


Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 

Ks. Prałat mgr Zygmunt Żukowski 
Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP 

w Ostrołęce 

Dzisiejszy obraz parafii 
l. 
Z dniem 1 września 1978 r , dekretem Ks. Biskupa Łomżyńskiego Mi-

kołaja Sasinowskiego Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Ostrołęce została podzielona. Na mocy dekretu utworzono parafię przy 
kościele pokłasztornym pw. Św. Antoniego. Celem podziału były względy 
duszpasterskie - lepszego oddziaływania na wiernych. Ostrołęka bowiem po 
utworzeniu województwa w 1975 r. - rozrastała się. 

Dnia 1 lipca 1993 r dekretem Ks. Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paet-
za znów Parafia Nawiedzenia NMP uległa nowemu podziałowi i zmianom 
swoich granic terytorialnych. Wioski, które dotychczas przynależały do Pa-
rafii, w większości przydzielone zostały do nowych parafii w Łęgu Staro-
ścjńskim i w Olszewie Borkach oraz do sąsiednich parafii: Lelis, Nowa Wieś 
i Zebry Perosy. Natomiast w mieście Ostrołęka, granice Parafii określone 
zostały nowym podziałem, który istnieje obecnie. 

Parafia liczy obecnie 11.000 wiernych. Trudno jest określić ilu jest nie-
wierzących. Z pewnych obserwacji duszpasterskich przyjmuje się , że oko-
ło 60 osób może być na granicy zobojętnienia w wierze. Zaledwie kilkana-
ście, bo 13 osób , jest innego wyznania. 

We mszy świętej niedzielnej uczestniczy regularnie około 35 % parafian, 
jak wynika z obliczeń dokonywanych dwukrotnie w ciągu roku. Do Komu-
nii św. Wielkanocnej na 9.700 osób wierzących i zobowiązanych, nie po-
twierdziło przez zwrócenie kartki spowiedzi wielkanocnej około 800 osób. 
W ciągu roku 1998 wydano 195 tysięcy Komunii św. 

Konkubinatów, czyli związków nie sakramentalnych jest 128. Rozbi-
tych małżeństw - 124. 

2 
Stowarzyszenia i grupy apostolskie w parafii 
Niektóre z nich mają już długą tradycję w całym Kościele i w tutejszej Pa-

rafii. Natomiast - zwłaszcza stowarzyszenia - mają dość krótką tradycję i po-
wstały w okresie ostatnich dziesięciu lat. Są nimi: Stowarzyszenie „Pokój i Do-
bro", które patronuje od założenia Liceum Społecznemu (mieści się w domu 
parafialnym) oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (Prezesem Oddziału 
Dekanalnego i Koła Parafialnego jest p. Hanna Samsel - lekarz stomatolog. 
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Bractwo Św. Maksymiliana Marii Kolbe czyli Ruchu Trzeźwości istnieje 
i rozwija się przy Parafii od siedemnastu lat. Z niego wyłonił się i powstał 
Klub AA w Ostrołęce. 

Czynne, z dużą tradycją od zarania istnienia Parafii, są Koła Żywego 
Różańca w liczbie 62 (czyli ponad 900 osób należących). Rozwijają się gru-
py modlitewne - adoracji Najświętszego Sakramentu, Kręgi Rodzin czy 
grupa procesyjna. Młodzież angażuje się w grupach Oazowych, w Służbie 
Liturgicznej Ołtarza oraz w Promykach Niepokalanej. Parafię w jej zarzą-
dzaniu wspiera Rada Parafialna i Duszpasterska oraz Ekonomiczna będą-
ca w ścisłej łączności z proboszczem parafii. 

3. 
Działalność charytatywna 
Pracę charytatywną w Parafii prowadzą w imieniu Proboszcza - Siostry 

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (Szarytki) . W Ostrołęce były one od 
1904 r do 1952 r (kiedy to za czasów komunistycznych zostały pozbawione 
pracy w Szpitalu Powiatowym w Ostrołęce).Wznowiły swą pracę 
w 1985r. zajmując się nauczaniem religii, a jedna z Sióstr zajmuje się dzia-
łalnością charytatywną. Prowadzi posługę, zwłaszcza wobec ubogich rodzin, 
szczególnie wielodzietnych. Organizuje pomoc dzieciom np. w zakupie 
podręczników szkolnych. Inne formy pomocy to: rozdawnictwo odzieży, pa-
czek świątecznych oraz stała, comiesięczna pomoc rodzinom uboższym 
przez wydawanie im produktów żywnościowych. Fundusze na działalność 
taką pochodzą głównie z parafii, z prywatnych darowizn (skarbonka w ko-
ściele) i z różnych hurtowni. Pozostaje w łączności z Caritas Diecezjalną 
oraz ze służbami miejskimi naszego miasta. 

4. 
Szczególne duszpasterstwo 
Ludzie chorzy są w szczególnej trosce Parafii i duszpasterzy. Do nich, 

tzn. do tych, którzy pozostają w domach księża przychodzą w każdym mie-
siącu w pierwsze piątki z Komunią świętą (około 60 osób). Organizowany 
jest dzień chorych przy parafii - 11 lutego w święto Matki Boskiej z Lourd 
(Międzynarodowy Dzień Chorych) oraz podczas adoracji tygodniowych 
w Parafii (28-30 VII) i w czasie rekolekcji czy misji. 

Opieką szczególną otaczani są chorzy w Szpitalu Specjalistycznym w po-
słudze Kapelana Szpitala, który jest również duszpasterzem Służby Zdro-
wia (personelu medycznego). 

Kapłan wyznaczony z parafii spełnia posługę Kapelana w Areszcie Śledczym. 
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5. 
Biblioteka 
Pomocą w duszpasterstwie parafialnym jest biblioteka prowadzona przy 

Parafii w budynku, w którym mieści się również Liceum Społeczne. Biblio-
teka posiada 3 865 książek. Spora część książek pochodzi od ofiarodawców. 
Wypożyczają najczęściej: studenci, katecheci, uczniowie oraz wielu, zwłasz-
cza starszych, parafian. 

6. 
Młodzież 
W duszpasterskiej posłudze osobny rozdział stanowi praca z młodzieżą: 

w szkołach, w grupach młodzieżowych, w pielgrzymkach (również pie-
szych)i innych. Są przy kościele zespoły chóralne i schole. Organizowane są 
konkursy piosenki religijnej i konkursy poetyckie. Duszpasterstwo parafial-
ne wspierane jest w tym przez chóry i zespoły szkół ostrołęckich, zespoły 
muzyczne i Orkiestrę Straży Pożarnej. 

7. 
U progu trzeciego tysiąclecia Kościół cały i ten lokalny jako parafia jest 

świadomy tego, że jest ludem Bożym pielgrzymującym do Boga i Ciałem 
Mistycznym Chrystusa. Kładzie więc nacisk i akcent na duchowy wymiar -
zgodnie z Konstytucją dogmatyczną o Kościele Soboru Watykańskiego II. 

W tym duchu - z troską i nadzieją - przeżywamy Jubileusz 600-lecia Pa-
rafii u progu III 1000-lecia,podejmując nowe zadania włącznie z rozbudo-
wą kościoła farnego, wczuwając się w potrzeby duszpasterskie na czasy 
dzisiejsze. 

... mój kościół 
stojący 
pośród 
wiatrów historii... 

Sześć setletnie 
płomienne iskry zniszczenia 
nie zdołały 
przekroczyć 
progu 
świątyni Pana -
- Fary... 

W Tobie 
Faro 
natchniona milczeniem moc 
przepełniona 

Mój Kościół 
sześcioma wiekami 
doświadczeń 
holem 
i chaosem 
wojen 

i pożarów ... 

Pośród 
zielonych gałązek 
wierzh płaczących 
wskrzeszonych 
podmuchem wiatru 
stoisz 
ma nieśmiertelna świąty-
nio... 
...gdzie w głębi 
ołtarza 

spływa 
światło 
ku wznoszeniu się 
kielichowi wina 
niosąc 
ze sohą Riłs Przeistoczenia... 

...gdzie każdy człowiek 
w świętym 
kawałku chleba 
odnajduje 
swą duszę 
i człowieczeństwo... 

Godło: Lew 
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Watykan, 10 września 1999 r. 
S E K R E T A R I A T S T A N U 

SEKCJA PIERWSZA • SPRAWY OGÓLNE 

Czcigodny Księże Prałacie, 

Jego Świątobliwość Jan Paweł II zosta) poinformowany o obchodach jubileuszu 
600-lecia istnienia parafii pw. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny w Ostrołęce, jakie 
będą miały miejsce w dniach 3 - 1 0 października 1999r. 

«Parafia, która - według określenia Soboru Watykańskiego - jest "jak komórka" 
diecezji, jest środowiskiem, w którym chrześcijanin powinien słyszeć wezwanie Boże 
skierowane ku niemu, przyjąć je i realizować; i w tym jest z pewnością wspierany 
przez wiarę i przez życie wiary całej wspólnoty parafialnej. Życie wiary, które bierze 
swój początek w rodzinie aktywnie włączonej w parafię, rozwija się od Chrztu aż do 
spotkania z Chrystusem w śmierci, dzięki ścisłej współpracy pomiędzy rodziną i 
parafią, mającej na celu formację chrześcijanina świadomego i dojrzałego» (14 stycznia 
1979). Te słowa Ojca Świętego wyznaczają perspektywę dla życia parafii zarówno 
nowych, jak i cieszących się długą tradycją. Ojciec Święty wyraża nadzieję, że 
jubileusz parafii w Ostrołęce stanie się okazją do odnowy życia duchowego w 
rodzinach i nawiązania ściślejszej współpracy dla umocnienia wiary wszystkich 
parafian. 

Jego Świątobliwość poleca Bogu w modlitwie Księdza Proboszcza i Wiernych 
parafii. Wszystkim też udziela Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Z wyrazamwszacunku 

Arcybiskup Giovanni B. Re 
Substytut 

Przewielebny Ksiądz Prałat 
Ks. Zygmunt ŻUKOWSKI 
Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii 
pw Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny 
ul. Szwedzka 2 
07-400 Ostrołęka 
POLONIA 
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