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Od proboszczaOd 1968 roku Kościół katolicki 
każdego 1 stycznia wita nowy rok 
Światowym Dniem Pokoju. Ogła-
szane są wówczas specjalne orę-
dzia, które przygotowuje papież.  
W 2023 roku będzie on obchodzony 
już po raz 56. Pomysłodawcą tego 
dnia był w 1967 roku św. Paweł VI. 

Był to rok wielkich napięć, nasi-
lających się głównie poprzez wojnę 
w Wietnamie. W tym roku miała 
też miejsce Wojna Sześciodnio-
wa toczona pomiędzy Izraelem, a 
krajami arabskimi. Dlatego w uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP – 8 grudnia 1967 roku papież, 
w orędziu skierowanym do głów 
państw z całego świata, zapropono-
wał, aby początek roku kalendarzo-
wego czczono jako „Dzień Pokoju”. 
„Pragnęliśmy, aby na początku ra-
chuby kalendarzowej, która mierzy 
i opisuje wędrówkę życia ludzkiego 
w czasie, obchody te powtarzały się 
co roku jako życzenie i obietnica, że 
pokój ze swą słuszną i dobroczyn-
ną równowagą będzie panował nad 
rozwojem nadchodzących dzie-
jów” – napisał papież. 

Nie była to pierwsza inicjaty-
wa pokojowa Kościoła katolickie-
go i papieży. Warto przypomnieć 
między innymi usilne działania 
papieży św. Piusa X (1903-19014) 
i Benedykta XV (1914-1922), aby 
nie dopuścić do wybuchu I Wojny 
Światowej. Doniosłym wydarze-

niem było także ogłoszenie 
w 1963 roku przez św. Jana 
XXIII encykliki Pacem in 
terris, dotyczącej troski o za-
chowanie pokoju w świecie. 

Tegoroczny 56. Świa-
towy Dzień Pokoju będzie 
obchodzony pod hasłem: 
„Nikt nie może ocalić się 
sam”. Jest to również tytuł 
orędzia papieża Franciszka 

na ten dzień. Ojciec Święty zazna-
cza w nim, między innymi, że nie 
można ignorować podstawowego 
faktu, że wiele kryzysów, których 
doświadczamy, jest ze sobą po-
wiązanych. Jesteśmy wezwani, aby 
z odpowiedzialnością i współczu-
ciem sprostać wyzwaniom współ-
czesnego świata. Chodzi przede 
wszystkim, aby promować działa-
nia pokojowe w celu zakończenia 
konfliktów i wojen. Pamiętajmy 
również, że pokój rodzi się w sercu 
każdego człowieka. To w nas rodzi 
się pragnienie miłości i pokoju, to 
w nas także powstaje chęć zemsty 
i przemoc. Módlmy się szczególnie 
w tym roku o pokój na Ukrainie. 

ks. Jacek Czaplicki

ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

Założyciel 
wspólnoty eku-
menicznej Bra-
ci z Taize, br. 
Roger Schutz, 

powiedział kiedyś, że nasze świę-
to może trwać bez końca. Dzieje 
się tak wtedy, kiedy jesteśmy za-
nurzeni w miłości Jezusa. Kiedy 
medytujemy Jego Słowo, przyj-
mujemy Go w Eucharystii czy 
adorujemy Jego obecność w Naj-
świętszym Sakramencie. A za-
tem, drodzy Parafianie! Rodzino 
Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go w Łomży! – Niech nasze święto 
trwa bez końca! 

Rok, który się rozpoczyna 
jest kolejnym darem Boga, cza-
sem nowych wyzwań i budo-
wania wspólnoty. W roku 2023 
rozpoczynamy realizację wielu 
projektów duszpasterskich i tych  
o wymiarze materialnym. Jed-
nym z takich wyzwań jest rozpo-
częcie misternego dzieła tworze-
nia mozaiki Jezusa Miłosiernego, 
którą umieścimy w absydzie pre-
zbiterium kościoła górnego. Dzie-
ło to rozkładamy w czasie. Jego 
wykonanie powinno potrwać 
około trzech lat. Chcę też poinfor-
mować, że w tym roku odbędzie 
się w naszej parafii wizytacja 
pasterska. W święto Miłosierdzia 
Bożego – 16 kwietnia br. – naszą 
wspólnotę będzie wizytował Bi-
skup Łomżyński Janusz Stepnow-
ski. Z braku miejsca trudno jest 
pisać o innych wyzwaniach i wy-
darzeniach. Ale jak zawsze, pro-
szę Was o wsparcie i o modlitwę.

ks. Jacek Czaplicki



OGŁOSZENIA

n W dniu dzisiejszym rozpoczyna-
my rok 2023. Wszystkim Parafianom  
i miłym Gościom składamy serdecz-
ne życzenia noworoczne. Dziękujemy 
organizatorom parafialnej zabawy syl-
westrowej. 
n W piątek 6 stycznia obchodzimy 
uroczystość Objawienia Pańskiego 
czyli Trzech Króli. Msze św. w naszym 
kościele w porządku niedzielnym. 
Poświęcimy kredę, którą następnie 
będziemy mogli wziąć do swoich do-
mów i napisać na drzwiach: K+M+B 
2023. Zapis ten oznacza Christus 
Mansionem Benedicat – Chryste bło-
gosław temu domowi. Krzyże między 
literami oznaczają błogosławieństwo 
na Nowy Rok. Tego dnia nie obowią-
zuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.
n W sposób szczególny zapraszamy 
do udziału we Mszy św. o 12.00. Po 
Mszy św. rozpocznie się w naszej para-
fii Orszak Trzech Króli. O godz. 13.00 
powitamy przy ołtarzu papieskim 
orszaki z trzech łomżyńskich parafii: 
pw. św. Andrzeja Boboli, pw. Krzyża 
Świętego oraz z parafii katedralnej.  
W tym miejscu zakończą się nasze 
uliczne jasełka. Każdy uczestnik Or-
szaku otrzyma koronę i śpiewnik.
n Jak już informowaliśmy, w piątek 6 
stycznia w kościele dolnym po Mszy 
św. o 18.00, czyli ok. godz. 19.00, zapra-
szamy na koncert „Rodzinne kolędo-
wanie” w wykonaniu artystów na czele 
z Rafałem Songanem, znanym polskim 
barytonem. W koncercie, który jest dla 
nas prezentem noworocznym, aktywny 
udział wezmą także księża proboszczo-
wie. Zapraszamy całe rodziny: od naj-
starszych do najmłodszych. 
n W tym tygodniu pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W pierwszy 

Z Dzienniczka...
czwartek o 21.00 Msza św. o powoła-
nia do kapłaństwa i życia konsekrowa-
nego. W pierwszy piątek odwiedziny 
chorych, a w pierwszą sobotę od 8.30 
Nabożeństwo wynagradzające Naj-
świętszemu Sercu Maryi. 
n W najbliższą niedzielę 8 stycznia, 
czyli w Niedzielę Chrztu Pańskiego, 
zapraszamy do obejrzenia misterium 
bożonarodzeniowego pt. „Boże Naro-
dzenie na dworcu” wykonaniu para-
fialnej grupy teatralnej „Dolina Miło-
sierdzia”. Spektakl będzie miał miejsce 
po Mszy św. o 15.00, czyli około godz. 
16.00 w auli św. Jana Pawła II. 
n Również w niedzielę 8 stycznia po 
Mszy św. o 10.30 odbędzie się spotka-
nie formacyjne dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii św.
n Nasza parafia organizuje w dniach 
od 28 czerwca do 06 lipca 2023 r. piel-
grzymkę do Libanu. Program oraz 
więcej informacji na folderach dostęp-
nych przy wyjściu z kościoła. Zapra-
szamy. 
n Od dnia jutrzejszego, czyli od po-
niedziałku 2 stycznia, rozpoczynamy 
wizytę duszpasterską zwaną kolędą. 
Przyniesiemy do Waszych domów 
Boże błogosławieństwo. Chcemy rów-
nież podarować każdej rodzinie spe-
cjalny, kolędowy numer gazetki pa-
rafialnej Misericordia, który zawiera 
między innymi projekt mozaiki Jezusa 
Miłosiernego do naszego górnego ko-
ścioła. Porządek kolędy – na ostatniej 
stronie.
n Dziękujemy za życzliwość i składa-
ne ofiary na tacę, na konto parafialne 
oraz z rocznych deklaracji rodzin-
nych. Wszystkim życzymy błogosła-
wionej niedzieli.

rubryka biblijna

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i roz-
ważała je w swoim sercu.” (Łk 2,19)

W tym tekście użyto greckiego słowa synetērei, 
co oznacza chronić, zachowywać bezpiecznym. Ma-
ryja „zabezpieczała” wszystkie słowa, które słyszała  
o Jezusie. Jak to robiła? Gromadząc je, składając, łącząc 
(symballousa) w swoim sercu, w życiu wewnętrznym 
(kardia). Rozumiem to tak, że Ona te słowa o Jej Synu, 
te wszystkie wydarzenia, które działy się po Jego na-

rodzeniu, a które były dla niej niezrozumiałe, wręcz 
dziwne, rozważała w swoim wnętrzu. To była jej forma 
modlitwy. W cichości swego serca łączyła wszystkie te 
cudowne fakty w całość, nawet może nie próbując tego 
zrozumieć. Bo jak zrozumieć tajemnice Boga? Ona te 
fakty „chroniła” – synetērei. Przed czym? Może wła-
śnie przed zrozumieniem. Przed pokusą rozkładania 
tajemnicy Bożej na czynniki pierwsze. Niektórych rze-
czy Bożych nie da się objąć rozumem. Niektóre sprawy 
Boże trzeba po prostu przyjąć i chronić w swoim sercu, 
rozważać je na modlitwie i uwielbiać Boga, dokładnie 
czynić tak, jak czyniła Maryja przez całe swoje życie.

Marta Zielińska

„Oto masz najdroższy Skarb (…) 
Dziecię Jezus. Kiedy przyjęłam 
Dziecię Jezus (…) powiedziałam 
Mu: Ja wiem, żeś Ty Pan i Stwór-
ca mój, chociaż jesteś taki maleń-
ki. Jezus wyciągnął swoje rączęta  
i z uśmiechem patrzył na mnie…” 
Dz 608-609

Jakże wyjątkowa jest myśl, że 
Jezus – Bóg zechciał zniżyć się do 
tego wszystkiego, co przeżywamy  
w swoim ciele.a Wiele czynności 
jest wstydliwych, intymnych, cza-
sem dokuczliwych, męczących. 
A jednak Jezus przyjmuje ciało 
człowieka, by być w twojej, mojej 
„skórze”. Zapytasz, po co? Otóż 
największą radością Boga jest by-
cie blisko człowieka. Daje Siebie 
– Skarb – byś już nigdy nie był sa-
motny, byś już nigdy nie mógł po-
wiedzieć, że nikt się tobą nie intere-
suje, nie dba o ciebie, nie pamięta. 
Oto maleńki Jezus zawierza się 
twoim rękom. Jak się z Nim obej-
dziesz? Co zrobisz? Czy przyjmiesz 
Go właśnie takim bezbronnym, 
ufnym? On tobie ufa, bo do ciebie 
wyciąga Swoje rączęta i uśmiecha 
się, gdy Go przyjmujesz. Wierzę, 
że nie przejdziesz obojętnie wobec 
Tego Skarbu. Wierzę, że może stać 
się dla ciebie najdroższym i najcen-
niejszym, bez którego nie chcesz 
już żyć. Dziś jest dzień, gdy przyj-
mujesz Pana i Stwórcę do swojego 
życia.

Anna Korotkiewicz



INTENCJE  MSZALNE

Niedziela 1 stycznia
0.00  +Bronisław, Stefania i Władysława Just
0.00  +Tadeusz i Halina oraz ich rodzice
9.00  Za parafian
9.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30  O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Ni-

koli w 2 r. urodzin
10.30  +Mieczysław Boguski i rodzice
12.00  +Janusz Mydłowski
12.00  +Regina i Edward Ramatowscy
15.00  O błog. Boże, ojcowskie prowadzenie i opiekę Matki 

Bożej dla rodziny Bronakowskich w 2023r.
15.00  +Genowefa Konopka – 1 r. śm.
18.00  +Celina i Sebastian Sereda – w rocznicę urodzin córki  

i wnuczki
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

Poniedziałek 2 stycznia
7.00  +Ireneusz Chrostowski – od rodz. Pianków
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Eustachiusz Pieńkowski – 1 r. śm.
9.00  +Jerzy Walewski
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Tadeusz, Zofia, Julian, zm. z rodz. Magdziaków  

i dusze w czyśćcu cierpiące
15.00  +Róża Naprodzka
18.00  Dziękczynna za przeżyty rok 2022 z prośbą o błog. 

Boże w 2023r. dla rodz. Nitkiewiczów
18.00  O zdrowie. błog. Boże i potrzebne łaski dla Mateusza 

Rutkowskiego
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Wtorek 3 stycznia
7.00  +Czesław Wydryszek – 23 r. śm., Irena, Zofia i Adam
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Aleksander Jankowski – 5 r. śm. i jego rodzice
9.00  +Genowefa Dzieżgowska
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Anna Wojtczak – od ucz. pogrzebu
15.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Marianna i Henryk Węgrowscy
18.00  O błog. Boże dla członków Róży Św. Moniki i ich 

dzieci
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Środa 4 stycznia
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Rodziny Radia 

Maryja oraz członków Koła Różańcowego Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i o dar 
nieba dla zmarłych członków Koła

9.00  +Kazimiera i Piotr Jurscy, oraz za zm. z rodz. Jur-
skich i Borawskich

9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Jerzy Pawłowski – w rocznicę urodzin
15.00  +Halina i Wacław Pietrasz
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Lucyny w dniu urodzin
18.00  +Franciszek Pianka – od grupy dzielenia
18.00  +Eugenia Bronakowska – 10 r. śm.
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

 Czwartek 5 stycznia
7.00  +Alicja Zabłudowska – 25 r. śm.
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Stanisław Januszko – 2 r. śm.
9.00  +Jadwiga i Wincenty Smółka – 20 r. śm.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Ja-

dwigi i Macieja Kadejów w 4 rocznicę ślubu
15.00  +Halina Siemińska – od sąsiadki Danuty z rodziną
15.00  +Waldemar Sadowski
18.00  +Halina Piasecka – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
21.00  W int. kapłanów, którzy odeszli z kapłaństwa, spra-

wujących Eucharystię i Misteria Zbawcze w grzechu 
ciężkim, którzy zdradzają Jezusa

Piątek 6 stycznia
7.30  Za parafian
7.30  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Marianna i Franciszek Stachurscy i ich rodzice
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30  Dziękczynna za łaski otrzymane w życiu przez Ali-

nę, Jadwigę, Janinę, Danutę i członków rodziny Gór-
skich z prośbą o dalsze błog. Boże

10.30  +Bazyli Łapiński – od Stanisława Łapińskiego
12.00  +Aleksander Szymański
12.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
15.00  O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi  

i Jerzego Wierciszewskich w 51 r. ślubu
15.00  +Ryszard Cieślik
15.00  +Genowefa Niedźwiecka – 37 r. śm.
18.00  +Kazimierz Jankowski – od rodz. Żabińskich
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Sobota 7 stycznia
7.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski 

dla Marcela w 18 r. urodzin
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  O błog. Boże dla członków Koła Różańcowego bł. 

kard. Stefana Wyszyńskiego
9.00  +Jan, Regina, Elżbieta i Sebastian Makowscy
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Andrzej Malinowski – 5 r. śm.
15.00  +Daniel Świderski – od ucz. pogrzebu
15.00 +Anna Kamińska
17.00  Ślub
18.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Elż-

biety i Zdzisława Faszczewskich w 45 r. ślubu
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Niedziela 8 stycznia
7.30  Za parafian
7.30  +Tadeusz Jakubowski – 5 r. śm.
7.30  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Leokadia, Tadeusz i Zdzisław Jackowscy
9.00  +Józef Parzych – 9 r. śm.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30 +Eugeniusz Andrzejkiewicz oraz jego rodzice i ro-

dzeństwo
12.00  O błog. Boże dla Alicji Lipińskiej w 80 r. urodzin  

– od Gloriosa Trinita
12.00  +Stanisław Roszkowski
15.00  +Regina i Tadeusz Matyjas
18.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Karola 

i Beaty Moniuszko
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
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Z ŻYCIA PARAFII
n 23 XII odbyło się spotkanie przy posiłku 
świątecznym dla osób starszych i samotnych.

WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA 2023
2 stycznia, poniedziałek, od godz. 1600

Rycerska 7 (1 ksiądz); Rycerska 13 (1 ksiądz)
Rycerska 16 (1 ksiądz); Rycerska 16a (1 ksiądz)
Rycerska 18 (1 ksiądz); Rycerska 20 (2 księży)

3 stycznia, wtorek, od godz. 1600

Rycerska 5 (2 księży); Ks. Anny 1 (1 ksiądz) 
Ks. Anny 2 (1 ksiądz); Ks. Anny 4 (2 księży) 
Ks. Anny 5 (1 ksiądz)

4 stycznia, środa, od godz. 1600

Ks. Anny 7 (2 księży); Ks. Anny 8 (2 księży) 
Ks. Anny 9 (1 ksiądz); Ks. Anny 10 (2 księży)

5 stycznia, czwartek, od godz. 1600

Ks. Anny 14 (2 księży); Ks. Anny 16 (3 księży) 
Ks. Anny 25 (1 ksiądz); Ks. Anny 25a (1 ksiądz)

7 stycznia, sobota, od godz. 1000

Ks. Anny 3 (4 księży); Ks. Anny 21 (2 księży)
7 stycznia, sobota, od godz. 1600

Ks. Anny 23 (2 księży); Ks. Anny 23a (1 ksiądz)
9 stycznia, poniedziałek, od godz. 1600

Ks. Anny 1b (1 ksiądz); Ks. Anny 21a (1 ksiądz);
Ks. Anny 27 (1 ksiądz); Ks. Anny 29 (1 ksiądz);
Ks. Anny 31 (1 ksiądz); Ks. Anny – bud. indywidu-
alne (1 ksiądz); Prusa 1 (1 ksiądz)

10 stycznia, wtorek, od godz. 1600

Mazowiecka 3 (2 księży); Mazowiecka 5 (2 księży);
Mazowiecka 7 (2 księży); Prusa 2 (1 ksiądz)

11 stycznia, środa, od godz. 1600

Prusa 3 (2 księży); Prusa 4 (2 księży);
Reymonta 5 (3 księży)

12 stycznia, czwartek, od godz. 1600

Prusa 5 (1 ksiądz); Prusa 6 (1 ksiądz);
Prusa 7 (2 księży); Reymonta 1 (1 ksiądz);
Reymonta 2 (2 księży)

13 stycznia, piątek, od godz. 1600

Reymonta 3 (2 księży); Reymonta 5a (2 księży);
Prusa 9 (2 księży)

14 stycznia, sobota, od godz. 1000

Broniewskiego 1 (3 księży); Broniewskiego 1a  
(2 księży); Reymonta 7 (1 ksiądz) 

14 stycznia, sobota, od godz. 1600

Broniewskiego 2 (2 księży); Broniewskiego 3  
(2 księży)

n W uroczystość Bożego Narodzenia 25 XII 2022 r.  
w naszej parafii gościł ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, 
były Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary.

kochać
@

liturgię
Msza Święta w niedzielę czy w poniedziałek?

Czym różni się celebracja eucharystyczna sprawo-
wana w niedzielę od tej w poniedziałek? Niczym! Może 
tym, że recytujemy w niej zawsze Wyznanie wiary oraz 
jest ona bardziej uroczyście sprawowana. Uzasadnione 
jest pytanie, dlaczego Kościół od początku domagał 
się, abyśmy uczestniczyli właśnie w niedzielnej Mszy 
świętej? Przypomnijmy, że pomimo istnienia w Deka-
logu trzeciego przykazania Bożego, aby „dzień święty 
święcić”, Kościół od XVI wieku wzmocnił ten obowią-
zek także przykazaniem kościelnym.

Aby zrozumieć wyjątkowy charakter niedzieli, mu-
simy odwołać się do tygodniowej rachuby czasu epoki 
Chrystusa Pana. Zgodnie ze starotestamentalną trady-
cją szabat, czyli siódmy dzień tygodnia, był dla Żydów 
dniem świętym i miał wyjątkowe, religijne i nienaru-
szalne znaczenie. Dlaczego jednak pierwsi judeochrz-
eścijanie odważyli się porzucić ponadtysiącletnią tra-
dycję świętowania szabatu (soboty)? Biblia daje nam tu 
pełną odpowiedź. Przyczyną świętowania pierwszego 
dnia po szabacie był fakt zmartwychwstania Chrystusa 
w tym właśnie dniu. Dlatego Biblia określa ten dzień 
jako Dzień Pański. Dlatego Kościół połączył dwie pod-
stawowe prawdy wiary w jednej strukturze obrzędo-
wej: Eucharystię i zmartwychwstanie. Wyznajemy je 
i obchodzimy poprzez celebrę Mszy świętej w każdą 
niedzielę – czyli w dzień pamiątki oraz zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa.

ks. Jerzy Stefański


