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Od proboszczaW dniach od 18 do 25 stycznia 
2023 roku będziemy przeżywać  
w Kościele kolejny Tydzień Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan.  Bę-
dzie on poprzedzony w Kościele 

w Polsce Dniem Judaizmu, a za-
kończy się obchodzonym od nie-
dawna Dniem Islamu. Tydzień ten 
został zainicjowany w Kościele 
przez ks. Paula Wattsona, założy-
ciela wspólnoty Franciszkanów 
Pojednania. 

Sobór Watykański II w De-
krecie o ekumenizmie Unitatis 
redintegratio nalegał na modlitwę, 
przypominając, „że ten święty 
plan pojednania wszystkich chrze-
ścijan w jedności jednego i jedyne-
go Kościoła Chrystusowego prze-
kracza ludzkie siły i zdolności”  
(nr 24). W ramach Tygodnia od-
bywa się na całym świecie szereg 
konferencji, nabożeństw i spotkań 
organizowanych przez Rady Eku-
meniczne, Konferencje Episkopa-
tów oraz przez inne organy Ko-
ściołów różnych krajów. 

W tym roku będzie on prze-
biegać pod hasłem „Czyńcie do-

bro; szukajcie sprawiedliwości” 
(por. Iz 1,17). zgodnie z trady-
cją wierni różnych wyznań spo-
tkają się po to, aby wspólnie się 
modlić. Zgodnie z ustaleniami 

podjętymi przez Pol-
ską Radę Ekumeniczną  
i Kościół Rzymskoka-
tolicki, na nabożeń-
stwa należy zapraszać 
nie tylko duchownych 
i świeckich z bratnich 
Kościołów, lecz tak-
że zachęcać wiernych 
własnego Kościoła do 
udziału w nabożeń-

stwach w kościołach innych tra-
dycji. W kościołach katolickich, 
podczas nabożeństw ekumenicz-
nych,  wysłuchamy homilii du-
chownych innych wyznań. 

W Diecezji Łomżyńskiej 
główne nabożeństwo odbędzie się  
19 stycznia br., o godz. 19.00  
w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łomży. Gościem spe-
cjalnym będzie ks. Marek Waw-
reniuk, proboszcz prawosławnej 
parafii pw. św. Ewangelisty Jana 
Teologa w Białymstoku. Opowie 
on o tożsamości autokefalicznych 
kościołów prawosławnych. Do 
udziału w modlitwie o jedność 
chrześcijan zapraszamy wszyst-
kich parafian. Pamiętajmy, że 
jedność Kościołów zaczyna się 
zawsze w konkretnym ludzkim 
sercu, które pojednane z Bogiem 
emanuje miłością i radością.

ks. Jacek Czaplicki

Aby byli jedno
Dziś wysłucha-
liśmy podsu-
mowania życia 
pa s tora lneg o 
i administra-

cyjnego roku 2022 w naszym 
Sanktuarium. Odkrywamy, że 
pośród wielu spraw, szczegól-
nym wyzwaniem duszpasterskim 
jest dla nas młodzież, a raczej 
jej brak w przestrzeni Kościoła  
i parafii. Dlatego w najbliższych 
miesiącach będziemy modlić się  
o światło Ducha św. O to jak 
przyprowadzić młodych do Je-
zusa. To światło ma nam pomóc  
w znalezieniu metody ewangeli-
zacji młodych serc.

Przed laty w naszej parafii 
młodzież gromadziła się na mo-
dlitwie w duchu Taize, śpiewając 
kanony przed namalowanym na 
desce krzyżem franciszkańskim, 
który jest znakiem rozpoznaw-
czym tej ekumenicznej Wspól-
noty. Czyniła to przez cały rok,  
a szczególnie w Tygodniu Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan oraz 
przed wyjazdami na Europejskie 
Spotkania Młodych. W środę roz-
pocznie się kolejny taki tydzień. 
W roku bieżącym w naszym ko-
ściele będzie miało miejsce diece-
zjalne nabożeństwo ekumeniczne  
z udziałem duchownych z kościo-
ła prawosławnego. Chcemy mo-
dlić się o to, aby wszyscy chrześci-
janie stanowili jedno i tym razem 
zapoznać się z tożsamością Pra-
wosławia. W tym kontekście nie 
zapomnijmy jednak o modlitwie 
za naszą młodzież.

ks. Jacek Czaplicki
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n Dziękuję za wysłuchanie pod-
sumowania roku 2022 i zapowie-
dzi planów na przyszłość.
n Dziś w naszym Sanktuarium 
Mszą św. o 12.00 rozpocznie się spo-
tkanie formacyjne trynitarzy Ruchu 
Gloriosa Trinita rejonu łomżyń-
skiego i członków atelier, a o 13.30 
spotkanie opłatkowe parafialnych 
kręgów Kościoła Domowego. 
n W środę 18 stycznia rozpoczy-
na się w Kościele Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. W naszym 
Sanktuarium, w kościele dolnym, 
w czwartek o 19.00, Diecezjalne 
Nabożeństwo Ekumeniczne. Weź-
mie w nim udział duchowny pra-
wosławny, o. Marek Wawreniuk 
proboszcz parafii pw. św. Apostoła 
Jana Teologa w Białymstoku, któ-
ry wygłosi katechezę o kościołach 

Jaka to musi być bliskość Jana z Bogiem, i jaka 
wierność nakazom Boga! On mu powiedział, że ma 
chrzcić i czekać, aż przyjdzie Ten, na którego zstąpi 
Duch Święty w postaci gołębicy. Bóg dał mu konkret-

ną wskazówkę i nakazał robić swoje. I Jan pokornie 
chrzcił przez całe swoje życie, aż do wypełnienia się 
obietnicy. I tu zaczyna się Jego najważniejsze zadanie. 
Ma zaświadczyć wobec wszystkich, że Jezus to Me-
sjasz, Syn Boży, na którego czekali. Gdyby Jan nie był 
wierny poleceniu Boga i gdyby odpuścił sobie swoje 
zadanie, przegapiłby Jezusa. Czego mnie uczy to zda-
rzenie? Żebym pokornie wykonywała swoje obowiąz-
ki, bo gdy nadejdzie czas, Pan Bóg zapragnie ode mnie 
zaświadczenia o tym, że Jezus jest prawdziwie synem 
Boga. Uchroń mnie Panie przed lenistwem i gnuśno-
ścią, żebym nie przegapiła tego momentu.

Marta Zielińska

„Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, po-
wiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha 
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, 
który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję 
świadectwo, że On jest Synem Bożym”. (J 1,33-34)

„Łaski, których ci udzielam, 
są nie tylko dla ciebie, ale i dla 
wielkiej liczby dusz (…). Pomimo 
nędzy, jaką jesteś, łączę się z tobą  
i odbieram ci nędzę twoją, a daję ci 
miłosierdzie moje” Dz 723

Jesteś kimś, kto jest światu po-
trzebny. Istniejesz z miłości two-
ich rodziców oraz Boga. Zdarza ci 
się powątpiewać o sobie, bo życie 
przyniosło wiele trudnych zdarzeń, 
słów, które nie mieszczą się w two-
im pojmowaniu miłości. Podwa-
żasz swoje istnienie i Tego, który 
tchnął w ciebie życie. Dlaczego? 
Bo nie jesteś doskonały, czy to fi-
zycznie, intelektualnie, duchowo 
czy moralnie. Wydajesz się sobie 
nędzny, gdy po raz któryś z kolei 
zawodzisz bliskich ci ludzi, siebie, 
Boga. Najlepszym rozwiązaniem 
jest stanięcie w prawdzie. Jezus 
mówi, że jest Prawdą. Jaka jest two-
ja kondycja? Taka, że jesteś czło-
wiekiem grzesznym, pozbawionym 
pierwotnego piękna. Zauważ, że 
sam nie spowodowałeś swej brzy-
doty, lecz ktoś, kto zdradził Boga. 
Anioł, który był światłem, a stał się 
ciemnością. Jednak Bóg, w swoim 
niezgłębionym miłosierdziu, odno-
wił twoje oblicze, twoją duszę. Jego 
Syn, Jezus, złamał potęgę zła. To 
dzięki Jego śmierci i zmartwych-
wstaniu zyskujesz miano nowego 
człowieka. 

Anna Korotkiewicz

OGŁOSZENIAZ Dzienniczka...
prawosławnych. Do wspólnej 
modlitwy zapraszamy wszystkich 
parafian, członków ruchów i sto-
warzyszeń. 
n W środę 18 stycznia br. dzień 
modlitw Ruchu Rodzin Szensztac-
kich. Rozpoczęcie Mszą świętą  
o 18.00. 
n W przyszłą niedzielę, 22 stycz-
nia będziemy modlić się w intencji 
WSD w Łomży. Homilię wygłosi 
ks. dr Zbigniew Skuza, wicerektor 
Seminarium. 
n Porządek kolędy na ostatniej 
stronie.
n Dziękujemy za ofiary składane 
na potrzeby parafii. Przypomina-
my, że w czasie kolędy kancelaria 
parafialna czynna jest tylko rano 
od 8.00 do 9.00. Błogosławionej 
niedzieli.

PROŚBA

Jak powietrze czystym i dobrym jak woda...
Jak ziemia uległym i posłusznym Tobie.
Przejrzystym jak kryształ i wiernym oddaniem
– takim dzisiaj stwórz mnie,

Wszechmogący Panie.

Abym być potrafił bez skazy jak diament...
Wszystkie myśli prosto umiał wypowiadać.
Abym kochał ludzi prostym Twym kochaniem
– takim dzisiaj stwórz mnie,

Wszechmogący Panie...



INTENCJE  MSZALNE

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. Wój-

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

Poniedziałek 16 stycznia
7.00  +Barbara Bogusławska Sajdak
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  Dziękczynna za zdrowie i łaski z okazji 77 r. uro-

dzin Hanny z prośbą o dalszą Bożą opiekę
9.00  +Józef, Arkadiusz, Roman i Edmund Kotlewscy
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  Dziękczynna w rocznicę urodzin Cecylii z prośbą  

o dalsze błog. Boże
15.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
18.00  +Jan Pieńkowski – od ucz. pogrzebu
18.00  +Józef Juchniewicz – 3 r. śm.
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Wtorek 17 stycznia
7.00  +Krystyna Zielińska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Bogdan Mścichowski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Regina Łupińska – 20 r. śm.
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  O szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Zosi, jej rodziców i 

siostry
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  O błog. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Świę-

tego dla Anny Chojnowskiej w 50 r. urodzin i dla 
jej męża i córki

15.00  +Eugeniusz Sasinowski – 2 r. śm. oraz rodzice 
Konstancja i Kacper

18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Środa 18 stycznia
7.00  +Janina Gromek – od KŻR „Nazaret”
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  O łaskę zdrowia i nawrócenia dla Marcina
9.00  +Bożena Stokowy – od ucz. pogrzebu
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Barbara Pawłowska
15.00  +Stanisław Gudelski – greg.
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  O zdrowie i błog. Boże dla Andrzeja i Marioli 

Drozdowskich – od Atelier Gloriosa Trinita
18.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

Ruchu Rodzin Szensztackich

Czwartek 19 stycznia
7.00  +Marian Krajewski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Janina Gronostajska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Henryk Sierzputowski – 2 r. śm.
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Tomasz Świderski – 5 r. śm.
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Helena i Mieczysław Muszyńscy oraz zm. z rodz. 

Muszyńskich i Perkowskich
15.00  +Bronisław, Halina i Ryszard Hermanowscy
18.00  +Krystyna Zielińska – 30 dzień od śmierci
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

Piątek 20 stycznia
7.00  O światło Ducha Świętego w rozwiązaniu proble-

mu
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Grażyna Gołaszewska – od rodz. Chojnowskich
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  O błog. Boże, wiarę i potrzebne łaski dla Anny 

Chojnowskiej w dniu urodzin
15.00  +Helena Kowalewska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Teresa Załęska
18.00  O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny Gą-

siewskich
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Sobota 21 stycznia
7.00  +Marian Krajewski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Janina Gronostajska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  O potrzebne łaski dla Agnieszki, jej dzieci i całej 

rodziny
9.00  O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego dla 

Amelii w 10 r. urodzin
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  Dziękczynna z okazji urodzin Joanny z prośbą o 

dalsze błog. Boże
15.00 +Tomasz Sieniawski – 22 r. śm., Wiesław Sie-

niawski
18.00  +Ireneusz Niedźwiedzki
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Niedziela 22 stycznia
7.30  O powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosier-

dzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincji Warszaw-
skiej

7.30  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Bronisław i Stanisław Gardoccy
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30  +Ignacy Ciecierski
10.30  +Bronisława Nietupska
12.00  Za parafian
15.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błog. Boże dla Marleny i Dariusza oraz o szczęśli-
we rozwiązanie i zdrowie dla dziecka

15.00  +Stanisław Niedźwiecki – 30 r. śm.
18.00  Za zm. z rodz. Ruszczyków i Bagińskich
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

—   JEZU, UFAM TOBIE   —
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Z ŻYCIA PARAFII

WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA 2023
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)
23 stycznia, poniedziałek, od godz. 1600

Prusa 18 (1 ksiądz); Prusa 19 (1 ksiądz); 
Prusa 21 (1 ksiądz); Prusa 23 (1 ksiądz);
Bema 7 (1 ksiądz)

24 stycznia, wtorek, od godz. 1600

Bema 5 (2 księży); Słowackiego 2 (1 ksiądz);
Słowackiego 3 (2 księży)

25 stycznia, środa, od godz. 1600

Słowackiego 4 (1 ksiądz); Słowackiego 5 (1 ksiądz) 
Słowackiego 7 (1 ksiądz); Słowackiego 8 (2 księży)

26 czwartek, od godz. 1600

Słowackiego 9 (2 księży); Słowackiego 10 (1 ksiądz); 
Słowackiego 11 (2 księży) 

27 piątek, od godz. 1600

Wyszyńskiego 2 (1 ksiądz); Wyszyńskiego 2a (2 księży); 
Wyszyńskiego 6 (1 ksiądz)

28 stycznia, sobota, od godz. 1000

Szosa Zambrowska 102 (2 księży);
Moniuszki 2 (1 ksiądz)

Po zesłaniu Du-
cha Świętego na 
apostołów Ko-
ściół zaczął się 

szybko rozwijać i ciągle jest „w budowie”. Zmieniają się 
pokolenia, ale budowanie Kościoła się nie kończy. Nie-
ustannie dochodzą nowe cegły, komórki, owce i młode 
kłosy – o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego 
(nr 753–757).

Pan Bóg zaprasza każdego z nas do budowania Ko-
ścioła. Do życia w społeczności ludzi, których głów-
nym celem jest życie z Bogiem, wedle Jego zamysłu, tj. 
w relacji miłości i wzajemnej pomocy.

Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny, wyposa-
żony w inne dary i charyzmaty. Droga życia każdego 
jest inna, inne mamy zadania do spełnienia w historii 
świata. Jest to powołanie żony, męża, rodziców, a może 
osoby samotnej. Może mamy dar cierpliwego wysłu-
chiwania innych, może mądrego udzielania rad i po-
mocy, a może radość czerpiemy z publicznych wystą-
pień. Warto to wszystko wykorzystywać dla większej 
chwały Bożej.

Duch Święty działa w Kościele by nam udzielać 
potrzebnych darów, abyśmy potrafili wzajemnie się 
uzupełniać, obdarzać się miłością – każdy według wła-
snych zdolności i talentów. Duch Święty w końcu, kie-
ruje Kościołem, abyśmy bezpiecznie mogli dotrzeć do 
domu Ojca pomagając sobie wzajemnie w tej drodze.
Wypisz sobie na kartce wszystkie swoje zdolności, ta-
lenty, charyzmaty, które otrzymałeś od Pana Boga.

Duch Święty działa w Kościele

„Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch 
Święty »uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz 
charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje...«”.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 768.

n 6 stycznia – Zwieńczenie Orszaku Trzech Króli  
z trzech łomżyńskich parafii: pw. św. Andrzeja Bobo-
li, pw. Krzyża Świętego oraz z parafii katedralnej.

n – Koncert „Rodzinne kolędowanie” z Rafałem 
Songanem i wspólny występ z proboszczami.


