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Od proboszcza

Nastał czas odpo-
czynku. Ufamy, 
że ferie  pozwolą 
zregenerować 
siły i rozpocząć 

drugi semestr. Czas wypoczynku 
nie jest powodem do bezczynno-
ści. W refleksji duchowej Kościo-
ła znajduje się coś co nazywamy 
teologią wolnego czasu. Bezczyn-
ność powoduje zgnuśnienie, osła-
bienie sił, a nawet zniechęcenie. 
Dlatego tak istotny jest element 
dynamiczny i duchowy. Czas 
wolny jest szansą do wzrostu  
i ludzkiego dojrzewania. Aktyw-
ne spędzanie ferii jest elementem 
pielgrzymowania, różnych wy-
praw czy rekolekcji. Wyruszając 
w duchową drogę tracimy część 
siebie po to, aby odnaleźć w sobie 
coś nowego. Wróćmy po feriach 
do aktywniejszej formacji i kre-
atywnej obecności w parafii. 

Przed nami ostatni tydzień 
wizyty duszpasterskiej czyli ko-
lędy. W imieniu duszpasterzy 
dziękuję za życzliwość, otwartość 
i konstruktywne rozmowy. Po 
drodze zbieramy różne wnioski 
i postulaty, które są przejawem 
troski o naszą wspólnotę. Więk-
szość postaramy się wprowadzać 
w duszpasterski krwioobieg pa-
rafii. Cieszy życzliwe przyjęcie 
projektu mozaiki Jezusa Miło-
siernego, która ma znaleźć się  
w absydzie prezbiterium kościoła 
górnego. Jak zawsze pojawia się 
nadzieja, bo Ewangelia napa-
wa nieustannym optymizmem. 
Do odnajdywania jej w adoracji 
czy medytacji Słowa Bożego za-
praszam zwłaszcza tych, którzy 
przeżywają trudności i swoisty 
czas pustyni. 

ks. Jacek Czaplicki

Najstarszą formą życia konse-
krowanego w chrześcijaństwie było 
dziewictwo. Już w początkach Ko-
ścioła konsekrowano dziewice we-
dług uroczystego rytu.

Począwszy od czasów apostol-
skich dziewice chrześcijańskie, 
powołane przez Pana, by poświę-
cić się Mu w sposób niepodzielny 
w większej wolności serca, ciała  
i ducha, podejmowały za zgodą 
Kościoła decyzję życia w stanie 
dziewictwa dla Królestwa niebie-
skiego. Wyrażały zamiar gruntow-
niejszego naśladowania Jezusa. 
Podczas obrzędu zostają mistycz-
nie Mu zaślubione i przeznaczone 
na służbę Kościołowi w świecie. 
Stają się osobami poświęconymi 
Bogu, znakiem miłości Kościoła 
do Chrystusa i eschatologicznym 
obrazem niebieskiej Oblubienicy  
i przyszłego życia. Widzialnym 
znakiem ich konsekracji jest 
obrączka.

Do konsekracji dopuszcza się 
dziewice żyjące w świecie, które 
ukończyły 25 rok życia; nigdy nie 
zawierały małżeństwa ani nie żyły 

jawnie w stanie przeciwnym czy-
stości; według ogólnej opinii przez 
swój wiek, roztropność i obyczaje 
dają rękojmię, że wytrwają w życiu 
czystym oraz poświęconym służ-

bie Kościołowi i bliźnim; 
zostały dopuszczone do 
konsekracji przez Bisku-
pa Diecezjalnego. Dzie-
wice są zobowiązane za-
pewnić sobie mieszkanie 
(osobno lub z rodziną), 
stałe źródło utrzymania  
i świadczenia społeczne.

Konsekrowane przez 
biskupa kobiety łączą 

się szczególną więzią z Kościołem 
partykularnym, któremu służą  
z poświęceniem, chociaż pozostają 
w świecie. Bezpośrednia odpowie-
dzialność za osoby konsekrowane 
na terenie diecezji spoczywa na 
Biskupie Diecezjalnym. Do niego 
należy ustalenie sposobu, w jaki 
dziewice prowadzące życie świec-
kie mają się zobowiązać do zacho-
wania dziewictwa na zawsze.

Dziewice prowadzą indywi-
dualny tryb życia w świecie, nie 
podlegając żadnym strukturom 
życia wspólnotowego. Wspólno-
tą, w której realizują swoją misję, 
jest Kościół diecezjalny.  Pierwszą 
służbą jest dążenie do osobistej 
świętości w sposób odpowiadają-
cy charyzmatowi stanu. Składają 
zobowiązanie do życia w czystości, 
aby bardziej kochać Chrystusa i le-
piej służyć bliźnim.

Anna Korotkiewicz OV



n Składamy podziękowania zespo-
łom liturgicznym naszej parafii: chó-
rowi parafialnemu Vox Misericordiae, 
scholi dziecięcej Promyki Miłosierdzia 
oraz zespołowi Ruchu Gloriosa Trinita 
pod kierownictwem pana Daniela – 
organisty za przygotowanie koncertu 
kolęd. 
n Trwają ferie. Nie zapominajmy  
o modlitwie i niedzielnej Mszy św. 
n W środę, 1 lutego pierwsza środa 
miesiąca. Zapraszamy na Męski Róża-
niec o godz. 20.00. Tego dnia o 18.00 
również modlitwa rodziców za dzieci  
z KR św. Moniki. 
n W czwartek, 2 lutego święto Ofia-
rowania Pańskiego czyli Matki Bo-
skiej Gromnicznej. Przypomnijmy 
sobie swój własny chrzest. Msze św. 
w porządku codziennym czyli o 7.00; 
9.00; 15.00 i 18.00. Przynosimy świece 
zwane gromnicami. Przed każdą Mszą 
św poświęcimy świece i niosąc je pój-
dziemy w procesji. Tego dnia przypada 
również Światowy Dzień Życia Kon-

OGŁOSZENIA

sekrowanego. Naszymi modlitwami 
otoczmy osoby życia konsekrowanego, 
a wśród nich nasze siostry szarytki: 
Weronikę, Aleksandrę i Lenę.
n W dniu 2 lutego przypada też pierw-
szy czwartek miesiąca. Jak co miesiąc  
o 21.00 Msza św. o powołania.
n W tym tygodniu 3 lutego przypada 
pierwszy piątek miesiąca. Jak co mie-
siąc odwiedzamy osoby chore. O godz. 
19.00 spotkanie formacyjne kateche-
tów naszej parafii. 
n W sobotę, 4 lutego pierwsza sobota 
miesiąca. Od godz. 8.30 Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi: Różaniec i Msza św. 
n W sobotę, 4 lutego comiesięczny 
dzień formacyjny Rodziny Radia Ma-
ryja. Tego dnia również od godz. 10.00 
spotkanie osób konsekrowanych Ru-
chu Gloriosa Trinita z całej Polski. 
n Wszystkim uczniom życzymy uda-
nych ferii, a naszym parafianom dzię-
kujemy za życzliwość i ofiarność. 
– Błogosławionej niedzieli!

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy 
otworzył usta i nauczał ich tymi słowami (...) Błogo-
sławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was 
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe  
o was.” (Mt 5, 1-2.12)

Jezusowe spojrzenie jest inne niż nasze, jest głę-
bokim poznaniem. Słowo widzieć (grec. idōn) zna-
czy również znać. Jezus, gdy patrzy na mnie, przenika 

mnie i zna mnie. Wie dokładnie w jakiej sytuacji się 
znajduję, czego mi potrzeba i co to wszystko, czego 
doświadczam, dla mnie znaczy. Jezus widząc tłumy 
wszedł na górę. Może po to by być lepiej widzianym, 
lepiej słyszanym, a może po to, by mi pokazać, co mam 
robić, kiedy nie rozumiem mojego życia i rzeczy, któ-
re mnie w nim spotykają. Potrzebuję wejść na górę, by 
zobaczyć z innej perspektywy moje cierpienia, smutki, 
niezrozumienia, urągania i prześladowania. Mam tam 
wejść z Jezusem, który „idōn” – widzi i wie. Wtedy jest 
szansa, że zobaczę jak bardzo jestem szczęśliwa, błogo-
sławiona, mając takie życie, jakie mam.

Marta Zielińska

Z ŻYCIA PARAFII
n 19 I – Diecezjalne Nabożeństwo 
Ekumeniczne w ramach Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan.

n 21-28 I – wyjazd do Austrii na 
„Narty z Jezusem”

n 22 I – koncert kolęd w wykonaniu parafialnych zespołów muzycznych



INTENCJE  MSZALNE

—   JEZU, UFAM TOBIE   —

Niedziela 29 stycznia 
7.30  Za parafian
7.30  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Teresa Gorsztka
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
10.30  +Witold Galanek -od ucz. pogrzebu
10.30  +Józefa Kuczyńska – 18 r. śm. i Bolesław
12.00  +Zofia Rudnicka – 3 r. śm.
12.00  +Stanisław Ciecierski – 5 r. śm.
12.00  Za zm. z rodz. Przyborowskich, Konopków i du-

sze w czyśćcu cierpiące
15.00  Dziękczynna w 50 r. ślubu Teresy i Kazimierza 

Milewskich z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu 
małżeńskim

15.00  +Józef Pieńkowski
15.00  +Grzegorz Pędzich – od działu proszkowni Spół-

dzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Zambrowie
18.00  Za zmarłych w styczniu
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.

Poniedziałek 30 stycznia
7.00  +Satnisława Kaszuba -26 r. śm. i Ignacy
7.00  +Tadeusz Szymborski – greg.
9.00  +Stanisława Sobiczewska – 1 r. śm.
9.00  +Julian, Rozalia i zm. z rodz. Olszewskich i Sioków
9.00  +Jadwiga Pyrzyna – greg.
15.00  +Janina Malinowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Jadwiga Soliwoda – od ucz. pogrzebu
18.00  +Patrycja Gierwatowska – od ucz. pogrzebu
18.00  +Eugeniusz Szwarczewski – 13 r. śm.
18.00  +Stanisław Gudelski – greg.
 

Wtorek 31 stycznia
7.00  +Lucjan Tomaszewski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Siostra Sabina Belniak ze Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo
7.00  +Janina Zalewska – od rodz. Jankowskich
9.00  +Edmund Kosakowski – 18 r. śm. i rodzice
9.00  +Piotr i Marianna Kaczyńscy
15.00  O błog. Boże i łaskę wiary dla Izabeli i Grzegorza 

Chojnowskich w 25 r. ślubu
15.00  +Czesława Mieczkowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Eugeniusz Niebrzydowski, rodzice z obu stron  

i Antoni Borawski
18.00  +Bogumiła Milewska i zm. z rodz. Milewskich 

oraz Stanisław Górski
18.00  +Stanisław Grabowski
 

Środa 1 lutego
7.00  +Eryk Chrząszcz
7.00  +Siostra Krystyna Nawrot ze Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo
9.00  +Janusz Mydłowski
9.00  +Jerzy Daniło – 4 r. śm.
9.00  + Stanisław Jurski – greg. 
9.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
15.00  +Jerzy Sulej – 11 r. śm., Marianna i rodzice z obu 

stron
15.00  +Witold Galanek – greg. 
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  +Kazimierz Jankowski – od Zofii Śledziewskiej
18.00  +Alina Siekierda – od ucz. pogrzebu 

Czwartek 2 lutego
7.00  +Helena Parzych
7.00  +Krystyna Mieleniec
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Wojciecha i jego rodziny
9.00  +Jerzy Walewski
9.00  +Stanisław Jurski – greg. 
15.00  +Stanisław, Kazimiera, Marianna i Henryk Bo-

gusz i zm. z rodz. Bagińskich
15.00 +Helena i Aleksander Żebrowscy
18.00  +Halina Gierłowska – od ucz. pogrzebu
18.00  +Witold Galanek – greg. 
18.00  +Jan Dardziński
21.00 W int. kapłanów, którzy odeszli z posługi, sprawu-

jących Eucharystię i misteria zbawcze w grzechu 
ciężkim, którzy zdradzają Jezusa

Piątek 3 lutego
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
9.00  +Konstancja i Kacper Sasinowscy i ich rodzice
9.00  +Janina i Władysław Gardoccy
9.00  +Stanisław Jurski – greg. 
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Mateusza  

w 30 r. urdzin
15.00  +Witold Galanek – greg. 
18.00  Za członków KŻR Św. Moniki i ich dzieci
18.00  +Ksawera Leokadia Kiszycka – od ucz. pogrzebu
18.00  +Zenon Godlewski – 1 r. śm.
 

Sobota 4 lutego
7.00  +Edward Soszyński – 4 r. śm.
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
9.00 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Rodziny 

Radia Maryja i członków KŻR Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz za zm.  
z tego Koła

9.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 
KŻR kard. Stefana Wyszyńskiego i ich rodzin

9.00  +Stanisław Jurski – greg. 
15.00  O błog. Boże, zgodę i miłość dla Katarzyny i Da-

riusza Bożydaj
15.00  +Rafał Hut – 13 r. śm.
15.00  +Witold Galanek – greg. 
18.00  O błog. Boże dla Klaudii w 18 r. urodzin
18.00  +Stanisław Szymański – 13 r. śm., Aleksander  

i Stanisława
 

Niedziela 5 lutego
7.30  Za parafian
7.30  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
9.00  +Stanisław Jurski – greg. 
10.30  +Krystyna Zielińska
10.30  +Tadeusz, Krystyna i Tomasz Tadaj
10.30  +Witold Galanek – greg. 
12.00  O błog. Boże dla Tadeusza Wawrzyniaka w 90 r. 

urodzin – od „GT”
12.00  +Adam Jakacki – 6 r. śm.
15.00 +Zofia i Tadeusz Dera
15.00 +Jadwiga Chludzińska – 20 r. śm., jej rodzice i te-

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

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2023
30 stycznia, poniedziałek, od godz. 1600

Zawadzka 42 (1 ksiądz); Zawadzka 44 (1 ksiądz);
Zawadzka 46 (1 ksiądz); Zawadzka 48 (1 ksiądz); 
Zawadzka 50 (1 ksiądz)

31 stycznia, wtorek, od godz. 1600

Moniuszki 4 (1 ksiądz); Moniuszki 6 (2 księży); 
Zawadzka 52 (2 księży); Mickiewicza (budownic-
two indywidualne) (1 ksiądz)

01 lutego, środa, od godz. 1600

Sikorskiego (budownictwo indywidualne) 
– od ronda Lutosławskiego (1 ksiądz)
– od Al. Legionów (1 ksiądz);
Spółdzielcza 29 (1 ksiądz); Spółdzielcza 30 (1 ksiądz); 
Spółdzielcza 31 (1 ksiądz); Spółdzielcza 32 (1 ksiądz)

02 lutego, czwartek, od godz. 1600

Moniuszki 8 (2 księży); Moniuszki 14 (2 księży); 
Mickiewicza 63 (1 ksiądz)

04 lutego, sobota, od godz. 1000

Pana Tadeusza i Konrada Wallenroda (budownictwo 
indywidualne) (1 ksiądz); Moniuszki 10 (1 ksiądz); 
Moniuszki 16 (1 ksiądz); Mickiewicza 10 (1 ksiądz)

04 lutego, sobota, od godz. 1000

Mickiewicza 12 (2 księży); Moniuszki 12 (1 ksiądz)
06 lutego, poniedziałek, od godz. 1600

Szosa Zambrowska (budownictwo indywidualne) 
(1 ksiądz); Spółdzielcza (budownictwo indywidual-
ne) (1 ksiądz); Wyszyńskiego (budownictwo indy-
widualne) (1 ksiądz)

11 lutego, sobota, od godz. 1600

Rycerska 19 (1 ksiądz); Rycerska 21 (1 ksiądz);
Rycerska 23 (1 ksiądz); Rycerska 25 (1 ksiądz)

11 lutego, sobota,  godzina do ustalenia
Zaproszenia indywidualne

Każda rodzi-
na jest powołana 
aby stawać się 
małym Kościo-
łem – Kościo-
łem domowym. 
Dom jest ostoją, 

przystanią, miejscem odpoczynku i wytchnienia po 
trudach całego dnia, ale nasz dom powinien stać się 
również przestrzenią działania Pana Boga.

Kościół domowy budujemy przez wspólną mo-
dlitwę rodzinną/małżeńską, przez uczestnictwo  

Moja rodzina staje się 
Kościołem domowym

„Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi 
się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele społecz-
ności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają 
się przez chrzest synami Bożymi, aby Lud Boży trwał 
poprzez wieki. W tym domowym niejako Kościele ro-
dzice za pomocą słowa i przykładu winni być dla dzieci 
swoich pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnować 
właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś 
troskliwością powołanie duchowne”.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 11.

w Eucharystii w niedzielę, a może także w tygodniu. 
Budowanie Królestwa Bożego, to wzajemne przeba-
czanie i proszenie o przebaczenie oraz systematyczne 
korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.

Kościół w rodzinie budujemy przez codzienne 
praktykowanie miłości: wzajemną pomoc w obowiąz-
kach, wzajemne wsparcie, wspólne spędzanie czasu, 
rodzinne przeżywanie radości i smutków, sukcesów 
i porażek. To podtrzymywanie zwyczajów i rytuałów 
rodzinnych związanych ze świętami, uroczystościami 
rodzinnymi, ale też takimi zwyczajnymi dnia codzien-
nego, np. wspólne posiłki. Budowanie Kościoła domo-
wego, to także wzajemna pomoc w odkrywaniu swo-
jego powołania, zdolności, talentów, tego wszystkiego, 
co możemy wykorzystać dla dobra innych.

Ustalmy zadania dla naszej rodziny, które:
•	 pogłębią naszą więź z Bogiem (np. modlitwa 

rodzinna, adoracja, wspólna Eucharystia, piel-
grzymka, rekolekcje, itp.);

•	 umocnią naszą wzajemną miłość (np. wspólne 
przygotowania uroczystości, wyjazd rodzinny, 
rozmowa itp.); 

•	 pozwolą odkryć w sobie coś nowego (np. warsz-
taty lepienia z gliny, konkurs malarstwa rodzin-
nego itp.).


