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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
DAJ MI PIĆ J 4, 5-42

To zdanie może być również skierowane do 
nas. Jezus pragnie, abyśmy ofiarowali Mu to, co 
mamy. To mogą być właśnie nasze rany, słabości, 
troski i radości. On wie co nas boli i chce nas ule-
czyć. W zamian za wiarę, zaufanie ofiaruje nam 
życie wieczne z  zaspokojonym wszelkim pra-
gnieniem. „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we 
Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło 
pismo: rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. 
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać 
wierzący w Niego” (J 7,37-39). [www.onjest.pl]

Jakie jest najgłębsze pragnienie mojego ży-
cia? Czy w modlitwie potrafię wyrazić przed Bo-
giem moje pragnienia? Czy Jezus jest dla mnie 
źródłem wody żywej, z której czerpię wiarę, na-
dzieję i miłość? Czy w swoim życiu rozpoznaję 
najwspanialszy dar, którym obdarowuje mnie 
Bóg za darmo – dar życia wiecznego? Czy po-
trafię innym przekazywać moje doświadczenie 
spotkania z Bogiem żywym? Czy moja wiara 
prowadzi mnie do spotkania z mym Zbawicie-
lem i Dawcą szczęścia? [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Św. Augustyn, biskup: Posłuchaj bowiem  
w końcu, kto prosi, aby mu dano pić: „Jezus odpo-
wiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wie-
działa, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj mi się napić 
- prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. 
Prosi o napój i obiecuje napój. Jest w potrzebie jak 
ten, który ma przyjąć, a równocześnie jest obficie 
zaopatrzony, jak ten, co będzie innych nasycał.  
„O, gdybyś znała, powiada, dar Boży!” Darem Bo-
żym jest Duch Święty. Na razie mówi On do nie-
wiasty skrycie, zaraz jednak wejdzie do jej serca. 
Prawdopodobnie już ją poucza.

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego mi-
łosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako le-
karstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, 
przyjmij nasze pokorne przyznanie się do prze-
winień, które obciążają nasze sumienia, i po-
dźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W tym tygodniu z racji Rekolekcji nie będzie 
spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. xIJ

Prymas kardynał Stefan Wyszyński:  
O spowiedzi

Porównajmy rozmowę Chrystusa z niewiastą i naszą rozmowę z ka-
płanem w konfesjonale. Milczy Chrystus słuchający oskarżeń, szukający 
usprawiedliwienia przed oskarżycielami, i milczy w konfesjonale kapłan 
słuchający jak ty się oskarżasz. Może nieraz mówisz twemu sędziemu, któ-
ry zasiada tam w imię Chrystusa: Ksiądz mnie nie zna, nie rozumie. To 
gorzej wygląda, nie umiem tego powiedzieć. – Kapłan w konfesjona-
le milczy, bo główną zaletą dobrego spowiednika jest to, że umie spokoj-
nie wysłuchać, dając człowiekowi możność wypowiedzenia się. Ty sam siebie oskarżasz.  
A co słyszysz? … Nieraz może gorszysz się , że otrzymałeś tak małą pokutę. Ale program ci wskazany 
jest wielki: „Idź w pokoju i nie grzesz więcej”. Tym kończy się twoja rozmowa w konfesjonale z kapła-
nem. I tym zakończył Chrystus swoją rozmowę z niewiastą.

 Myślisz może: „Jak mało mi Kościół powiedział”. A przecież to jest tak dużo! Bo gdy ci powiedział: 
„Idź w pokoju” – przez to powiedział: Przywróć Boga twemu życiu i twojej duszy. Pamiętaj, że jesteś 
dzieckiem Bożym. Nieustannie stoisz w obliczu Boga. On jest przy Tobie i patrzy na Ciebie. Mogą Cię 
wszyscy opuścić, On Ciebie nigdy nie opuści...

„Idź i nie grzesz”, to znaczy również: Przywróć Chrystusa Zbawcę, który jest dla Ciebie Drogą, Prawdą 
i Życiem, twojej bezsile. Stoisz może przed Nim, tak jak stała przed Chrystusem biedna kobieta. Ale On 
wobec Ciebie zachowuje się również dyskretnie i mówi: „Nikt Cię nie potępił... i Ja cię nie potępiam”.

Nauka o Sakramencie Pojednania, została wygłoszona do lekarzy w Warszawie, dn. 28 marca 1971 r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w parafii pw. św. Józefa w Siedlcach 
w dniach 17-19 marca 2020 r.

Temat: Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. J 6,51
Wtorek: Celebracja Eucharystii
Środa: Naśladowanie Eucharystii
Czwartek: Św. Józef człowiekiem Eucharystii
Wszystkie rozważania skupione wokół Eucharystii jako rzeczywistości celebrowanej we wspól-

nocie Kościoła i naśladowanej w codziennym życiu; oraz św. Józef jako człowiek Eucharystii
We wtorek (17 III), środę (18 III) i czwartek (19 III) Msze Święte z nauką rekolekcyjną  

o godz. 6.30, 9.00, 11.00, 16.00 (z szczególnym udziałem dzieci), 18.00 (ze szczególnym 
udziałem młodzieży), 20.00. 

Sakrament pokuty i pojednania ok. pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętych.
Od 12.00 do 15.30 będzie adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
19 marca przeżywamy odpustową uroczystość św. Józefa. Główna Msza święta będzie o 18.00. 
Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. dr Paweł Wiatrak.

Zagrożenie koronawirusem
Komunikat Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce  
o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawią-
zaniu do komunikatów Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski podejmuje-
my decyzję o wprowadzeniu prewencyj-
nych środków ostrożności w sytuacji za-
grożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom 
chorym i potrzebującym, nawet w czasach 
epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii 
oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz 
życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 

par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomen-
dujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dys-
pensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa 
we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następu-
jącym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, ka-

tar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz doro-

słym, którzy sprawują nad nimi bezpośred-
nią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zaraże-
niem.                          Dokończenie na str. 5
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Post w tradycji Kościoła
Post to nie tyle redukcja wagi,  
ale przede wszystkim nowy START w Twoim życiu

Post to chwilowa rezygnacja z rzeczy dobrych, zapomnienie o sobie, 
własnej wygodzie – ma źródło w nawróceniu serca.

W tradycji Kościoła wyróżniamy post ścisły i wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych.

Ścisły post (tylko jeden posiłek do syta i 2 skromne posiłki) obowią-
zuje dwa razy w roku – w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Obejmuje on 
wiernych między 18. a 60. rokiem życia, z wyjątkiem chorych. Wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych praktykuje się również w Środę Po-
pielcową i Wielki Piątek, a ponadto w każdy piątek w całym roku, o ile nie 
przypada tego dnia uroczystość w znaczeniu liturgicznym. Oznacza to, że 
każdy wierny po ukończeniu 14. roku życia aż do śmierci we wspomniane 
dni nie powinien spożywać potraw mięsnych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę także na post eucharystyczny, 
związany z przygotowaniem do przyjęcia Komunii św. oraz na obowiązek 
powstrzymywania się od zabaw w Wielkim Poście.

Post ma zawsze charakter religijny, jest środkiem uświęcającym, oczysz-
czającym także w innych wyznaniach czy filozofiach. Kluczowa jest zawsze 
intencja: dlaczego albo dla Kogo podejmujemy wyrzeczenia. W czasie Wiel-
kiego Postu podejmujemy różne wyrzeczenia, takie jak np.: zmiana potraw 
mięsnych na rybne lub jarskie, rezygnacja z czekolady, obejrzenia ulubio-
nego serialu, surfowania po Internecie, korzystania przez dzień z telefonu 
komórkowego. Jeśli czynimy to z miłości do Jezusa, który cierpiał i umarł 
dla naszego zbawienia, łączymy nasz trud z Jego bólem, odrzuceniem, 
wyszydzeniem, pragniemy Go naśladować, wtedy pościmy. Przez umar-
twienie kierujemy nasze ciało, ducha, intelekt, wolę, emocje na Boga. Wte-
dy uczymy się jak zwyciężać egoizm, ociężałość czy lenistwo. Umartwie-

nie ciała ma pomóc  
w rozmyślaniu nad 
własnym postępowa-
niem, może też prowa-
dzić do żalu za grzechy.  
O tym, jak mamy po-
ścić, mówi Chrystus: 
Kiedy pościcie, nie 
bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać 
ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.  
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom 
pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój,  
który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6, 16-18).

Jak każda zewnętrzna praktyka religijna post (umartwienie) powinien 
mieć swoje źródło wewnątrz człowieka, w jego nastawieniu duchowym. 
Kiedy podejmujemy post jako taki, to nie robimy tego, by podobać się 
sobie samemu, przeciwnie, poszcząc podejmujemy wysiłek przeciw sobie 
po to, żeby umieć bardziej podobać się Panu Bogu.

Współcześnie świat zastąpił post dietą i przejął nad nią kontrolę. Dieta 
jest nastawiona na zdrowie, jest czymś co służy mojemu ciału zwłaszcza, 
gdy jedzeniem niejednokrotnie się trujemy, jeśli jemy za dużo lub nie-
zdrowo. Wtedy jest czymś dobrym, potrzebnym mojemu organizmowi. 
Ale jednocześnie dieta w swej istocie jest skoncentrowaniem uwagi na 
samym sobie, na swoim wyglądzie. Dlatego, jeśli zbyt dużo uwagi po-
święcamy diecie, a zaniedbujemy post może stać się ona czym pogań-
skim. Bo “w zdrowym wypielęgnowanym dietą ciele “zdrowy duch” może 
oznaczać wyłącznie dobre samopoczucie i w tym zdrowym ciele może nie 
być już miejsca dla Boga? (AZ)

Problem uzależnień
Środowisko rodzinne jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem 

wychowawczym i socjalizująco znaczącym dla dziecka. To tam uczy się 
ono zachowań, postaw, poznaje wartości i ich hierarchię. Co wobec tego 
powinni robić rodzice w tym pierwszym etapie życia dziecka?

l Uczyć podstawowych norm i zasad funkcjonowania spo-
łecznego – zaczynając od norm społecznie uznawanych za ważne 
– mówienia dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę i przepraszam. 
Ze słowem przepraszam wiąże się też ciekawe zjawisko. Dzieci bardzo 
szybko pojmują, że słowo przepraszam staje się wytrychem – słowem 
klucz, które załatwia wszystko, a czasem może nawet zniwelować prze-
widziane przez rodziców konsekwencje. Taka magiczna różdżka w ręku 
dziecka, która działa tak – narozrabiam, mówię przepraszam i wszystko 
jest ok. Niestety bardzo często dzieci nie wiedzą za co przepraszają, co jest 
tym źródłem konfliktu z rodzicami, a w efekcie nie uczą się tego, czego 
powinny się unikać i błąd, czy też negatywne zachowanie powtarzają po 
raz kolejny. Niezmiernie istotne jest zawsze znaleźć chwilę czasu, zejść 
do pozycji dziecka i patrząc w oczy wytłumaczyć, co w zachowaniu, któ-
re zaobserwowaliśmy nie podobało nam się i z jakiego powodu, a także 
wskazać jakie jest poprawne – pożądane zachowanie.

l Włączać dzieci do obowiązków – każde dziecko od najmłodszych 
lat powinno poznawać i uczyć się obowiązków na miarę jego możliwo-
ści. To przede wszystkim uczy podstawowych umiejętności życiowych, 
zadbania o siebie. Innym argumentem potwierdzającym słuszność na-
uki obowiązków jest fakt, iż wówczas młody człowiek uczy się pewne-
go rodzaju odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Tak więc jeśli 
dziecko potrafi zanieść miskę z chipsami na kanapę przed telewizor,  
z całą pewnością będzie potrafiło zanieść swój talerz z kanapkami do stołu,  
a następnie po zjedzonym posiłku odnieść do kuchni. Jeśli potrafi zdjąć  
z siebie ubranie i rzucić je na podłogę, to z całą pewnością będzie potra-
fiło to ubranie wrzucić do kosza z brudną bielizną itd. 

l Poświęcać czas i uwagę – na początku, kiedy maluch się pojawia  
w rodzinie skupia na sobie całą uwagę rodziców i otoczenia. Wraz  
z upływem czasu i nabywaniem nowych umiejętności, kiedy maluch już 
potrafi zająć się sobą rodzicom łatwiej jest redukować poświęcany dziec-
ku czas, bo przecież nauka samodzielności, w tym samodzielnej zabawy 
jest ważną umiejętnością. Nie oznacza to jednak, że potrzeby dziecka  
w kontekście kontaktu z rodzicem zmniejszają się. Nadal potrzebuje ono 

rodziców i czasu poświęconego na jakościowy kontakt. Szczególnie waż-
ne są te momenty, kiedy czasem trzeba się oderwać od swoich domo-
wych czynności, by zwrócić uwagę na coś, co zdaniem dziecka jest w tej 
chwili priorytetem. Nie oznacza to, że mamy rzucać wszystko i zwrócić 
uwagę na malucha, ale wyznaczyć realny czas, w którym będziemy mogli 
mu tą uwagę ofiarować. Warto potraktować to jako inwestycję w siebie. 
Chcemy przecież, żeby dzieci na stare lata wracały do nas z chęci i miłości, 
a nie jedynie z poczucia obowiązku.

l Wyznaczać granice i wyciągać konsekwencje – stawiać kon-
kretne wymagania, wyznaczać granice, w których dziecko porusza się 
samo, a kiedy my jako rodzice wkraczamy, a także wyznaczać konsekwen-
cje. Z konsekwencjami i ich przestrzeganiem jest tak, że równie łatwo co 
postawić ich wiele, jest doprowadzić do ich unieważnienia. Wystarczy raz 
pokazać dziecku, że udało mu się daną zasadę złamać bez konsekwencji, 
a ono to zapamięta i w przyszłości wykorzysta. Dlatego ze stawianiem 
konsekwencji łączy się szereg warunków:
•	powinny być wypowiedziane, a najlepiej spisane w miejscu widocznym 

dla domowników wraz z zasadami, których dotyczą;
•	powinny być realne do sprawdzenia – lepiej dać jedną konsekwencję, 

sprawdzalną w krótkim czasie, a nie rozbudowany wachlarz, który roz-
ciąga się czasowo. Jesteśmy w stanie sprawdzić i konsekwentnie utrzy-
mać w mocy zakaz korzystania z komputera przez dobę czy weekend, 
natomiast tygodniowe zakazy zostaną złamane po powrocie dziecka ze 
szkoły i słowach: Mamo, a Pani kazała wyszukać w Internecie. 

•	powinny być nieuniknione – jeśli tak zostało postanowione, to musimy 
wskazaną konsekwencję wyciągnąć.
Wiele z tych zasad powielamy w późniejszych etapach wychowania, 

ale warto pamiętać, że każdy okres rozwojowy rządzi się własnymi pra-
wami, a zachowania rodziców w tym kontekście powinny być dostoso-
wane do możliwości dziecka. 

Zapyta ktoś, gdzie w tym wszystkim jest profilaktyka. Właśnie  
w nauce umiejętności życiowych. Pierwszych i podstawowych.  
To w umiejętnościach i zaspokojonych potrzebach leży klucz przeciwdzia-
łania uzależnieniom. 

(Katarzyna Marciniak-Paprocka Pełnomocnik Prezydenta  
ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Urzędzie Miasta Siedlce)
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św.,   

serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

Poniedziałek 16 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (2 Krl 5, 1-15a)
Uzdrowienie Naamana w wodach Jordanu

Psalm (Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3cd))
Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze

Ewangelia (Łk 4, 24-30) Jezus został posłany do wszystkich ludów
6.30 1. + Mariannę, Henryka i zm. z ich rodzin – of. syn

2. + Za zm. z rodz. Złochów, Jurków, Pogonowskich
7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 

2. + Aleksandrę, Zenona, Michała Kozioł, Eugenię Rucińską, Ma-
riannę, Henryka Pyziołek

3. + Zdzisława Wielgosza w 1 r. – of. żona i dzieci
4. + Stanisława, Leontynę, Wiesława, Łukasza, zm. z rodz. Tro-

ciów, Bronisława, Bronisławę, Kazimierza, zm. z rodz. Gałąz-
ków, Góreckich – of. Zofia Górecka

5. Poza parafią: + Za zm. z rodz. Pucyków, Frankowskich, Stań-
czuków, Michalaków, Maliszkiewiczów – of. rodzina

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2. + Józefa, Annę, Krzysztofa, Grażynę, Witolda Szachnowscy  
– of. córki

3. + Leszka Kołek w 10 r., zm. rodziców z obu stron rodziny  
– of. Halina 

VII dzień nowenny do św. Józefa
Wtorek 17 marca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
I dzień Rekolekcji Wielkopostnych

1. czytanie (Dn 3, 25. 34-43) Modlitwa skruszonego
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 7))

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie
Ewangelia (Mt 18, 21-35) Przebaczenie Boga  

uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi
6.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji członków Koła Żywego Ró-

żańca ze Strzały – of. Zofia
2. + Zbigniewa, Aleksę, Wacława i zm. z r. Michałowskich i 

Olędzkich – of. rodzina
9.00 1. + Genowefę i Bolesława Jankowskich oraz Mariana i Kazimie-

rza Niedziółkę – of. Niedziółkowie
2. + Helenę, Franciszka Wojnowskich Antoniego, dziadków: Teo-

dora i Apolonię. – of. córka Bogusz 
11.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką

2. + Kazimierę Sudak, Mirosława, Mariannę, Józefa, Mariannę i 
Władysława – of. Cecylia Wrona

16.00 1. + Eugeniusza Kukowskiego w 58 r., Natalię, Mariannę, Zdzi-
sławę Olędzką, Jana zm. z rodz. Kukowskich, Kaczyńskich, 
Kopranowskich, Kamińskich. – of. syn Bogusław Kukowski

18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich
2. Poza parafią: + Mariana Bosko w 1 r. śm. – of. córka z rodziną
3. + Janinę Skibę (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu

VIII dzień nowenny do św. Józefa
20.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Józefa z racji imienin z prośbą  

o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. Józef Okniński
2. + Józefa i Tomasza Harasim i rodziców z obu stron – of. Anna Puchta

Środa 18 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

II dzień Rekolekcji Wielkopostnych
1. czytanie (Pwt 4, 1. 5-9) Wezwanie do zachowania przykazań

Psalm (Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a))
Kościele święty, chwal swojego Pana

Ewangelia (Mt 5, 17-19)
Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

6.30 1. + Józefa i zm. z rodziny – of. Karcz
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Karoliny z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę – of. rodzice z babcią

9.00 1. + Józefa Grzebisz i zm. dziadków, Agnieszkę i Józefa oraz 
Franciszka – of. rodzina

2. + Józefa Czerskiego w 1 r., Janinę, Aleksandra, Romana Ja-
strzębskiego i zm. z rodz. – of. Jastrzębscy

11.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką
2. + Józefa z racji imienin, Floriana, Stanisławę, Jerzego, Ma-

riana, Marka i dziadków z obu stron – of. Wanda Kowalczyk 
3. + Jana Modrzewskiego (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu

16.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich
18.00 1. + Krystynę, Józefa, Krzysztofa Bonat, Henrykę, Edwarda, Ta-

deusza., Janusza, zm. z rodz. Gregorczyków – of. rodzina
IX dzień nowenny do św. Józefa
20.00 1. + Wiesława Duk i zm. rodziców Władysławę i Józefa  

– of. Jadwiga Duk
2. + Sewerynę, Wacława Kupę – of. rodzina

Czwartek 19 marca 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

III dzień Rekolekcji Wielkopostnych 
1. czytanie (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16) Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Psalm (Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a))
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie

2. czytanie (Rz 4, 13. 16-18. 22) Wbrew nadziei uwierzył nadziei
Ewangelia (Łk 2, 41-51a) Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni

6.30 1. + Józefa z racji imienin, Kazimierę, zm. z rodz. Drozdów i Do-
mańskich – of. dzieci Henryk i Halina Drozd

2. + Andrzeja Rucińskiego w 2r. – of. rodzina
9.00 1. + Józefa i Józefę Frankowskich z racji imienin – of. rodzina

2. + Józefa Duk z racji imienin – of. Barbara Duk 
11.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką

2. + Józefa, Alinę Szczepanik, Halinę Grzebisz i dziadków z obu 
stron rodziny – of. rodzina

16.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich
18.00 1.Suma odpustowa w intencji parafian. 

2. Poza parafią: Józefa z racji imienin i jego rodziców – of. żona i dzieci
20.00 1.+ Józefa z racji imienin – of. żona i córka

2. + Józefa z racji imienin, Krzysztofa i rodziców z obu stron ro-
dziny – of. Janina Chojecka

Piątek 20 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Oz 14, 2-10) Wróć do Pana, Boga twojego
Psalm (Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17 (R.: por. 11a i 9a))

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu
Ewangelia (Mk 12, 28b-34) Pierwsze ze wszystkich przykazań

6.30 1. + Józefę, Ewę i Antoniego Bieleckich – of. siostra Krystyna
2. + Andrzeja Rucińskiego – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Dariusza w r. ur. – of. rodzina
3. + Mariannę, Zygmunta i zm. z rodz. Pilichów i Podniesińskich 

– of. Jadwiga Machała
15.00 W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
16.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
17.15 Droga krzyżowa prowadzona przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2. + Joannę Wypych w 21 r., Lucjana, Stanisława, dziadków  
z obu stron rodziny – of. Krystyna Borkowska

3. + Zbigniewa Wiśniewskiego w 2 r., Marię, Kazimierza, Annę 
w 1 r. – of. żona

4. Poza parafią: Irenę, Wacława Makulca – of. córka
19.00 Droga Krzyżowa ze szczególnym udziałem młodzieży

Sobota 21 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Oz 6, 1-6) Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6))

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary
Ewangelia (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku

6.30 1. + Waldemara Pachnik w 16 r. – of. siostra Barbara
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7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 

2. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
3. + Ireneusza, Jolantę, Marka, Aleksandrę, Mikołaja 

 – of. Helena Fawińska
4. + Janinę, Tadeusza Piechowicz – of. syn
5. + Henryka Rymuzę oraz Jadwigę, Zygmunta Janiak oraz zm. 

z obu stron rodziny – of. rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. W 40 r. ślubu Bogusławy i Jerzego z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej – of. dzieci
2. + Stanisława Łazinka w 31 r., i zm. rodziców z obu stron  

– of. rodzina
3. + Stanisława Kirylczuka w 1 r. – of. siostra
4. Poza parafią: + Wacławę w 19 r., Mariana w 9 r. – of. syn

Niedziela 22 marca 2020 r.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - NIEDZIELA RADOŚCI

1. czytanie (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13) Namaszczenie Dawida na króla
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
2. czytanie (Ef 5, 8-14)

Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
Ewangelia (J 9, 1-41) Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

7.00 1. + Zbigniewa Dziołaka w 11 r. – of. siostra z rodziną
8.30 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 

2. Dziękczynno - błagalna w 18 r. ur. Przemysława – of. rodzice
10.00 1. + Antoniego Skwarę w 29 r. i zm. rodziców i teściów  

– of. rodzina
2. + Mariana Zbiecia w 4 r., dziadków z obu stron – of. córka

11.30 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
2. O łaskę zdrowia dla Eugeniusza przez wstawiennictwo Naj-

świętszej Maryi Panny – of. koledzy i koleżanki oraz przyjaciele
3. + Tadeusza Brodzika w 14 r., Sławomira i zm. rodziców z obu 

stron rodziny – of. żona Krystyna
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Zygmunta Zbiecia w 23 r., Ignacego, Mariannę i zm. z rodz. 

Śmiecińskich, Janinę, Pawła, Mariannę, zm. z rodz. Zbieciów 
– of. Halina Zbieć

18.00 1. + Tadeusza w 27 r., Genowefę, Edwarda oraz 
teściów – of. Jadwiga Szakowska

Gorzkie Żale – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

Nowenna do św. Józefa
7. dzień nowenny - 16 marca
Święty Józefie, Wzorze posłuszeństwa  

w wypełnianiu nakazów Boga! Wesprzyj swym 
wstawiennictwem nasze modlitwy o poznanie 
woli Boga i o zdolność jej wypełniania. Pragnie-
my najpierw odczytać ją wiernie w Ewangelii, 
w natchnieniach Ducha Świętego, a następ-
nie, przez ochocze dla niej posłuszeństwo, 
współdziałać z Chrystusem w dziele zbawienia 
świata. Pragniemy również w posłuszeństwie 
i dzięki posłuszeństwu doświadczać wolności 
Dzieci Bożych. Amen.

8. dzień nowenny - 17 marca
Święty Józefie, Podporo rodzin! Prosimy Cię o pomoc: podobnie jak 

w domu nazaretańskim, niech i w naszej społeczności zapanuje duch 
miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, 
życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od innych. Powstała 
w ten sposób jedność i harmonia niech nas wszystkich umacnia i niech 
będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Amen.

9. dzień nowenny - 18 marca
Święty Józefie, Pociecho cierpiących i umierających! Otrzymałeś dar prze-

bywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. 
Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna każdemu z nas łaskę do-
brej śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź dla nas wzorem i pomocą, aby-
śmy ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem  
i z radością szli w godzinę śmierci na spotkanie z Ojcem. Amen.

W parafii...
Informujemy, że do dnia 29 marca zostają zwieszone spotkania 

z dziećmi i młodzieżą w naszej parafii. Nie będzie spotkania przed I Ko-
munia Świętą dziś (15.03), ani spotkania za tydzień z rodzicami i dziećmi 
klas 1 SP. Nie będzie także zbiórek ministrantów i lektorów, prób scholi 
dziecięcej i młodzieżowej, spotkań KSMu, spotkań małych grup oazo-
wych. Zawieszamy też spotkania kandydatów do bierzmowania i próby 
przedstawienia wielkanocnego oraz zajęcia sportowe na hali SP9.

l Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu:
o 16.30 z udziałem dzieci, o 17.15 dla wszystkich
o 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży
l Gorzkie Żale będą sprawowane w niedziele Wielkiego Postu  

po zakończeniu Mszy Świętej o 18.00. 
l Parafialny Zespół Caritas informuje parafian i gości, że w cza-

sie rekolekcji 17-19 marca i w kolejne niedziele Wielkiego Postu będzie 
rozprowadzał: baranki, karty świąteczne i inne symbole świąteczne.  
Na Niedzielę Palmową zostaną przygotowane palmy. Przy stoisku można 
też będzie złożyć dobrowolną ofiarę na zakup żywności świątecznej dla 
podopiecznych parafialnego Caritas. 

l Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnim czasie:
na kościół 300 zł z ul. Chrobrego 4
na kwiaty do grobu Pańskiego 100 zł – Koła Żywego Różańca nr 21 i 23
l Do skarbonki wystawionej pod krzyżem można złożyć ofiary, któ-

re zostaną przeznaczone na zakup kwiatów do grobu Pańskiego  
i dekorację naszego kościoła na Święta Wielkanocne. 

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•	 Czym jest oddanie się Matce Bożej na własność
•	 Czym powinno być współczucie?
•	 O krzyżu, jakim jest choroba
•	 O tym, czy mamy powody do paniki i czym jest koronawirus

Turniej tenisa stołowego
W środę 11 marca br. o godz. 16.30 w dolnym kościele odbył się 

I Parafialny Turniej Tenisa Stołowego przeznaczony dla chętnych dzieci  
i młodzieży. Zawody były rozegrane w dwóch kategoriach: dzieci  
(8 zawodników z klasy 4 - 6 SP) i młodzież (14 chłopaków). 

Wyniki w kategorii młodszej: 
I. Damian Gryczka; 
II. Krzysztof Remiszewski; 
III. Dominik Mlonek. 
Wyniki w grupie młodzieży: 
I. Dominik Piekut; 
II. Filip Kos; 
III. Jakub Malinowski. 

Gratulujemy osobom, które zajęły miejsca na podium i wszystkim za-
wodnikom. Nagrody wręczymy w najbliższym czasie. 

Św. Józef żył służąc swej Oblubienicy i Boskiemu Synowi; tym samym 
stał się dla wierzących wymownym świadectwem tego, iż „panować” 
znaczy „służyć”. Z jego przykładu mogą czerpać przydatną naukę życiową 
zwłaszcza ci, którzy w rodzinie, w szkole i w Kościele pełnią rolę „ojców”  
i „przewodników”. Myślę przede wszystkim o ojcach, którzy właśnie w dniu 
poświęconym św. Józefowi obchodzą swoje święto. Myślę również o tych, 
którzy zgodnie z Bożą wolą pełnią w Kościele funkcję ojców duchowych. 
Pozwólcie, że wymienię spośród nich dziewięciu biskupów, którym jutro  
z radością udzielę święceń w Bazylice św. Piotra. Proszę was o modlitwę  
za nich i za wszystkich pasterzy Kościoła.

Św. Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 
18.03.2001.
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Eucharystia daje życie: 

Dlaczego warto zostać do końca Mszy Świętej? 
Współczesny człowiek żyje bardzo intensyw-

nie, załatwiając w ciągu dnia wiele przeróżnych 
spraw. Tydzień wydaje się mieć za mało dni, 
dzień godzin, a godzina minut. I nawet uświę-
cona przez Boga w trzecim przykazaniu Deka-
logu niedziela stała się bardziej dniem wolnym 
od pracy, i okazją do nadrobienia zaległości to-
warzyskich tudzież zakupowych, aniżeli czasem 
spotkania z Bogiem, naszym Stwórcą i Panem. 
Wprawdzie wielu z nas uczestniczy w tym dniu 
we Mszy św., ale czy nie czyni tego bardziej  
z obowiązku, aniżeli z miłości do Jezusa Chry-
stusa? Bo czym innym wytłumaczyć nasilające 
się zjawisko „wymykania się” wiernych ze Mszy św. zaraz po przyjęciu Ko-
munii świętej albo w trakcie ogłoszeń parafialnych, jakby w przeświad-
czeniu, że już nic istotnego się nie wydarzy? Tymczasem liturgia Mszy św. 
kończy się dwoma obrzędami: udzielenia błogosławieństwa i rozesłania. 
O co chodzi w błogosławieństwie liturgicznym? Jest ono czymś więcej 
niż modlitwą kapłana zawierzającego Bogu stojących przed nim ludzi. 
W liturgii kapłan udziela błogosławieństwa nie w imieniu własnym, ale 
w imieniu samego Boga. Zastanów się, czy gdybyś widział przy ołtarzu 
Chrystusa pochylającego się z  błogosławieństwem nad twoją osobą, 
twoim życiem, zmaganiami codzienności, to czy nie czekałbyś na ten 
moment z niecierpliwością? 

O tym jak ważnym momentem Eucharystii jest końcowe błogosła-
wieństwo możemy dowiedzieć się dzięki mistycznym doświadczeniom 
Cataliny Rivas (ur. 25 listopada 1944 r.), współcześnie żyjącej boliwij-
skiej stygmatyczki. W jednym z fragmentów zapisków Cataliny czy-
tamy: Kiedy kapłan miał udzielać błogosławieństwa, Matka Boża po-

wiedziała: Bądź uważna… Robisz jakiś stary 
znak, zamiast Znaku Krzyża. Pamiętaj, że to 
błogosławieństwo może być ostatnie, jakie 
otrzymujesz z rąk kapłana. Kiedy wychodzisz 
z kościoła, nie wiesz, czy umrzesz, czy nie. Nie 
wiesz, czy będziesz miała okazję otrzymać 
błogosławieństwo od innego kapłana. Te kon-
sekrowane ręce dają tobie błogosławieństwo 
w Imię Świętej Trójcy. Dlatego zrób Znak Krzy-
ża z szacunkiem, tak jakby to miał być ostatni  
w twoim życiu.

Jezus poprosił mnie, abym została z nim kil-
ka minut po zakończeniu Mszy św. Powiedział: 

Nie wychodź w pośpiechu, kiedy Msza jest skończona. Zostań na moment  
w Moim towarzystwie, ciesz się nim i pozwól Mi cieszyć się twoim. 

Ze słów Jezusa skierowanych do Cataliny wybrzmiewa ogrom miło-
ści Boga do człowieka. Boga stęsknionego za człowiekiem, pragnącego 
nawiązać z nim autentyczną relację przyjaźni i miłości. Nasz Bóg nie jest 
Bogiem dalekim i nieosiągalnym dla nas. Pamiętajmy, że podczas każ-
dej Eucharystii pomiędzy nami jest Jezus, a przyjmując Komunię świętą  
w Najświętszym Sakramencie przyjmujemy Go do serca. Aby jednak mogła 
wytworzyć się łączność pomiędzy nami, a naszym Zbawicielem musimy 
ofiarować Bogu coś z siebie, a mianowicie swój czas. Chciejmy dać sobie 
czas na spotkanie i bycie z Jezusem. Jak dobremu przyjacielowi opowiedz-
my o swoim życiu, zaprośmy Go do siebie, posiedźmy z Nim w ławce jesz-
cze pięć minut po zakończeniu Mszy św. Dlaczego tak często wmawiamy 
sobie, że musimy gdzieś pędzić, bo mamy tyle rzeczy do zrobienia, bo ktoś 
już na nas czeka, zapominając zarazem, że powodzenie tych wszystkich 
spraw i spotkań zależy od Bożego błogosławieństwa? (BW)

Dokończenie ze str. 1
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej 

we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby 
osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. 
Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez 
transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach 
następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem 
liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmo-
wanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez poda-
wania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki 
skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom po-
przez pocałunek lub dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby 
ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest nie-
wyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 
10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby 
poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Poleca-
my duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji 

Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nad-

zwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą 
sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zosta-

ją na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz re-

kolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy 
środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji  
w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań po-
zostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. po-
przez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o mo-
dlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę 
głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy 
wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. 

Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, leka-
rzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy 
się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do 
śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

Zagrożenie koronawirusem

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
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Syn skarży się matce:
 – Wiesz mamo, przez pół roku po ślubie było 
jako tako. Ale teraz nie wiem czego Kasia chce?
 – Synku, każda kobieta zawsze wie, czego chce. 
Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy stanie 
przed szafą i nie wie, w co się ubrać. 
W CZASACH KORONOWIRUSA
Na stacje benzynową wchodzą dwaj mężczyź-
ni w maskach na twarzy. Wszyscy wpadają  
w panikę. Zamaskowani wołają:
 – Wszyscy ręce do góry. To jest napad.
 – Uff… – wszyscy odetchnęli z ulgą.
PUKANIE DO DRZWI
 – Kto tam?
 – Życie.
 – Mogę?
 – Proszę wejdź, ale bez kumpli.
 – Bez jakich znowu kumpli?
 – Bez bólu, cierpienia i smutku.
ZAPROSZENIE
Niektórzy zapraszają koronowirusa do Polski,  
a ten odpowiada:
 – Jak mam przyjechać do was, skoro podobno 
w Polsce łamana jest Konstytucja!
ZŁE SŁOWO JAK ŻĄDŁO
Rozmawiają dwie koleżanki:
 – Słyszałaś, że pszczoła żądląc umiera?
 – Podobno.
 – Gdyby tak było u ludzi, świat byłby piękniejszy.
BRAK ZAUFANIA
 – Ty nie ufasz wszystkim ludziom, prawda?
 – Tak, szczególnie nie ufam chudemu kucha-
rzowi i czystemu mechanikowi.
ZAMYŚLONY W WIELKIM POŚCIE
 – Nad czym tak myślisz, młody człowieku?
 – Nad życiem. Widzę, że jest ono, jak jajko dla 
niedoświadczonej kury. Chwilami ciężkie do 
zniesienia.
PAMIĄTKA
 – Zauważyłem, że przed twoim domem od 
dłuższego czasu stoi wiadro z wodą, a w wodzie 
pływa marchewka i jest kilka kamieni?
 – Zostawiłem sobie na pamiątkę bałwana  
z zeszłego roku. (opr. xHD)

XI Wielkopostny Wieczór Młodych
W sobotę, 7 marca 2020 r., już po raz 
jedenasty, młodzież z różnych  
stron naszej diecezji, przyjechała  
do Miętnego na Wielkopostny  
Wieczór Młodych.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 20.00 
zawiązaniem wspólnoty. Tematem spotkania 
były słowa św. Jana Pawła II – „Nie lękajcie 
się!…” Młodzież zrzeszona w KSM przedstawiła 
Drogę Krzyżową pt. Obrazy Krzyżem Malowane. 
Gościem Wieczoru był p. Andrzej Sowa zwany 
„Kogutem”, autor książki „Ćpunk w kościele”. 
Punktem kulminacyjnym była Eucharystia, 
której przewodniczył ks. Michał Buczyński,  
a współkoncelebransami byli ks. Kamil Du-
szek oraz ks. Ireneusz Juśkiewicz. (xMB)

nnn
7.03.2020 r. razem z synem i grupą mło-

dzieży z naszej parafii przygotowującej się do 
Bierzmowania, wybrałam się do Miętnego na 
XI Wielkopostny Wieczór Młodych. Mimo, że 
pojechałam tam w charakterze opiekuna, prze-
żyłam ten czas wyjątkowo. Przede wszystkim 
zobaczyłam młodzież zaangażowaną w życie 
Kościoła, która pokazała nowatorskie i ciekawe 
spojrzenie na Drogę Krzyżową, potrafiącą się 
cieszyć obecnością rówieśników i jednocześnie 
w skupieniu słuchać dramatycznego świadec-
twa życia Pana Andrzeja Sowy „Koguta”. Wie-
rzę, że ten czas spędzony w obecności Bożej  
(bo w murach kościoła) i ze sobą wzajemnie, był 
czasem duchowego wzrostu nas wszystkich. (AZ)

nnn
Justyna: W ubiegłym tygodniu odbyła się 

wycieczka do Miętnego na Wielkopostny Wie-
czór Młodych. Osobiście było to dla mnie duże 
przeżycie. Droga krzyżowa, którą przygotował 
KSM w nowoczesnym stylu dała nam wszystkim 
wiele do myślenia. Świadectwo Andrzeja Sowy 
„Koguta” było bardzo wstrząsające, a także 
umacniające w wierze. Na adoracji, którą upięk-
szał śpiew scholi, mogliśmy się wyciszyć, a Msza 
Święta podsumowała całe nasze czuwanie. Na 
tym wyjeździe mogliśmy również poznać się  
z rówieśnikami z innych miejscowości, poroz-
mawiać, a także posilić się przygotowanym dla 
nas poczęstunkiem. Myślę, że każdy będzie do-
brze wspominał ten wyjazd.

nnn
Asia: Na nocnym czuwaniu w Miętnem 

bardzo mi się podobało. Świadectwo pana 
Andrzeja „Koguta” i modlitwa jaką nad nami 
przeprowadził dotknęła mnie i uświadomiła, że 

Bóg nas kocha mimo wszystko i nie odstępuje 
nas na krok, a wszystko co dzieje się w naszym 
życiu (te dobre i złe rzeczy), dzieją się po coś. 
Cieszę się, że mogłam wziąć udział w adoracji 
i chociaż przez chwile porozmawiać z Jezusem 
twarzą w twarz. Po Mszy Świętej, mimo późnej 
godziny, wszyscy śpiewaliśmy, wychwalając 
Pana radosnymi piosenkami. Nie mogę się do-
czekać następnych wyjazdów.

nnn
Jan Mazurek: W tamtym tygodniu, w ok. 

100 osobowej grupie pojechaliśmy do Miętnego 
na XI Wielkopostny Wieczór Młodych. Przygoto-
wany program był bardzo interesujący. Szcze-
gólnie poruszyło mnie świadectwo Andrzej 
Sowy „Koguta”. Spotkałem tam wielu cieka-
wych ludzi. Uważam, że warto było tam jechać.

nnn
Albert: Bardzo mi się podobało, mogłem się 

rozluźnić po ciężkim tygodniu szkoły i dobrze 
się bawiłem. 

nnn
Zuzanna: Byłam na czuwaniu po raz pierw-

szy i bardzo mi się podobało, było wesoło, po-
znałam parę nowych osób, można było pośpie-
wać i potańczyć co dodało wesołej atmosfery. 
Zostałam wybrana do zawiązania „więzi”, było 
to ciekawe i dało dużo zabawy. Ciekawie się 
też słuchało świadectwa wiary, pan opowiadał 
młodzieżowym językiem, co nie czyniło go nud-
nym. Podziwiam kreatywność osób, które ilu-
strowały drogę krzyżową za pomocą obrazów.

nnn
Gabriela: Bardzo mi się podobało miałam 

możliwość poznać nowe osoby. Wysłuchane 
świadectwo wiary było bardzo inspirujące  
i uświadomiło mi, że nawet najbardziej zagu-
bieni mogą odnaleźć drogę.

nnn
Dawid: Bardzo mi się podobało, zwłaszcza 

świadectwo, które mnie poruszyło. Dobrze się 
bawiłem. Mam nadzieje, że będę mógł uczest-
niczyć za rok.


