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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

i v  n i e d z i e l a  w i e l k i e g o  p o s t u  -  r o k  a

tyfikować się z tym człowiekiem i jego problemami. 
Podobnie jak jego ślepota fizyczna utrudniała mu sa-
modzielne życie w wolności, tak nasza ślepota ducho-
wa utrudnia nam znalezienie drogi do Boga. Brakuje 
nam światła do kroczenia w miłości i świętości, a Bóg 
wydaje się bardzo daleki.

Jezus dojrzał samotność i cierpienie tego człowieka 
i wyszedł mu naprzeciw. Przyłożył błoto do jego oczu 
i polecił mu obmyć się w sadzawce Siloe. I oto czło-
wiek, który nigdy wcześniej niczego nie widział, „wrócił 
widząc”. Zobaczył swoich rodziców i ulice Jerozolimy 
– a także szyderców debatujących nad jego uzdrowie-
niem. A przede wszystkim zobaczył Jezusa! I chociaż 
zajęło mu to trochę czasu, rozpoznał w Jezusie swego 
Pana i oddał Mu cześć.

Ten sam Jezus, który uzdrowił niewidomego na ciele, 
obmył każdego nas z grzechu i uzdrowił z duchowej 
ślepoty w wodach chrztu. Nie potykamy się już w ciem-
ności – prowadzi nas Jezus, Światłość Świata! Nie mu-
simy już ze wstydem ukrywać swoich grzechów – one 
zostały przebaczone! Nie jesteśmy już samotni – każdy 
i każda z nas jest dzieckiem Boga i należy do Jego 
rodziny!

Doświadczamy jeszcze wprawdzie uporczywych skut-
ków grzechu, ale Jezus codziennie daje nam widzieć 
coraz jaśniej – a z czasem pokona wszelką ciemność. 
Radujmy się, bo Jezus otworzył nam oczy.     Anonim 
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Dzisiejsza Ewangelia wydaje się prostym opisem 
cudu. Zawiera jednak bogactwo treści, które dostrze-
żemy, jeżeli, jak niewidomy mężczyzna, pozwolimy, by 
Jezus otworzył nam oczy.

Zauważmy, że człowiek ten urodził się niewidomy. 
Nie był w stanie zobaczyć twarzy swojej matki, światła 
ani wschodu słońca. Przez całe swe życie widział jedy-
nie ciemność i był to stan nieodwracalny.

Ponieważ wszyscy urodziliśmy się ze ślepotą grze-
chu pierworodnego, możemy w pewien sposób ziden-
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19 III   2023 NIEDZIELA (J 9, 1-41) 
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Ks. Prałat Józef Wyzner – intencja od rodzi-
ny Jankowskich - rezerwacja
900 Pro populo – ks. poza parafią  
900 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1030 śp. Emilka Trzeszczkowska – 12 rocznica 
śmierci 
1030 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla 
małżeństw uczestniczących w Kawiarenkach 
Dialogowych 
1200 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
dla dzieci z Róży Świętego Józefa
1200 O błogosławieństwo Boże zdrowie opiekę 
Matki Bożej i potrzebne łaski dla Józefa w 60 
rocznicę urodzin oraz dla całej Jego rodziny – ks. 
poza parafią
1600 śp. Felicja, Józef, Antoni
1800 śp. Józef, Franciszka i Józef
20 III 2023 PONIEDZIAŁEK (Mt1,16.18-

21.24a)
630 śp. Kazimierz Kapłan w 2 rocznicę śmierci
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Maria i Wacław Wyszkowscy
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska – Ks. 
Piotr poza parafią
1800 śp. Irena i Władysław Wyszyńscy  

21 III 2023 WTOREK (J 5,v1-16)
630 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska – Ks. 
Piotr poza parafią
700 śp. Eugenia Markowska
1800 śp. Jadwiga Kłoskowska int od sąsiadów
1800 śp. Sławomir Leśniewski w 9 rocznicę śmier-
ci, Kazimiera, Józef

22 III 2023 ŚRODA (J 5, 17-30)
630 śp. Zmarłych z rodziny Boreckich   
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Mieczysław Hołowienko intencja od 
uczestników pogrzebu
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
1800 śp. Zofia i Piotr, zmarłych z rodziny Grzesz-
czuków – Ks. Piotr poza parafią

23 III 2023 CZWARTEK (J 5, 31-47)
630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska
700 śp. Jadwiga Kłoskowska intencja od uczestni-
ków pogrzebu – Ks. Piotr poza parafią 
1800 śp. Aleksander Topczewski – 9 rocznica 
śmierci, Anna Topczewski, Marek
1800 śp. Stanisława(k) , Marian i Zdzisław Łapiń-
scy

24 III 2023 PIĄTEK (J 7, 1-2. 10. 25-30)
630 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Stanisława Łapińska – intencja od rodziny 
Stetyszyn, Roszkowskich
700 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska

700 Pro populo z 26 III 23 – Ks. Piotr poza para-
fią
1800 O łaskę wiary, sakrament Chrztu świętego 
dla Katarzyny - rezerwacja

25 III 2023 SOBOTA (Łk 1, 26-38)
700 śp. Marian i Janina w 10 rocznicę śmierci Ma-
riana
900 śp. Antonina i Józef, Jadwiga i Stanisław Ła-
pińscy
1030 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej zdrowie w rodzinie Łupińskich 
1600 śp. Kazimierz Łapiński oraz Eugeniusz i Jó-
zef w 50 rocznicę śmierci Kazimierza
1800 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
1800 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska

26 III   2023 NIEDZIELA (J 11, 1-45) 
700 śp. Ryszard Falkowski – gregoriańska
700 śp. Feliks Falkowski – 12 rocznica śmierci
900 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-
żej i zdrowie dla Stanisława Łapińskiego w 80 
rocznicę urodzin
1030 śp. Emilka Trzeszczkowska – 12 rocznica 
śmierci 
1030 śp. Zdzisław Bieliński – gregoriańska 
1200 Msza święta w 70 rocznicę procesu Kazi-
mierza Kamieńskiego Huzara i Jego żołnierzy
1200 śp. Krzysztof Kapitan - rezerwacja 
1200 śp. Józef i Antoni w 45 rocznicę ich śmierci 
– ks. poza parafią 
1600 śp. Ireneusz Kowalczyk w 10 rocznicę 
śmierci
1800 śp. Marianna i Piotr Szczęśni

● Dziękujemy ks. Markowi Muzykowi za wygłoszone Sło-
wo Boże i wspólną modlitwę.
● Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana nie-
dzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej 
nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście 
w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Ra-
duj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości 
jest różowy kolor szat liturgicznych. To znak, że zbliżamy 
się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania miste-
rium paschalnego Jezusa Chrystusa.
● Z racji na to, że niedziele Wielkiego Postu nie dopuszczają 
uroczystości i wspomnień, uroczystość Świętego Józefa Ob-
lubieńca Najświętszej Maryi Panny przeniesiona jest z dnia 
dzisiejszego na dzień jutrzejszy. Zapraszamy więc jutro na 
wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca 
Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin 
oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konają-
cych. Uroczystość św. Józefa to dzień imienin ks. Józefa 
Łupińskiego, solenizantowi życzymy Bożego błogosławień-
stwa, opieki Matki Bożej i św. Józefa w posłudze kapłań-
skiej i akademickiej.
● Dzisiejszą niedzielą pod hasłem: „Troska o życie od po-
częcia wychowaniem do pokoju”, rozpoczynamy Tydzień 
Modlitw o Ochronę Życia. W sobotę w uroczystość Zwia-
stowanie Pańskiego będziemy obchodzili Dzień Świętości 
Życia. Wzywając orędownictwa Maryi, polecajmy Bogu 
każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte oraz 
osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i po-
mocą. Msze św. w tym dniu o 700, 900, 1030, 1600 i 1800. Uro-
czystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modli-
twą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. 
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawia-
niu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy 
w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można 
dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Ta-
kie zobowiązanie będzie można podjąć uroczyście podczas 
każdej Mszy Świętej. W zakrystii są do wzięcia deklaracje 
Duchowej Adopcji i Księga Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego. Wpisane w nią nasze imiona i nazwiska będą pięk-
nym świadectwem obecności w naszej parafii ludzi dobrej 
woli, zabezpieczających modlitwą życie tych dzieci, którym 
zabrakło miejsca i miłości w sercach matek już u samego 
początku ich istnienia.
● Modlitwa za życie każdego poczętego człowieka jest 
wyrazem miłości, a zarazem dostępną dla każdego formą 
zaangażowania w jego obronę. Instytucje kościelne służą 
swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i 
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W 
naszej Diecezji istnieje: Fundusz Obrony Życia, Specjali-
styczna Poradnia Rodzinna, Telefon Zaufania (numer: 698 
761 737), Hospicjum Perinatalne, dwa Okna Życia (Łomża 
– ul. Dworna 32 i Ostrołęka – ul. Szwedzka 2a) oraz Dusz-
pasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Łomży 
w Parafii pw. św. Andrzeja Boboli i w Ostrołęce w Para-
fii pw. św. Franciszka. Więcej informacji na stronie: www.
duszpasterstwo.rodzin.lomza.pl
● Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopost-
nych; Gorzkie Żale w niedzielę o godzinie 1730. Droga krzy-
żowa w piątek o godzinie 1700. Przypominamy, że za udział 
w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod 
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zwykłymi warunkami, czyli stan łaski, przyjęcie Komunii 
Świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 
● Tradycyjnie w przyszłą – piątą niedzielę wielkiego postu, 
w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, 
które poprowadzi Ks. Jacek Kotowski – Diecezjalny Dusz-
pasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej. Do spowiedzi pod-
czas rekolekcji zapraszamy w poniedziałek, wtorek i środę, 
w tych dniach będziemy wspomagani przez spowiedników 
z sąsiednich parafii. W środę na Mszę świętą o godzinie 1130 
i na specjalne nabożeństwo, zapraszamy chorych i osoby w 
podeszłym wieku. W rekolekcje Msze święte w niedzielę w 
porządku niedzielnym, na Mszę o 1200 zapraszamy wszyst-
kie dzieci naszej parafii. W poniedziałek, wtorek i środę, 
Msze święte o 700, 900, 1130, 1600 i 1800. Ofiary składane na 
tacę w ostatnim dniu rekolekcji będą naszym podziękowa-
niem kaznodziei za trud głoszenia słowa.
● W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godzinie 1200 
nastąpi złożenie kwiatów podtablicą upamiętniającą rocz-
nicę procesu Huzara i jego żołnierzy, następnie w Sali św. 
Józefa inscenizacja procesu mjr Kazimierza Kamieńskiego 
i jego współoskarżonych. 
● W przyszłym tygodniu w piątek po naszych rekolekcjach 
parafialnych będziemy gościć Zespół „SANCTUS” z Gdań-
ska. W ich wykonaniu po Mszy o godzinie 1800 będziemy 
uczestniczyć w Drodze Krzyżowej wierszem śpiewanej i w 
koncercie pieśni wielkopostnych i pasyjnych na które już 
teraz serdecznie zapraszamy. W tym dniu nie będzie Drogi 
Krzyżowej o godzinie 1700, a jedynie po Mszy wieczornej 
o 1800.
● Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najwięk-
sze i najładniejsze palmy wykonane własnoręcznie. Palmy 
mogą być wykonywane rodzinnie lub w kilka osób. Roz-
strzygnięcie konkursu odbędzie w niedzielę palmową na 
Mszy świętej o godzinie 1200.
● Z najbliższej soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z 
zimowego na letni, zegary przesuniemy o godzinę do przo-
du.
● W Wielkim Poście Kościół zachęca do podejmowania 
dzieł miłosierdzia, w tym szczególnym możemy złożyć na-
szą wielkopostną jałmużnę uchodźcom z Ukrainy. 
● Zachęcamy, również do składania ofiar na kwiaty do 
dekoracji Grobu Pańskiego. Niech dobry Bóg wynagradza 
wszelką hojność swoim błogosławieństwem.
● Zachęcamy by sakramentu pokuty i pojednania nie odkła-
dać na ostatnią chwilę przed świętami. W naszej świątyni 
spowiedź jest codziennie minimum 15 minut przed każdą 
Mszą Świętą. Podczas Mszy nie zawsze będzie kapłan po-
sługujący w konfesjonale, szczególnie w dni powszednie.
● Przypominamy, aby zamówione intencje Mszy opłacać 
minimum dwa tygodnie przed terminem odprawiania.
● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na 
potrzeby parafii, za te składane na coniedzielną tacę, indy-
widualnie, przez ofiaromat, na konto bankowe czy w posta-
ci kamiennych tabliczek. 
● Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Michał Lute-
rek kawaler parafii św. Józefa w Świdniku i Joanna Roman 
panna parafii naszej – zapowiedź II; – ktokolwiek wiedział-
by o przeszkodach zachodzących miedzy tymi osobami 
zobowiązany jest w sumieniu o powiadomieniu Kancelarii 
Parafialnej.


