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Od proboszcza

Dziś przeżywamy 
I Niedzielę Wiel-
kiego Postu i od 

razu zaczynamy od tematu adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Ufam, że 
dzięki posłudze ks. Szymona wielu  
z nas zostało zachęconych do ado-
racji eucharystycznej. Zależy nam 
na tym, aby Jezus Eucharystyczny 
wystawiony w kaplicy Matki Bożej 
Ostrobramskiej, nigdy nie był sam. 
Stąd chcemy zaprosić wszystkich do 
stałych dyżurów, zaledwie pół godzi-
ny w miesiącu. Przy wyjściu z kościo-
ła zostaną wyłożone specjalne listy, 
na których możemy zapisywać swoją 
gotowość. Nie muszę przypominać 
jak owocna w życiu duchowym i oso-
bistym może być i jest taka adoracja. 
Przypominam, że w naszym Sanktu-
arium adorujemy od poniedziałku 
do soboty w godzinach od 7.30 do 
9.00, od 10.00 do 15.00 i od 16.00 
do 18.00. Serdecznie zapraszam do 
okrywania miłości, żaru serca Pana 
Jezusa oraz do wyruszenia w drogę 
przemiany.

Temu również niech służy na-
sze przeżywanie Wielkiego Postu  
w duchu przemiany oraz modlitwy, 
postu i jałmużny. Zapraszam na na-
bożeństwa wielkopostne. Ich wykaz 
mamy w rubryce „Ogłoszenia para-
fialne”. W nadchodzącym tygodniu 
zapraszam także na Męski Różaniec, 
spotkanie formacyjne Rodziny Ra-
dia Maryja i do modlitwy różańco-
wej rodziców za dzieci. Ponadto do 
skorzystania z pierwszych czwartku, 
piątku i soboty miesiąca. 

ks. Jacek Czaplicki

Który to już raz staję w scenerii Jerozolimy 
sprzed niemal dwóch tysięcy lat? Który to już raz 
szukam swego miejsca w tamtej, wielowarstwowej 
rzeczywistości?

– Getsemani... – rozmowa z Ojcem, zwycięstwo 
snu i pocałunek przyjaciela. – Dziedziniec 
arcykapłana... – szkarłatny płaszcz, trzcina, ostre 
kolce cierni i łzy Piotra. – Pretorium... – krzykliwy 
tłum i sąd Piłata, a potem...

– Potem, już tylko Miłość.

I. Wyrok. Czym jest sąd? czym jest wyrok?  
Czasem przecież wystarczy, że komuś bliskiemu 
powiem: ...daj mi spokój! Najtrudniej przyjąć 
wyrok od tych, których się kocha. 

II. Ciężar. Myślałem, że nie będę dźwigał. Dziś, 
im więcej dźwigam, tym jest mi lżej. Dobrowolne 
przyjęcie krzyża jest dowodem prawdziwej 
miłości. – Czy istnieje miłość bez krzyża? 

III. Upadek. Zapowiadało się tak dobrze. 
Miałem tyle marzeń, tyle planów. – Ilu marzeń 
nie zrealizowałem pielęgnując miłość? – Czy 
miłość podcina mi skrzydła? – Upaść dla miłości  
i powstać ...to kochać jeszcze bardziej. 

IV. Matka. Kiedyś nosiła mnie pod sercem. 
Zawsze... w sercu. Tyle razy podawała mi rękę... 
zawsze — miłość. Miłość nieustannie wybiega 
naprzeciw i gotowa jest wziąć na siebie mój krzyż. 

V. Pomoc. Wydaje mi się, że wszystko wiem  
i wszystko potrafię. A jednak tyle radości sprawia 
mi pomoc innych. Miłość nie może istnieć bez 
pomocy. Prawdziwa Miłość pomaga przyjmując 
pomoc. Wtedy miłość się mnoży. 

VI. Współczucie. Przytulić – to gest życzliwości. 
Podać komuś rękę na oczach piętnującego go tłumu 
– to heroizm. Miłość jest odważna i nie kryje się  
w tłumie. Odbiciem miłości jest... Miłość. 

VII. Upadek drugi. Nikt nie mówił, że będzie 
łatwo... Ale w sytaucji  choroby, czy ostatecznego 
pożegnania – świat nagle zdaje się walić w gruzy.  
– Miłość pomaga powstać mimo wszystko. 

VIII. Łzy. „Nie zawsze poznasz smutku 
odbicie, gdy się rzęsiste łzy leją, bo czasem w sercu 

łamie się życie... a jednak usta się śmieją”. Miłość 
płacze sercem. 

IX. Upadek trzeci. Tyle razy nie miałem już 
sił. Choć dokładałem starań, nie mogłem sprostać 
moim własnym oczekiwaniom. Miłość, choćby 
upadała wielokrotnie, nigdy nie upada ostatecznie. 

X. Obnażenie. Nie mam już nic. – Czy nie 
mając na chleb mogę sprzedać... mogę zaprzedać 
siebie? To nie nagość prowadzi do miłości... to 
miłość pozwala się ogołocić. 

XI. Zniewolenie. Codzienność tak bardzo 
podobna jest do gwoździ. A mimo to codziennie 
na nowo wyciągam ręce. Prawdziwa Miłość... 
pozwala się przybić do krzyża. 

XII. Śmierć. Na stole – uśmiech w ramce...  
a obok, na fotelu, zadumanie. Czasem, gdy cicho 
wchodzę – widzę jak się modlą... Razem. Ci, których 
kochamy nie umierają, bo miłość nie umiera. 

XIII. Pusty Krzyż. Jak wyrwać się z matni 
przyzwyczajenia? Jak rozerwać zaciśniętą pętlę 
zwykłej rutyny? Miłość nie może być zniewolona. 
Miłość tęskni za miłością. 

XIV. Grób. Wydaje się, że nie ma już wyjścia, 
że wszystko stracone. A jednak... Obumarłe ziarno 
zmienia się w piękny, pachnący kwiat. Miłość 
potrafi przetrwać nawet grób. Miłość... nigdy nie 
ustaje.

***
Miłość, to droga którą podążamy. Jeśli 

prawdziwie kochamy –  godzimy się na wszystko. 
Nieważne ile trzeba poświęcić, ile trzeba znieść. 
Po tych czternastu przystankach na Drodze 
Chrystusowej Miłości aż do końca widzę, że 
najprawdziwsza miłość, to... Miłość Ukrzyżowana.

Tadeusz Babiel

Miłość ukrzyżowana



n Dziś gościmy ks. Szymona Klima-
szewskiego, naszego adwentowego reko-
lekcjonistę. Dziękujemy mu za wprowa-
dzenie w istotę adoracji eucharystycznej. 
Ufam, że kaznodzieja zainspirował wielu 
z nas do częstszej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Od dziś zapraszamy do 
zapisywana się na listę do stałej adoracji. 
Będziemy mogli zgłaszać się do stałej 
półgodzinnej adoracji raz w tygodniu. 
Listy będą wyłożone przy wyjściu z ko-
ścioła. Chodzi o to, aby stworzyć grupę 
osób, które będą nieustannie czuwa-
ły przed Panem. W naszym kościele  
adorujemy od poniedziałku do soboty  
w godzinach od 7.30 do 9.00, od 10.00 do 
15.00 i od 16.00 do 18.00. Na każde pół-
godziny wpisać się może dowolna liczba 
chętnych.
n Z racji rozpoczętego Wielkiego Po-
stu zachęcamy do podjęcia uczynków 
pokutnych w duchu modlitwy, postu  
i jałmużny. Zapraszamy do udziału w na-
bożeństwach wielkopostnych:
– środa o 17.30 – Droga Krzyżowa  

z udziałem dzieci;
– czwartek o 17.30 – Gorzkie Żale dla 

wszystkich z udziałem młodzieży;
– piątek po Mszy św. o 9.00 – Droga 

Krzyżowa dla wszystkich;
– piątek po Mszy św. o 18.00 – Droga 

Krzyżowa dla wszystkich;
– niedziela o 17.30 – Gorzkie Żale dla 

wszystkich. 
n Z pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu, 
czyli od dzisiaj, rozpoczynamy w naszym 
kościele katechezę liturgiczną (mistago-
giczną). Przed każdą Mszą św. wysłu-
chamy kilkuminutowej katechezy, która 
wprowadzi nas w jeden ze znaków litur-
gicznych lub w jedną z części Mszy św. 
Celem katechezy jest głębsze rozumienie 
przez nas istoty Eucharystii.

OgłOszeniaZ Dzienniczka...
n We wtorek o godz. 18.00 Msza świę-
ta z modlitwą o kanonizację bł. Stefana 
Wyszyńskiego.
n W tym tygodniu pierwszy czwartek 
miesiąca. Msza św. w intencji powołań  
o 21.00; pierwszy piątek miesiąca – od-
wiedzamy chorych i pierwsza sobota 
miesiąca – od 8.30 Nabożeństwo wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
n W tym tygodniu również: w środę,  
1 marca o 18.00 Modlitwa Rodziców 
za Dzieci oraz o 20.00 Różaniec Męski,  
w sobotę 4 marca dzień formacyjny Ro-
dziny Radia Maryja.
n W sobotę, 4 marca br. uroczystość ku 
czci św. Kazimierza Królewicza – patrona 
naszej, białostockiej prowincji kościelnej.
n W najbliższą niedzielę, 5 marca po 
Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych. 
n W środę, 8 marca br, o 18.00 zapra-
szamy wszystkie niewiasty z naszej pa-
rafii na uroczystą Mszę św. w intencji 
odnowienia tożsamości kobiety wraz  
z modlitwą z nałożeniem rąk. Po liturgii 
spotkanie w auli MB Częstochowskiej ze 
specjalną konferencją p. Anny Leszczew-
skiej, zatytułowaną „Nieodgadniona”.
n Jak już informowaliśmy, w dniach 
16-23 lipca br. nasza parafia organizuje 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zapisy  
i szczegółowe informacje u ks. Tomasza.
n Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. 
Wszystkim życzymy dobrego tygodnia 
i błogosławionej niedzieli. Zachęcamy 
do przeczytania kolejnego numeru na-
szej gazetki parafialnej Misericordia. 
Dziś mamy też szczególny prezent od 
darczyńcy. Przy wyjściu z kościoła kan-
dydaci do bierzmowania i ich rodzice 
mogą wziąć bezpłatnie Dzienniczek św. 
Faustyny.

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści 
dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy 
przystąpił kusiciel (...)” (Mt 4, 1-3)

Zastanawia mnie dlaczego Duch Boży chce, aby 
Jezus był kuszony. To przecież nie ma sensu. Jezus jest 
Bogiem i wiadomo, że nie ulegnie pokusom złego. 
Jednak Bóg chce, żeby Jezus był kuszony. Słowo „ku-
sić” kojarzy się na ogół z namawianiem do zła, tutaj 

jednak nie chodzi tylko o to, że szatan namawia Jezu-
sa do złego, ale raczej poddaje próbie. Próba ma wy-
dobyć na światło dzienne to, co ukrywa się w środku, 
a często jest zamaskowane. Dzięki próbie – nie tyle 
Bóg dowiaduje się czegoś o mnie – ale to ja poznaję 
prawdę o sobie i wiem, do czego jestem zdolna. Być 
może Jezus był kuszony dla mnie, żeby pokazać mi, że 
taka próba jest mi w życiu bardzo potrzebna, żebym 
mogła dowiedzieć się kim jestem; poznać prawdę  
o tym, że pomimo niezaspokojonych pragnień, które 
mam w sobie, nie muszę upadać, nie muszę wybierać 
łatwych rozwiązań szatana, ale mogę, pomimo bra-
ków, jakie posiadam, powiedzieć złemu: NIE.

Marta Zielińska

„ J e z u s : 
D u s z o , 
widzę cię 

tak bardzo cierpiącą (…) Powiedz mi  
o wszystkim (…)  odsłoń mi wszystkie 
rany swego serca, ja je uleczę (…).” 

Dz 1487
Wiele zdarzeń w swoim życiu po-

strzegasz jako cierpienie. Nie wątpię, 
że tak rzeczywiście jest. Zastanawia 
mnie nawet czasem, czemu jednych ła-
mią małe zdarzenia, a innym potrzeba 
mocnych wstrząsów. Jedni, jak i drudzy,  
z początku mają wiele żalu do Boga. 
To On jest winien, że jest im w życiu 
ciężko. Gdyby był taki wszechmogący, 
to zło by ich nie spotkało, nie doznali-
by krzywdy.  Jezus prosi ciebie, byś ze 
swoim cierpieniem przylgnął do Niego, 
bo On je rozumie, rozumie twój ból.  
Czasem brak ci słów na opowiedzenie 
tego, co ciebie w życiu spotkało. Może 
doświadczyłeś odrzucenia, śmierci bli-
skich, nieodwzajemnionej miłości, nie-
uleczalnej czy uciążliwej choroby, nad-
użycia seksualnego, niesprawiedliwego 
traktowania, samotnej starości? Może 
spotkały cię przekleństwa, kłamliwe 
oskarżenia, obraźliwe epitety, ostenta-
cyjne milczenie, spojrzenia nienawist-
ne, niezauważające, pogardliwe? Mogę 
mnożyć przykłady i prawie każdy bę-
dzie twoim. Czy w tej niemocy bólu 
masz siły, by mówić do Jezusa? Wystar-
czy odsłonić rany. Jezus dotknie Swoją 
łaską twoją poranioną duszę, dotknie 
ciało, myśli i czucie. Czemu się wzbra-
niasz? Opowiedz Jezusowi, jak bardzo 
potrzebujesz, by wszedł ze Swoim świa-
tłem i Ciebie uzdrowił. Przylgnij.

Anna Korotkiewicz



IntenCje  MsZalne

—   jeZU, UfaM tObIe   —

niedziela 26 lutego
7.30  Za parafian
7.30  +Franciszek Stpiczyński – 33 r. śm.
9.00  +Marian Krajewski
9.00  +Teresa Dąbrowska – od osób, które nie mogły 

uczestniczyć w pogrzebie
9.00  +Stanisław Jurski – greg.
10.30  +Natalia i Jerzy Cwalina
10.30  +Eugeniusz Sokołowski – 8 r. śm.
10.30  +Witold Galanek – greg.
12.00  +Krzysztof Tyszka
12.00  +Ireneusz Kołakowski – 20 r. śm.
12.00  +Józef Pieńkowski – 2 r. śm.
15.00  +Marianna Cwalina – 26 r. śm. i zm. z rodz. Kieł-

czewskich
18.00  +Antoni Kijek – 10 r. śm.
18.00  +Roman Chludziński – miesiąc po pogrzebie
18.00 +Genowefa Dzierzgowska – greg.
18.00 Za zmarłych w lutym

Poniedziałek 27 lutego
7.00  +Ireneusz Chrostowski – od ucz. pogrzebu
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
9.00  +Zofia i Stanisław Piechocińscy
9.00  +Aleksander Skrodzki – 2 r. śm.
9.00  +Stanisław Jurski – greg. 
15.00  +Czesława Mieczkowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Witold Galanek – greg.
18.00  Dziękczynna w 5 r. urodzin Szymona z prośbą  

o dalsze błog. Boże w życiu
18.00  +Grzegorz Pędzich – od ucz. pogrzebu
18.00  +Ireneusz Rogowski – 9 r. śm.

Wtorek 28 lutego
7.00  +Patrycja Gierwatowska – od ucz. pogrzebu
7.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
9.00  +Czesław Wasilewski – od ucz. pogrzebu
9.00  +Janina Malinowska – od ucz. pogrzebu
9.00  +Stanisław Jurski – greg. 
15.00  +Jadwiga Trzaska – 10 r. śm.
15.00  +Witold Galanek – od ucz. pogrzebu
18.00  +Witold Galanek – greg. 
18.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla Liliany i Micha-

ła w dn. urodzin
18.00  +Jadwiga Soliwoda – od ucz. pogrzebu
18.00  +Zofia i Edward Bogusz

Środa 1 marca
7.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże w rodz. 

Waniewskich
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg.
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
9.00  +Stanisław Jurski – greg. 
15.00  +Janusz Mydłowski
15.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00  O błog. Boże dla członków Róży Różańcowej św. 

Moniki i ich dzieci
18.00  +Jadwiga i Józef Olechwierowicz
18.00  +Witold Galanek – greg. 

Czwartek 2 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Eugenia Łagożna – 15 r. śm.
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg.
9.00  +Stanisław Jurski – greg. 
15.00  +Helena Bukowska i Halina Łukomska
15.00  +Jan Kościelecki – od sąsiadów z klatki
18.00  +Genowefa Dzierzgowska – greg. 
18.00  +Witold Galanek – greg. 
21.00  W intencji kapłanów, którzy odeszli z kapłaństwa, 

sprawujących sakramenty w grzechu ciężkim, któ-
rzy zdradzają Jezusa

Piątek 3 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
7.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00  +Stefania Kuzalska
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  Dziękczynna za stary rok z prośbą o błog. Boże  

w nowym roku dla Bożeny, Andrzeja i Adriana 
Bagińskich

15.00  +Jan Kościelecki – od Haliny i Stanisława Przyby-
łowskich

15.00  +Genowefa Kroll – od ucz. pogrzebu
18.00  +Jerzy Szudrawski – od ucz. pogrzebu
18.00  +Jadwiga Rydzewska – 2 r. śm.
18.00  +Helena – 1 r. śm. i Antoni Bycul

sobota 4 marca
7.00  +Kazimierz Jankowski – w dn. imienin
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  O błog. Boże dla Rodziny Radia Maryja oraz człon-

ków KŻR Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i za zm. z tych grup modlitewnych

9.00  O błog. Boże dla członków KŻR kard. Stefana Wy-
szyńskiego i ich rodzin

9.00  +Kazimierz i Anna Święcińscy
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Zdzisław Jakuć i jego rodzice Jan i Franciszka
15.00  +Kazimierz Reska
15.00  +Leszek, Adam i Antoni Orłowscy
18.00  +Kazimierz Witkowski – w dn. imienin
18.00  +Janusz Żebrowski – 3 r. śm. – od Solidarności 

Oświatowej
18.00  +Janusz Żebrowski – 3 r. śm.

niedziela 5 marca
7.30  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.30  +Józef, Stanisława i Wanda Błońscy
7.30  Za parafian
9.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
10.30  +Tadeusz i Halina Jagielscy
10.30  +Janina Nerkowska – 6 r. śm.
12.00  Dziękczynna w 12 r. urodzin Gabrysi z prośbą  

o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej
12.00  +Stanisław Roszkowski
15.00  Dziękczynna w 91 r. urodzin Pelagii Mikuckiej  

z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu
15.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków 

KŻR „Nazaret”
18.00  +Danuta Włodkowska – od ucz. pogrzebu
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Biuletyn informacyjny
do użytku wewnętrznego parafian

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

Pan Bóg jest we mnie. Doświadczenie Jego blisko-
ści pozwala spojrzeć na siebie w perspektywie kogoś 
chcianego, kochanego, daje siłę do pokonywania sła-
bości, daje poczucie, że moje życie jest po coś.

„Pan Bóg 
wchodzi w hi-
storię człowieka  
w sposób nie-
oczekiwany i naj-
głębszy z możli-
wych”. Stając się 

jednym z nas – wziął każdego za rękę i powiedział: je-
stem, popatrz na mnie, pójdź za mną, chcę cię popro-
wadzić. Owo otwarcie Boga na człowieka po ludzku 
może wzbudzać zażenowanie, gdyż my w każdej chwili 
mamy prawo odmówić. Bóg zostawił nam wolność, 
abyśmy z własnej woli chcieli szukać swojego Stworzy-
ciela i Jego się trzymając dobrowolnie dochodzili do 
pełnej doskonałości.

Z życia parafii

Wolność i zaufanie Chciejmy usłyszeć Jego głos skierowany do nas  
w modlitwie osobistej, w czytanych słowach Pisma 
Świętego, w adoracji Najświętszego Sakramentu. Daj-
my sobie czas, bądźmy bardziej cierpliwi i wyrozumia-
li wobec siebie. Bóg przemawia w ciszy, przez rzeczy 
małe, które łatwo przeoczyć, dlatego warto uczyć się 
coraz większej wrażliwości na głos Pana. Warto Mu 
zaufać. Pan Bóg nie zabiera naszej wolności, On ją wy-
pełnia i rozszerza. Katechizm Kościoła Katolickiego 
(nr 1732) podaje, iż prawdziwa wolność w człowieku 
jest siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru. 
To może trwać znacznie dłużej, niż sądzimy, bo przy-
wykliśmy do szybkich efektów, warto jednak podjąć 
ten trud, wsłuchiwania się w głos Boga i wypełniania 
Jego woli.

Wyszukaj w Internecie rekolekcji dla mał-
żeństw, rodzin, związków niesakramentalnych, dla 
osób samotnych. Może posłuchasz online lub się na 
nie wybierzesz?

Zainstaluj aplikację Pismo Święte na telefonie  
i korzystaj z niej.

n W dniu św. Walentego, 14 lu-
tego, odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego Katolickiego Stowarzy-
szenia Civitas Christiana, podczas 
którego ks. Mateusz Gąsowski 

omawiał Hymn o miłości św. Paw-
ła z 1. Listu do Koryntian.

n 19 lutego ks. Marek ze Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy i siostry 
szarytki wprowadzali nas w istotę 
i przebieg Nowenny ku czci Nie-
pokalanej Objawiającej Cudowny 
Medalik.

n 17-19 lutego br. Rekolekcje Ewangelizacyjne z formacją Liderów Ru-
chu GT prowadzone przez ks. Proboszcza.

Odgadnij znaczenie haseł i wpisz 
w poszczególnych wierszach. 
Litery w szarych polach czytane 
pionowo utworzą rozwiązanie. 
Zapisz je w zeszycie do religii.
Znaczenie haseł: 1) na niej koro-
na; 2) góra z ogrodem, gdzie przed 
męką modlił się Pan Jezus; 3) 
rozpoczyna Wielki Post; 4) wraz 
z postem i jałmużną; 5) wiedzie 
do grzechu; 6) skazał Jezusa; 7) 
pierwszy z grzechów głównych; 
8) góra, na której ukrzyżowano 
Chrystusa; 9) zdradził Pana Jezu-
sa; 10) miała ją św. Weronika. (tb)

Zadanie 
dla dzieci


