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CUD 
BOŻEGO NARODZENIA 
Dziś Dziecię się narodziło zwane „Cudem”,
Bo cud to przecież, iż Bóg przyszedł jako Dziecię. (św. Efrem Syryjczyk)
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Od proboszcza

To już czwarta 
Niedziela Ad-
wentu. Przed 
nami ostatni 
tydzień rado-

snego czasu oczekiwania na 
przyjście Pana. Cieszymy się, 
bo na horyzoncie rysuje się już 
Boże Narodzenie. Tradycją na-
szego Sanktuarium jest, w tym 
czasie, pomaganie osobom po-
trzebującym. Przygotowujemy 
kilkadziesiąt paczek dla ubogich. 
Zorganizujemy także w piątek, 
23 grudnia, posiłek świąteczny 
dla osób samotnych i starszych. 
Przede wszystkim jednak zachę-
cam, abyśmy rozejrzeli się wokół 
siebie i wyciągniętą ręką oraz 
dobrym słowem obdarowali kon-
kretnego człowieka. 

Rozpoczynamy dzisiaj re-
kolekcje adwentowe. Naszym 
ćwiczeniom duchowym będzie 
przewodzi ks. Szymon Klima-
szewski z Suwałk. Niektórym z 
nas jest on dobrze znany. Przez 
wiele lat posługiwał w Łomży 
jako wikariusz i charyzmatycz-
ny duszpasterz młodzieży. Był 
też proboszczem, moderatorem 
diecezjalnym Ruchu Światło-Ży-
cie Diecezji Ełckiej, a obecnie 
pełni funkcję kapelana suwal-
skich szpitali. Przyjdźmy, aby go 
posłuchać. Ważne jest również, 
abyśmy skorzystali z Sakramentu 
Pojednania, a przez to przygo-
towali swoje serca na przyjście 
Jezusa. Zapraszam do wspólnej 
drogi i dziękuję za to, że jesteście!

ks. Jacek Czaplicki

W czwartą niedzielę Adwentu 
zapłoną na adwentowym wieńcu 
wszystkie cztery świece. To ozna-
cza, że dzień Narodzenia Pana jest 
już bardzo blisko. Czekamy na Wi-
gilię, na ten uroczysty dzień, aby 
przeżyć bliskość Boga z ludźmi. W 
Polsce ten dzień już od XVIII wie-
ku nabrał cech czegoś świętego, 
sakralnego. Czekamy 
na ten dzień nie tylko 
przez cztery tygodnie 
Adwentu. Czekamy 

Jest to zwyczaj typowy dla nas Po-
laków, łatwo się o tym przekonać, 
gdy spędzamy święta za granicą. 
Każdy z obecnych przy wigilijnym 
stole bierze opłatek do ręki i wspól-
nie składamy sobie życzenia. Z tej 
okazji należałoby także przepro-

na ten dzień cały rok, wracamy 
wspomnieniami do wigilii z dzie-
ciństwa, z różnych okresów nasze-
go życia. Wigilia Bożego Narodze-
nia to szczególny czas wyciszenia  
i zadumy. Bo któż urządza zabawę 
i nastawia głośno muzykę, gdy ma 
w rodzinie narodzić się dziecko? 
Wieczorem, gdy wzejdzie pierw-
sza gwiazda gromadzimy się przy 
wigilijnym stole, w otoczeniu sym-
bolicznych przedmiotów, starych 
zwyczajów i obrzędów. Dziękujmy 
Bogu, że  są one ciągle w naszych 
domach żywe i rozumiemy ich 
znaczenie. Najpierw zatem odczy-
tujemy fragment Ewangelii według 
św. Łukasza, która przeniesie nas w 
czasie do tamtego, historycznego 
wydarzenia w Betlejem Judzkim,  
następnie łamiemy się opłatkiem.  

sić się wzajemnie i darować sobie 
urazy. Opłatek jest symbolem Eu-
charystii, Chleba anielskiego, który 
przyjmiemy na Pasterce. Opłatek 
pochodzi prawdopodobnie od 
chlebów błogosławionych w czasie 
Mszy św., jak to jest w zwyczaju 
jeszcze dzisiaj u naszych prawo-
sławnych braci w wierze. Polska 
wigilia przypomina więc pierwot-
ne uczty miłości – agapy, z  pierw-
szych wieków chrześcijaństwa. 
Nieodłączną dekoracją na Wigilię 
jest także choinka, która symboli-
zuje wiecznie żywe, zielone drzewo, 
symbol wierności i nadziei. Pod 
choinką znajdziemy też prezenty, 
ale one naprawdę bledną przy tym, 
co dostajemy w darze tego dnia – 
Cud Bożego Narodzenia.

Katarzyna Kowalewska



OGŁOSZENIA

n Dziś czwarta Niedziela Adwentu. Roz-
poczynamy rekolekcje parafialne. Wita-
my serdecznie ks. kan. Szymona Klima-
szewskiego, który będzie przewodniczył 
naszym duchowym ćwiczeniom.  Ksiądz 
Szymon, który przed laty pracował w 
Łomży, znany jest jako duszpasterz mło-
dzieży czy twórca poradni dla młodych. 
Niech Duch św. towarzyszy naszemu 
Rekolekcjoniście w głoszeniu Słowa Bo-
żego.
n Rekolekcje będą trwały od dziś, tj. od 
18 XII do wtorku 20 XII. W niedzielę 
Msze św. rekolekcyjne w zwykłym trybie, 
a w poniedziałek i wtorek w następują-
cym porządku: 6.30 Roraty, 9.00, 12.00, 
15.00 w Godzinie Miłosierdzia oraz  
o 18.00 z udziałem dzieci i młodzieży. 
Oprócz słuchania Słowa, szczególnie 
ważne jest przystępowanie do Sakramen-
tu Pokuty. Spowiedź każdego dnia reko-
lekcji na 15 minut przed każdą Mszą św. 
n Zwracamy się z prośbą o nabywanie 
świec Caritas na stół wigilijny. Koszt jed-
nej świecy to 20 zł.
n Dziś po Mszy św. o 15.00 zapraszamy 
do udziału w Muzycznym Adwentowym 
Uwielbieniu przygotowanym przez mło-
dych muzyków wraz z ks. Mateuszem. 
Dziś również o 19.30 zgromadzą się  
w naszym Sanktuarium młodzi z całej 
Diecezji, którzy przygotowują się do wy-
jazdu na ŚDM do Lizbony. 
n Przy wyjściu z kościoła ministranci 
rozprowadzają sianko na stół wigilijny. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest 
na LSO naszej parafii.
n W czwartek 22 XII w naszym Sanktu-
arium dzień poświęcony św. Ricie. Jak co 
miesiąc przynosimy róże, które będą po-
święcone podczas każdej Mszy św. 
n W sobotę 24 XII Wigilia Świąt Naro-
dzenia Pańskiego. W naszym kościele 
tradycyjnie przygotowujemy spotkanie 

Z Dzienniczka...
przy posiłku świątecznym dla osób star-
szych i samotnych. Odbędzie się ono 23 
XII (piątek) po Mszy św. o 9.00. Do zor-
ganizowania posiłku zapraszamy, jak co 
roku, członków naszych wspólnot para-
fialnych. 
n W dzień Wigilii Bożego Narodzenia, 
w sobotę 24 grudnia br., zachęcamy do 
tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokar-
mów mięsnych.
n W nocy z 24 na 25 XII Msza św. zwa-
na pasterką w górnym kościele o 24.00.  
O 23.30 rozpoczniemy wspólny śpiew 
kolęd. W pierwszy dzień świąt Naro-
dzenia Pańskiego czyli 25 XII Msze św.  
o 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 18.00. Drugie-
go dnia świąt, czyli 26 XII wspominamy 
św. Szczepana, pierwszego męczennika. 
Msze św. w porządku niedzielnym, czyli 
o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00  i 18.00. 
n Duszpasterstwo młodzieży wraz z ks. 
Mateuszem i młodymi Gloriosy, zapra-
szają młodzież na rekolekcje, które odbę-
dą się w dniach od 28 do 31 grudnia br.  
w Popowie k. Wyszkowa. Koszt rekolek-
cji to 180 zł. Zapisy w zakrystii.
n W sobotę 31 grudnia br. organizuje-
my parafialnego Sylwestra.  Koszt to 30 
zł. Każdy uczestnik przynosi tzw. koszyk. 
Do udziału zapraszamy małżeństwa, ro-
dziny oraz osoby samotne.  Rozpoczyna-
my o godz. 19.00 w auli św. Jana Pawła 
II. O godz. 24.00 będzie miała miejsce 
Msza święta. Szczegółowe informacje  
i zapisy  u Pani Urszuli Szymańskiej oraz 
w zakrystii.
n Do wzięcia jak co tydzień nowy numer 
parafialnej gazetki Misericordia. Dzięku-
jemy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich 
za ufundowanie ornatu z motywem św. 
Faustyny. Wszystkim z serca dziękuję za 
ofiary składane na cele kościelne. Życzę 
błogosławionej niedzieli i owocnych re-
kolekcji. 

rubryka biblijna
„Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie 

chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał odda-
lić Ją potajemnie. Gdy tak zdecydował, Anioł Pański 
ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albo-
wiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.”  
(Mt 1,19-20)

Treść tego fragmentu daje mi dużo nadziei. Widzę 
w nim Boga, który czuwa, aby Jego wola wypełniła 
się. Patrzy i czeka, co postanowi Józef, a kiedy widzi, 

że podjął on decyzję inną niż Jego zbawczy plan – do-
piero wtedy ingeruje. Robi to na różne sposoby, tutaj 
poprzez anioła, we śnie uspokaja Józefa i daje mu świa-
tło na sytuację, w której się znalazł. To bardzo pocie-
szające! Bóg patrzy i widzi moje decyzje i jest gotowy 
dać mi światło zrozumienia jak mam postępować, co 
powinnam zrobić, aby usłyszeć Jego głos i zrozumieć 
Jego wolę. Mam być sprawiedliwa, jak Józef. Według 
Biblii sprawiedliwy znaczy prawy, bogobojny, człowiek 
honoru. I to jest dla mnie wskazówka. Jeśli będę szukać 
odpowiedzi u Boga z prostotą i pokorą serca to jestem 
pewna, że Bóg w odpowiednim momencie objawi mi 
swój plan.

Marta Zielińska

„Kiedy mnie Jezus zachwy-
cił swą pięknością i pociągnął ku 
sobie, wtenczas ujrzałam, co Mu 
się w duszy mojej nie podoba, i 
postanowiłam za wszelką cenę to 
usunąć, i z pomocą łaski zaraz to 
usunęłam”. Dz 293

W życiu człowieka, pragnące-
go całym sobą poznać Boga, jest 
moment zakochania się w Jezusie. 
Poczucie bycia kochanym i wy-
branym powoduje staranie o tę 
miłość. Zachwyt Bogiem sprawia, 
że chce być bliżej Niego. Jezus za-
prasza i ciebie do podjęcia odpo-
wiedzi na pytanie: „Kim jestem dla 
ciebie? Co Ty, z miłości do Mnie, 
zechcesz uczynić w swoim, takim, 
a nie innym życiu?” Może powiesz, 
jak Piotr: „Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Może zapewnisz o swej 
miłości „trzykrotnie”. I mimo, że 
twoja miłość jest słabą i kruchą, 
Jezus odpowie: „Paś baranki Moje”. 
Nieraz zaskoczy cię zaufanie Jezu-
sa i dlatego będzie wzrastać twoja 
gorliwość w szerzeniu Słowa Boże-
go, usuwanie tego, co się Panu nie 
może podobać. Ta postawa nazywa 
się nawróceniem serca, powrotem 
do bliskiego obcowania z Przyja-
cielem. Czas Adwentu jest najlep-
szy, by nie stać w miejscu, a rady-
kalnie opowiedzieć się za Jezusem. 
I choć to trudne zadanie – jesteś 
grzesznikiem – z miłości do Miło-
ści podejmiesz się pracy nad sobą.



INTENCJE  MSZALNE

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
Poniedziałek 19 grudnia

6.30  +Siostra Halina Tokarska
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
12.00  +Danuta Plona – r. śm.
15.00  +Danuta Włodkowska
15.00  Za zm. z rodz. Szymańskich i Maćkowskich
15.00  +Henryk Topoliński
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.
18.00  +Jan Giszterowicz – 10 r. śm.
18.00  +Danuta Celina Bandach – 2 r. śm.

Wtorek 20 grudnia
6.30  +Siostra Marianna Michalska
6.30  +Irena i Tadeusz Sołoducha, Teofil Chludziński
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Aleksander i Helena Rutkowscy
9.00  +Jadwiga i Oskar Pylińscy
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
12.00  W intencji Bogu wiadomej
15.00  +Henryk Szymański – od ucz. pogrzebu
15.00  +Antoni, Stefania, Daniela i Henryk Glińscy
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Małgorzata Grzegorzewska
18.00  +Jerzy Zalewski i Zbigniew
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Środa 21 grudnia
6.30  +Aniela Grzyb – 6 r. śm.
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  +Ignacy Kaszuba – 47 r. śm. i Stanisława
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Irena i Jan Jankowscy
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Kazimiera Orzołek – 15 r. śm.
18.00  +Barbara Pupek – 1 r. śm.
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Czwartek 22 grudnia
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
6.30  O powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego a Paulo
9.00  +Karol Marcola – 22 r. śm.
9.00  +Paweł i ks. Józef Moniuszko
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  O zdrowie, błog. Boże, dary Ducha Świętego i opie-

kę Matki Bożej dla Izabeli Chojnowskiej w 50 r. 
urodzin oraz o łaski dla całej rodziny

15.00  W intencji wynagrodzenia za grzechy popełnione 
w rodzinie

15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  +Marianna i Stanisław Jaskółka
18.00  +Aleksander Zalewski i Marianna
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Piątek 23 grudnia
6.30  +Joanna Kaczyńska
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
9.00  O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski dla Ewy 

Dobkowskiej
9.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Czesława Sepczyńska – 29 r. śm.
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Alana Adasiewicza
18.00  +Bogdan Wierzbowski – 1 r. śm. – od rodz. Jaku-

biaków i Kalinowskich
18.00  +Genowefa Konopka – greg.

Sobota 24 grudnia
6.30  O błog. Boże dla Ewy w dniu imienin
6.30  +Ludwika Żelazna – greg.
6.30  +Genowefa Konopka – greg.
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Olgi w dniu urodzin
9.00  +Mirosław Cieślak – 4 r. śm.
9.00  +Berta Stal
9.00  +Wiesław Bureś – 7 r. śm.
15.00  +Mirosław Grużewski – 15 r. śm.
15.00  +Regina Konopka – 1 r. śm. i za rodziców
15.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
15.00  +Eugeniusz Radoch – greg.

 Niedziela 25 grudnia
PASTERKA:
0.00  Dziękczynna w 15 r. urodzin Bartosza Nierwińskie-

go z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu
0.00  +Antoni i Antonina Przystupa oraz za zm. z rodz. 

Przystupów i Polaków
0.00  +Wacław Żelechowski – 25 r. śm., Eugenia Żele-

chowska oraz zm. z rodz. Żelechowskich i Głęboc-
kich

0.00  +Henryka Szymborska
0.00  +Małgorzata Prawdzik, Natalia i Jerzy Cwalina
0.00  +Elżbieta Zielińska – 2 r. śm.
0.00  +Danuta i Edward Plona
0.00  +Teodora i Kazimierz Piotrowscy
MSZE ŚWIĘTE W DZIEŃ:
9.00  Za parafian
9.00  +Genowefa Konopka – greg.
9.00  +Kazimierz Sobociński – greg.
10.30  +Ludwika Żelazna – greg.
10.30  +Stanisław Kalinowski – 24 r. śm. i za jego rodziców
12.00  Dziękczynna w 44 r. ślubu Bożeny i Zenona Przy-

bylskich z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu mał-
żeńskim i rodzinnym

12.00  +Krystyna i Eugeniusz Janczewscy
12.00  +Józef Pieńkowski
15.00 +Zofia Cwalina – 17 r. śm., Maria Cwalina – 1 r. śm. 

i Irena Pisiak
15.00 +Eugeniusz Radoch – greg.4
18.00  O owoce ponowienia Aktu Zawierzenia Niepokala-

nemu Sercu Maryi
18.00  Za naszych parafian zmarłych w grudniu
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Z ŻYCIA PARAFII

n 10 XII odbyło się spotkanie tzw. sektora północne-
go Ruchu l’Equipe Notre Dame.

n 11 XII odbył się Ad-
wentowy  Rejonowy 
Dzień Wspólnoty Ru-
chu Światło-Życie
n 13 XII rozstrzy-
gnięto konkurs na sa-
modzielnie wykonany 
lampion adwentowy.

W Kościele nikt nie jest sam
„Wprawdzie w każdym czasie i w każdym narodzie 

miły Bogu jest każdy, kto się Go lęka i postępuje sprawie-
dliwie (por. Dz 10, 35); podobało się jednak Bogu uświę-
cać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszel-
kich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, 
który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył”.

Sobór Watykański II,  Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 9.
Pierre Pierrard we 
wstępie do swojej 
książki o historii 
Kościoła napisał: 
„Święty Koście-
le, nasz Kościele, 

ogromny i stary okręcie z liną zanurzenia zawsze na 
poziomie fal, chcę Ci powiedzieć, że bez ciebie byliby-

śmy jedynie nieszczęsnymi barkami, zagubionymi we 
mgle i burzy”. Odnosząc się to tego obrazu, możemy 
powiedzieć, że w podróż wiary możemy wybrać się 
samotnie, możemy próbować w pojedynkę dotrzeć do 
Domu Ojca; możemy ignorować wspólnotę Kościoła  
i jej zasady, jednak zamysł Pana Boga jest inny.

Spodobało się Panu Bogu uczynić z nas swój lud, 
którego On sam jest gwarantem nieomylności oraz 
bezpiecznego dopłynięcia do odpowiedniego por-
tu – naszego zbawienia. W tej wspólnocie każdy ma 
swoje miejsce, określone zadanie, ale też każdy może 
liczyć na pomoc innych w razie problemów, kryzysu 
lub wyjątkowej sytuacji. W tej wspólnocie przeżywa-
my swoje radości i smutki, sukcesy i porażki; w tej 
wspólnocie jest między nami Kapitan, który mądrze  
i z miłością nami kieruje.

Wyznacz sobie jedno zadanie, które wykonasz 
wspólnie z członkiem rodziny (rozmowę, wspólną 
modlitwę, pielgrzymkę, zobaczenie ciekawego fil-
mu religijnego itp.), które pomoże bliskiej osobie 
w pogłębieniu relacji z Panem Bogiem.


