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Od proboszczaGdy o tak późnej godzinie mo-
jego życia spoglądam wstecz na 
dekady, przez które wędrowałem, 
widzę przede wszystkim, jak wiele 
mam powodów do wdzięczności. 
Dziękuję nade wszystko samemu 
Bogu, dawcy wszystkich dobrych 

darów, który obdarzył mnie ży-
ciem i przeprowadził przez róż-
norodne zamęty; który zawsze 
mnie podnosił, gdy zaczynałem 
się osuwać, który zawsze na nowo 
dawał mi światło swojego oblicza. 
Z perspektywy czasu widzę i rozu-
miem, że nawet ciemne i uciążliwe 
fragmenty tej drogi służyły moje-
mu zbawieniu i że właśnie w nich 
prowadził mnie dobrze. (...)

Trwajcie mocno w wierze! Nie 
dajcie się zmylić! Często wydaje 
się, że nauka – z jednej strony nauki 
przyrodnicze, z drugiej badania 
historyczne (zwłaszcza egzegeza 
Pisma Świętego) – ma do zaofero-
wania niepodważalne spostrzeże-
nia, które są sprzeczne z wiarą ka-
tolicką. Byłem z daleka świadkiem 
zmian w naukach przyrodniczych 

i widziałem, jak rozpływały się po-
zorne pewniki sprzeczne z wiarą, 
okazywały się nie nauką, lecz in-
terpretacjami filozoficznymi tylko 
pozornie należącymi do nauki – 
tak jak wiara, oczywiście w dia-
logu z naukami przyrodniczymi, 

uczyła się lepiej rozu-
mieć granice zakresu 
swoich twierdzeń, 
a tym samym swoją 
rzeczywistą naturę. 
Od sześćdziesięciu 
lat towarzyszę drodze 
teologii, zwłaszcza bi-
blistyki, i widziałem, 
jak wraz ze zmieniają-
cymi się pokoleniami 

upadają pozornie niewzruszone 
tezy, które okazywały się jedynie 
hipotezami: pokolenie liberałów, 
pokolenie egzystencjalistów, po-
kolenie marksistów. Widziałem 
i widzę, jak z plątaniny hipotez 
wyłonił się i na nowo wyłania ra-
cjonalność wiary. Jezus Chrystus 
jest naprawdę Drogą, Prawdą i Ży-
ciem – a Kościół, przy wszystkich 
swoich niedoskonałościach, jest 
naprawdę Jego Ciałem.

Na koniec pokornie proszę: 
módlcie się za mnie, aby Pan przy-
jął mnie do wiecznych mieszkań, 
mimo wszystkich moich grzechów 
i braków. Wszystkim powierzo-
nym mi osobom, dzień po dniu 
płynie moja serdeczna modlitwa.

Benedykt XVI

ZACHOWAJCIE STAŁOŚĆ WIARY
Mój testament duchowy (fragmenty)

Rozpoczęliśmy 
wizytę duszpa-
sterską zwaną 
kolędą. Perspek-

tywa odwiedzin domów naszych 
parafian napełnia radością, 
nadzieją i optymizmem. Kapła-
ni posługujący w Sanktuarium 
przychodzą, aby poświęcić miesz-
kania i porozmawiać o ważnych 
sprawach parafialnych i rodzin-
nych. Nie spiesząc się, zdobądź-
my się na szczerość i zaufanie. 
Jako wspólnota wiary wykorzy-
stajmy ten czas na radość bycia 
razem oraz na podzielenie się 
osobistymi przemyśleniami. Każ-
da z rodzin otrzymuje podczas 
kolędy specjalny numer naszej 
gazetki Misericordia. Zwróćmy 
uwagę na projekt mozaiki, która 
po konsultacjach, ma znaleźć się 
w absydzie prezbiterium kościoła 
górnego. Zapoznajmy się również 
z informacjami dotyczącymi ży-
cia naszej wspólnoty.

W sobotę 31 grudnia 2022 
roku odszedł do domu Ojca pa-
pież senior Benedykt XVI. Zna-
my Jego wkład w rozwój Kościoła 
i teologii. Papież Ratzinger wiel-
ką miłością darzył Polskę. To do 
nas przyjechał w ramach swojej 
pierwszej podróży apostolskiej. 
Prezentujemy fragment jego du-
chowego testamentu. W naszym 
Sanktuarium odprawiliśmy też 
specjalną Mszę św. w intencji 
zmarłego Ojca Świętego. Pamię-
tajmy o Nim w modlitwach. 

ks. Jacek Czaplicki



OGŁOSZENIA

n Dziś obchodzimy niedzielę 
Chrztu Pańskiego, która kończy li-
turgiczny okres Bożego Narodze-
nia. Uświadamiamy sobie znacze-
nie sakramentu chrztu w naszym 
życiu oraz wynikających z niego 
przywilejów i zobowiązań. Poszu-
kajmy i przypomnijmy sobie datę 
naszego chrztu, pomódlmy się za 
szafarza tego sakramentu i za na-
szych rodziców chrzestnych. 
n W dniu dzisiejszym o godz. 
12.00 zostanie odprawiona Msza 
św. w intencji zmarłego papieża 
seniora Benedykta XVI.
n Wszystkim, którzy przygoto-
wali w jakikolwiek sposób Orszak 
Trzech Króli  oraz wzięli udział  
w koncercie „Rodzinne kolędowa-
nie”, składamy serdeczne podzię-
kowania.
n W dniu dzisiejszym po Mszy 
św. o 15.00, czyli około godz. 
16.00 zapraszamy do uczestnictwa 
– obejrzenia Misterium Bożona-
rodzeniowego przygotowanego 
przez parafialną grupę teatralną 
„Dolina Miłosierdzia”. Spektakl 
zatytułowany „Boże Narodzenie 
na dworcu” zostanie zaprezento-
wany w auli św. Jana Pawła II.
n Dziękujemy darczyńcy, który 
ufundował tzw. tabernakulum 
zewnętrzne, które służy do prze-
chowywania Najświętszego Sakra-
mentu w monstrancji podczas ca-
łodziennej adoracji. Jednocześnie 
zachęcamy do włączenia się choć 
na krótko do adoracji Jezusa Eu-
charystycznego. Pod koniec lutego 

Z Dzienniczka...
br., podczas niedzielnych Mszy 
św., ponownie pochylimy się nad 
istotą i potrzebą adorowania. 
n Porządek kolędy na ostatniej 
stronie.
n W najbliższą niedzielę 15 stycz-
nia, w  ramach homilii, zostanie 
przedstawione podsumowanie 
duszpasterskie i administracyj-
ne życia i funkcjonowania naszej 
parafii. Zachęcamy również do 
wzięcia najnowszego wydania Mi-
sericordii. Na stronie tytułowej 
fragment duchowego testamentu 
zmarłego przed tygodniem papie-
ża Benedykta XVI.
n Dziękujemy za życzliwość oraz 
ofiary składane na tacę, na konto  
i z rocznych zobowiązań rodzin-
nych. W czasie kolędy kancelaria 
parafialna czynna jest tylko rano, 
od 8.00 do 9.00.

rubryka biblijna
„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do 

Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzy-
mywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, 
a Ty przychodzisz do mnie?»  Jezus mu odpowiedział: 
«Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe.» Wtedy Mu ustąpił.” (Mt 3, 13-15)

Jezus przychodzi do mnie, tak jak kiedyś do Jana 
i prosi mnie o przysługę. Nie żąda, nie rozkazuje, tyl-
ko, o dziwo, w całej swojej boskości, prosi. Greckie 
„afes” znaczy pozwól, ustąp. Jezus zaprasza mnie, 

abym zgodziła się na to, aby Jemu pomóc, aby stać 
się narzędziem, które wypełni do końca to, co spra-
wiedliwe, to, co zamierzył Bóg wobec mojego życia. 
Wielki Bóg potrzebuje mojej zgody i mojej dobrej 
woli, a nie mojego oporu, walki i udawanej pokory. 
Jan odpowiedział Jezusowi: to ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie. Ja też mogę tak odpowiedzieć Bogu, że to ja 
potrzebuję, żeby On mi coś dał, bo to On jest Bogiem. 
Ale tu jest odwrotnie: to ja mam dać Bogu? Ale co 
takiego wielki Bóg może chcieć ode mnie? Dam Ci 
Panie, co otrzymałam od Ciebie. Całą siebie. Uczyń 
mnie narzędziem Twojego pokoju.

Marta Zielińska

„Celem moim jest Bóg… A szczę-
ściem moim jest spełnienie woli 
Bożej (…)” Dz 775

Co jest celem twojego życia? 
Kto lub co czyni ciebie szczę-
śliwym? Może lękasz się, że nie 
jest nim ani Bóg, ani Jego wola?  
A może stanięcie w prawdzie o sta-
nie swojej duszy doprowadziłoby 
do odkrycia, że nie masz celu, ani 
nie jesteś szczęśliwy? Może łatwiej 
trwać w niewiedzy? Tylko pozor-
nie zwalnia z odpowiedzialności 
za wybory. Przecież widzisz, jak 
opłakane są skutki decyzji, w któ-
rych zabrakło Boga: zranione ser-
ce, żal, gorycz zatruwająca wszel-
ką radość, smutek aż po depresję.  
I pytasz: Boże, czemu o mnie zapo-
mniałeś? Czemu cierpię? A gdzie  
w twoim życiu jest Bóg? On jest 
dobry, a ty postrzegasz Jego działa-
nie lub Jego brak jako karę, niemoc  
i bezradność Wszechmogącego. 
Ale przecież nie dążysz do Niego, 
nie słuchasz Jego słów, nie prze-
strzegasz Jego przykazań, nie ko-
chasz… Dziś mówi do Ciebie: „Je-
steś Moim synem”, ...Moją córką”. 
On, Bóg Ojciec, daje Swojego jedy-
nego Syna, byś mógł wrócić do celu 
i sensu życia, do pełni w Nim. Jeśli 
jest naszym Stwórcą, to czy nasze 
serce nie nosi Go w sobie, nie tęsk-
ni za Nim? Pomyśl… Niespokojne 
jest bowiem ludzkie serce, póki nie 
spocznie w Bogu.

Anna Korotkiewicz

28 VI – 6 VII 
2023

PIELGRZYMKA  

do LIBANU
ks. Wojciech Rzepa,  tel. 694-700-603

ZAPRASZAM



INTENCJE  MSZALNE

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.

Poniedziałek 9 stycznia
7.00  O zdrowie i błog. Boże dla dzieci, wnuków i prawnu-

ków Lucyny 
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Antoni i Antonina Piorunek
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Franciszek Mikucki i Władysława
15.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Stanisław, Marianna i Franciszek Szabłowscy
18.00  O zdrowie. błog. Boże dla Aleksandry w 8 r. urodzin
18.00  +Kazimierz Jankowski – od rodz. Grodzkich
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Wtorek 10 stycznia
7.00  +Franciszek, Stanisława i Jan Łukasik, Danuta Pol- 

kowska
7.00  +Tadeusz Frąckiewicz, rodzice, teściowie i dziadko-

wie z obu stron
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Bazyli Łapiński – od ucz. pogrzebu
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Bolesław Dobkowski – 4 r. śm.
15.00  +Jolanta i Adam Podsiad
18.00  +Alina Siekierda, Krystyna Zielińska
18.00  +Zenon Serdyński – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Środa 11 stycznia
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące i zapomniane
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Jan Kulka – 22 r. śm.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  O zdrowie i błog. Boże dla Marii
15.00  +Irena Modzelewska – od rodz. Bagińskich
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla grupy dzielenia – od ani-

matorki Krystyny
18.00  +Alina Siekierda – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Czwartek 12 stycznia
7.00  +Elżbieta Bąkowska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  Dziękczynna w 80 r. urodzin Ewy Grajewskiej z proś-

bą o dalsze błog. Boże w życiu

9.00  +Teresa Dąbrowska – od koleżanek i kolegów z pracy
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Bronisława i Józef Bojek oraz w intencji Bogu wia-

domej
15.00  +Krystyna Giszterowicz – od ucz. pogrzebu
15.00  +Marian Wądołowski – 1 r. śm.
15.00  +Józefa Saniewska – 30 dzień od śmierci
18.00  +Jerzy Żelechowski – od koleżanek i kolegów z MPK
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

Piątek 13 stycznia
7.00  O błog. Boże dla siostry Weroniki w dniu imienin
7.00  +Władysław Krajewski – 5 r. śm.
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Lucjan Tomaszewski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  O zdrowie i przebaczenie duchowe dla Małgorzaty
15.00  Za zm. z rodz. Golińskich i Dąbkowskich
15.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00  O nawrócenie i trzeźwość dla Mieczysława
18.00  +Stanisław i Jadwiga Baczewscy
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Sobota 14 stycznia
7.00  O uzdrowienie relacji w rodzinie Anny i Pawła,  

o błog. Boże dla nich i ich dzieci 
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.1
9.00  +Eugenia, Jerzy i Bogdan Witkowscy, Wojciech To-

maszewski
9.00  +Maria i Andrzej Frasunek – r. śm.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Kazimierz Szabłowski – 30 r.śm.
15.00  +Kazimierz Jankowski
18.00  O błog. Boże dla Zosi i Szymona Górskich oraz ich 

rodziców
18.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla pana ko-

ścielnego Andrzeja Truszkowskiego – od zespołu GT
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Niedziela 15 stycznia
7.30  Za parafian
7.30  +Wanda Tarłowska – 24 r. śm.
7.30  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30  +Jolanta Olszewska
10.30  +Renata Żelechowska – 12 r. śm.
12.00  +Alina Narożna – od ucz. pogrzebu
12.00  +Sylwia – 22 r. śm., Piotr i Apolonia Dylniccy
15.00  O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski dla Marii  

i Wiesławy
15.00  +Marian Burszta – 21 r. śm. oraz zm. z rodz. Wójci-

ków i Bursztów
15.00  +Marcin Przestrzelski – od ucz. pogrzebu
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

SZUKAMY ZDJĘĆ 
I NAGRAŃ WIDEO
Może masz fotografie naszego kościoła, 

parafii sprzed lat. 
Udostępnij je! 

Skopiujemy i oddamy!
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do użytku wewnętrznego parafian

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 18-400 Łomża, tel. 452 319 213

Z ŻYCIA PARAFII
n Rekolekcje młodych Gloriosa 
Trinita odbyły się w dniach 
28-31 XII 2022 w Ośrodku 
rekolekcyjnym w Popowie.
n W auli Jana Pawła II 31 XII 2022 
miała miejsce parafialna zabawa 
sylwestrowa, która zakończyła się 
o północy Mszą św. dziękczynną.

WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA 2023
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)

16 stycznia, poniedziałek, od godz. 1600

Prusa 8 (2 księży); Prusa 10 (2 księży);
Prusa 11 (1 ksiądz); Reymonta 6 (2 księży)  

17 stycznia, wtorek, od godz. 1600

Reymonta 7a (4 księży); Chopina 2 (3 księży);
18 środa, od godz. 1600

Reymonta 11 (2 księży); Reymonta 11a (2 księży);
Chopina 1 (3 księży)

19 czwartek, od godz. 1600

Chopina 3 (3 księży); Prusa 12 (2 księży);
Słowackiego 1 (1 ksiądz)

20 piątek, od godz. 1600

Prusa 13 (2 księży); Prusa 14 (2 księży);
Prusa 15 (2 księży)  

21 stycznia, sobota, od godz. 1000

Prusa 17 (2 księży) ; Bema – bud. indywidualne 
przy garażach, od Broniewskiego i Broniewskiego 
przy blaszaku (1 ksiądz); Legionów – od Piłsud-
skiego i od Sikorskiego (2 księży)

21 stycznia, sobota, od godz. 1600

Słowackiego 6 (3 księży)

„Również i wy, 
jako żywe kamie-
nie, służycie do 
budowy duchowe-
go domu”. 1P 2, 5.

Pan Bóg stworzył świat i człowieka z miłości.  
W swoim planie chciał, aby człowiek żył w bliskości 
z Nim. Dlatego też już od stworzenia świata przy-
gotowuje swój Kościół: powołuje ludzi, którzy będą  
z pokolenia na pokolenie odpowiadać miłością na 
Jego miłość. Przygotowaniem Kościoła jest cała hi-
storia Starego Testamentu, podczas której Bóg trosz-
czy się o Naród Wybrany, prowadzi go, opiekuje się 
nim, a jeśli jest taka potrzeba, również karci i wzywa 
do nawrócenia.

W końcu posyła na świat swojego Syna, aby swo-
im życiem, nauczaniem, ale przede wszystkim męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem umożliwił nam po-
nownie pełne zjednoczenie z Bogiem. Chrystus usta-
nawia Kościół, Nowy Lud, odkupiony z grzechów, 
który ukazuje się w całej pełni w dniu Pięćdziesiątni-
cy. Duch Święty zstępuje na apostołów, a ci wyrusza-
ją w świat nauczając wszystkie narody. Tak się dzieje  
i będzie działo aż po kres czasów, gdy wszyscy na 
nowo zjednoczymy się z Bogiem w Jego Domu.

Także my uczestniczymy w tej sztafecie dziejów, 
także my mamy swój wkład rozwój Kościoła.

„Odwieczny Ojciec, (…) stworzył cały świat, (…)  
w swoim Synu: »Wierzących w Chrystusa postanowił 
zwołać w Kościół święty«. Ta »rodzina Boża« konstytu-
uje się i urzeczywistnia stopniowo w ciągu kolejnych eta-
pów historii ludzkiej, według postanowień Ojca: Kościół 
więc «zapowiedziany w figurach już od początku świata, 
cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego 
i w Starym Przymierzu, założony w »czasach ostatecz-
nych«, został ukazany przez wylanie Ducha, a osiągnie 
swoje wypełnienie w chwale na końcu wieków”.
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Boży plan budowania Kościoła


