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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,  
KRÓLA WSZECHŚWIATA 

PÓJDŹCIE, BŁOGOSŁAWIENI U OJCA MOJEGO, 
WEŹCIE W POSIADANIE KRÓLESTWO  

(Mt 25, 31-46)
Czy w swoim sercu noszę obraz Boga jako 

Miłosiernego Ojca? Czy potrafię dostrzec oblicze 
Chrystusa w ubogich, słabych i potrzebujących 
tego świata? Czy mam świadomość, że sąd Boży 
nie jest przesunięty w nieokreśloną przyszłość, 
lecz dokonuje się tu i teraz w moim sądzie wo-
bec bliźnich? Jak odpowiadam w konkrecie swe-
go życia na zaproszenie do realizacji miłości wo-
bec Boga i bliźniego? Czy potrafię łączyć miłość 
do Boga z miłością bliźniego? [www.sfd.kuria.pl]

Błogosławiona Mariam od Jezusa Ukrzy-
żowanego (Mała Arabka):

Tam, gdzie jest miłość, tam Bóg jest także. 
Jeśli myślicie o tym, aby uczynić dobro bliźnie-
mu, Bóg będzie myślał o was. Jeśli wykopiecie 
dół dla bliźniego, wpadniecie do niego; będzie 
on dla was. Ale jeśli uczynicie niebo dla bliźnie-
go, ono będzie dla was. Pamiętajcie o tym...

Byłam przed Najświętszym Sakramentem, 
w oratorium. Miałam wielkie pragnienie uczy-
nienia czegoś, by spodobać się Jezusowi. Powie-
działam Mu: Panie Jezu, co mam czynić, by Ci się 
podobać, by Ci służyć?

Jakiś głos mi odpowiedział: Służcie bliźnie-
mu, a będziecie Mi służyli.

Powiedziałam jeszcze: Panie Jezu, co mam 
robić, by Cię kochać?

Głos powiedział: Miłujcie bliźniego, a będzie-
cie Mnie miłowali. Służcie bliźniemu, a będziecie 
Mi służyli, miłujcie bliźniego, a będziecie Mnie 
miłowali. Po tym poznam, że miłujecie Mnie 
prawdziwie...

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowane-
mu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, 
spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone  
z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Cie-
bie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen

Komunikat Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY 
w sprawie pomocy Ojcom Oblatom w Kodniu

Drodzy Diecezjanie,
w nocy z 11 na 12 listopada br. na skutek 

pożaru uległa zniszczeniu znaczna część kom-
pleksu Domu Pielgrzyma prowadzonego przez 
Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej przy Sank-
tuarium Matki Bożej w Kodniu. Ogień strawił 
poddasze oraz najwyższe piętro, na którym 
znajdowały się pokoje gościnne. Uszkodzeniu 
uległy również niższe kondygnacje, na których 
mieściły się sale konferencyjne oraz stołówka 
dla pielgrzymów.

Jako wspólnota diecezjalna, dla której Ko-
deń stanowi ważne miejsce na pielgrzymkowej 
i duchowej mapie Diecezji Siedleckiej, pragnie-
my otoczyć Stróżów Kodeńskiego Sanktuarium 

naszą modlitwą i pospieszyć im z konkretną 
braterską pomocą.

Zachęcam i proszę wszystkich wiernych, 
szczególnie tych, którym bliskie jest to miejsce, 
o materialne wsparcie dzieła odbudowy Domu 
Pielgrzyma. Osobiste, dobrowolne wpłaty moż-
na przekazywać na specjalny rachunek banko-
wy Ojców Oblatów:

Bank Pekao SA oddział w Białej Podlaskiej 
38 1240 2177 1111 0010 6854 7667 z dopi-
skiem „Darowizna na odbudowę Domu Piel-
grzyma”

Wszystkim ofiarodawcom składam serdecz-
ne Bóg zapłać i z serca błogosławię

BISKUP SIEDLECKI

22 listopada Kościół wspomina św. Cecylię, dziewicę  
i męczennicę, patronkę muzyki kościelnej. Z tej okazji skła-
damy życzenia Panu Organiście, członkom chóru „Lilia”, 
młodzieży ze scholi „Płomyki”, dzieciom z zespołu „Świa-
tełko”, wszystkich psałterzystom i osobom zatroskanym  
o muzykę w naszej parafii. Życzymy świętości, radości  
w Bożej służbie, żywej wiary, gorącej miłości, pięknych  
głosów i wielu okazji do chwalenia Boga grą na instru-
mentach i śpiewem. Niech Święta Cecylia wyprasza  
potrzebne łaski. 

Redakcja „Opiekuna” i Parafianie

Przyjdź Królestwo Twoje!
Z dzieła Orygenesa, kapłana, „O modlitwie”

Jeśli według słów Pana i Zbawiciela nasze-
go królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie  
i nie powiedzą: oto tu jest albo tam; ale królestwo 
Boże jest w nas, bo bliskie jest słowo, na naszych 
ustach i w naszym sercu, to niewątpliwie ten, 
kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym, 
aby królestwo, które jest w nim, rozwijało się, 
owocowało i dopełniało. Bóg bowiem króluje 
w każdym spośród świętych i każdy z nich po-
słuszny jest duchowym przykazaniom Boga.  
W takim człowieku Bóg mieszka jakby w mie-
ście dobrze uporządkowanym. Ojciec jest w nim 
obecny, a wraz z Ojcem króluje w duszy dosko-
nałej Chrystus, zgodnie ze słowami: Do niego 
przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy.

To zaś królestwo Boże, które jest w nas,  
w miarę naszego ustawicznego postępu osią-
gnie doskonałość, gdy się wypełnią słowa 
Apostoła, że Chrystus, pokonawszy wszystkich 
swoich nieprzyjaciół, przekaże królowanie Bogu 
i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Dla-
tego modląc się nieustannie z przebóstwionym 

dzięki Słowu sercem, mówmy do Ojca naszego, 
który jest w niebie: Święć się imię Twoje, przyjdź 
królestwo Twoje.

Co zaś dotyczy samego królestwa Bożego, 
należy pamiętać, że jak sprawiedliwość nie ma 
nic wspólnego z niesprawiedliwością ani też jak 
nic wspólnego nie ma światło z ciemnością, ani 
wreszcie jak nie ma wspólnoty Chrystusa z Belia-
lem, tak też królestwo Boże jest nie do pogodze-
nia z królestwem grzechu.

Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, 
niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym 
ciele, ale raczej zadajmy śmierć temu, co jest przy-
ziemne w naszych członkach, by wydać owoce 
Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, 
jakby w duchowym raju, królując nad nami wraz 
ze swym Chrystusem. On to zasiądzie w nas po 
prawicy mocy duchowej, której pragniemy do-
stąpić; On pozostanie, dopóki wszyscy Jego nie-
przyjaciele w nas nie staną się podnóżkiem Jego 
stóp, dopóki nie usunie spośród nas wszelkich 
Władz, Panowań i Zwierzchności.

Źródło: www.brewiarz.pl 
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Bractwo „Strażnicy Kościoła” 
12 listopada Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda podpisał statut Bractwa „Strażnicy Kościoła”, ustanawiając jednocześnie ks. kan. Jacka Guza – ku-

stosza sanktuarium w Pratulinie – asystentem diecezjalnym tegoż Bractwa. W wielu parafiach diecezji siedleckiej zawiązują się pierwsze grupy Brac-
twa, dlatego w niedzielę 22 listopada w Pratulinie zaplanowano pierwsze spotkanie Bractwa. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00  
w kościele Martyrium od modlitwy, wręczenia statutu, omówienia spraw organizacyjnych. Na godz. 12.00 zaplanowano Eucharystię. 
                        Źródło: www.podlasie24.pl

 Q Czym jest Bractwo „Strażnicy Kościoła”? 
To wspólnota mężczyzn, którzy chcą się formować w oparciu o ducho-

wość Błogosławionych Męczenników z Pratulina. 24 stycznia 1874 roku 
w Pratulinie urzędnicy carscy postanowili zabrać unicką cerkiew i oddać 
duchownemu prawosławnemu. Miejscowi parafianie okazali się ludźmi 
bohaterskimi. Stanęli w obronie swojej świątyni. Ukryli klucze, by nie 
można było do niej wejść. Kiedy przekonywania i zastraszanie dowódcy 
wojska kozackiego nie odniosły skutku, użyto broni. Podczas masakry  
13 unitów zostało śmiertelnie rannych. 

Bractwo odkrywa w symbolice kluczy strzeżonych przez pratulińskich 
unitów inspirację dla swych apostolskich zadań. Działania te sprowadzają 
się do strzeżenia Kościoła w różnych jego wymiarach: 
•	 osobistym: Strzegę świątyni mego serca! - Ten wymiar działalności 

bractwa dotyczy osobistego uświęcenia każdego z członków. Bractwo 
prowadzi systematyczną formację duchową opartą na: Słowie Bożym, 
kulcie Męczenników Podlaskich, życiu modlitewnym i i zaangażowaniu 
we wspólnotę; 

•	 kościoła domowego: Strzegę kluczy do kościoła domowego! - Ten 
wymiar broni dostępu do głowy i serca swojego i swoich najbliższych. 
Członkowie bractwa modlą się ze swoimi bliskimi, prowadzą niedzielną 
lekturę Ewangelii, reagują na zagrożenia duchowe swoich bliskich oraz 
traktują swoją rodzinę jako pierwsze i najważniejsze miejsce osobistego 
świadectwa wiary; 

•	parafialnym: Strzegę swojej świątyni! - Celem bractwa jest służba 
na rzecz kościoła parafialnego oraz duchowego centrum bractwa, czyli 
Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie; 

•	diecezjalnym: Strzegę jedności Kościoła! - Członkowie bractwa mo-
dlą się o nowe i święte powołania do kapłaństwa, odbywają doroczną 
pielgrzymkę do Pratulina oraz ofiarowują jeden dzień w roku na prace 
w Sanktuarium w Pratulinie. 
 Q Kto może przynależeć do Bractwa „Strażnicy Kościoła? 
Członkiem Bractwa może zostać każdy pełnoletni mężczyzna katolik. 

 Q Gdzie Bractwo się formuje? 
Miejscem formacji ma być parafia. Kierunek rocznej formacji jest 

przygotowany przez Kustosza Sanktuarium w Pratulinie. Dniem spotkań 

bractwa ma być każdy 23 dzień miesiąca w łączności z „Pratulińską Szkołą 
Wiary”. 

 Q Jak założyć Bractwo „Strażnicy Kościoła”? 
Potrzeba, by zebrało się kilku mężczyzn, którym bliska jest idea bycia 

obrońcami Bożego porządku. Spośród nich delegowany będzie lider, któ-
ry poprzez skupienie w Pratulinie będzie posłany do misji prowadzenia 
wspólnoty. Wstępnie ugruntowana wspólnota będzie uroczycie posłana 
przez Biskupa w odpowiednim czasie. 

 Q Kto pełni duchową opiekę nad Bractwem? 
W wymiarze parafialnym czyni to proboszcz, w diecezji - Kustosz 

Sanktuarium w Pratulinie. 
Kontakt: 
Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie Diecezjalne 

Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich tel. Proboszcz 
(83) 345 41 40; 508 156 232 Adres: Pratulin 19, 21-504 Rokitno e-mail: 
parafiapratulin@wp.pl 
Mężczyźni zainteresowani udziałem zgłaszajcie się do duszpasterzy!

Moc Słowa!
Słowo jest elementarną częścią mowy,  
nim wyrażamy swoje modlitwy, potrzeby, emocje, 
uczucia, myśli i nastroje. Jedni artykułują je  
za pomocą dźwięku, inni za pomocą języka  
migowego, każdy jednak posługuje się słowem. 

Już w tym momencie uzmysławiamy sobie, jak ważne w naszym życiu 
jest słowo. Ważne rzeczy w naszym życiu staramy się zawsze zachowy-
wać w wielkim szacunku i chronić je. Czy tak samo traktujemy słowo? 
Od najmłodszych lat upajamy się słowem w poezji, pieśni, epopejach 
narodowych, literaturze.

Dla chrześcijanina zaś najważniejsze słowa zawarte są w Biblii. Słowo  
Boga i Słowo Chrystusa powinno być nam przewodnikiem w codziennym 
życiu. Każde słowo w Biblii jest potrzebne, nie ma w nim słów zbędnych. 
Każde z nich niesie prawdę, siłę i czystość. Czy słowa wypowiadane przez 
nas są podobne? Pan Bóg i w tym obszarze zostawił nam wskazówkę  
i mówi jakie powinny być wypowiadane przez nas słowa. Przede wszyst-
kim chcąc wyrazić czułość, miłość, wierność i życzliwość używamy słod-
kich słów – Przyjemne słowa są plastrem miodu, słodyczą dla duszy, le-
kiem na kości (Prz 16, 24), czy ktoś używa innych, aby wyrazić pozytywne  
i serdeczne odczucia? Przywołajmy wspomnienia, kiedy wypowiadamy  
i słuchamy słów ciepłych, serdecznych i wyjątkowo słodkich, to zawsze są 

dobre słowa, nie zbrukane żadnym brudem, piękne i wyjątkowe, słodkie 
jak „plaster miodu”.

Pragnieniem naszym jest, abyśmy zawsze mogli rozmawiać z ludźmi 
dobrymi i przemiłymi słowami, niestety często spotykamy osoby, któ-
re słowo wykorzystują do ataku. To trudne doświadczenie, bo każdego 
bliźniego mamy miłować i nie możemy odpłacić złym słowem. Bóg  
i w takiej sytuacji jest niezawodny, gdyż Każde słowo Boże wypróbowane, 
tarczą jest dla tych, co się doń chronią. Do słów Jego nic nie dodawaj, by 
cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą (Prz 30, 5-6). Kto więc modli się Sło-
wem Bożym wie, co powiedzieć, jakich słów użyć, by zamienić trudną 
sytuację w rozmowę językiem porozumienia i zgody. Nie jest to łatwe, 
bo zło na ogół jest głośne, krzykliwe i niewybredne. Nie starajmy się do-
równać naznaczonym takim językiem, św. Paweł poucza, że nasz język 
powinien cechować się cnotami i mówi: Niech nie wychodzi z waszych ust 
żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wy-
świadczała dobro słuchającym (Ef 4, 29). Słowo agresywne wypowiadane  
w dzisiejszym, trudnym dla chrześcijanina świecie, wydaje się nie do po-
konania, ale to tylko podszept złego, to zwykłe kłamstwo. 

Nasz Bóg jest Słowem! Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne  
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 
4, 12), a więc nie może być w nas lęku. Jezus – Słowo czuwa nad nami  
i daje odpowiedź w każdej trudnej sytuacji.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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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 23 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika 
albo wspomnienie św. Kolumbana, opata

1. czytanie (Ap 14, 1-3. 4b-5) Pieśń odkupionych przez Baranka
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))

Oto lud wierny, szukający Boga
Ewangelia (Łk 21, 1-4) Wdowi grosz

6.30 1. + Adelę – of. P. Karcz
2. + Jana Modrzewskiego – of. siostry

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Stanisława w 34 r., Mariannę, Hannę, Franciszka, Marię, Zofię, 

Helenę, Feliksa, Julię, Józefa – of. rodzina
3. + rodziców obojga stron, Annę, Kazimierza i Zygmunta oraz 

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

2. + Lucjana w 19 r. i zm. z rodz. Pogonowskich – of. rodzina
3. + Stanisława Fiuka w 30 dz. – of. sąsiedzi
4. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Poza parafią: W intencji Bogu wiadomej

Nieszpory za zmarłych 
Wtorek 24 listopada 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC,  
PREZBITERA, I TOWARZYSZY

1. czytanie (Ap 14, 14-20) Sąd ostateczny jako żniwo i winobranie
Psalm (Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab))

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię
Ewangelia (Łk 21, 5-11) Zapowiedź zburzenia świątyni

6.30 1. + Genowefę Wakuła – of. rodzina Trojanowskich i Mlonków 
2. + Zdzisława Bareję – of. sąsiedzi

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Jana Modrzewskiego – of. siostry
3. + Leokadię w 8 r., Edmunda Pałków oraz Stefanię i Zygmunta 

Tołtyżewskich – of. dzieci
4. Dziękczynna za nieustanną opiekę nad Oddziałem Położniczo-

ginekologicznym Szpitala Miejskiego w Siedlcach – of. personel 
oddziału 

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

2. + Mieczysława w 13 r. i rodziców obojga stron
3. + Jerzego Mroczka w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Poza parafią: + Mariannę Pióro – of. pracownicy zakładu  

Jagiellońska
Nieszpory za zmarłych
19.00 Modlitwa uczestników Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez Maryję

Środa 25 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej,  
dziewicy i męczennicy

1. czytanie (Ap 15, 1-4) Pieśń Mojżesza i Baranka
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b))

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu
Ewangelia (Łk 21, 12-19)

Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców
6.30 1. + Stefana w 36 r., Stanisławę, Ryszarda Stańczuków oraz Hannę 

i Stefana Wymiatał – of. rodzina Wymiatał 
2. + Jana Gmitruka w 1 r., Zofię Suska, Stanisława, Jana i Zofię  

– of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + Jadwigę Wakuła w 7 r., Eugeniusza, Dariusza i dziadków z obu 
stron rodziny – of. Wiesława Szczepanik

3. + Stanisławę w 25 r., Arkadiusza Krasnodębskich, Stanisławę  
i Jana Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa Wasilewskich  
– of. Zdolińscy 

4. + Tomasza Radzimirskiego – of. koledzy i koleżanki z pracy

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

2. + Iwonę Soszyńską, Grzegorza Oknińskiego i Wincentego 
Oknińskiego – of. rodzice

3. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
Nieszpory za zmarłych
Modlitwa za Ojczyznę (cztery części różańca)
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Czwartek 26 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a) Upadek grzesznego miasta
Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a))

Błogosławieni wezwani na ucztę
Ewangelia (Łk 21, 20-28) Powtórne przyjście Chrystusa

6.30 1. + Bogusława Michalika – of. SP nr 11 w Siedlcach
2. + Mariannę i Stanisława Błońskich, Helenę i Lucjana Paprockich 

– of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + Jana Modrzewskiego – of. koleżanka
3. Dz-bł. w 21 r. ur. Jakuba o światło i dary Ducha Świętego
4. + Zdzisława Stefana Szczepańskiego w 30 dz.  

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

2. + Mieczysława w 14 r., zm. z rodzin Ługowskich i Borkowskich
3. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

Nieszpory za zmarłych
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy  

do godz. 21.00 – możliwość spowiedzi świętej
Piątek 27 listopada 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2) Sąd ostateczny

Psalm (Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a (R.: por. Ap 21, 3b))
Oto przybytek Pana Boga z ludźmi

Ewangelia (Łk 21, 29-33) Przypowieść o drzewie figowym
6.30 1. + Aleksandrę w 27 r., zm. rodziców Łucję i Franciszka – of. Irena 

Olczak
2. + Annę i Zygmunta Niedźwieckich, zm. z rodz. Bagłaj i Niedź-

wiedzkich – of. rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + Włodzimierza w 14 r., zm. rodziców i teściów – of. żona
3. + Zuzannę w 35 r., Stanisława i zm. z rodz. Borutów 
– of. K. i Sz. Borutowie 
4. + Halinę Grochowską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 

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

2. + Sabinę w rocznicę śmierci, Stanisława, Jana, Mariannę,  
Tadeusza i Franciszka – of. córka

3. + Marię Pazio w 30 dz. – of. rodzina 
4. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

Nieszpory za zmarłych
Sobota 28 listopada 2020 r. 

DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla 
1. czytanie (Ap 22, 1-7) Wizja raju

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c (R.: por. 7bc))
My ludem Pana i Jego owcami

Ewangelia (Łk 21, 34-36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
6.30 1. + Zofię Kaczmarczyk, Józefa, Janinę, Alicję Sokołowskich,  

Antoniego, Edwarda Wiśniewskich – of. córka
2. + Zdzisława i Andrzeja Marciniaków z racji imienin – of. siostry 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

Informacje o życiu parafii (22.11)

+ Sylwester Jan Gąsowski
+ Jan Sułek + Stefan Józef Sobczuk 

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 2
l Daniel Jankowski, kawaler z parafii Radzymin i Monika Wicenciak, 
panna z parafii Radzymin – zapowiedź 2

l z ul. Chrobrego 1 – 150 zł
l z ul. Chrobrego 6 – 50 zł 
l z ul. Mieszka I 16 – 50 zł 
l z ul. Mireckiego – 50 zł 

l z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł

W „Echu Katolickim”
•	 „Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości,  

a wszystko inne będzie wam dodane”. Interpretacja tych słów w kon-
tekście uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu jest modlitwą odpowiednią na 
każdy czas, także na to, co przeżywamy teraz. Jak nauczyć się być  
z Jezusem sam na sam?

•	 Dziecko zabijane w aborcji cierpi straszliwe męczarnie - mówi prof. 
Maria Ryś. W rozmowie także o problemie tzw. bezpiecznej aborcji, 
syndromie postaborcyjnym i przeciwstawianiu się cywilizacji śmierci;

•	 Dlaczego wezwanie o. Dolindo do bezgranicznego zaufania Bogu może 
być receptą na lęki współczesnego świata?

•	 Komentarze felietonistów w odniesieniu do bieżącej sytuacji społecz-
no-politycznej.

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

7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
3. + Mariana, Mariannę, Jerzego, Waldemara, Genowefę  

– of. Elżbieta Prachnio 
4. + Bolesława i Stanisława – of. rodzina
5. Poza parafią: + Halinę Błońską – of. Halina Ożarek z rodziną

17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Dz-bł. w int. Bożeny i Zygmunta Sawickich w 50 r. ślubu  

– of. Jubilaci 
2. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. W int. Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla
4. Poza parafią: + Grażynę Woźną – of. koleżanki i koledzy z firmy 

Drosed
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka 
Nieszpory za zmarłych

Niedziela 29 listopada 2020 r. 
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

1. czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7)
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4))
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

2. czytanie (1 Kor 1, 3-9) Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Ewangelia (Mk 13, 33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
7.00 1. + Jadwigę Burgs w 14 r., Mieczysława Burgs, Barbarę Mrawiec, 

Marka Mrawiec – of. Wanda Cieloch 
8.30 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak

2. + Stanisława w 31 r., zm. rodziców obojga stron – of. żona
3. + Janusza Myszkę w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

10.00 1. Dziękczynna w 18 r. ur. Mateusza z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

2. + Jana, Zofię, Eugenię Leoniaków – of. rodzina
11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława

2. + Za zm. z rodz. Sałatów, Kobylińskich i Nasiłowskich
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Bohdana w 5 r. i zm. z rodz. Sobiesiaków – of. rodzina
18.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
20.00 Nieszpory niedzielne (dolny kościół)

•	Dziś święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Pamiętamy w modlitwie.
•	Dziś w niedzielę 22.11 po Mszy Świętej w przedsionku kościoła będzie 

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) dziś o godz. 15.30 w kościele dla chętnych. 
•	Konferencja i modlitwa uczestników Rekolekcji oddania życia Je-

zusowi przez Maryję we wtorek 24 listopada o godz. 19.00 w kościele. 
•	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 23.11: ulice Graniczna, Pola, Rejtana, Słowackiego 
•	wtorek 24.11: ulice Bema i Jagiellońska 
•	środa 25.11: ulice Broniewskiego, Konopnickiej, Mireckiego, Siera-

kowskiego, Żeromskiego
•	czwartek 26.11: ul. Góreckiego
•	piątek 27.11: ulice Okrzei i Północna
•	sobota 28.11: kartki z innych ulic, parafii i bez adresu 

•	W środę w 25 dniu miesiąca pamiętamy o obronie życia. 
•	W sobotę będziemy przeżywali parafialne wspomnienie św. Joanny 

Beretta Molla. Przed Mszą Świętą o godz. 18.00 będą odczytane in-
tencje, a po zakończeniu liturgii błogosławieństwo matek oczekujących 
narodzin dziecka. 
•	Błogosławieństwo rodzinnych wieńców adwentowych w sobotę 

28 listopada po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00 w kościele. 
•	Nieszpory i modlitwa wstawiennicza w przyszłą niedzielę 29 listo-

pada o godz. 20.00 w dolnym kościele. 
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Paczuszka dla Maluszka
To bożonarodzeniowa akcja, do której od 2013 r., zawsze w świątecznej 

atmosferze, zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są podobnie 
jak w ubiegłych latach zaprzyjaźnione instytucje takie jak: domy dziecka, 
domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Ponadto owoce 
zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących 
narodzin dzieciątka oraz podopiecznych naszej organizacji, których malu-
chy już pojawiły się na świecie. Symbolem naszej akcji od samego początku 
jest specjalna „paczuszkowa” bombka. Możesz znaleźć w swoim najbliż-
szym otoczeniu choinkę z „paczuszkowymi” bombkami. Zerwij ją z drzew-
ka, przygotuj w domu paczkę i podłóż ją z powrotem pod choinką. Lokalni 
koordynatorzy akcji przekażą ją do wskazanej placówki w Twojej okolicy.

„Choinka” ze wspomnianymi bombkami jest w naszym kościele. 
Zapraszamy do podjęcia tego uczynku miłosierdzia. 
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Formacja DROGA NOWEGO ŻYCIA – przygotowanie młodzieży do bierzmowania w rodzinie (listopad 2020) –  
każdy może skorzystać z tej katechezy 

Katecheza SŁOWO BOŻE
Słowo Boże stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował 

stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; 
dlatego chcę karmić się nim jak najczęściej, szczególnie poprzez osobiste  
i wspólne z braćmi studiowanie Pisma Świętego.  

(ks. Franciszek Blachnicki, V Drogowskaz Nowego Człowieka)

BÓG MÓWI – SŁUCHAJ GO 
Autor: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, 

program przygotowania młodzieży do bierzmowania „Szkoła życia z Bogiem”
Poprzednia katecheza mówiła o czterech krokach w zbliżaniu się do 

Jezusa. Kroki te są następujące: Usłyszenie (ktoś ci o Nim mówi), Spo-
tkanie (w Biblii, na modlitwie, w sakramentach), Zakochanie (w ser-
cu), Wyznanie (powiedzenie o swojej miłości Jezusowi i światu). Teraz 
szczególnie zajmiemy się jednym ze sposobów poznawania Boga jakim 
jest czytanie Bożego Słowa, czytanie Biblii.

Święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego 
jest nieznajomością Chrystusa. Miał rację. Bóg objawia się człowie-
kowi w swoim Słowie. Gdy na to słowo zamykamy swój umysł i serce, 
Bóg pozostaje dla nas nieznany, a praktykowana religia może stać się 
tylko magicznymi obrzędami czy pielęgnowaniem rodzinnych tradycji.

Można powiedzieć, że nasz stosunek do Pisma Świętego jest probie-
rzem naszego stosunku do Jezusa. Jeśli chcemy wiedzieć jak bardzo Jezus 
jest przez nas kochany, sprawdźmy jak kochamy Pismo Święte. Chcąc wie-
dzieć jak jesteśmy posłuszni Jezusowi, zobaczmy jak jesteśmy posłuszni 
temu, co jest napisane w Biblii. Chcąc wiedzieć jakim autorytetem jest 
dla nas Jezus, zapytajmy się jakim autorytetem obdarzamy jego Słowo.

Jeśli w życiu jakiegoś człowieka, który mieni się nazywać wierzącym, 
nie ma Pisma Świętego, to jego wiara jest tylko nic nie znaczącą etykietą, 
zakłamaniem siebie i tumanieniem innych.

PIĘĆ OBOWIĄZKÓW
Poznajmy teraz pięć obowiązków chrześcijanina wobec Biblii.
Pierwszym obowiązkiem jest słuchanie. W kościele, w radiu, w te-

lewizji, przy różnych innych okazjach, mamy możność słuchania Boże-
go Słowa. Nie możemy go traktować jak innych słów, których miliony 
słyszymy w swym życiu. Jeśli wierzymy, że księga Pisma Świętego jest 
natchniona, to wierzymy, że przez słuchane słowa mówi do nas sam Bóg. 
Należy zatem słuchać z należytą uwagą, nastawieniem, skupieniem. Nie 
może być tak, że chwilę po wyjściu z kościoła nie pamiętamy zupełnie 
jaka była Ewangelia. Nie może być tak, że słuchamy jednym uchem, a wy-
puszczamy zaraz drugim.

Drugim obowiązkiem jest czytanie. Czytamy Biblię tak jak każdą 
inną książkę. Chcemy poznać jej treść. Czytamy poszczególne księgi od 
początku do końca. Pamiętamy, że Biblia to nie jedna książka, ale cała bi-
blioteka. Możemy z tej biblioteki wyjmować książki w różnym porządku. 
Niekoniecznie trzeba czytać od Księgi Rodzaju i skończyć na Apokalipsie. 
Można rozpocząć czytanie od Ewangelii czy Psalmów. Czytając Biblię jak 
każdą inną książkę pamiętamy, że jest to książka inna od każdej innej – 
zawiera Boże objawienie.

Kolejnym obowiązkiem chrześcijanina jest studiowanie Biblii. Brzmi 
to bardzo poważnie, ale chodzi po prostu o dłuższe zatrzymanie się nad 
jakimś fragmentem. W studiowaniu nie chodzi o pokonywanie kolejnych 
stronic, ale o wejście w głąb. Dlatego do studiowania wybieramy nie-
wielki fragment tekstu – kilkanaście wersetów. Czytamy go wielokrot-
nie, powoli. Czasami znajdziemy w tekście przypisy, które będą wyjaśniać 
jakiś werset lub odnośniki do innych fragmentów Pisma Świętego, do 
których warto się odnieść. Elementem studiowania będzie także prze-
czytanie wstępu do danej księgi lub sięgnięcie do jakiegoś fachowego 
komentarza. (…)

Innym obowiązkiem chrześcijanina wobec Biblii jest jej uczenie się 
na pamięć. To ważne, by wypełniać swoje myślenie odpowiednią tre-

ścią. Mając w pamięci różne fragmenty Pisma Świętego możemy przywo-
ływać je w różnych momentach – także takich, gdy nie możemy sięgnąć 
po tekst drukowany.

Ostatnim obowiązkiem jest posłuszeństwo. Nie chodzi o to, by ob-
cując z Pismem Świętym stać się ekspertem od Biblii, czy uczonym w Pi-
śmie. Słuchamy Słowa, czytamy je, studiujemy i uczymy się na pamięć, by 
okazać Bożemu Słowu posłuszeństwo. Otworzyć swoje serce i pozwolić, 
by Słowo Boże kształtowało nasze życie. Ważność ostatniego obowiązku 
łatwo sobie wyobrazić przedstawiając wszystkie obowiązki w postaci 
dłoni trzymającej Biblię. Każdy palec to kolejny obowiązek. Palce na 
górze to słuchanie, czytanie, studiowanie i uczenie się na pamięć. Kciuk 
podtrzymujący Biblię od spodu to posłuszeństwo. 

Można sobie wyobrazić trzymanie Biblii bez małego palca czy palca 
serdecznego. Ale na pewno nie utrzyma się Biblii bez kciuka, bez posłu-
szeństwa. Bez posłuszeństwa Boże Słowo „wypada” z naszego życia.

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
(każdy w ciszy pracuje z Pismem Świętym; następnie czytamy odpowie-
dzi)
1. Przeczytaj J 1,1-5. Przeczytaj także przypisy. Jak jest tu nazwany Jezus? 
2. Jak jest nazwany Jezus w Ap 19,11-13? 
3. Przeczytaj Mt 7,24-29. Wypełnij tabelę:

dom pierwszy dom drugi

Jaki fundament?

Co na niego spadło?

Jaki był koniec?
Zastanów się na czym budujesz swoje życie?

4. Przeczytaj Rz 10,17. Z czego rodzi się wiara? 
5. Czy nazywając się chrześcijaninem, możesz ignorować Pismo Święte? 
6. Jak pośród tysięcy głosów, które codziennie słyszymy w naszym świe-

cie, możemy rozpoznać głos Boga? 
Benedykt XVI odpowiada: Bóg rozmawia z nami na bardzo wiele spo-

sobów. Mówi poprzez inne osoby, poprzez przyjaciół, rodziców, proboszcza, 
księży… Mówi poprzez wydarzenia naszego życia, w których możemy roz-
poznać Boże działanie. Mówi także poprzez przyrodę i stworzenie. Mówi 
też i przede wszystkim w swoim Słowie, w Piśmie Świętym, czytanym we 
wspólnocie Kościoła i czytanym osobiście w rozmowie z Bogiem.
7. CZYTANIE  (1 Sm 3, 1-21): Bóg mówi do Samuela
Rozmowa i szukanie odpowiedzi na pytania:
•	 Dlaczego Bóg chce ze mną rozmawiać?
•	 Czy słyszałem kiedykolwiek głos Boży?
•	 Bóg zwraca się do mnie po imieniu. Zna całe moje życie. Wie o mnie 

wszystko. Jakie myśli i uczucia pojawiają się we mnie, gdy to sobie 
uświadamiam?

•	 Co to znaczy „nie pozwolić upaść żadnemu słowu Boga na ziemię”?
•	 Kto mi powiedział o Bogu, komu ja powiedziałem o Bogu?
•	 Czy mam Pismo Święte? Czy je czytam? Jak często?  

Czy to mnie interesuje? Dlaczego mam czytać Pismo Święte?

WRĘCZENIE PISMA ŚWIĘTEGO
Hymn do Ducha Świętego i modlitwa spontaniczna
Ksiądz i rodzice: 
 Przyjmij Księgę Pisma Świętego, 
 czytaj je z pokorą jako Słowo Boże, 
 rozważaj z pomocą Ducha Świętego, 
 niech będzie Ci światłem na ścieżkach życia. 

     Kandydat: Amen. 
Czytamy przypowieść o siewcy (Mt 13, 1-23) – rozmowa o tym słowie
Wspólnie odmawiamy dziesiątek różańca 

Opracowanie: xIJ 
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TALENT

(opr. xHD)

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 900 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.   

Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000  
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk,  

Beata Woźniakowska, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

Myśli Prymasa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wierność Bogu oznacza przede 
wszystkim wierność Ojcu. Wiemy, 
że to Pan, Władca, Król, Mocarz  
i Wszechpotęga. My, pyłki Boże roz-
proszone w życiu Jego władczej i ży-
ciodajnej dłoni, czujemy się w obliczu 
tej potęgi, której nawet ogarnąć nie 
możemy, jak niemowlę u piersi mat-
czynej na jej kolanach. Jesteśmy jak 
ten drobiazg bezradny na łonie Ojca 

Rodzice pytają powracajacego do domu syna:
 – Tak długo miałeś lekcje w szkole?
 – Nie, dziś wstąpiłem do babci.
 – I co ci babcia powiedziała.
 – Poczęstowała mnie rosołkiem i kotlecikiem. 
Powiedziała też: „Ale ładnie zjadłeś obiadek”.
 – O…
 – Właściwie nasza babcia jest jedyną osobą, 
która uznaje, docenia i popiera ten mój talent.
POMOCNIK
Ojciec zmęczony przyszedł z pracy i siadł na ka-
napie. Przychodzi do niego mały synek i pyta:
 – Co robisz tatusiu?
 – Nic, syneczku, odpoczywam.
 – To ci pomogę!
KOMPROMIS
Po pracy dwaj koledzy wracają do domu:
 – Widziałem, że dziś wychodziłeś z gabinetu 
naszego dyrektora.
 – Byłem u niego i postawiłem ultimatum. Albo 
daje mi podwyżkę, albo rezygnuję z pracy.
 – „Naprawdę? Jak to się skończyło? ”
 – „Tak, znaleźliśmy kompromis. On nie podnie-
sie mi pensji, a ja nie zrezygnuję. 

naszego. Czemuż to mamy milczeć o tej wielkiej 
Potędze, skoro serce nasze rwie się do najlep-
szego serca Boga Ojca? Jak bardzo trzeba nam 
dzisiaj pamiętać o tym, że Bóg jest Ojcem!

26. Serce Jezusa, włócznią przebite, 
zmiłuj się nad nami. 

Żołnierz otwiera włócznią bok Jezu-
sa. Wypływa Krew i Woda. To nie tylko 
znak śmierci, ale symbol chrztu święte-
go i Eucharystii. Owocem bowiem Krzyża 
są sakramenty Kościoła. Patrząc na prze-
bity bok Jezusa, trzeba nam dziś dzięko-
wać za dar chrztu świętego, za moment,  
w którym staliśmy się dziećmi Bożymi, człon-
kami Kościoła. Dziękując, trzeba pomyśleć  
o tych, którzy tę godność niszczą, lekcewa-
żą. Ile jest osób ochrzczonych, które żyją 
jakby Boga nie było! Z otwartego boku Je-
zusa wypływa dla nas także Dar Euchary-
stii. Tak trudno ludziom uszanować Jego 
obecność w Najświętszym Sakramencie. 
Tyle zniewagi, samotności doznaje będąc 
Więźniem Miłości w tabernakulum. Dla-
tego prośmy Jezusa o miłość, o pobożność  
w przyjmowaniu Komunii Świętej, o czas ado-
racji poświęcony z miłości dla Niego. Przepra-
szajmy i wynagradzajmy za świętokradztwa  
i profanacje Eucharystii, za coraz większą 
obojętności ludzi na to, co święte i nadprzy-
rodzone.

27. Serce Jezusa, źródło wszelkiej po-
ciechy, zmiłuj się nad nami.

Mając oczy szeroko otwarte widzimy jak wie-
le jest smutku, cierpienia, płaczu i łez. Zamiast 
zdrowia choroba, zamiast życia śmierć, za-
miast pokoju wojna, zamiast zgody nienawiść.  
A w tym wszystkim chyba najtrudniejsze jest to, 
że człowiek z tym, co bolesne i smutne zostaje 
sam. Wtedy te doświadczenia dotykają mocniej 
i wydaje się, że sami nie damy rady udźwignąć 
tego ciężaru. Serce Jezusa jest źródłem wszelkiej 
pociechy. Pamiętajmy o tym szczególnie wtedy, 
gdy wydaje się nam, że zgasła wszelka nadzie-
ja, że jest tylko smutek i łzy. Serce, które kocha 
zawsze pocieszy, uspokoi, doda otuchy i rozpali 
nowego ducha, da nowy zapał do dalszego po-
konywania trudności. Dziękujmy całym sercem 
za każde pocieszenie, które wlał Jezus w nasze 
serce, w nasze życie. Dziękujmy za każdą chwilę, 
w której minęło przygnębienie, a pojawiło się 
słońce. Dziękujmy za pocieszenie, którego źró-
dłem jest Jego kochające nas Serce. 

28. Serce Jezusa, życie i zmartwych-
wstanie nasze, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa jest naszym życiem i zmar-
twychwstaniem, gdyż serce to miłość, a miłość 
to życie i to życie bez końca. Miłość bowiem 
nigdy nie umiera, wszystko przetrwa i nigdy 
nie ustanie. W wezwaniu tym powinniśmy 
dziękować za dar życia, którego źródłem jest 
kochający nas Bóg. Dziękujmy za życie i pie-
lęgnujmy ten dar, bo jest nam dany i zarazem 
zadany do wypełnienia dobrem naszego serca. 
Pamiętajmy, że Serce jest naszym życiem, że  
w Sercu Jezusa jest siła i moc do dobrego prze-
życia naszego życia.

29. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie 
nasze, zmiłuj się nad nami.

Pokój i pojednanie tak bardzo nam są po-
trzebne do codziennego, właściwego kształto-
wania ludzkich relacji. Z drugiej jednak strony 
zauważamy, że tego pokoju i pojednania tak 
bardzo nam wszystkim brakuje. Dlatego Ko-
ściół wskazuje nam na Najświętsze Serce Jezusa 
Chrystusa, które jest pokojem i pojednaniem 
naszym. Jezus każdym Swoim słowem łagodził, 
uspokajał. Przy Nim uspokajały się wszelkie bu-
rze, ustawały wewnętrzne wichry, łagodniały 
porywcze charaktery. Niech z Jego Serca spłynie 
dziś pokój, tak bardzo nam wszystkim potrzebny. 
Wołajmy i błagajmy dziś o ten pokój dla zagrożo-
nego świata. Modląc się i otwierając serca na ten 
Jezusowy dar, nie zapominajmy, że prawdziwy 
pokój zaczyna się od nas samych, od pokojowego 
nastawienia, które my sami obierzemy sobie jako 
nasz styl życia wypływający z wiary.

30. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzesz-
ników, zmiłuj się nad nami. 

Bóg stał się Człowiekiem, przyszedł na 
ziemię. Posłuszny Ojcu podejmuje misję zba-
wienia, odkupienia człowieka, który niepo-
słuszeństwem zranił miłość Ojca i odszedł od 
Boga. Wielki w swej wymowie grzech nie-
posłuszeństwa człowieka, wymagał wielkiej 
ofiary Syna Bożego, wymagał wielkiej miłości. 
Ta wypłynęła z otwartego boku Jezusa. Jezus 
oddał życie, Jego Serce zostało przebite, złożył 
dar z siebie samego, stał się krwawą ofiarą, aby 
grzesznikom otworzyć niebo, aby każdy mógł 
otrzymać miłosierdzie. (AZ) cdn. 

33 odsłony tajemnic 
Serca Pana Jezusa (część 9)

Nie rańmy się słowami, nie rzucajmy oskar-
żeń, bo słów, które padną, nie można już pod-
nieść, nie można cofnąć. Wypowiadajmy słowa  
z wielką troską i miłością. Grzech szybkiego języ-
ka, raniącego i lekceważącego jest wielkim okru-
cieństwem i oznaką braku szacunku i miłości. To 
nie jest błyskotliwość, ale brak elementarnych 
uczuć, szczególnie empatii. Bóg jest Słowem, 
które uczy nas, że można czerpać ze słów i podą-
żać drogą życia, prawdy i miłości. Czym trudniej-
sza miłość, tym większa nasza zasługa w Niebie. 

Żyjmy tak, by Jezus Słowo przenikał nasze 
dusze, by nasza modlitwa za brata i siostrę, 

którzy odeszli od Boga, uwolniła ich serca od 
brudu grzechu w złym czynie i w złym słowie. 
Szukałam słów dobrych, które zarówno byłyby 
wskazówką i mottem dla naszego działania, ale 
także wyrażania siebie Słowem,   i oto ważne 
pouczenie, dla każdego z nas 

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w ca-
łym swym bogactwie: z całą mądrością nauczaj-
cie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, 
pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski 
śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek 
mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie  
w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez 
Niego (Kol 3, 16-17).  (G Ł-K)
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Moc Słowa!


