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Dzisiaj zaczynamy nowy rok 
liturgiczny. Rok kościelny nie po-
krywa się z rokiem kalendarzo-
wym, chociaż liczy tyle samo dni 
i tygodni (52). Rok kościelny ma 
własną strukturę, podziały i święta. 
W ciągu rocznego cyklu Kościół 
wspomina całe misterium Chry-
stusa – od momentu Wcielenia, 
przez Zesłanie Ducha Świętego, po 
oczekiwanie na ponowne przyjście 
Chrystusa na końcu czasów.

Adwent obejmuje cztery nie-
dziele, których liczba nawiązuje do 
starotestamentowego opisu czter-
dziestoletniej wędrówki Izraelitów 
po wyjściu z niewoli egipskiej. 

W Rzymie okres przygotowa-
nia do Bożego Narodzenia został 
wprowadzony dopiero w drugiej 
połowie VI. 

Na początku IX w. Adwent na-
biera charakteru eschatologicznego 
– staje się czasem przygotowania 
na ostateczne przyjście Chrystusa 
na końcu czasów. Teksty liturgiczne 
Adwentu ukazują postacie Starego  
i Nowego Testamentu, przez których 
życie i działalność Bóg zapowiadał  
i przygotowywał świat na przyjście 
Chrystusa. Adwent to czas rado-
snego oczekiwania na spotkanie  
z Jezusem. Oczekiwanie na przyj-
ście Jezusa jest źródłem radości. 
Jakkolwiek przygotowanie to pole-
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Od proboszcza
Dziś rozpoczy-
namy liturgicz-
ny okres Ad-
wentu. Adwent 
(łac. advenio 
– przychodzić)  

w Kościele katolickim jest czasem 
duchowego przygotowania na 
powtórne przyjście Chrystusa. 
Jest również okresem radosnego 
oczekiwania na Boże Narodze-
nie. Adwent rozpoczyna się od 
pierwszych nieszporów czwartej 
niedzieli, poprzedzającej Boże 
Narodzenie. Trwa miej więcej 
miesiąc, a w tym cztery nie-
dziele. Liturgia Kościoła dzieli 
Adwent na dwie części. W tym 
roku pierwsza trwa od początku 
do 16 grudnia, a druga od 17 
do 24 grudnia. Pierwsza ma na 
celu przygotowanie na ostatecz-
ne przyjście Pana u końca cza-
sów, a druga jest bezpośrednim 
przygotowaniem do uroczystości 
Bożego Narodzenia. Do symboli 
Adwentu zaliczamy wieniec ad-
wentowy, świecę roratnią i różne 
nabożeństwa, w tym rekolekcje 
adwentowe. 

Przypomnę, że w tym roku 
– począwszy od poniedziałku  
28 XI, codziennie o godz. 6.30 
przeżywać będziemy Roraty po-
przedzone Godzinkami ku czci 
NMP, na sposób rekolekcyjny. 
Rozważania wygłosi ks. Woj-
ciech. Natomiast każdego wie-
czoru zapraszamy dzieci na Msze 
św. adwentowe o godz. 18.00,  
w czasie których będą miały 
miejsce różne konkursy z na-
grodami. Rekolekcje adwentowe 
odbędą się w dniach od 18 do 20 
grudnia br.

 ks. Jacek Czaplicki

ADWeNT

ga na oczekiwaniu i pokucie, stąd 
fioletowy kolor szat liturgicznych, 
to jednak pokuta związana jest z ra-
dością. Adwent przypomina nam, 
że całe nasze życie jest czekaniem.

W polskim Kościele Adwent 
ubogacony jest nabożeństwem 
zwanym „roratami”. To wyłącznie 
polska tradycja. Roraty są Mszą 
św. wotywną ku czci Najświętszej 
Maryi Panny, odprawianą codzien-
nie przed świtem. Nazwa „roraty” 

pochodzi od pierwszych 
słów pieśni towarzyszącej 
rozpoczęciu Mszy św. w 
okresie Adwentu Rorate 
coeli de super... (niebiosa 
rosę spuście nam z góry). 
Zwyczaj ten przyniosła do 
Polski prawdopodobnie 
bł. Kinga z Węgier, żona 
księcia krakowskiego 
Bolesława Wstydliwego.  
Z odprawianiem Mszy św. 
roratniej wiąże się zwy-
czaj zapalenia dodatkowej 
świecy tzw. roratki. Świe-
ca ta ozdobiona często 

niebieską wstęgą przypomina nam 
postać Maryi, która jest dla nas 
przykładem gotowości na przyj-
ście Mesjasza. Symbolem naszej 
gotowości na przyjście Jezusa są 
cztery świece zapalane w kolejne 
tygodnie Adwentu. Praktykuje się 
również zwyczaj przynoszenia ze 
sobą lampionów. Stosunkowo mło-
dy, bo znany w Polsce dopiero od 
ponad 160 lat, jest zwyczaj zawie-
szania w kościele w czasie Adwentu 
wieńca adwentowego. Na wieńcu 
umieszcza się cztery świece (sym-
bol 4 niedziel adwentowych). Świa-
tło, zieleń i krąg posiadają swoją 
wymowę (światło, nadzieja, życie, 
Bóg). Całość wieńca jest symbolem 
wspólnoty oczekującej w miłości 
na przyjście Pana. 4 palące się świe-
ce oznaczają przyjście Jezusa, który 
jest światłością świata.

tb



OgłOszenia

n Rozpoczynamy Adwent czyli duchowe 
przygotowanie na narodziny Zbawicie-
la. Wykorzystajmy daną nam duchową 
szansę. Od jutra zapraszamy do udziału 
w Mszach św. roratnich o godz. 6.30, po-
przedzonych śpiewem Godzinek o Naj-
świętszej Maryi Pannie o godz. 6.00. Ro-
raty będziemy przeżywać w tym roku na 
sposób rekolekcyjny. Codzienne rozważa-
nia wygłosi ks. Wojciech. Liturgie kończyć 
się będą około godz. 7.15.
n Od jutra zapraszamy dzieci z rodzica-
mi na Msze św. adwentowe o godz. 18.00. 
Szczególnie zapraszamy dzieci, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii 
św. Pod duchowym przewodnictwem ks. 
Tomasza dzieci będą poznawać postaci, 
które oczekiwały na przyjście Jezusa. Będą 
również konkursy z nagrodami. Dziś, 27 
XI o 10.30 odbędzie się spotkanie forma-
cyjne dla rodziców, których dzieci przygo-
towują się do Pierwszej Komunii św.
n Dziś obchodzimy święto NMP Niepo-
kalanej Objawiającej Cudowny Medalik. 
27 XI 1830 r. Maryja objawiła się św. Kata-
rzynie Laboure w kaplicy Sióstr Miłosier-
dzia przy rue du Bac w Paryżu. Poleciła jej 
rozpowszechniać medalik według kon-
kretnego wzoru. Przeczytamy o tym wię-
cej w naszej gazetce. Korzystając z okazji, 
składamy serdeczne podziękowania po-
sługującym u nas siostrom Szarytkom za 
ich trud i poświęcenie.
n Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Diecezji Łomżyńskiej zapra-
sza członków i sympatyków do naszego 
Sanktuarium na Mszę św. dziękczynną 
za 30 lat posługiwania Stowarzyszenia na 
rzecz polskich rodzin. Msza św. będzie ce-
lebrowana o godz. 12.00.
n Odnowa w Duchu Świętym Źródło 
Życia zaprasza w najbliższą środę o godz. 
18.00 na Mszę św. i nabożeństwo z modli-
twami o uzdrowienie duszy i ciała.

Z Dzienniczka...
n W tym tygodniu pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W pierwszy 
czwartek o 21.00 Msza św. o powołania, 
w pierwszy piątek udajemy się z Komunią 
św. do osób chorych, a w pierwszą sobotę 
zapraszamy do udziału w nabożeństwie 
wynagradzającym NMP o godz. 8.30. 
Potem Msza św. z konferencją i modlitwa 
różańcowa. 
n W sobotę 3 XII odbędzie się w naszym 
Sanktuarium spotkanie duszpasterstwa 
osób niewidomych i niedowidzących. 
Rozpocznie się ono Mszą św. o  godz. 
11.00. Osoby zainteresowane zachęcamy 
do udziału. 
n W przyszłą niedzielę 4 XII, podczas 
każdej Mszy św., będziemy gościli o. Zbi-
gniewa Ptaka – paulina, który wprowadzi 
nas w tematykę i arkana adoracji eucha-
rystycznej. 
n W niedzielę 4 XII po Mszy św. o godz. 
15.00 zapraszamy na spotkanie organi-
zacyjne młodzież i dorosłych, wybiera-
jących się z ks. Mateuszem na narty do 
Austrii. Spotkanie odbędzie się w dol-
nym kościele.
n Z serca dziękujemy członom kręgów 
Kościoła Domowego i ks. Wojciechowi 
za przygotowanie, a ks. Pawłowi Nocko za 
przeprowadzenie rekolekcji ewangeliza-
cyjnych dla małżeństw, które zakończyły 
się dziś o godz. 9.00. 
n W środę 30 XI obchodzimy święto św. 
Andrzeja Apostoła. Wszystkim soleni-
zantom, a szczególnie Panu Andrzejowi, 
kościelnemu i Panu Andrzejowi, jednemu 
z pracowników naszego Sanktuarium, 
składamy serdeczne życzenia i otaczamy 
modlitwą. 
n Dziękujemy za ofiary składane na tacę, 
na konto parafialne oraz z rocznych de-
klaracji rodzinnych. Wszystkim parafia-
nom i gościom życzymy owocnego czasu 
Adwentu i błogosławionej niedzieli.

rubryka biblijna
„A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego.  Albowiem jak w czasie przed potopem 
jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kie-
dy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł 
potop i pochłonął wszystkich.” (Mt 24,37-39)

To prawda, potop pochłonął wszystkich, którzy 
nie uwierzyli w to, co mówił Noe. Choć nie było wia-
domo kiedy ma nastąpić potop, to jednak było wia-
domo, że nastąpi i ci ludzie mieli czas, by się przy-
gotować. Noe swoją arkę budował ponad sto lat. Nie 

ukrywał tego, co robi i mówił wszystkim co ma nastą-
pić. Został wyśmiany.

Jezus porównuje przyjście Syna Człowieczego do 
potopu. Dla mnie takim przyjściem Jezusa i spotka-
niem się z Nim to będzie moment śmierci. Nie wiem 
kiedy nastąpi jednak wiem, że nastąpi i mam czas, by 
się przygotować, by wejść do arki. Moją arką jest Ko-
ściół, który ciągle nawołuje, żebym nawracała się. By-
cie gotowym na spotkanie z Panem, to bycie w ciągłym 
nawracaniu się, by być w jedności z Kościołem. Czy 
uwierzę temu nawoływaniu Kościoła czy raczej wy-
śmieję to, tak jak zrobili to ludzie za czasów Noego?

Marta Zielińska

Jezu, dziękuję za poucze-
nie mnie w sprawach przyjaźni  
z Tobą. Z własnej woli zapędzam się  
w mnożenie różnego rodzaju mo-
dlitw, modlitewek. Wymyślam po-
kuty, umartwienia by przekonać 
Cię o swojej świętości. Podejmu-
ję dalsze i bliższe pielgrzymki do 
świętych miejsc w nadziei, że Ty 
udzielisz mi łask, których tak bar-
dzo potrzebuję. Przy najmniejszym 
poruszeniu niewygodnych emocji 
„biegnę” do spowiedzi licząc, że 
będziesz ze mnie zadowolony. Czy-
tam katolicką literaturę i nie zadaję 
się z myślącymi inaczej ode mnie. 
Pilnuję siebie i narzucam Ci Boże 
obraz karzącego i surowego Ojca, 
który liczy moje pobożne uczynki. 
Czego jeszcze nie wymyślę, by mieć 
wrażenie, jaki to jestem pobożny  
i religijny i że to już na pewno Cie-
bie zadowoli. A Ty jesteś tak inny 
w patrzeniu na mnie, na moje sta-
rania. Tęsknisz za jednym… by 
być Ci posłusznym. Pragniesz bym 
pełnił Twoją wolę, był Tobie nie 
tyle poddany, co oddany. Pragniesz 
bym słuchał Twoich słów i je wy-
pełniał. Naucz mnie cierpliwego 
zgłębiania słów i bycia im posłusz-
nym. Z miłości do Ciebie.

Anna Korotkiewicz

„Córko 
m o j a , 
w i e d z , 

że większą chwałę oddajesz mi 
przez jeden akt posłuszeństwa ni-
żeli przez długie modlitwy i umar-
twienia” Dz 894



Intencje  Mszalne

niedziela 27 listopada
7.30  Za parafian
7.30  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Miło-

sierdzia św. Wincentego a’Paulo
9.00  +eugeniusz Kotowski – greg.
9.00  +Kazimierz Wiśniewski – 14 r. śm.
10.30  +Jacek Bałdyga – r. śm.
10.30  +eugenia Krajewska – 2 r. śm.
12.00  +Zofia, Zygmunt, Margareta, Marian Kulaszewscy i 

rodziców
12.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Ludwika Żelazna
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  Za zmarłych w listopadzie
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.

Poniedziałek 28 listopada
6.30  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Miło-

sierdzia św. Wincentego a’Paulo
6.30  +Janina Malinowska – od ucz. pogrzebu
6.30  +Zdzisław Tyszko – wsp. dn. imienin
9.00  +Henryk Kulaszewski – 15 r. śm.
9.00  +eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  Za zm. z rodz. Mieczkowskich, Jankowskich i Gio-

vani
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  +Tadeusz Pietrzak – od ucz. pogrzebu
18.00  +Teresa Regina Glinicka – 2 r. śm.
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
 

Wtorek 29 listopada
6.30  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Miło-

sierdzia św. Wincentego a”Paulo
6.30  +Jadwiga Soliwoda – od ucz. pogrzebu
9.00  Dziękczynna za uzdrowienie Beatki z choroby
9.00  +eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Stanisław Sobiczewski – 12 r. śm.
15.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
18.00  +Grzegorz Pędzich – od działu proszkowni  

z „Mlekpol” w Zambrowie
18.00  +Witold Galanek – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
 

Środa 30  listopada
6.30  O dary Ducha Świętego w posłudze bliźnim dla 

Andrzeja w dniu imienin
6.30  +eugenia Flera – r. śm.
6.30  +Andrzej Malinowski – wsp. dn. imienin
9.00  +Tadeusz Karwowski – greg.
9.00  +eugeniusz Kotowski – greg.
15.00  +Stanisław Jaskółka – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  O błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Barbary 

Cieślewskiej z racji imienin – od grupy dzielenia
18.00  O błog. Boże dla Andrzeja Marczyka w dniu imie-

nin
18.00  +Wiesław Drozdowski – r. śm.
 

czwartek 1 grudnia 
6.30  O przeminę serca dla zniewolonego profanacją
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Stanisław Jurski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Kamila  

w dniu urodzin
15.00  +Leokadia Sidło – 3 r. śm.
15.00  +eugeniusz Radoch – greg.
18.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

Róży św. Moniki i ich dzieci
18.00  O błog. Boże dla Natalii Marczyk w dniu imienin 

oraz dla jej rodziny
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
21.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Grzegorza 

Kosiorka
 

Piątek 2  grudnia
6.30  +Halina Pietrasz – 2 r. śm. i Wacław Pietrasz
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
6.30  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  +Ryszard Skowroński – od ucz pogrzebu
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  Dziękczynna w 31 r. ślubów zakonnych s. Doroty 

Podsiad z prośbą o dalsze błog. Boże na drodze po-
wołania

15.00  +Alicja Łukasik – od ucz. pogrzebu
15.00  +eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Jacek Modzelewski
18.00  +Jerzy Szczepkowski – 8 r. śm. i Krystyna
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
 

sobota 3 grudnia
6.30  +Anna Wojtczak – od ucz. pogrzebu
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

Koła Różańcowego bł. kard. Stefana Wyszyńskiego
9.00  +Ksawery i Anna Koc, Władysław Pajęcki
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Jadwiga, Witold i Ryszard Mikołajczyk
15.00  +Marianna Korytkowska i jej rodzice
15.00  +eugeniusz Radoch – greg.
18.00  O błog. Boże dla Jadwigi i jej rodziny
18.00  +Kazimierz Jankowski – od rodziny Grodzkich
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
 

niedziela 4 grudnia 
7.30  Za parafian
7.30  +Genowefa Konopka – greg.
7.30  +Włodzimierz i Teresa Kasprzyccy
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Rodziny Ra-

dia Maryja
9.00  +Mieczysław Rogalski – r. śm.
9.00  +Stanisław Sulej i jego rodzice
10.30  +Ludwika Żelazna – greg.
12.00  +Barbara, Stanisław Wojciech Krasowscy
12.00  +Janusz Mydłowski – od ucz. pogrzebu
15.00  +Czesław i Aleksandra Górscy
15.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +eugeniusz Radoch – greg.
18.00  O błog. Boże dla Dominika Marczyka z racji imie-

nin
18.00  O błog. Boże dla Gabrieli Milewskiej w 2 r. urodzin
18.00  +Barbara, Ryszard i Lech Gąsiewscy
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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

Ruchy 
i stowARzyszeNiA 
w NAszej pARAfii

Z życia parafii
n 19 XI młodzież z naszej parafii 
uczestniczyła w 37. Światowych 
Dniach Młodzieży Diecezji Łom-
żyńskiej w Grajewie.

Caritas Christi Urget nos
Miłość Jezusa Ukrzyżowanego 
przynagla nas.

Wyzwanie z pieczęci Zgromadzenia św. Wincen-
tego a’Paulo jego założyciel niósł na peryferie wielu 
płaszczyzn świata.

Siostry Miłosierdzia pragną odpowiedzieć na 
Boży zamysł: trwać w Chrystusie – kochać – służyć – 
żyć z najuboższymi i nieść razem Miłość Miłosierną 
na peryferie świata.

Miłość miłosierna w  służbie ubogim stanowi 
istotę naszego charyzmatu.

Listopad pozwala nam zatrzymać się nad bogaty-
mi w swej treści wydarzeniami:
•	 27 XI – święto NMP Niepokalanej Objawiającej 

Cudowny Medalik. Tego dnia w 1830 r. Najświętsza 
Maryja Panna objawiła się św. Katarzynie Laboure 
w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ul. du Bac w Pa-
ryżu. Poleciła jej rozpowszechniać medalik według 
przedstawionego wzoru: „Spraw, spraw, aby wybito 
medalik według tego wzoru! Osoby, które będą go 
nosiły otrzymają liczne łaski – zwłaszcza ci, którzy 
będą go nosili na szyi”. Ponad głową Maryi napis 
„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy”. W tym roku obcho-

dzimy 192.rocznicę objawień.
•	 28 XI – wspomnienie św. Katarzyny Laboure. Do 

Zgromadzenia wstąpiła 21 kwietnia 1830 r. W tym 
samym roku NMP objawiła jej Cudowny Meda-
lik. Całe życie w Zgromadzeniu poświęciła służbie 
ubogim. Zmarła 31 grudnia 1876 r. Do grona świę-
tych zaliczona 27 VII 1947 r. 

•	 29 XI – 389. rocznica Założenia Zgromadzenia.
•	 Siostry Miłosierdzia w parafii Miłosierdzia Bożego 

pełnią posługę od roku 1999 w misji:
•	 służba ubogim i chorym,
•	 katecheza,
•	 zakrystia.

***

ProMykI 
MIłosIerdzIa

Schola „Pro-
myki Miłosier-
dzia” gromadzi 
dzieci z trzech 
szkół podstawo-
wych: nr 1, 7 i 9.  
To liczna grupa 
zaangażowanych 
w śpiew mło-

dych głosów, które chcą rozwijać swoje umiejętności 
śpiewacze. Pierwsze ćwiczenia emisyjne: dykcja, ar-
tykulacja, ćwiczenia pracy przepony, dają podwaliny 
do wykorzystania umiejętności, by dźwięczny głos 
cieszył ucho słuchacza. Świadome użyuwanie głosu 
wykorzystają w przyszłości na wielu płaszczyznach. 

edward Claparede głosił, że „dziecko nie musi za-
wsze robić tego co chce, ale zawsze powinno chcieć 
tego, co robi”.

sIostry 
szarytkI

n 19 XI odbył się Dzień Skupienia 
Odnowy w Duchu Świętym „Źró-
dło życia”

n 20 XI ministranci złożyli i od-
nowili przyrzeczenia służby przy 
Ołtarzu Pańskim. 
n 20 XI w obecności ks. Pawła 
Nocko, nastąpiło zaprzysiężenie 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
naszej parafii i Sanktuarium.

n 20 XI Domowy Kościół posłu-
giwał w światyni w ramach przy-
gotowań do Rekolekcji ewangeli-
zacyjnych dla małżeństw.


