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Od proboszcza

Dziś już czwarta 
niedziela Wiekiego 
Postu zwana nie-

dzielą laetare. Wchodzimy na szczyt 
świętego czasu pokuty i widzimy już 
cel, którym jest Zmartwychwstanie 
Pańskie. 

W nadchodzącym tygodniu będą 
nam towarzyszyć w liturgii Kościoła 
dwie ważne uroczystości: św. Józefa 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Pan-
ny oraz uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Nie tak dawno Kościół po-
wszechny obchodził rok św. Józefa, któ-
rego program został zawarty w liście 
apostolskim papieża Franciszka „Patris 
cordae” – Serce ojca. 

W tych dniach pochylajmy się więc 
szczególnie nad rolą i tożsamością męż-
czyzny i ojca.  Papież w liście zazna-
czył, że św. Józef jest szczególnym wzo-
rem. Jest czuły, odpowiedzialny, mężny, 
pracowity i opiekuńczy. To on potrafił 
obronić godność kobiety, którą była 
Maryja. Nie rozumiejąc do końca spra-
wy Niepokalanego Poczęcia, poprzez 
opiekę i troskę wziął niejako na siebie 
sprawę Matki Bożej. Wypada sobie ży-
czyć, żeby współcześni mężczyźni czer-
pali z jego przykładu. Ufam, że pomoże 
nam w tym spotkanie z niedzielnym 
gościem naszego Sanktuarium, ks. prof. 
Piotrem Kieniewiczem – marianinem.

Odpowiedzialność wyraża się 
w szczególny sposób w trosce o życie 
poczęte. Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego kieruje naszą uwagę w stro-
nę początków ludzkiego życia. Z tą 
uroczystością związana jest Duchowa 
Adopcja Dziecka Poczętego. Zaprasza-
my do podjęcia dzieła adopcji w czasie 
Mszy św. w sobotę, 25 marca jako od-
powiedzialności za życie nienarodzone.

ks. Jacek Czaplicki

Liturgiczne wspomnienie św. 
Józefa, małżonka  Maryi i ziem-
skiego ojca Jezusa, przypada mię-
dzy Dniem Kobiet a uroczystością 
Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Panny, 25 marca. To pierwsze 
święto jest co prawda świeckie, ale 

w naszej parafii było obchodzo-
ne uroczyście, chodziło bowiem 
duszpasterzom, aby podkreślić  
i docenić rolę i godność kobiety. 
W tym tygodniu natomiast Ko-
ściół ukazuje nam św. Józefa, po-
stać w historii zbawienia zupełnie 
wyjątkową. Po pierwsze stał się on 
powiernikiem tajemnicy samego 
Boga, który wybrał Maryję na mat-
kę swojego Syna, a Józefa na Jej ob-
lubieńca i opiekuna Jezusa. O nim 
możemy powiedzieć, podobnie jak 
o Maryi (Łk 1,45), że jest błogo-
sławiony, ponieważ uwierzył. Od-
powiedział on bowiem twierdząco 
na  słowo Boga, przekazane mu  

w rozstrzygającym momencie. Jó-
zef wprawdzie nie odpowiedział na 
słowa zwiastowania słowami, jak 
Maryja, lecz „uczynił tak, jak mu 
polecił anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). To 
co uczynił było najczystszym „po-

słuszeństwem wiary”.  I tak na pro-
gu Nowego Testamentu staje para 
małżonków. Małżeństwo Józefa  
i Maryi to szczyt, z którego świę-
tość rozlewa się na całą ziemię.

Józef pozostał wierny do końca 
wezwaniu Bożemu, tak jak Maryja. 
W słowach nocnego „zwiastowania” 
Józef odczytuje nie tylko prawdę  
o powołaniu swojej Oblubienicy, 
lecz także o swoim własnym. Ofia-
rowuje swoje życie składając jej 
małżeński dar z siebie. Pozostaje   
w ukryciu, by nie być przeszkodą dla 
Bożego planu. W ten sposób mał-
żeństwo z Maryją stanowi źródło 
szczególnej godności Józefa i jego 
praw wobec Jezusa. Według prawa 
dopełnił on wszystkich obowiąz-
ków religijnych ojca (obrzezanie, 
nadanie imienia, ofiarowanie pier-
worodnego w świątyni, ucieczka do 
Egiptu). Józef to „mąż sprawiedli-
wy” (por. Mt 1,19). W tym określe-
niu Kościół zawiera sedno prawdy  
o mężczyźnie i jego powołaniu.

„Dlatego też jest rzeczą słusz-
ną i należy się św. Józefowi przede 
wszystkim, aby teraz swoją niebie-
ską potęgą strzegł i bronił Kościoła 
Chrystusowego, tak jak ongiś (…) 
strzegł Rodziny z Nazaretu…”. (pa-
pież Leon XIII)

Katarzyna Kowalewska 



n Dziś gościmy w naszej parafii ks. Piotra Kie-
niewicza, marianina, doktora habilitowanego 
teologii moralnej, który zajmuje się bioetyką  
i ludzką prokreacją. Od 2018 r. współpracuje  
z kanałem Polsat Rodzina – jest jednym z go-
spodarzy interaktywnego programu „Wszyst-
ko, co chcielibyście wiedzieć”. Dziękujemy za 
refleksję poświęconą tożsamości mężczyzny. 
Po Mszy świętej,  przy wyjściu z kościoła, moż-
na nabyć publikacje ks. profesora: Małżeński 
labirynt, Bioetyczny labirynt oraz Panie, Ty 
wszystko wiesz. Zapraszamy mężczyzn na spe-
cjalne spotkanie z Księdzem Profesorem. Od-
będzie się ono w kościele dolnym dziś o 16.00.
n W imieniu ministrantów i ks. Wojciecha 
zachęcamy rodziców do zapisywania synów do 
Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii.
n W sobotę, 25 III dzień skupienia dla kandy-
datów do bierzmowania (obowiązkowy). Od-
będzie się on w godz. od 9.00 do 12.00 i będzie 
poprowadzony przez członków Szkoły Nowej 
Ewangelizacji z Białegostoku. W niedzielę,  
26 III po Mszy św. o 15.00 spotkanie rodziców 
kandydatów do bierzmowania z psychologiem.
n W dniach 1-4 IV odbędą się nasze rekolekcje 
wielkopostne. Poprowadzą je koordynatorzy 
Diecezjalnego Centrum Nowej Ewangelizacji: 
ks. Andrzej Surdykowski i ks. Marek Żmijew-
ski. Rekolekcje będą poprzedzone Drogą Krzy-
żową ulicami naszego osiedla w piątek 31 III po 
Mszy św. o 18.00. W Drodze Krzyżowej wezmą 
udział przełożeni i klerycy Wyższego Semina-
rium Duchownego w Łomży, którzy przygotują 
i poprowadzą rozważania na temat powołania.
Program rekolekcji:
Piątek – 31 marca: 18.00 – Msza św. oraz Dro-
ga Krzyżowa ulicami osiedla.
Sobota – 1 kwietnia: 7.00, 9.00, 12.00  (z  na-
maszczeniem chorych), 15.00 i 18.00 (dla ro-
dzin i młodzieży).
Niedziela Palmowa – 2 kwietnia: 7.30, 9.00, 
10.30 (dla dzieci), 12.00, 15.00  (dla młodzieży) 
i 18.00.
Poniedziałek i wtorek – 3 i 4 kwietnia: 7.00, 
9.00, 10.00 (z udziałem szkół podstawowych), 

Og łO s z e n i aZ Dzienniczka...
12.00 (z udziałem szkół podstawowych), 
15.00, 18.00 i 20.00 (z udziałem rodzin, mło-
dzieży szkół średnich i młodzieży pracującej).
n W Niedzielę Palmową, 2 IV o godz. 19.00 
zapraszamy  do obejrzenia w górnym kościele 
misterium pasyjnego ,,i widzę niebo otwarte...” 
w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej 
,,Dolina Miłosierdzia” w reżyserii ks. Mateusza 
Gąsowskiego, scenariusz: Sławomir Konarzew-
ski, muzyka: Paweł Andruszkiewicz. 
n Ponownie informujemy, że nasza parafia 
będzie pozyskiwać środki na różnego rodzaju 
projekty poprzez Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich, które ma swoją siedzibę w naszym 
Sanktuarium i posiada rozbudowany aparat 
formalny do takiego działania. Co ważne, po-
przez to Stowarzyszenie możemy przekazywać 
na rzecz parafii odpis od podatku w wysokości 
1,5 procenta. W związku z tym publikujemy  
w Misericordii wszystkie potrzebne dane do 
takiej działalności.
n W tym tygodniu w liturgii Kościoła: 
– w poniedziałek, 20 III uroczystość św. Józefa 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze 
św. jak codziennie: o 7.00; 9.00; 15.00 i 18.00. 
– w środę, 22 III dzień poświęcony św. Ricie. 
Przynosimy do poświęcenia róże.
– w sobotę, 25 III uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, która jest zarazem Dniem Święto-
ści Życia. Msze św. jak w dni powszednie czyli  
o 7.00; 9.00; 15.00 i 18.00. Podczas każdej 
Mszy św., możemy dokonać Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego. Tego dnia nasze Siostry 
Szarytki: Weronika, Aleksandra i Lena odno-
wią swoje śluby zakonne.
n Z radością obserwujemy wzrastającą liczbę 
osób, które przychodzą na adorację Najświęt-
szego Sakramentu. Dziękujemy tym, którzy 
dokonali wyboru stałej, półgodzinnej adoracji 
raz w miesiącu. Zapraszamy następnych. 
n Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. 
Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i bło-
gosławionej niedzieli. Zachęcamy do przeczy-
tania kolejnego numeru gazetki parafialnej 
Misericordia.

„Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczy-
nił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,  
i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» 
– co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył 
się i wrócił, widząc.” (J 9, 1.6)

Zawsze fascynował mnie ten fragment. Jezus 
czyni błoto i wkłada je w oczy niewidomego. Błoto, 
które Jezus uczynił to nie jest jakieś tam błoto. Jezus 

splunął na ziemię czyli coś, co pochodzi z ust Jezu-
sa (Jego Słowo) miesza się z prochem ziemi (z moim 
nędznym życiem) i powstaje może niezbyt przyjemna 
mieszanka, którą mi Jezus w oczy wkłada. Ta prawda 
Boża o moim życiu jest mi przez Jezusa przed oczy 
(w oczy) kładziona. To musiało boleć tego ślepca, 
takie błoto w oczach... Prawda o mnie wypowiedzia-
na przez Boga i włożona mi przed oczy jest bolesna, 
ale też uzdrawiająca. Wystarczy przemyć się potem  
w Siloam (w sakramentach świętych),  i zaczynam 
widzieć. I to jest moja droga nawracania się, za którą 
dziękuję Ci, Panie.

Marta Zielińska

„Czemuż się lękasz i drżysz, 
kiedy jesteś ze mną złączona? Nie 
podoba mi się dusza, która się pod-
daje próżnym strachom (…) du-
sza, która (…) zaufała mi zupełnie 
(…) daję jej wszystko, o co prosi”. 
(Dz453)

Zdarza mi się być świadkiem, 
gdy ktoś prosi kogoś o modli-
twę. Osoby proszące nierzad-
ko pokładają ogromne zaufanie  
w wysiłku modlitewnym innych 
ludzi. Czasem zdaje się, że ich 
wstawiennictwo jest skuteczniejsze 
niż działanie samego Boga. Ksiądz, 
osoba konsekrowana, mają większą 
„władzę nad Bogiem”. Jakże błędne 
i nieprawdziwe jest takie myśle-
nie. Jezus mówi, że każdy kto jest 
z Nim jedno i ufa Mu, otrzyma 
wszystko. Zatem problem nie leży 
w modlitwie, ale w zjednoczeniu  
z Bogiem. W twojej bliskości  
z Nim. Jak ona wygląda na co 
dzień? Wielość modlitewnych 
starań powinno być pewnikiem 
głębokiej komunii z Chrystusem.  
A jednak zanosisz prośby dlatego, 
bo boisz się, że jak tego nie zrobisz, 
to nic nie dostaniesz. Pobożniej-
si zatem – twoim zdaniem – mają 
większy przystęp do Boga. Bóg ich 
wysłucha. A ciebie? Jeśli zaufasz, 
bądź pewien, że żadna twoja mo-
dlitwa nie jest obojętna Temu, któ-
ry ukochał ciebie nad życie. Nie 
wątp, nie drżyj. Jezus ciebie kocha.

Anna Korotkiewicz



Intencje  Mszalne

—   jezu, ufaM tobIe   —

niedziela 19 marca
7.30  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.30  Za parafian
9.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
9.00  +Maciej Tułowiecki – 7 r. śm.
10.30  +Józef Ofman, Kazimiera i Henryk Watras
10.30  +Zygmunt Białucha – od pracowników Urzędu 

Skarbowego w Łomży
12.00  +Jerzy Walewski
12.00  +Krystyna, Eugeniusz i zm. z rodz. Pieńkowskich
12.00  +Józef Rajkowski – z racji imienin
15.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Józefa Bronakowskiego w dn. imienin
15.00  +Tomasz Milewski i zm. z rodz. Grabowskich
18.00  +Zenon i Edward Kadłubowscy
18.00  +Józef Górski

Poniedziałek 20 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Józef, Zofia i ks. Mariusz Łaguna
9.00  +Mateusz Ruszkowski
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Helena Kowalewska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Józef i Krzysztof Grabowscy
18.00  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Alicji w dn. 

9 urodzin
18.00  +Tadeusz Gromek – 3 r. śm.
18.00  +Kazimierz Domurat – od ucz. pogrzebu
18.00  +Celina Dąbrowska
 

Wtorek 21 marca
7.00  O wypełnienie woli Bożej w życiu Grzegorza i Jes-

si oraz o pokój Boży w ich rodzinach
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  O zdrowie i błog. Boże dla Teresy
9.00  +Leokadia, Stanisław i Jerzy Grodzcy
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  O błog. Boże dla Piotra, Konrada i Pawła
15.00  +Kazimierz Ciecierski – 8 r. śm.
18.00  +Zygmunt Białucha – od ucz. pogrzebu
18.00  +Jan Kościelecki – od ucz. pogrzebu
 

Środa 22 marca
7.00  O powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  O błog. Boże i zdrowie dla Ryszarda 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  O błog. Boże dla Kasi, Ilony i Julity
15.00  W intencji Marii i jej bliskich
15.00  Wotywna za zmarłych
18.00 +Małgorzata Brodzik – od Odnowy w Duchu 

Świętym
18.00  +Henryk Szymański – od ucz. pogrzebu
18.00  +Janina Gromek – od grupy dzielenia

 czwartek 23 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Marian – 19 r. śm. i Adam – 3 r. śm. Latos
9.00  +Eugenia Klewicka
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  O błog. Boże dla Kornelii i Asi
15.00  O udaną operację i opiekę Bożą dla Nikoli i Mai
15.00  +Aleksander Krasowski
18.00  +Zygmunt Białucha – od ucz. pogrzebu
18.00  +Lucja i Julianna Sidoryk

Piątek 24 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
7.00  +Henryk i Wiesław Wierzbowscy
9.00  +Józef Chojnowski – 35 r. śm.
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
9.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00  +Danuta Włodkowska – od ucz. pogrzebu
15.00  +Zofia i Feliks Cwalina oraz zm. z rodz. Cwalina
18.00  O łaskę powrotu do zdrowia dla Aleksandra
18.00  +Dorota Jastrzębska – od ucz. pogrzebu

sobota 25 marca
7.00  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego dla 

Natalii w 7 r. urodzin
9.00  +Wiesława Dutkowska – 2 r. śm. i zm. z rodz. 

Dutkowskich i Piątków
9.00  +Małgorzata Prawdzik – od koleżanki Brygidy 

Czerwińskiej
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
15.00  +Piotr Ciborowski – od ucz. pogrzebu
15.00  +Marianna i Szczepan Święcińscy oraz Pelagia 

Grycz
15.00  +Tadeusz i Józef Magdziak
18.00  O duchowe przygotowanie do ponowienia Aktu 

Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00  +Stanisława Wądołkowska – 12 r. śm.
 

niedziela 26 marca
7.30  +Kazimierz Szymborski – greg. 
7.30  Za parafian
9.00  +Kazimierz Kuligowski – greg. 
9.00  +Małgorzata Prawdzik-Czarnecka – greg. 
9.00  +Stanisław Jurski – od Tadzi z rodziną
9.00  +Antoni Węgrowski – 32 r. śm., Alicja Tomkie-

wicz – 12 r. śm.
10.30  +Marian Krajewski – 3 miesiące od śmierci (od 

rodz. Jakuć)
10.30  +Jan, Anna i Kazimierz Żebrowscy
12.00  +Bogdan Szuba – od sąsiadów
12.00  +Barbara Boguska, Żaneta Zięba
15.00  +Marian Niedźwiecki – 7 r. śm.
15.00  +Eleonora i Wacław Pieńkowscy i ich synowie Jó-

zef i Stanisław
18.00  Dziękczynna w 45 r. ślubu Danuty i Kazimierza  

z prośbą o dalsze błog. Boże w życiu małżeńskim
18.00  Za zmarłych w marcu



Misericordia

www.smblomza.pl; fb.me/milosierdzie.lomza; e-mail: kancelaria@smblomza.pl
konto bankowe: PKO BP SA nr 53 1020 1332 0000 1502 0027 3409
Msze św. w niedziele: 730, 900, 1030, 1200, 1500, 1800; lipiec i sierpień: 730, 900, 1030, 1500, 1800, 2000

w dni świąteczne: 700, 900, 1200, 1500, 1800 , w dni powszednie: 700, 900, 1500, 1800

Kancelaria parafialna: poniedziałek – sobota w godz. 800-900 i 1630-1730, w niedziele nieczynna

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

Z życia parafii

zaprasza na
MISTERIUM PASyJNE

„...i widzę
niebo 

otwarte”
2 kwietnia 2023 r. 
niedziela, godz. 19.00

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego
w Łomży

Występują: 
Kwartet wokalny AD ALTA VOCE;
Grupa Muzyczna Gloriosa Trinita SMB Łomża;
Chór parafii Krzyża Świętego w Łomży SPES UNICA

Reżyseria: ks. Mateusz Gąsowski
Scenariusz i teksty: Sławomir Konarzewski, Teresa Kołakowska; 
Muzyka: Paweł Andruszkiewicz; Kostiumy: Anna Smosarska; 
Senografia: Kazimierz Szostak; Efekty rytmiczne: Łukasz Kotwica; 
Obrazy Drogi Krzyżowej: Kazimierz Pawłowski
Nagłośnienie, aranżacja, światło: Sound&Light Crew Piotr Trentowski

Patronat:

Pragniemy „kształtować życie mał-
żeńskie i rodzinne zgodnie z nauką 
Kościoła Katolickiego” (Jan Paweł II), 
służąc działaniom na rzecz pomocy 
dzieciom, młodzieży,  osobom z nie-
pełnosprawnościami z rodzin najuboż-
szych, potrzebującym pomocy w naszej 
parafii.

Prosimy o wpłaty 1,5% podatku na rzecz 
stoWaRzYszenIa RoDzIn KatolIcKIcH 
DIecezjI ŁoMŻYŃsKIej (sRK DŁ)
które jest organizacją pożytku publicznego
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, e- mail: srklomza@gmail.com
Adres korespondencyjny: ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 18-400 Łomża
Konto bankowe: 623 8757 02001 0006 0192 2000 0010
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rodzin-Katolickich-Diecezji
-%C5%81om%C5%BCy%C5%84skiej-104956281654153

W celu przekazania SRK DŁ 1,5% 
swojego podatku wystarczy wypełnić 
odpowiednie rubryki w rocznym zezna-
niu podatkowym (PIT - 36, PIT - 37 lub 
PIT- 28):
1. W rubryce „Numer KRS” należy wpi-
sać numer: 0000140029

2. W rubryce „Wnioskowana kwota” na-
leży wpisać kwotę , którą chcemy prze-
kazać SRK DŁ, jednak nie większą niż 
1,5% podatku należnego.

Wszystkim ofiarodawcom 
bóg zapłać!

n 08 III – Spotkanie inicjatywne 
duszpasterstwa kobiet z p. Anną 
Leszczewską.

n 12 III – Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego diecezjalnym cen-
trum modlitwy za papieża Fran-
ciszka w ramach akcji „Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego”. 
Comiesięczne spotkanie liderów  
i członków Ruchu GT z Łomży


