojna jest 
już wygrana. Bóg jest zwycięzcą! I to jest dobra no-

„I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści 
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez 
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.” (Łk 21, 17-19)

wina! Teraz tylko Szatan próbuje mnie przestraszyć, 
żebym zwątpiła, zdradziła Boga, zaparła się. On wie, 
że już przegrał, ale próbuje ostatkiem sił przeciągnąć 
mnie na swoją stronę. – A czym mnie straszy? – Że 
będę niezrozumiana, że odwrócą się ode mnie przy-
jaciele, rodzina, że zostanę sama, znienawidzona. 
Czasem udaje mu się mnie nabrać, i upadam, bo boję 
się tej samotności. A po upadku otwieram oczy i wi-
dzę, że nie ma samotności, nie ma braku miłości, bo 
Bóg jest przy mnie i tuli mnie, podnosi mnie z mojej 
najczarniejszej pustki. I wtedy wstaję i walczę u Jego 
boku. Chcę wytrwać do końca. Jezus mnie zapewnia, 
że nic mi się nie stanie, że nie zginę, że moja wytrwa-
łość ocali mi życie...

Marta Zielińska



intencje  Mszalne

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

poniedziałek 14 listopada
7.00  +Kazimierz Jankowski – od sąsiadów Chojnow-

skich
9.00  +Stanisław Dąbrowski – 18 r. śm. oraz zm. z rodz. 

Dąbrowskich i Ramotowskich
9.00  +Małgorzata Prawdzik – od ucz. pogrzebu
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Józef, Antonina, Filip, Stefania i zm. z ich rodzin
15.00 +Henryk Nowacki – od ucz. pogrzebu
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  +Renata Żelechowska
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
 

Wtorek 15 listopada
7.00  +Alina Narożna – od ucz. pogrzebu
7.00  +Marcin Przestrzelski – od sąsiadów z klatki
7.00  +Stefania Gawek – 37 r. śm.
 
9.00  +Danuta Sztrubel – od ucz. pogrzebu
9.00  +Antoni, Tadeusz i Feliksa Czarnowscy
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +abp Juliusz Paetz – 3 r. śm.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.4 
18.00  +Jolanta Olszewska – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  +Alina Narożna i Krzysztof
 

Środa 16 listopada
7.00  W intencji Bogu wiadomej
7.00  +Halina Piasecka – od sąsiadów
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty 

– 43 r. urodz., Mariusza – 47 r. urodz., Ani, Mileny 
i Miłosza

9.00  +Jan Pieńkowski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Tadeusz Pietrzak – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.

 czwartek 17 listopada
7.00  +Tomasz, Piotr i Konrad Średniccy oraz Wacław  

i Lucyna
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Jadwiga i Aleksandra Ramotowskie – w r. śm.
9.00  +Kazimierz Chmielewski
15.00  +Halina Gierłowska – od sąsiadów
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
18.00  O błog. Boże i poiekę Matki Bożej dla Elżbiety 

Laskowskiej w dn. imienin
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  +Elżbieta Florczyk – od ucz. pogrzebu
 

piątek 18 listopada
7.00  +Wanda Wawrzynowicz i jej rodzice
7.00  +Helena i Bolesław Chojnowscy
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Edward Chojnowski – 3 r. śm.
15.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00  +Regina i Józef Pisarscy, Halina i Władysław 

Chojnowscy
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

Ruchu Rodzin Szensztackich
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
 

sobota 19 listopada
7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę dla Elżbiety z okazji urodzin
7.00  +Helena i Aleksander Masiuk
9.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błog. dla Salomei  z okazji imienin
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  O błog. Boże dla Gabriela Przesława – 1 r. urodz.
15.00  +Halina Szabłowska – 5 r. śm.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
18.00  O błog. Boże, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla 

Wiktorii i Magdaleny w 2 r. urodzin
18.00  +Jerzy Pawłowski – 1 r. śm., od syna Zbyszka  

z rodziną
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
 

niedziela 20 listopada
7.30  Za parafian
7.30  +Rafał Hut
9.00  +Zofia Kapuściak – 2 r. śm.
9.00  +Aniela, Zygmunt i Tadeusz Gosk
9.00  +Eugeniusz Kotowski – greg.
10.30  +Janusz, Irena, Stanisław i Ryszard Henzlik
12.00  +Krystyna Karniłowicz – r. śm., Eugeniusz 

Kulikowski – r. śm.
12.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  +Beata Kopczewsk
15.00  +Kazimiera i Henryk Watras, Józef Ofman
18.00  +Barbara Pupek 
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
18.00  +Tadeusz Karwowski – greg.



Misericordia

www.smblomza.pl; fb.me/milosierdzie.lomza; e-mail: kancelaria@smblomza.pl
konto bankowe: PKO BP SA nr 53 1020 1332 0000 1502 0027 3409
Msze św. w niedziele: 730, 900, 1030, 1200, 1500, 1800; lipiec i sierpień: 730, 900, 1030, 1500, 1800, 2000

w dni świąteczne: 700, 900, 1200, 1500, 1800 , w dni powszednie: 700, 900, 1500, 1800

Kancelaria parafialna: poniedziałek – sobota w godz. 800-900 i 1600-1730, w niedziele nieczynna

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

RuChy 
i stowaRzyszeNia 
w Naszej paRafii

Z życia parafii

chór 
VOx MisericOrdiea 

Powstanie w parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego instrumentu muzyczne-
go jakim jest Chór Vox Misericordiea 
to bardzo istotne wydarzenie. Wiosną 
1998 roku mała, kilkuosobowa grupa 
„muzycznych zapaleńców” rozbudziła 
w sobie, ale też w parafialnej wspólno-
cie, nadzieję rozwoju zespołu ubogaca-
jącego liturgię śpiewem. 

Z czasem grono śpiewacze zaczęło 
przybierać na sile przyjmując w swoje szeregi także 
głosy żeńskie. Barwy kobiecych głosów tj. sopranów 
czy altów sprawiły, iż brzmienie chóru stało się peł-
niejsze. Jak mawiał prof. dr hab. Leon Zaborowski  

z Akademii Muzycznej w Poznaniu: Chór męski – 
to mniejszy repertuar i wolniej gromadzące się grono 
śpiewaków. Natomiast chór mieszany (…), to bogac-
two repertuaru, szybszy rozwój, piękniejsze brzmienie  
i zdrowa atmosfera. 

Tak więc trwamy otoczeni muzyką na chwa-
łę Pana, która daje wiele radości. Wszak Chór Vox 
Misericordiea to ludzie różnych profesji i zawodów 
dzięki, którym brać chóralna jest pełna kolorytu, en-
tuzjazmu, radości.

Daniel Plona

Za głównego twórcę KNS uwa-
ża się Ojca Świętego Leona XIII, 
który w 1891 roku wydał ency-
klikę Rerum novarum. Pierwszy 
raz użyta została nazwa KNS w 
encyklice Quadragesimo anno 
Piusa XI z 1931 r.  Kościół kato-

Katolicka nauka społeczna (KNS) jest to nauczanie społeczne 
Kościoła katolickiego oraz oparta na nim naukowa refleksja uczonych 
specjalistów i działaczy katolickich (W. Piwowarski).

ABC KAtoliCKiej NAuKi SpołeCzNej 

licki poprzez swoje dokumenty 
tj. np., encykliki, adhortacje apo-
stolskie, listy pasterskie, umożli-
wia współczesnemu człowiekowi 
poszukiwanie rozwiązań prak-
tycznych zagadnień współżycia 
społecznego oraz działalności po-

litycznej i gospodarczej. Źródłem 
KNS jest prawo naturalne (Deka-
log), prawo objawione w Piśmie 
świętym i Tradycja Kościoła oraz 
oficjalna nauka Kościoła. KNS, 
jako łącznik między Ewangelią  
a konkretną rzeczywistością czło-
wieka i społeczeństwa, jest ciągle 
aktualizowana i dostosowywana 
do nowych sytuacji pojawiających 
się w dziejach świata.

Tadeusz Kowalewski

n We wtorek 8 XI odbyło się kolejne spotkanie Kręgu 
Biblijnego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chri-
stiana. Ks. Mateusz prowadził spotkanie na temat 

Apokalipsy św. Jana. Uczestnicy zapoznani zostali  
w sposób ogólny z Apokalipsą jako proroczą księgą 
Nowego Testamentu, opisującą wizje dotyczące koń-
ca istnienia obecnego świata, dzieje wierzących w Je-
zusa Chrystusa i całej ludzkości oraz Sąd Ostateczny.
n W piątek 11 XI, w dniu Narodowego Święta Nie-
podległości, została odprawiona Msza św. w intencji 
Ojczyzny. Następnie w auli św. Jana Pawła II odbyło 
się przedstawienie teatralne połączone ze śpiewaniem 
pieśni patriotycznych „Zmartwychwstała mimo wro-
gich burz” w wykonaniu nowo powstającej parafialnej 
grupy teatralnej „Dolina Miłosierdzia” oraz uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Łomży.


