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Od proboszcza

„Pierwej święta w żywocie matki, 
niż zrodzona” śpiewamy w Godzin-
kach o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny. Szcze-
gólnie 8 grudnia, każdego roku na 
początku Adwentu, zastanawiamy 
się nad znaczeniem tych słów, któ-
re ukazują nam Maryję jako osobę  
w Dziele Zbawienia obdarzoną 
specjalnym przywilejem. Przez kil-
ka wieków teologowie mieli kłopot 
z rozwiązaniem problemu – w jaki 
sposób uznać Matkę Bożą za tę, 
która jako zwyczajna dziewczyna  
z Nazaretu od swojego poczę-
cia wolna była od jakiegokolwiek 
grzechu oraz skłonności do nie-
go? Odwoływano się do nauczania 
św. Pawła, który pisał, że „wszyscy 
zgrzeszyli” oraz, że „przestępstwo 
jednego sprowadziło na wszyst-
kich ludzi wyrok potępiający”. Je-

den przecież jest tylko Święty, Je-
zus Chrystus, Ten, „który nie znał 
grzechu” (2 Kor 5,21). 
Teologowie przedstawiali Maryję 
jako nową Ewę, która dzięki swej 
wierze i posłuszeństwu napra-
wiła błąd Ewy. Jej rola w historii 
zbawienia jako Matki całkowicie 
świętego Syna, wymagała pełnej  
i nadzwyczajnej świętości. Wła-
śnie dlatego Maryja została odku-
piona w sposób zdumiewający: nie 
przez uwolnienie od grzechu (jak 
my wszyscy ludzie), lecz przez za-
chowanie od grzechu. Papież Pius 
XII podkreślił, że jest to przywilej 
bardzo szczególny, który nigdy nie 
był udzielony innej osobie. 

Trwamy w ra-
dosnym czasie 
o c z e k i w a n i a 
na Narodzenie 

Zbawiciela, na pamiątkę jego 
Wcielenia. Adwentowe przygo-
towanie nabiera rumieńców. Co-
raz częściej słyszymy słowa pie-
śni: „Spuśćcie nam na ziemskie 
niwy Zbawcę z niebios obłoki”. 
Św. Bernard z Clairvaux mówi 
o potrójnym przyjściu Jezusa. 
Pierwsze to to, które wspomina-
my w noc bożonarodzeniową, 
trzecie nastąpi na końcu czasów 
kiedy przyjdzie sądzić żywych  
i umarłych. Drugie dokonuje się 
tu i teraz. Pan przychodzi w Eu-
charystii, w Słowie Bożym, w do-
świadczeniu braterskiej miłości. 
Ważna jest zatem nasza teraź-
niejszość, bo w niej dokonuje się 
nasze uświęcenie.
Szczególnym sposobem uświę-
cania własnego życia jest ado-
racja eucharystyczna. Papież 
Jan Paweł II miał powiedzieć, 
że większą wartość w ciągu dnia 
ma 15-minutowa adoracja Pana 
Jezusa niż różnorakie aktywno-
ści. W naszym Sanktuarium od 
lat trwa całodzienna adoracja 
eucharystyczna. Od niedawna 
jej miejscem jest nawa boczna 
kościoła dolnego, czyli kapli-
ca Matki Bożej Miłosierdzia.  
Dziś gościmy w naszej parafii  
o. Zbigniewa Ptaka – paulina  
z Jasnej Góry, który swoim sło-
wem zachęca nas do tej niezwy-
kłej postawy modlitewnej.

ks. Jacek Czaplicki

MARYJA – NIEPOKALANIE POCZĘTA
„To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę 
i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej 
nadziei”. (4. prefacja o Najświętszej Maryi Pannie)

Prawda o Niepokalanym Poczę-
ciu dojrzewała nie tylko w umy-
słach uczonych teologów, ale także  
w wierze ludu bożego. Kościół 
zawsze uznawał Maryję za świętą  
i wolną od wszelkiego grzechu lub 
niedoskonałości moralnej. Ten 
przywilej udzielony Maryi jest tak-
że pocieszeniem dla nas, ponieważ 
wierzymy w to, że Chrystus nie 
tylko wyzwala nas z naszych grze-
chów, lecz także udziela nam łaski 
i siły potrzebnej do przezwycięża-
nia grzechów, a więc zachowuje 
nas od grzechów.

Katarzyna Kowalewska
Na podstawie katechezy Ojca 
Świętego Jana Pawła II „Maryja, 
Apostolicum”, Wydawnictwo m, 
Kraków-Ząbki 1999.



OGŁOSZENIA

n Dziś obchodzimy w liturgii dru-
gą niedzielę Adwentu. Poprzez 
osobiste postanowienia, udział  
w nabożeństwach oraz w rekolek-
cjach adwentowych, przygotowuje-
my się na przyjście Pana. Codzien-
nie o 6.30 zapraszamy wszystkich 
na Roraty przeżywane na sposób 
rekolekcyjny. 
n Przypominamy, że w czasie 
Adwentu codziennie o 18.00 są 
Msze święte dla dzieci, w czasie 
których przygotowujemy się ra-
zem z bohaterami ze Starego Te-
stamentu na przyjście Jezusa. W 
najbliższy wtorek (6 XII) zapra-
szamy wszystkie dzieci na Mszę 
św. o 18.00. W czasie Eucharystii  
i po jej zakończeniu będzie spotka-
nie z gościem specjalnym.
n Jutro po Mszy św. o godz. 18.00 
spotkanie małżeństw, które pragną 
zaangażować się w formację w ra-
mach Domowego Kościoła.
n We wtorek, 6 XII, o godz. 17.00 
zapraszamy na Krąg Biblijny. Spo-
tkanie w salce Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana”. Wej-
ście przez szklane drzwi od strony 
dziedzińca przy plebanii.
n W czwartek 8 XII obchodzimy 
Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia NMP. Msze św. w naszym Sank-
tuarium w porządku świątecznym: 
07.00; 9.00; 12.00; 15.00 i 18.00. 
Po Mszach św. możliwie jest na-
bywanie świecy Wigilijnego Dzie-
ła Pomocy Dzieciom. Cena 20 zł. 
Zebrane ofiary ze sprzedaży świec 
zostaną przekazane CARITAS.
n Z serca dziękujemy o. Zbignie-
wowi Ptakowi, paulinowi, za wy-
głoszone Słowo Boże zachęcające 
nas do adoracji eucharystycznej.

Z Dzienniczka...
n W najbliższą sobotę 10 XII,  
z racji święta Karty, odbędzie się 
w naszym Sanktuarium spotkanie 
tzw. sektora północnego Ruchu 
l’Equipe Notre Dame. Jest to ruch
zrzeszający pary pragnące pielę-
gnować w sobie duchowość mał-
żeńską. Natomiast w niedzielę  
11 XII odbędzie się w naszym ko-
ściele rejonowy Dzień Wspólnoty 
Ruchu Światło-Życie.
n W dniu dzisiejszym Kościół  
w Polsce obchodzi Dzień Modlitw 
za Kościół na Wschodzie. Wycho-
dząc z kościoła możemy na ten cel 
złożyć ofiarę do puszki.
n W sobotę 10 XII o godz. 16.00, 
w budynku Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łomży odbędzie 
się spotkanie formacyjne dusz-
pasterstwa kobiet. Panie, które 
chciałyby wziąć udział w spotkaniu 
oraz zaangażować się w tworzenie 
takiego duszpasterstwa w naszym 
Sanktuarium, niech zgłoszą się do 
księdza proboszcza.
n Do wzięcia przy wyjściu z ko-
ścioła nowy numer naszej gazetki 
Misericordia.
n Chcemy dziękować darczyńcom, 
którzy przyczyniają się do upięk-
szenia Sanktuarium. Dziś dziękuje-
my p. Bernardowi Szymańskiemu 
oraz hurtowni elektrycznej BTS 
za nowe oświetlenie płaskorzeźby 
Ostatniej Wieczerzy, znajdującej 
się w prezbiterium dolnego kościo-
ła. Warto dodać, że zarówno praca 
jak i materiały zostały nam podaro-
wane. 
n Wszystkim dziękujemy za ofiary 
składane na tace, konto bankowe  
i z rocznych zobowiązań rodzin-
nych. – Błogosławionej niedzieli!

rubryka biblijna
„Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebie-
skie(...) Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostuj-
cie ścieżki!” (Mt 3, 2)

Dzisiejsza ewangelia wzywa mnie do pokuty, do 
tego abym odrzuciła wszystkie drogi, które nie pro-
wadzą mnie do Boga, by skierować się ku tej jednej 
prowadzącej do Niego. Pokuta, to takie niemodne 
słowo, staroświeckie i niezrozumiałe. Kościół mówi, 
że celem pokuty jest udoskonalenie czyli moja świę-
tość, a formą pokuty jest modlitwa, post i jałmużna. 

To kolejne niemodne słowa, takie nieświatowe. Ale 
właśnie o to w tym chodzi, że to moje życie chrze-
ścijańskie ma być „nie-światowe”. Mam odwrócić się 
od tego co proponuje ten świat, mam odwrócić się od 
mojego grzechu, który jest ze świata i który krzyżuje 
mojego Pana. Mam przez całe moje życie modlić się, 
pościć czyli ograniczyć lub zrezygnować z przyjem-
ności fizycznych, materialnych czy emocjonalnych. 
I w końcu mam też dawać jałmużnę, coś co mam  
i czym mogę się podzielić: może pieniądze a może 
mój czas, dobre słowo... Czy potrafię żyć pokutą do 
której zaprasza mnie Jezus?

Marta Zielińska

Jezu, jak Ty mnie dobrze znasz. 
Wiesz, że częściej skupiam się na 
własnej słabości, niż na Twojej do-
broci. Jak wiele czasu spędzam na 
czynieniu sobie wyrzutów. Chcę 
Cię prosić o światło Ducha Świę-
tego. Bez Jego pomocy nie zdołam 
oprzeć się na Tobie. Świat nauczył 
mnie, że mogę liczyć jedynie na 
siebie. Nawet najlepsi przyjaciele są 
zawodni. Sam też siebie zawodzę. 
Tyle niedotrzymanych słów, nie-
wypełnionych obietnic. Ty wszyst-
ko wiesz, Jezu. Proszę, niech Duch 
Pocieszyciel nauczy mnie przejmo-
wania się Twoimi uczuciami. Niech 
w końcu moje zaślepione oczy zo-
baczą Twoje wołanie o miłość. Je-
steś cierpliwy, nie skarżysz się, ale 
cierpisz z powodu mojej „zaradno-
ści”. Znasz prawdę, że bez Ciebie 
nic uczynić nie mogę. Ja zaś łudzę 
się, że podołam zadaniom i trudom 
życia. Nie jest tak, Panie. Już dawno 
nie mam sił, by pokonać swoje ma-
łości, wady, przywiązanie do „grze-
szków”. I smucę się nadmiernie, nie 
rozumiejąc i zapominając, że jesteś 
Bogiem miłosierdzia. U Ciebie nie 
ma limitu przebaczenia wobec wy-
rządzonego przeze mnie zła.

Anna Korotkiewicz

„Nie zagłębiaj się w nędzę swoją 
(…) patrz w moje serce pełne do-
broci i przejmij się moimi uczucia-
mi (…) za wiele liczysz sama na 
siebie, a za mało opierasz się na 
mnie.”. Dz 1486



INTENCJE  MSZALNE

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

Poniedziałek 5 grudnia
6.30  +Lucyna Średnicka – 3 r. śm. i Wacław 
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
6.30  +Genowefa Konopka – greg.
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  O błog. Boże i zdrowie dla Krystyny Jankowskiej
15.00  +Marian i Wanda Wieczorek oraz zm. z rodziny
15.00  +Franciszek Wróblewski oraz rodziców z obu 

stron
15.00  +Henryk, Jadwiga i Bolesław Sarnaccy
18.00  Dziękczynna w 13 r. ślubu Magdaleny i Dariusza 

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

18.00 +Eugeniusz Radoch – greg.

 Wtorek 6 grudnia
6.30  +Jadwiga Popkowska – 16 r. śm.
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Tadeusz Pietrzak – od sąsiadów
9.00  +Małgorzata Prawdzik – od Henryka i Sylwii
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Władysława Ćwik
15.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Alina Narożna – od Krzysztofa
18.00  +Ryszard Woliński – 15 r. śm.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
 

Środa 7 grudnia
6.30  +Jadwiga Woźniak – 6 r. śm.
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  Dziękczynna w 60 r. urodzin Mirosławy z prośbą 

o dalsze błog. Boże dla niej i jej rodziny
9.00  +Beata Wyszyńska – 7 r. śm., rodziców z rodziny 

Sulkowskich i Tercjaków
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Stanisław Zaczkowski
15.00  +Jan – 2 r. śm. i Bolesław Czartoryscy
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Henryk Jan Peter – 6 r. śm.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
18.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
 

Czwartek 8 grudnia
6.30  +Józef Wiśniewski – 2 r. śm.
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
6.30  +Genowefa Konopka – greg.
9.00  +Eleonora i Wacław Mościńscy
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
12.00  O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Mikołajczyków
12.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marianny 

Marczyk w dniu imienin
12.00  +Marianna Boguska i jej rodziców
15.00  +Irena Zysk – 28 r. śm.
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  W intencji dzieła trzeźwości NMP Niepokalanie 

Poczętej w Ruchu GT
18.00  +Bolesław Marian Sokołowski – 8 r. śm.
18.00  +Józef i Jadwiga Zaniewscy

Piątek 9 grudnia
6.30  Za dusze w czyśćcu cierpiące
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.1
6.30  Za dusze czyśćcowe, które nie mają pomocy
9.00  +Halina Piasecka – od ucz. pogrzebu
9.00  +Stanisław Cholewicki – 1 r. śm. i zm. rodziców 

Halinę i Henryka
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Franciszek, Stanisława i Jan Łukasik, Danuta Po-

lkowska 
15.00  +Władysław Borkowski – 7 r. śm.
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Jadwiga i Stanisław Baczewscy
18.00  +Paweł Paprocki – 15 r. śm.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
 

Sobota 10 grudnia
6.30  +Jadwiga Łada – od ucz. pogrzebu
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Jadwiga Szabłowska – 6 r. śm.
9.00  +Zofia i Alfred Borysewicz
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Marek Kołakowski – 21 r. śm.
15.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Zenon Serdyński – od ucz. pogrzebu
18.00  +Tadeusz Żelazny – 16 r. śm., jego rodziców Ge-

nowefę i Bolesława oraz Bronisławę i Aleksandra 
Cwalina

18.00  +Genowefa Konopka – greg.
 

Niedziela 11 grudnia
7.30  Za parafian
7.30  +Genowefa Konopka – greg.
7.30  Za zm. z rodz. Bazydło
9.00  +Kazimierz Gawek
9.00  +Ludwika Żelazna – greg.
10.30  O błog. Boże w małżeństwie Anity i Marcina
10.30  +Kazimierz Sobociński – greg.
12.00  +Zofia i Czesław Tarajda
12.00  +Konstancja i Kacper Sasinowscy oraz za ich ro-

dziców
15.00  +Jadwiga i Marian Sikorscy
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Feliks, Anna i Dariusz Jurgielewicz
18.00  +Henryk Jadczak i za jego rodziców

Marana Tha!
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Z ŻYCIA PARAFII
n Od poniedziałku w naszym ko-
ściele odbywają się codzienie o godz. 

18.00 Msze święte adwentowe pod 
hasłem „Z narodzeniem Jezusa było 
tak...”
n 27 XI Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich Diecezji Łomżyńskiej świę-

towało swój Jubileusz XXX-lecia 
służby rodzinie.

n 27 XI mło-
dzież ze Szkol-
nych Kół Cari-
tas prowadziła 
kwestę „Bożo-
narodzeniowy 
Dar Serca”.

n 26 XI w ramach Międzynarodo-
wego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych i Wolontariuszy uczennice SP9 
Zofia Komiakiewicz i Zofia Skiepko 
zajęły II miejsce w Konkursie mu-
zycznym „Przez życie z Dobrą No-
winą – Ewangelia według św. Jana”.

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r. 
w Kościele rozpoczął się nowy rok duszpasterski pod 
hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem 
przewodnim jest refleksja nad Kościołem i jego mi-
sją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę 
wierzących, kroczących razem do domu Ojca. Jego 
realizacja zakończy się w niedzielę Chrystusa Króla, 
26 listopada 2023 r. Jak powstała Msza Święta?

Msza święta jest znakiem rozpoznawczym na-
szego Kościoła, pulsującym sercem wiary katolickiej. 
Stanowi jej centrum. Celebracja eucharystyczna jest 
uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Eucharystia mszalna to przede 
wszystkim uobecnienie słów i gestów Chrystusa, 
które miały miejsce po spożyciu Uczty Paschalnej  
– symbolicznie wspominającej wyprowadzenie naro-
du wybranego z niewoli egipskiej.

Eucharystia w formie Mszy świętej „zrodziła się” 
z realizacji nakazu Chrystusa Pana, który polecił 
sprawowanie i uobecnianie tajemnicy Wieczerni-
ka. A co było istotą owej „tajemnicy Wieczernika”?  
– W czasie tej Wieczerzy Chrystus Pan utożsamił się 
z postaciami chleba i wina, które odtąd, w określo-
nych sytuacjach, stawać się będą Jego Ciałem i Jego 
Krwią, przeznaczonymi do spożywania. Podczas 
tamtej Wieczerzy został nam przekazany wyjątko-
wy, odwieczny testament Chrystusa: „To czyńcie na 
moją pamiątkę” (1 Kor 11, 24-25). Ten celebracyjnie 
powtarzany obrzęd, w którym Jezus staje się obecny 
pod postaciami chleba i wina, zawiera w sobie istotną 
treść modlitewną, nawiązującą do ofiary życia Chry-
stusa, która przyniosła nam odkupienie i zbawienie.

W każdej Mszy świętej stajemy bezpośrednio  
w Bożej obecności. Każda jest sprawowanym co-
dziennie – od prawie dwóch tysięcy lat, Wydarze-
niem Wieczernikowym. 

ks. Jerzy Stefański

W Kościele uczę się kochać
Pan Bóg objawia nam swoją miłość przez dary 

naturalne, którymi są: nasze życie, wolność, zdolność 
przyjmowania i dawania miłości, więzi międzyludz-
kie (w tym relacje małżeńskie i rodzinne), talenty  
i zdolności, piękno przyrody i otaczający nas świat.

Innym wymiarem darów Pana Boga są dary du-
chowe: odkupienie naszych win, przebaczenie grze-
chów; słuchanie Słowa Bożego, dzięki któremu Bóg 
pozwala się nam poznawać; sakramenty, przez które 
chce być realnie obecny wśród nas i towarzyszyć nam 
we wszystkich momentach naszego życia. Po co Pan 
Bóg nam to wszystko daje? Świadomość otrzyma-
nych darów ma budzić w nas poczucie, że jesteśmy 
kimś ważnym dla Pana Boga i drugiego człowieka, że 
jesteśmy kochani w sposób bezinteresowny i pełny. 
To zaś motywuje nas do odpowiadania miłością na 
miłość. Jesteśmy wezwani do miłości Boga i drugiego 
człowieka, zaczynając od najbliższych, a kończąc na 
każdym spotkanym człowieku.
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