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Od proboszczaMacierzyńskiej troski Kościo-
ła o życie duchowe ochrzczony 
doświadcza przede wszystkim  
w parafii, która od wieków jest 
podstawową strukturą duszpaster-
ską. Św. Jan Paweł II przekonywał, 
że „wszyscy powinniśmy odkryć, 
poprzez wiarę, prawdziwe oblicze 

Ewangelie opisują, że po chrzcie  
w Jordanie Jezus udał się na pu-
stynię i tam czterdzieści dni prze-
bywał poszcząc i modląc się. To 
ma nam pokazać, że trzeba cza-
sem oderwać się od swoich co-
dziennych zajęć, by na modlitwie, 
poszcząc i słuchając Słowa Bo-

REKOLEKCJE PARAFIALNE

parafii, czyli samą „tajemnicę” Ko-
ścioła, który właśnie w niej istnieje 
i działa” (Christifideles laici, 26).

To, jak odnajdujemy się we 
wspólnocie parafialnej, na ile 
czujemy się z nią zintegrowani  
i zaangażowani w jej życie ducho-
wo-religijne, rozstrzygać będzie 
o naszej dojrzałości w wierze, a 
więc o tym czy i na ile w różnych 
zmieniających się okolicznościach 
życia potrafimy zachować swoją 
katolicką tożsamość. Zapraszamy 
Cię do udziału w parafialnych re-
kolekcjach adwentowych.

Czy ludziom wierzącym po-
trzebne są rekolekcje? Na to py-
tanie daje odpowiedź sam Pan 
Jezus i to własnym przykładem. 

żego umacniać swoją wiarę. Pan 
Jezus apostołom opowiadającym 
o swym sukcesach, powiedział: 
„Pójdźcie wy sami osobno na 
miejsce pustynne i wypocznijcie 
nieco” (Mk 6, 31). Widzimy, że  
i apostołowie potrzebowali reko-
lekcji i takie rekolekcje głosił im 
sam Pan Jezus.

No dobrze, mógłby ktoś po-
wiedzieć. – Apostołom rekolek-
cje głosił sam Chrystus. Tymcza-
sem do nas przyjdzie jakiś ksiądz. 
Chrystusa bym słuchał, bo w niego 
wierzę, ale w księdza nie muszę.  
– Jeśli twierdzisz, że Chrystusa po-
słuchasz, to przyjmij do serca te 
Jego słowa: „Kto was słucha, Mnie 
słucha, a kto wami gardzi, gardzi 
Tym, który mnie posłał” (Łk 10, 
16). Dziś Chrystus przemawia do 
nas ustami wybranych przez sie-
bie ludzi. To Chrystus podczas 
rekolekcji będzie przemawiał, to 
On będzie rozgrzeszał, upominał  
i dodawał otuchy, to On będzie na-
woływał do poprawy życia. To On 
chce się spotkać podczas rekolekcji 
ze wszystkimi swoimi uczniami. 
Chce się spotkać właśnie z Tobą.

opr. xWRz

Dziś prze-
żywamy trzecią 
Niedzielę Ad-

wentu. Nazywa się ją niedzie-
lą gaudete, to znaczy niedzielą 
radości. Oznacza to, że Adwent 
dobiega połowy i jako wspólnota 
wierzących wchodzimy na szczyt 
góry, z której widać już cel na-
szych wyrzeczeń, postanowień, 
modlitw. Cieszymy się, bo tym 
punktem docelowym, rysującym 
się na horyzoncie, są święta Bo-
żego Narodzenia. 

Przed nami jeszcze rekolekcje 
adwentowe, które rozpoczniemy 
w najbliższą niedzielę  – 18 grud-
nia. O istocie i znaczeniu reko-
lekcji pisze ks. Wojciech. Naszym 
ćwiczeniom duchowym będzie 
przewodził ks. Szymon Klima-
szewski z Suwałk. Niektórym  
z nas jest on dobrze znany. Przez 
wiele lat posługiwał w Łomży 
jako wikariusz i charyzmatyczny 
duszpasterz młodzieży. Był też 
proboszczem, moderatorem die-
cezjalnym Ruchu Światło-Życie 
Diecezji Ełckiej, a obecnie peł-
ni funkcję kapelana suwalskich 
szpitali. Przyjdźmy, aby go posłu-
chać. Ważne jest również, aby-
śmy skorzystali z Sakramentu Po-
jednania, a przez to przygotowali 
swoje serca na przyjście Jezusa. 
Zapraszam do wspólnej drogi  
i dziękuję za to, że jesteście!

ks. Jacek Czaplicki



OGŁOSZENIA

n Dziś już trzecia niedziela Ad-
wentu tzw. Gaudete, czyli raduj-
cie się. Oznacza to, że jesteśmy 
w połowie drogi do uroczystości 
Bożego Narodzenia. Chcemy więc 
ucieszyć się, że idziemy adwento-
wą drogą przemiany prowadzącą 
do spotkania z Dzieciątkiem Jezus, 
które narodzi się w Betlejem. 
n W najbliższą niedzielę 18 grud-
nia rozpoczną się w naszej parafii 
rekolekcje adwentowe. Potrwają 
do wtorku 20 grudnia. W niedzie-
lę Msze św. rekolekcyjne w zwy-
kłych godzinach. W poniedziałek  
i wtorek, czyli 19 i 20 grudnia:  
6.30 roraty, Msze św. z naukami re-
kolekcyjnymi o 9.00, 12.00, 15.00,  
a o 18.00 ze szczególnym udziałem 
dzieci i młodzieży. Spowiedź na 15 
minut przed każdą Mszą św. i w 
jej trakcie. Naszym ćwiczeniom 
duchowym będzie przewodniczył 
ks. kan. Szymon Klimaszewski  
z Suwałk. Więcej o istocie reko-
lekcji i o samym księdzu rekolek-
cjoniście w najnowszym numerze 
Misericordii. 
n Zapraszamy wszystkich do 
udziału w roratach każdego dnia  
o 6.30, a dzieci i rodziców  
w Mszach św. adwentowych co-
dziennie o 18.00.
n Zwracamy się z prośbą o na-
bywanie świec Caritas na stół 
wigilijny. Jest to ważne wsparcie 

Z Dzienniczka...
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom prowadzonego przez naszą 
kościelną instytucję charytatywną. 
Koszt świecy to 20 zł. 
n W najbliższą niedzielę 18 grud-
nia po Mszy św. o 15.00 młodzież 
wraz z ks. Mateuszem zapraszają 
na muzyczne Adwentowe Uwiel-
bienie. 
n Tego samego dnia o 19.30 w na-
szym Sanktuarium na spotkaniu 
formacyjnym zgromadzą się mło-
dzi z całej diecezji, którzy przygo-
towują się do wyjazdu na Świato-
we Dni Młodzieży w Lizbonie. 
n W niedzielę 18 grudnia spotka-
nie Ruchu Rodzin Szensztackich.
n Jeszcze raz zapraszamy osoby, 
które chcą czytać podczas  Mszy 
św. Słowo Boże, aby zgłaszały się 
do księdza proboszcza. Wkrótce 
zostanie zorganizowane dla nich 
spotkanie formacyjno-organiza-
cyjne. 
n W tym tygodniu Kościół wspo-
mina: we wtorek 13 grudnia – św. 
Łucję, a w środę 14 grudnia – św. 
Jana od Krzyża. 
n Zachęcamy do wzięcia przy 
wyjściu z kościoła najnowszego 
numeru naszej gazetki parafialnej.
n Dziękujemy za ofiary składa-
ne na tacę, na kont parafialne  
i z rocznych deklaracji rodzin-
nych. Wszystkim życzymy błogo-
sławionej niedzieli.

rubryka biblijna

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też in-
nego mamy oczekiwać?” Jezus im odpowiedział: „(...) 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędo-
waci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosła-
wiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”. (Mt 11,2-4)

Jezusa można spotkać pośród chorych, słabych, 
utrudzonych, bo do takich został posłany przez Boga. 
To, że do takich ludzi idzie jest świadectwem, że jest 

Mesjaszem, na którego czeka świat. Pytanie brzmi czy 
odnajduję siebie wśród takiego towarzystwa? – Tak, 
Panie, jestem niewidoma, bo wielokrotnie nie dostrze-
gam jak bardzo mnie ukochałeś. Jestem chroma, bo 
nie umiem chodzić Twoimi ścieżkami. Jestem trędo-
wata, bo tak często czuję się osamotniona, odrzucona, 
niechciana. Jestem głucha, bo nie słyszę... ba, często nie 
chcę słyszeć Twojego głosu. Jestem umarła, bo tak czę-
sto upadam i grzeszę. Jestem uboga, bo tak naprawdę 
nic nie mam, czego bym wcześniej od Ciebie nie otrzy-
mała. – Przyjdź Panie, do mojego życia i uczyń cud, bo 
ja wierzę, że Ty jestem Tym, który ma przyjść...

Marta Zielińska

Gdy tak patrzę na siebie, na 
swoją nędzę, rodzi się rozpacz. Jak 
pokonać zło w sobie? Jak przeła-
mać swój grzech, brak, ubóstwo?  
– Jezu, nie umiem… Przepraszam, 
za mało opieram się na Tobie.  
W sumie – to rzadko, Panie. Ciągle, 
jakby bezwiednie, wpadam w pu-
łapkę „samoradzenia”.  Ty mnie nie 
strofujesz lecz delikatnie przypomi-
nasz o swoim miłosierdziu. Jak to 
jest możliwe, Jezu, że nie męczysz 
się moim ciągłym odchodzeniem? 
Nieustannie umożliwiasz mi po-
wrót, delikatnie wołasz: „Kocham 
cię, dziecko, wróć, bo się już za 
bardzo poobijałeś”. Chcę wrócić. – 
Duchu Święty, proszę skieruj moje 
spojrzenie na wspaniałomyślność  
i hojność miłości Jezusa. Ucz mnie, 
że mój Bóg jest wszechwiedzący  
i kochający, radykalny w Słowie 
i napełniający zaufaniem w jego 
moc, wiarygodny i pełen dobroci, 
widzący moje grzechy i zapomina-
jący je. Proszę, odwróć moje oczy 
od samego siebie i braku miłości 
względem siebie. Niech miłosier-
ny Bóg przeniknie mnie Sobą na 
wskroś, by moje serce było pewne, 
że tylko na Nim mogę się oprzeć.

c.d.n.

„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.” Dz1486

SZUKAMY ZDJĘĆ I NAGRAŃ WIDEO
Może masz fotografie naszego kościoła, parafii sprzed lat. 

Udostępnij je!  Skopiujemy i oddamy!



INTENCJE  MSZALNE

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

Poniedziałek 12 grudnia
6.30  +Regina i Jan Żukowscy
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  Dziękczynna w 95 r. urodzin Pelagii Konopka  

z prośbą o dalsze błog. Boże 
9.00 +Antoni Milewski – 17 r. śm. oraz za zm. rodzi-

ców i braci
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Daniela i Kazimierz Łada
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00 +Genowefa Konopka – greg.
18.00 +Alina Szekierda – od ucz. pogrzebu
18.00 +Krystyna Giszterowicz – od ucz. pogrzebu
 

Wtorek 13 grudnia
6.30 +Antoni Przystupa – wsp. 109 r.urodzin oraz za 

zm. z rodz. Przystupów i Polaków
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Kazimiera i Piotr Jurscy oraz za zm. z rodz. Jur-

skich i Borawskich
9.00  +Tadeusz Pietrzak – od sąsiadów
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Regina i Franciszek Golińscy
15.00  +Władysław, Leokadia, Janina, Florianna, Stani-

sław i zm. z rodz. Mrozów
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Marek Minda – od ucz. pogrzebu
18.00  +Ireneusz Olszewski – wsp. dn. urodzin
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
 

Środa 14 grudnia
6.30  +Jadwiga, Franciszek, Stanisław, Zygmunt i zm.  

z rodz. Januszków
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  Dziękczynna w 93 r. urodzin Teresy Piaseckiej  

z prośbą o dalsze błog. Boże
9.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące, które nie mają zni-

kąd pomocy
9.00 +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Henryk Nowacki – od ucz. pogrzebu
15.00 +Eugeniusz Radoch – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych

18.00  +Kazimierz Jankowski
18.00 +Zofia Jaroszewska – 5 r. śm.
18.00 +Genowefa Konopka – greg.

Czwartek 15 grudnia
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
6.30  +Marcin Przestrzelski – od ucz. pogrzebu
6.30  +Alina Narożna – od ucz. pogrzebu
9.00  +Tadeusz Grochowski
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Kazimierz Duda
15.00  +Jolanta Olszewska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Ryszard Korzeniecki – 32 r. śm. oraz jego rodzi-

ców i teściów
18.00  +Danuta Sztrubel – 1 r. śm.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Piątek 16 grudnia
6.30  Za dusze w czyśćcu cierpiące
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Jan Pieńkowski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Aleksandra i Stanisław Tułowieccy
9.00  +Mieczysław Klim – 28 r. śm., Leokadia oraz za 

zm. z rodz. Kilmów
15.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Teresy Serdyńskiej
18.00  +Ireneusz Olszewski – 4 r. śm.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
 

Sobota 17 grudnia
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  Dziękczynna w 65 r. urodzin Bożeny z prośbą  

o dalsze błog. Boże w życiu
9.00  +Czesław Stal
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Elżbieta Florczyk – od ucz. pogrzebu
15.00  +Stanisław i Janina Dąbrowscy, Jadwiga Mrocz-

kowska
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Kazimierz Jankowski – od rodz. Grodzkich
18.00  +Ryszard Dardziński – 16 r. śm.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
 

Niedziela 18 grudnia
7.30  Za parafian
7.30  +Aleksandra i Władysław Olszewik
7.30  +Genowefa Konopka – greg.
9.00  +Ludwika Żelazna – greg.
10.30  Dziękczynna w 9 r. urodzin Kacpra z prośbą o dal-

sze błog. Boże w życiu
10.30  +Jan, Ludwik, Bronisława i Anna Burzyńscy
12.00 +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Grzegorz Sierbiński – 13 r. śm. oraz zm. z rodz. 

Sierbińskich i Górskich
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

Ruchu Rodzin Szensztackich
18.00  +Cezary Greloch, Mieczysław Faszyński i o błog. 

Boże dla Ewy
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Z ŻYCIA PARAFII

n W dniach 2-3 XII wolontariusze Szkolnych Kół 
Caritas naszej parafii wzięli udział w XXI Ogólnopol-
skiej Zbiórce Żywności „Tak. Pomagam!”.

n W dniach 2-4 XII grupa maryjna z s. Leną, uczest-
niczyła w Warszawie, w rekolekcjach pod hasłem 
„Strażnicy wiary”.
n 6 XII dzieci spotkały się w świątyni ze św. Mikoła-
jem, biskupem.

n 3 XII odbyło się spotkanie duszpasterstwa osób 
niewidomych i niedowidzących.

„Człowiek nie może żyć bez mi-
łości. Człowiek pozostaje dla siebie 
istotą niezrozumiałą, jego życie jest 
pozbawione sensu, jeśli nie objawi 
mu się Miłość, jeśli nie spotka się  
z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie 
uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie 
znajdzie w niej żywego uczestnic-
twa. I dlatego właśnie Chrystus-Od-
kupiciel, (…) «objawia w pełni czło-
waieka samemu człowiekowi». To 
jest ów – jeśli tak wolno się wyrazić 
– ludzki wymiar Tajemnicy Odku-
pienia. Człowiek odnajduje w nim 
swoją właściwą wielkość, godność  
i wartość swego człowieczeństwa”. 

Jan Paweł II, 
Redemptor hominis, 10

* * *

Człowiek został stworzony na 
obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 
27), a to oznacza, że Bóg stworzył 
człowieka z miłości i do miłości.  
A zatem, aby zrozumieć sens swo-
jego życia, odkryć swoje najgłębsze 
pragnienia i potrzeby, aby coraz 
lepiej poznawać siebie, warto coraz 
bardziej poznawać swojego Stwór-
cę. Odkrywać Jego zamysł wzglę-
dem naszego życia.

Najdoskonalszym wzorem czło- 
wieczeństwa jest Jezus Chrystus: 
Bóg-człowiek, który ukazuje nam 
zarówno prawdziwą istotę Boga, 
jak i prawdziwy ideał człowieka. To 
w Jezusie Chrystusie poznajemy, 
jakiego człowieka Bóg chce, jaki 
jest nasz pierwowzór.

We wspólnocie Kościoła Bóg 
objawia nam siebie. Najpełniej  
w Słowie Bożym i w sakramen-
tach, ale także w naszej modlitwie, 
w drugim człowieku, w wydarze-
niach dnia codziennego i w otacza-
jącym nas świecie.

* * *

W Kościele lepiej poznaję siebie


