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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
WEJDŹ DO RADOŚCI TWEGO PANA (Mt 25, 14-30)
•	Słowo „talent” kojarzy nam się z jakimiś spe-

cjalnymi uzdolnieniami (np. talent muzyczny 
lub plastyczny). Jednak talent, o którym mowa 
w przypowieści, to po prostu ówczesna jed-
nostka wagowa i monetarna używana w staro-
żytności. Dzisiejsza przypowieść dotyczy zatem 
każdego z nas, nie tylko tych szczególnie obda-
rowanych. Talentem, który mamy puścić w ruch 
jest wszystko co mamy, wszystkie zdolności, 
szanse na czynienie dobra, ale również nasze 
ułomności i zranienia. Wszystko możemy pu-
ścić w obrót – czyli wypuścić z rąk, oddać Bogu  
– aby pomnożyło się dobro. Każdy z dobrych 
sług otrzymuje tę sama nagrodę, choć przyno-
szą różną liczbę talentów! Każdy z nas dostał 
dokładnie tyle, ile potrzebuje do zbawienia, 
choć każdy co innego, każdy inaczej. Czy od-
dajesz Bogu to kim jesteś, swoją historię życia, 
to co posiadasz, aby to przemieniał i pomnażał 
dobro? Czy służysz innym tym, co otrzymałeś 
od Boga? [www.onjest.pl]

Jak wykorzystuję swoje talenty otrzymane 
na chrzcie? Zaczynając od moich najbliższych, 
rodziny, współmałżonka, dzieci? Otrzymałem 
zdolność do przebaczania – więc jak przeba-
czam tym, którzy mnie krzywdzą? Jak układają 
się moje relacje z drugim człowiekiem? Otrzyma-
łem zdolność do kochania swoich nieprzyjaciół  
– jak to realizuję każdego dnia? Czy przynaj-
mniej modlę się za swoich nieprzyjaciół? Otrzy-
małem siły do bycia świadkiem Jezusa w każdym 
czasie i w każdym miejscu, a co widzą moi znajo-
mi, współpracownicy, sąsiedzi? Czy rzeczywiście 
widzą ucznia Jezusa? Otrzymałem dar odwagi 
w wyznawaniu wiary, czy go wykorzystuję?  
A może nieustannie boję się, co inni powiedzą 
czy pomyślą o mnie?  [www.sfd.kuria.pl]

Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, aby-
śmy znajdowali radość w Twojej służbie, albo-
wiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć 
tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy 
wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie  
bł. Karoliny Kózkówny (18 XI) 

Hymn Nieszporów ze wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny
Cudowny kwiecie polskiej ziemi,
Prostego ludu, wiejskiej chaty;
W kielichu swym jak kryształ czysty,
A cnót barwami przebogaty.
O Apostołko Bożej sprawy,
Aniołów Chlebem wciąż karmiona;
O „Gwiazdo ludu” najjaśniejsza,
W służbie bliźniemu niestrudzona.
Twym ukochaniem Jezus Chrystus,
Nie skarby świata, przyjemności;
W godzinie próby śmierć wybierasz,
Aby nie zdradzić tej miłości.
Wpatrzona w postać Bożej Matki,
Czystego piękna wzór wspaniały;
Jej śladem idziesz, przez męczeństwo,
Po nieskalany wieniec chwały.
Błogosławiona Karolino,
Świeć nam przykładem swego męstwa;
Bądź wzorem pracy i modlitwy,
Czystości życia i męczeństwa.

Zobacz: www.sanktuariumzabawa.pl 

Matko Boża Różańcowa –  
módl się za nami
Od 1 do 8 listopada nasza wspólnota parafialna włączyła się  
w ogólnopolskie wołanie do Boga o zmiłowanie przez przyczynę Matki Bożej.

Z różańcami w ręku gromadziliśmy się  
w naszej świątyni, by przez tę modlitwę błagać 
o miłosierdzie i przepraszać za grzech aborcji. 
Podjęliśmy pokutę za nasze grzechy i wołaliśmy 
do granic nieba o wybaczenie. Z całą stanow-
czością stawaliśmy i stajemy w obronie życia; 
tego najbardziej bezbronnego i niewinnego.

Każdego dnia przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem na kolanach w modlitwie 
różańcowej bez lęku, bez podziałów, bez nie-
wiary łączyliśmy się we wspólnym wołaniu  
do Boga, pokładając w Nim całą naszą nadzieję.

Rozważając cztery części różańca świętego, 
słuchając konferencji, które głosił każdego dnia  
ks. Grzegorz Walczuk, kierując modlitwę do 
Boga Ojca i do dzieci, którym nie dano się naro-
dzić, prosiliśmy o wybaczenie i pomoc z Nieba.

Składamy serdeczne Bóg zapłać tym wszyst-
kim, którzy gromadzili się na wspólnej modlitwie.

Gorące podziękowania dla wspólnoty Cri-
steros i Strumieni Miłosierdzia za prowadzenie 
rozważań różańcowych i modlitwy. 

Niech Bóg będzie uwielbiony za każde dobro 
i niech Jego wola wypełnia się w naszym życiu, 

w naszych rodzinach, we 
wspólnocie parafialnej  
i w naszej Ojczyźnie.

Wszystko nas przyna-
gla do takiego działania: 
orędzie Matki Bożej, wyda-
rzenia w Polsce i na świe-
cie. Potrzebujemy pomocy 
Boga, sami nie damy rady.

Ks. Grzegorz Walczuk

Źródło: www.brewiarz.pl
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ZAGROŻENIA ŻYCIA DUCHOWEGO

Homeopatia – alternatywna czy fałszywa terapia?
Do napisania tych kilku słów na temat homeopatii natchnęła mnie 

ostatnia wizyta w jednej z siedleckich aptek. Od kilku dni borykałam się 
z chrypą i suchym kaszlem. Poprosiłam o pomoc, w odpowiedzi na co 
zaproponowano mi bez żadnych wyjaśnień tabletki o nazwie będącej 
pochodną słowa „homeopatia”. Sytuacja ta dała mi wiele do myślenia  
i doszłam do wniosku, że chciałabym podzielić się z Państwem na łamach 
Opiekuna wiedzą dotyczącą tej „alternatywnej terapii”, jak nazywają 
homeopatię kolorowe czasopisma w rubrykach dotyczących porad na 
temat zdrowia. Z informacji tych człowiek dowiaduje się o „ogromnych 
dobrodziejstwach” dla zdrowia, które mają być alternatywą dla leków 
farmakologicznych, ponieważ są naturalne i nie powodują żadnych skut-
ków ubocznych. Reklamy podają, że stosowanie leków homeopatycznych 
oparte jest na długoletniej praktyce. I w tym momencie pojawia się 
pierwsze kłamstwo, ponieważ preparaty homeopatyczne nie są lekami, 
nie ma żadnych badań na poziomie akademickim, które potwierdzałyby 
ich właściwości lecznicze. 

Wieloletnie badania prowadzone z ramienia WHO potwierdziły, że środ-
ki homeopatyczne można traktować jedynie jako placebo, ponieważ nie 
ma żadnego uzasadniania mikrobiologiczno czy chemicznego dla ich sku-
teczności. W 2008 r. polska Naczelna Rada Lekarska uznała praktykowanie 
homeopatii przez lekarzy i lekarzy dentystów za błąd w sztuce lekarskiej, 
a przepisywanie przez nich preparatów homeopatycznych za nieetyczne 
i niegodne profesji medycznej. W ostatnim okresie nawet Rosyjska Aka-
demia Nauk uznała homeopatię za pseudonaukę i zaleciła Ministerstwu 
Zdrowia usunięcie homeopatycznych preparatów z państwowych klinik.

Sięgając do źródeł i doktrynalnych podstawy homeopatii trzeba po-
wiedzieć, że twórcą stosowanej dzisiaj homeopatii jest urodzony w 1755 
roku dr Samuel Hahnemann. Z wykształcenia lekarz, był jednak członkiem 
wolnomularskiej organizacji potępianej przez Kościół oraz czynnym okul-
tystą. Autor tej niekonwencjonalnej metody leczenia kierował się regułą, 
że podobne leczy się podobnym. Chorobę traktował jako rozstrojenie siły 
życiowej, którą należy leczyć nie na poziomie materialnym, a duchowym. 
Większość swoich specyfików odkrywał za pomocą wahadełka lub w czasie 
seansów spirytystycznych. Dr Hahnemann twierdził, że w procesie lecze-
nia środkami homeopatycznymi dochodzi do wyparcia choroby istniejącej 
przez chorobę silniejszą, wprowadzoną do organizmu przez lek homeopa-
tyczny. To tak zwane przesunięcie choroby na inną płaszczyznę, zjawisko 
często spotykane w „uzdrowieniach” okultystycznych, np. bioenergoterapii. 
Ustępują objawy somatyczne choroby, ale pojawiają się inne natury psy-
chicznej czy duchowej, np. depresje, dręczenia, itp.

Samo przygotowanie leku sprowadza się do dwóch etapów: rozcień-
czania i dynamizacji (wstrząsania). Lek musi być maksymalnie rozcień-
czony. Stopień rozcieńczenia oznacza się literą D (system dziesiętny) lub 
C (system setny). System D polega na tym, że 1 kroplę „leku” mieszamy 
z 9 kroplami wody lub alkoholu, i otrzymujemy roztwór D1, następnie  
1 kroplę D1 z 9 kroplami wody otrzymujemy roztwór D2 itd. itd. Sys-
tem setny C polega na tym, iż 1 kroplę „leku” mieszamy z 99 kroplami 
wody czy alkoholu, otrzymując w ten sposób roztwór C1 (CH1), następnie  
1 kroplę C1 z 99 kroplami wody i mamy C2 itd. Na przykład popularny śro-
dek homeopatyczny na grypę, sprzedawany pod nazwą oscillococcinum, 
jest wątrobą kaczą rozcieńczoną w stosunku 1:10400 (200C). 

Działania tych leków nie da się wyjaśnić na gruncie chemii czy fizyki. 
Nieprawdziwym jest bowiem twierdzenie, że lek homeopatyczny może 
nabywać właściwą siłę działania poprzez wielokrotne rozcieńczanie da-
nej substancji wodą lub alkoholem, podobne jak fałszywe jest na gruncie 
fizyki założenie, że wielokrotne wstrząsanie zwiększa siłę działania leku. 
Rodzi się zatem pytanie co „leczy” w tych „lekach”? Homeopaci często 
tłumaczą mechanizmy działania poprzez tworzenie nowych koncepcji, 
odwołujących się do magii. Spekulacje te pomijają obecność materialnej 
substancji w lekach, a sugerują siłę pozostawionego przez wstrząsanie 
„piętna pamięci wody”. Podstawy tej teorii znajdujemy w książce napi-
sanej w 1810 roku przez dr Samuela Hahnemanna pt. Organon of Ratio-
nal Healing, najważniejszym dziele homeopatii. W Organonie czytamy: 
„Lekarz jest w stanie usunąć owe chorobowe zaburzenie jedynie poprzez 
oddziaływanie na ową niematerialną energię przy pomocy substancji ob-

darzonych mocami modyfikującymi, także niematerialnymi, a odbierany-
mi przez unerwioną wrażliwość obecną w organizmie. Tak oto dzięki ich 
dynamicznemu oddziaływaniu na energię witalną mogą leki przywrócić 
zdrowie i rzeczywiście odnowić równowagę biologiczną chorego”. 

Jak widać zasada ta wprowadza nas w świat okultyzmu i używania 
tajemnych mocy. W kręgu producentów leków homeopatycznych jest 
powszechnie wiadome, że w celu znalezienia nowego leku stosuje się 
praktyki okultystyczne, wahadełka, i seanse spirytystyczne, podczas 
których prosi się duchy o informacje, a tam gdzie pojawiają się duchy, 
pojawia się też i niebezpieczeństwo. Są też fabryki gdzie potrząsa się 
rozcieńczone specyfiki określoną ilość razy i nie wolno się przy tym po-
mylić, mimo że procesy te są zmechanizowane. To ma wszelkie znamiona 
działania magicznego. Pamiętajmy, że wynalazca homeopatii, Samuel 
Hahnemann, był okultystą.

Dr medycyny H.J. Bopp z St. Gall w Szwajcarii pisząc o tym, jaka po-
winna być postawa chrześcijanina wobec homeopatii stwierdza, że Pi-
smo Święte wyraźnie przestrzega przed konsekwencjami praktykowania 
spirytyzmu i astrologii, które homeopatia ma w wielkim poważaniu. Nie 
będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie bę-
dziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, 
Bóg wasz (Kpł 19,31).

O tym wszystkim na gruncie polskim pisze z kolei Robert Tekieli, autor 
książki „Homeopatia - Popularna Encyklopedia New Age”. W wywiadzie 
jakiego udzielił w 2005 r. dla Niedzieli warszawskiej 39/2005 wyjaśnia, 
że po rekolekcjach ignacjańskich (sam miał raniące doświadczenia  
z New Age) propagowanie prawdy odczytał jako wyzwanie. Stąd pisze 
teraz książki i  artykuły na ten temat, przygotowuje audycje radiowe  
i programy telewizyjne. Stwierdza, że wiąże się z tym potężna walka 
duchowa. Zdaniem autora cała tajemnica polega na tym, że ludzie nie-
świadomie stwarzają sobie problemy duchowe. I chodzi o to, by ich przed 
tym ustrzec.

Tym bardziej, że drugim ogromnym kłamstwem homeopatii jest 
twierdzenie, że preparaty te nie dają efektów ubocznych. Na pewno ho-
meopatia nie jest tylko placebo, ponieważ niejednokrotnie stwierdzono 
silne działanie tych specyfików, mimo że po wielokrotnym rozcieńczeniu 
nie ma w tych preparatach nic, co mogłoby leczyć. Mowa tutaj o niepo-
kojących symptomach natury duchowej, opisywanych przez niektórych 
egzorcystów jako syndrom posthomeopatyczny. Jeśli jakaś osoba korzy-
stająca z usług homeopatii została rzeczywiście wyleczona z objawów 
fizycznych choroby, czyli zniknęły objawy somatyczne, np. w zakresie 
przewodu pokarmowego czy inne bóle, to bardzo często pojawiają się  
w to miejsce objawy natury psychicznej, m.in. lęki, bezsenność, depresje, 
smutek, rozdrażnienie, czasami nawet stany depresyjne. 

Największymi ofiarami homeopatii są niestety dzieci. U nich skutki 
mogą być poważniejsze, ponieważ dzieci są bardziej wrażliwe niż doro-
śli. Wielu rodziców argumentuje swoje decyzje podawania preparatów 
homeopatycznych tym, że antybiotyki są niezdrowe, wyjaławiają dziecko 
pozbawiając je odporności, natomiast homeopatia działa i nie ma żad-
nych skutków ubocznych. Te skutki uboczne są o wiele poważniejsze niż 
po leczeniu antybiotykoterapią, tyle że są odroczone w czasie. Rodzice 
podając dziecku takie specyfiki, równocześnie przyzwalają na dostęp do 
dziecka złego ducha!!! 

Co można zrobić, aby ustrzec się przed skutkami homeopatii? Po 
pierwsze dokonujmy świadomych zakupów w aptece, nie dajmy skusić 
się namowom i sugestiom innych; mamy przecież już podstawą wiedzę 
na temat homeopatii. Po drugie, jeśli korzystaliśmy jednorazowo z tych 
„leków” nieświadomie i nie widzimy u siebie niepokojący objawów  
– wystarczy spowiedź, modlitwa. Nie ma skutków duchowych, nie ma co 
panikować. Po trzecie, gdy skutki homeopatii są poważne, należy zwró-
cić się o pomoc do egzorcysty. Spotkanie z duchownym doświadczonym  
w tej dziedzinie jest często konieczne, szczególnie jeśli zaistniały proble-
my psychiczne lub duchowe. Pamiętajmy, że Pan Jezus przyszedł zbawić 
i wyzwolić. Niech otuchą będą dla nas słowa z pierwszego Listu św. Jana 
Apostoła „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy 
odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9). BW
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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 listopada 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich  

bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła 
albo wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej 

albo wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Pan-

ny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
1. czytanie (Ap 1, 1-4; 2, 1-5a) List do Kościoła w Efezie

Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ap 2, 7b))
Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia

Ewangelia (Łk 18, 35-43) Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem
6.30 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członków KŻR nr 3 i ich 

rodzin oraz o wieczne szczęście dla dusz z tego koła – of. zela-
torka Wanda Kowalczyk 

2. + Jana Modrzewskiego – of. Wiesław Modrzewski z rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + męża Edmunda Marciniuka w dniu imienin – of. Bożena Marciniuk
3. + męża Sylwestra Jastrzębskiego i wnuczkę Małgosię – of. Ho-

norata Jastrzębska 
4. + Grażynę Woźną w 7 dz. – of. rodzina 
5. + Mariannę Rucińską w 2 miesiąc od śmierci – of. rodzina 

17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Eugeniusza w r., Irenę – of. córka 
3. + Stanisławę Wróbel w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach 

Nieszpory za zmarłych 
Wtorek 17 listopada 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
1. czytanie (Ap 3, 1-6. 14-22) Listy do Kościołów w Sardes i w Laodycei

Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. Ap 3, 21a))
Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie

Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza
6.30 1. + Franciszka Koziestańskiego w 13 r. – of. córka z rodziną 

2. + Jadwigę Hawryluk – of. Zofia 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + Jadwigę Ilczuk w 11 r. – of. córka 
3. + Mirosława Brodzika w 5 r., zm. z rodziny Brodzików i Rosów 

– of. rodzina 
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Witolda, Józefę, Irenę, Helenę, zm. z rodzin Wilamowskich  
i Dziurdziaków – of. rodzina 

3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Poza parafią: + Józefa Rozbickiego – of. pracownicy sklepu Ja-

nowska 54
Nieszpory za zmarłych

Środa 18 listopada 2020 r.
WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

1. czytanie (Ap 4, 1-11) Wizja otwartego nieba
Psalm (Ps 150, 1b-2. 3-4. 5-6a (R.: por. Ap 4, 8b))

Bóg wszechmogący jest po trzykroć Święty
Ewangelia (Łk 19, 11-28) Przypowieść o dziesięciu minach

6.30 1. + Irenę i Wacława Rowickich – of. córki 
2. + Zenona Krupę w 6 r. – of. dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Stanisławę w 30 r., Franciszka, Bronisławę, Wiesława, Anto-

niego, Andrzeja – of. rodzina 
3. Dziękczynno-błagalna w intencji Karoliny z racji imienin z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. rodzice z 
babciami 

17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Jadwigę Danielak w 7 r. – of. rodzina 
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Poza parafią: + Janusza Myszkę – of. sąsiedzi z klatki 
5. Poza parafią: + zm. z rodzin Kosmalskich, Kacprowskich, Kono-

brodzkich, Borowików i Szoplików – of. Emilia Kosmalska 
Nieszpory za zmarłych
Różaniec za Ojczyznę
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Czwartek 19 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Ap 5, 1-10) Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń
Psalm (Ps 149 (148), 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10))

Tyś nas uczynił kapłanami Boga Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 19, 41-44) Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

6.30 1. Za żyjących dobrodziejów naszej parafii – of. Ks. Proboszcz
2. + Sabinę Mitrzak w 42 r. – of. syn 

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Zygmunta Jaroszewskiego w 2 r. oraz rodziców z obu stron, 

Bogdanę Jarosińską 
3. + Jana Modrzewskiego – of. Wiesław Modrzewski z rodziną 

17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Pelagię w 41 r., Lucjana, Andrzeja, Lidię, Leokadię, Leszka, 
Włodzimierza oraz dziadków z obu stron rodziny – of. Marian-
na Roguska 

3. + Barbarę Lisiewicz w 30 dz. – of uczestnicy pogrzebu 
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Poza parafią: + Wincentego – of. Domowy Kościół 

Nieszpory za zmarłych
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00 – 

możliwość spowiedzi świętej
Piątek 20 listopada 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA
1. czytanie (Ap 10, 8-11)

Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak jego doświadczenia
Psalm (Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103))

Nad miód są słodsze Twoje przykazania
Ewangelia (Łk 19, 45-48) Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

6.30 1. + za zmarłych dobrodziejów naszej parafii – of. Ks. Proboszcz 
2. + Jana Modrzewskiego – of. koleżanki i kolega z rodzinnej miej-

scowości 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + Michała Mroczka w 23 r., zm. z rodziny Mroczków i Jerzego 
– of. rodzina 

3. + Janinę, Stanisława, Danutę Lisów – of. rodzina 
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Jadwigę Krajewską – of. koleżanka 
3. + Jadwigę Ścibor w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Poza parafią: + Zbigniewa Iwanka w 5 r., jego rodziców – of. córka 

Nieszpory za zmarłych
Sobota 21 listopada 2020 r. 

WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. czytanie (Ap 11, 4-12)  

Dwaj świadkowie, uczestnicy męki i chwały ich Pana
Psalm (Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b))

Błogosławiony Pan, Opoka moja
Ewangelia (Łk 20, 27-40) Uduchowione życie zmartwychwstałych

6.30 1. + Jana Remiszewskiego – of. córka z mężem 
2. + Stefanię i Jana Gigoła – of. Agnieszka Nasiłowska 
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

Informacje o życiu parafii (15.11)

+ Rafał Włodarek + Małgorzata Sułek
+ Grażyna Woźna + Florentyna Rzemieniuk

l z ul. Chrobrego 9 – 100 zł
l z ul. Mieszka I 22 – 100 zł 
l z ul. Sokołowskiej 70 – 100 zł 

l ze Strzały, z ul. Siedleckiej 224  
– 100 zł 

33 odsłony tajemnic Serca  
Pana Jezusa (część 8)

24. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się 
nad nami

Nieprawość to złe postepowanie, to krzywda uczyniona drugiemu, to 
grzech. Jezus Chrystus, Syn Boży, kierując się miłością i posłuszeństwem, 
staje się Człowiekiem. Przychodzi na ziemię, aby przebłagać za nieposłu-
szeństwo, za nieprawość człowieka. Umiera na Krzyżu, aby wynagrodzić 
za brak miłości ze strony człowieka. Ta śmierć na Krzyżu, a wcześniej droga 
krzyżowa, biczowanie i cierniem koronowanie doprowadza Jezusa do cał-
kowitego, fizycznego wyniszczenia. To właśnie dlatego, że wciąż jest zło, 
grzech, nieprawość, potrzebna jest nasza pokuta, nasza modlitwa, nasze 
wynagrodzenie, do którego skłania nas Serce Jezusa. Starte, zniszczone, 
ukrzyżowane, zabite przez ludzką nieprawość, która nieustannie rani Boga. 

25. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami
Miłość Serca Jezusowego objawia się w posłuszeństwie. Syn posłusz-

ny, kierowany miłością idzie na ziemię, aby odkupić i zbawić człowieka, 
który w raju okazał swe nieposłuszeństwo. Z posłuszeństwa Jezus rodzi 
się w Betlejem, posłusznie wraca z Jerozolimy do Nazaretu z Rodzicami,  
a Ewangelia zaznacza: „i był im posłuszny”. Ale miłość i posłuszeństwo 
jest wymagające i trudne także dla Jezusa. Widzimy to szczególnie  
w Ogrójcu. Krwawy pot, świadomość zdrady, samotność, którą zgotowali 
Mu najbliżsi Apostołowie, świadomość Krzyża, to wszystko jest ceną po-
słuszeństwa. Tylko dlatego, że Serce Jezusa było posłuszne aż do śmierci, 
przed nami otworzyło się niebo, dokonało się nasze Zbawienie. Naślado-
wać Chrystusa w posłuszeństwie Bogu, Kościołowi, Ewangelii, przyka-
zaniom. Oto zadanie dla prawdziwego czciciela Serca Bożego (AZ) cdn.

•	 Dziś taca przeznaczona na potrzeby Caritas Diecezji Siedleckiej. 
•	 Dziś w niedzielę 15.11 po Mszy Świętej w przedsionku kościoła bę-

dzie można nabyć książkę „Ewangelia 2021” z tekstem Ewangelii na 
każdy dzień w formacie A5 (25 zł) i A6 (12 zł). W następnych dniach 
książka będzie do nabycia w zakrystii. 

•	 Modlitwa za młodzież i z młodzieżą przed bierzmowaniem (z obu grup) 
w przyszłą niedzielę, w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata. Kto może i chce uczestniczy w adoracji o godz. 15.30 w kościele 
i we Mszy Świętej o godz. 16.30. W tym dniu w domu lub w kościele 
rodzice wręczają swym dzieciom księgę Pisma Świętego. W „Opiekunie” 
i na stronie parafii będą zamieszczane katechezy i wskazania dla rodzi-
ców w przygotowaniu ich dzieci do życia wiarą. W czasach nauczania 
zdalnego spotkania kandydatów do bierzmowania w małych grupach  
z animatorem będą odbywały się on-line. Trwamy w duchowej jedno-
ści też poprzez codzienny dziesiątek różańca. 

•	 Wypominki: codziennie o godz. 17.30 różaniec z wyczytywaniem 
kartek wypominkowych. W listopadzie codziennie jest sprawowana 
Eucharystia za zmarłych polecanych w wypominkach. Nieszpory ofia-
rowane za zmarłych po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. Kartki 
wypominkowe można przynosić do kancelarii lub zakrystii. 
•	 poniedziałek 16.11: ul. Mieszka I bloki nr 19, 20, 22, 26
•	 wtorek 17.11: ul. Sokołowska bloki nr 62, 70, 71, 75, 77, 79
•	 środa 18.11: ul. Sokołowska bloki nr 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88
•	 czwartek 19.11: ul. Sokołowska bloki nr 91, 93, 124, 156, 158, 163, domy
•	 piątek 20.11: ul. Żytnia bloki i domy
•	 sobota 21.11: ul. Nowy Świat
•	 niedziela 22.11: Chodów, Kolonia Strzała, Purzec, Żytnia

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Mariannę i Czesława Rakubik, Eleonorę Kunierowicz – of. 

córka Zdzisława
3. + Jadwigę w 6 r., Mariana Tkaczuka, Andrzeja Talacha, dziad-

ków z obu stron rodziny – of. córki z rodziną 
16.00 Ślub: Sebastian Paczóski i Karolina Rymuza 
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Norberta Kucharskiego w 5 r., zm. z rodz. Cioków, Frydry-
chów, Kucharskich – of. żona 

3. + rodziców Janinę w 2 r., Stanisława w 12 r., brata Stanisława 
Teodorczuka w 41 r. – of. córka

4. Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Poza parafią: + Janusza Myszkę – of. rodzina Pastorów 

Nieszpory za zmarłych
Niedziela 22 listopada 2020 r. 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. czytanie (Ez 34, 11-12. 15-17) Chrystus zna swoje owce

Psalm (Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

2. czytanie (1 Kor 15, 20-26. 28) Królestwo Boże
Ewangelia (Mt 25, 31-46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

7.00 1. + Krzysztofa w 2 r., ojca Stanisława – of. mama 
8.30 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + Reginę w 17 r., Stefana, Halinę, Edwarda Podniesińskich, Ma-
riannę, Bronisława Zabadałów, Teresę Dziakowską 

10.00 1. + Jana Modrzewskiego – of. siostry 
2. + Grzegorza Soszyńskiego – of. Jarosława i Jolanta Kołomyjscy 

z rodziną 
11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. Dziękczynno-błagalna w intencji małżonków Teresy i Jana  
o Boże błogosławieństwo oraz za Justynę i Michała, Joannę  
i Radosława, Daniela i Milenę oraz ich dzieci 

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Kazimierza w 8 r. 
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
Nieszpory niedzielne ofiarowane za zmarłych – Adoracja Jezusa w Naj-

świętszym Sakramencie do godz. 20.00

Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto.

+ Halina Cecylia Trojanowska + Janina Brochocka 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka 
na IV Światowy Dzień Ubogich  
15 listopada 2020 r.

„Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Starożytna mądrość postawi-
ła przed nami te słowa jako uświęcony kodeks do wprowadzania w życie. 
Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową mocą, pomagając nam skoncen-
trować wzrok na tym, co istotne i przekroczyć barierę obojętności. Ubóstwo 
ma różne twarze, które domagają się uwagi pod jednym, szczególnym 
względem: w każdej z nich możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił 
nam, że jest obecny w swoich najmniejszych braciach (por. Mt 25, 40).

Więcej: www.vatican.va
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze-
czonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

l Mariusz Ługowski, kawaler z parafii Bejdy i Paula Zubek, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Daniel Jankowski, kawaler z parafii Radzymin i Monika Wicenciak, 
panna z parafii Radzymin – zapowiedź 1

W „Echu Katolickim”

Biskup Jan Niemiec zadzwonił do mnie niedługo 
przed swoją śmiercią. Prosił, bym przekazał jego słowa 
jako testament dla wszystkich chrześcijan: https://bit.
ly/2HDzPPI . 

Poniżej spisana przez p. Grzegorza Górnego i opubli-
kowana na stronie https://bit.ly/2HDzPPI ostatnia wola 
śp. biskupa Jana Niemca – jego testament o zbawczym 
sensie cierpienia.

Wczoraj (27 października 2020 r.) w szpitalu w Łańcucie 
zmarł biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej 
Jan Niemiec. Jako 34-letni ksiądz diecezji przemyskiej  
w 1992 roku zgłosił się na misje i wyjechał na Ukrainę. Był 
to pierwszy rok niepodległości tego kraju. Tam nie wy-
jeżdżali kapłani marzący o kościelnej karierze, ale ludzie 
ożywieni duchem wiary, który pozwalał im znosić największe trudności.  
W 2006 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Kamieńcu Podolskim.

NIE MA INNEJ DROGI ZBAWIENIA NIŻ POPRZEZ KRZYŻ
Kilkanaście lat temu ciężko zachorował na polineuropatię, która 

spowodowała postępujący zanik mięśni i tkanki kostnej, a także ostrą 
osteoporozę, co wiązało się z olbrzymim bólem. Z tego powodu musiał 
zrezygnować z wielu dotychczasowych obowiązków, ale wówczas odkrył, 
że jego misją jest modlitwa i cierpienie wstawiennicze w intencji swojej 
diecezji. Traktował swoje cierpienie jako krzyż. Często powtarzał, że nie 
ma innej drogi zbawienia niż poprzez Krzyż. Cytował słowa Jezusa: Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

Nie oznacza to – jak podkreślał – żeby samemu szukać cierpienia. Nikt 
z nas nie uniknie jednak cierpienia, które Bóg dopuszcza w naszym życiu. 
Można je albo przyjąć, albo odrzucić. Albo przyjąć krzyż od Chrystusa, 
albo go odrzucić. Jeśli przyjmiemy, to nasze cierpienie może zamienić 
się w Chwalebny Krzyż Zmartwychwstałego Chrystusa. Nie ma chrześci-
jaństwa bez zgody na krzyż, który jest wyrazem najwyższej miłości Boga 
do człowieka.

NIE ZAMYKAJMY NASZYM BLIŹNIM DROGI DO ZBAWIENIA
Biskup Jan Niemiec zatelefonował do mnie ciężko chory tuż przed 

zabraniem go do szpitala. Prosił, bym napisał i przekazał ludziom, że 
cierpienie ma wielki zbawczy sens. Dziś ludzie uciekają przed cierpie-
niem, tak jakby było to największe zło na świecie, a nie widzą w tym 
łaski danej przez Boga. Jaką mają pewność, że nie jest to krzyż, o któ-
rego niesieniu mówił Chrystus? Dziwił się, że są katolicy, którzy mogą 
popierać prawo dopuszczające aborcję na dzieciach niepełnosprawnych. 
Mówił, że w takim razie nie zrozumieli oni nic z Ewangelii, nie pojęli ta-
jemnicy krzyża, która stanowi centrum zbawienia. Kto twierdzi, że nie 
można ludzi narażać lub skazywać na cierpienia z powodu pojawienia 
się chorego dziecka, nie myśli jak prawdziwy chrześcijanin, ale prezentuje 
mentalność pogańską.

Pytał: jakie ktoś dał prawo człowiekowi, by zabierał bliźniemu 
możliwość otrzymania krzyża od Chrystusa? Jakie prawo ma kato-
lik, by dopuszczać w ogóle samą możliwość odebrania komuś krzyża, 
który może stanowić dla tamtego jedyną drogę do zbawienia? Prze-
cież kto nie bierze swego krzyża, nie jest godzien Chrystusa. A czy 
ktoś, kto nie dopuszcza, aby inny wziął swój krzyż, jest Go godzien? 
Są tacy katolicy, którzy mówią, że takiego heroizmu można wymagać 
tylko od osób głęboko wierzących, ale nie od tych, którzy są daleko od 
Kościoła. Tacy ludzie mówią, że sami nigdy nie dokonaliby aborcji dziecka 
niepełnosprawnego, ale nie można zmuszać do tego matek, które znala-
zły się w takiej sytuacji. A czy ci ludzie mają pewność, że dzięki takiemu 
dopuszczonemu przez Boga cierpieniu dusze tych matek nie uszlachetnią 
się i nie zbliżą do Jezusa?

Alternatywa tutaj jest tylko jedna: grzech śmiertelny 
pociągający za sobą ryzyko wiecznego potępienia. Czę-
sto dokonana aborcja zatwardza serce człowieka w taki 
sposób, że nie jest w stanie przyjąć późniejszych łask od 
Boga. Czy tacy ludzie nie rozumieją, że narażają innych na 
wieczne cierpienia w piekle tylko dlatego, że chcieli unik-
nąć cierpienia tu na ziemi?

Jak postąpiłby Chrystus na naszym miejscu? Czy po-
pierałby istnienie prawa dopuszczającego zabijanie dzie-
ci tylko dlatego, że są chore? Każdy, kto twierdzi, że Jezus 
zgodziłby się na takie prawo, winien jest bluźnierstwa. 
Każdy, kto zgadza się na istnienie takiego prawa, zaciąga 
winę wobec Boga.

„MIŁOŚĆ CZYSTA ROZUMIE TE SŁOWA,  
MIŁOŚĆ CIELESNA NIE POJMIE ICH NIGDY”

Biskup zacytował mi jeszcze fragmenty z „Dzienniczka” Siostry Fau-
styny, podając do zanotowania konkretne numery jej zapisków. Były 
to słowa, jakie skierował do świętej mistyczki Jezus: Córko Moja, wiedz  
o tym, że jeżeli ci daję odczuć i głębiej poznać Moje cierpienia, jest to łaska 
Moja; ale kiedy doznajesz zaćmienia umysłu, a cierpienia twoje są wielkie, 
wtenczas bierzesz żywy udział w Mojej męce i upodabniam cię zupełnie do 
siebie; twoją jest rzeczą poddawać się woli Mojej, więcej w tych właśnie 
chwilach aniżeli kiedykolwiek... (Dz. 1697)

Jedna jest cena, za którą się kupuje dusze – a tą jest cierpienie złączone 
z cierpieniem Moim na krzyżu. Miłość czysta rozumie te słowa, miłość cie-
lesna nie pojmie ich nigdy. (Dz 324)

Jakie wobec tego mamy prawo odbierać drugiemu człowiekowi przy-
jęcie cierpienia, które może być ofiarowane w intencji zbawienia innych? 
Z „Dzienniczka” Siostry Faustyny wiemy, że poprzez przyjęcie Krzyża, któ-
ry dał jej Chrystus, uratowała ona od wiecznej męki w piekle wiele dusz. 
Święty Paweł z Liście do Kolosan pisał: Teraz raduję się w cierpieniach za 
was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Kto ma pewność, że dopuszczając 
grzech aborcji, nie zamyka przed innymi możliwości cierpienia wstawien-
niczego, a tym samym uratowania wielu ludzi od wiecznego potępienia? 
Jeżeli ktoś ma taką pewność, to ma odwagę uważać się za mądrzejszego 
od samego Boga.

TESTAMENT BISKUPA DLA WSZYSTKICH WIERZĄCYCH
Biskup Jan Niemiec wiedział, że takie argumenty nie trafią do ludzi 

niewierzących, ale kierował je do katolików. Według niego, stoimy te-
raz przed prawdziwym, a nie teoretycznym sprawdzianem, czy jesteśmy 
godni Chrystusa. Teraz nadszedł prawdziwy czas próby.

Biskup Jan bardzo mnie prosił, żebym to wszystko spisał. Pragnął, 
żeby przeczytało te słowa jak najwięcej katolików w Polsce i na Ukrainie.

Po rozmowie przesłał mi jeszcze SMS:
Wchodząc z dziękczynieniem świadomie i dobrowolnie w cierpienie  

z Miłości, wchodzimy w Obecność Misterium Pana Boga i Świętych. Dziękuję 
Wam Drogie Dzieci Boże. Błogosławię i pamiętam w modlitwie.

Niedługo potem odszedł z tego świata. Umarł tak, jak żył. Jak święty 
człowiek. Nie wiem, w jakiej intencji ofiarował swoje cierpienia przed 
śmiercią, ale domyślam się.

PS. Wielka prośba do wszystkich katolików w Polsce i na Ukrainie. Po-
kornie proszę, by wypełnić ostatnią wolę biskupa Jana Niemca i rozesłać 
ten tekst do wszystkich osób wierzących.

Śp. Biskup Jan Niemiec – testament dla chrześcijan

•	 Wielu z nas już dawno straciło apetyt na to, co Boże: Mszę św., modli-
twę. Jak czas pandemii przeżyć z korzyścią dla swojej duszy?

•	 Czy kościoły opustoszeją? Co zostało przegapione? Jak ma wyglądać 
Kościół przyszłości?

•	 W naszej diecezji prężnie działają Kluby Ojca. Co zyskują należący do 
nich mężczyźni? 

•	 O tym, dokąd prowadzą żądania pełnej aborcji oraz kto stoi za ulicznymi 
protestami - w rozmowa z historykiem i politologiem prof. M. Rybą

•	 Niezwykłe świadectwo świeckiej misjonarki i lekarki Heleny Pyz posłu-
gującej wśród trędowatych. 

•	 Historia hiszpańskiego reżysera, który po nawróceniu szerzy kult Bo-
żego miłosierdzia.
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Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego o wychowaniu młodego pokolenia
Znacie z dziejów przykłady takich ludzi, którzy zwyciężali innych, ale przekonali 

świat, że są słabymi i marnymi ludźmi. Znacie z historii literatury przykłady ludzi, któ-
rzy pozostawili po sobie wspaniałe pomniki twórczości, ale ostatecznie sami zbankru-
towali, a nawet targnęli się na własne życie. Nie mieli pionu moralnego, nie mieli ładu 
ducha i umiejętności zwyciężania siebie.

Może Waszą młodzieńczość pociąga niekiedy dowolność i swoboda życia, ale szybko 
się przekonujecie – chociaż pragnąłbym, abyście się nigdy osobiście o tym nie przekonali 
– że wszelka wolność i dowolność moralna kończy się ostatecznie katastrofą, której się 
wkrótce żałuje. Panowanie nad sobą i walka ze złymi skłonnościami, zakończona zwy-
cięstwem, dają radość i rodzą doniosłe owoce osobiste i społeczne. Ale to kosztuje.

A cóż nie kosztuje, Najmilsze Dzieci?! Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być 
trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe! 

Stołeczni pierwszoklasiści wracają ze szkoły do 
domu przez Rynek Starego Miasta i widzą jak 
artysta malarz siedzi przy sztaludze i kopiuje 
uliczny pejzaż. Jeden z nich mówi:
– Zobacz, ile trzeba się napracować, kiedy ktoś 
nie ma pieniędzy na aparat fotograficzny lub 
smartfon!
DŁUGOPIS
Po długim nauczaniu zdalnym, studenci spoty-
kają się na uczelni, aby zdać egzamin. Profesor 
pyta jednego z nich:
– Przygotował się pan do egzaminu?
– Tak. Kupiłem długopis.
ZŁA WIADOMOŚĆ
Radio ogłasza przed 1 listopada:
 – Mamy złą wiadomość dla posiadaczy nowych 
butów, kurtek i płaszczy. Coroczna rewia mody 
na cmentarzach została odwołana, a cmentarze 
zamknięte.
UCIEKINIER
Rozmowa w pokoju pielęgniarek na oddziale 
ortopedycznym:
– Na „dwójce” leży facet z nogą w gipsie. Dziew-
czyny, ale ciacho!
– No i co z tego?
– Przyszła mi taka pierwsza myśl: „Poderwę go. 
Ten to mi nie ucieknie, jak poprzedni”!
PRZED „PRYWATKĄ”
W klasie VII a chłopak radzi się koleżanek:
– Dziewczyny, bardzo podoba mi się Anka. Pod-
powiedzcie mi co mogę zrobić, żeby przed nią 
zabłysnąć?
– Najlepiej posyp się brokatem!
MIŁOŚĆ
Podczas rozmowy z koleżankami dziewczyna  
z czułością wyznaje:
– Kocham moje łóżko, a ono kocha mnie.
– Nie przejmuj się. Za parę lat z tego wyro-
śniesz.
 – Tak, ale mój budzik nie potrafi dziś zaakcep-
tować tego związku.
TATO POCIESZA
Tato pyta płaczącą córkę:
– Dziecko drogie, czemu płaczesz?
– Krzysiek zerwał ze mną. I jeszcze mnie boli…
 – Biedna. Musisz się nauczyć tego, że rozstania 
bolą.
– Nie rozstania, ale ręka.
– A czemu ręka?
 – Bo jak mu przyłożyłam w gębę, to mi coś  
w nadgarstku trzasło.

Obchody Dnia Niepodległości
„Za tę Wolność, którą w Polsce z łaskawości 

Twojej mamy, Tobie Boże dziękujemy, Ciebie Boże 
wysławiamy”.

11 listopada to najbardziej wzniosła data  
w historii naszej państwowości. Po wielu latach 
niewoli odzyskaliśmy niepodległość. W tym 
roku świętowaliśmy 102 rocznicę tego wielkie-
go wydarzenia. 

W związku z tym wydarzeniem w na-
szej parafii była sprawowana uroczysta Msza 
Święta w intencji naszej ukochanej Ojczyzny 
pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji 
siedleckiej księdza biskupa Kazimierza Gurdy.  
W uroczystościach wzięli udział kapłani naszego 
dekanatu z księdzem dziekanem na czele, Pre-
zydent naszego miasta, przedstawiciele władz 
samorządowych, wojska, organizacji społecz-
nych oraz inni goście. 

Ksiądz biskup w homilii zaznaczył, że Kryzys 
wiary pociąga za sobą kryzys społeczeństwa,  
a potem państwa. Nauczyliśmy się tego pod ko-
niec XVIII wieku i lepiej , żebyśmy tej historii teraz 
nie powtarzali.

Po Mszy Świętej wszyscy przeszli pod pa-
miątkową tablicę (kamień 100-lecia Niepodle-
głości) znajdującą się przy naszym kościele, aby 
złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Pamiętajmy, że nasza tożsamość narodowa 
wyrosła na gruncie wiary. Nie straćmy sprzed 
oczu znaczenia tych wielkich słów „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Nasi ojcowie oddawali za nie swo-
je życie. Dzięki ich ofierze możemy dzisiaj żyć  
w wolnym kraju.

Wspólnota Cristeros podjęła inicjatywę 
wielkiej modlitwy. W każdą środę o godzinie 
19.00 będzie odmawiany w naszej świątyni 
różaniec w intencji naszej Ojczyzny. Zaprasza-
my wszystkich, którym na sercu leży dobro 
wspólne, któremu na imię POLSKA.

 ks. Grzegorz Walczuk


