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ŚWiĘto ŚWiĘteJ roDzinY
ŚWIATŁO NA OŚWIECENIE POGAN (Łk 2, 22-40) 

Na drodze naszego życia też stanął Chrystus! 
Nie możemy Go ominąć. Dziś również Chrystus 
jest znakiem sprzeciwu. Kim On jest? Kim On 
jest dla mnie? Pytania tego nie da się pominąć. 
Nawet ateiści nie mogą tego zrobić. W ostat-
niej sekwencji filmu „Pokuta” starsza niewia-
sta wypowiada zdanie: „Po co droga, która nie 
prowadzi do świątyni?” W tym zdaniu wyraża 
się główna myśl tego przejmującego dzieła. 
Pytanie to można by postawić inaczej: „Po co 
droga, która nie prowadzi do Chrystusa?” Jest to 
pytanie retoryczne, w nim już mieści się odpo-
wiedź. Droga, która nie prowadzi do Chrystusa, 
wiedzie donikąd: do obozów koncentracyjnych 
i gułagów. Chrystus jest kluczem zrozumienia 
narodów i ich historii. On jest „wciąż otwartą 
księgą nauki o człowieku, o jego godności i jego 
prawach” (św. Jan Paweł II). On jest światłem „na 
oświecenie pogan” (Łk 2, 32) wszystkich czasów. 
Naszych też!

A co zabierzemy dla siebie z wyroczni na-
tchnionego starca, skierowanej do Maryi? 
Pozwolić, by naszą duszę, nasze serce, nasze 
sumienie przenikał miecz obosieczny słowa 
Bożego. Aby je oświecał i osądzał. Przyjmować 
to słowo z wiarą, jak Ona; rozważać w sercu, jak 
Ona. Dać się przenikać i formować temu słowu, 
jak Ona. Nawet wtedy, gdy to słowo osądza na-
sze pragnienia i myśli. Wynika z tego w sposób 
oczywisty, że prawdziwe nabożeństwo do Matki 
Bożej musi być biblijne, ewangeliczne.

[śp. ks. Józef Kudasiewicz; www.sfd.kuria.lublin.pl]

Módlmy się. Boże, Ty ukazałeś nam wspa-
niały przykład Świętej Rodziny, spraw łaskawie, 
abyśmy przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi 
miłości zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim 
domu, pełnym radości i szczęścia. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to uroczystość, która zo-
stała zapoczątkowana w Jerozolimie, gdzie 
patriarcha udawał się w procesji do odległego 
o około 8 km Betlejem. W Grocie Narodze-
nia w nocy odprawiał uroczystą Mszę Świętą.  
W Rzymie zaś Boże Narodzenie obchodzono 
od IV wieku. Najstarsza zaś wzmianka o tym 
święcie w Kościele syryjskim pochodzi od  
św. Jana Chryzostoma, który w swoim kaza-
niu z 25 grudnia 380 roku oznajmia wiernym  
z radością, że po raz pierwszy w antiocheńskiej 
katedrze będzie obchodzone to święto. W tym 
też okresie uroczystość Bożego Narodzenia 
obchodzono już w Jerozolimie, w Antiochii,  
w Konstantynopolu, w Rzymie, w Hiszpanii. Uro-
czystość Bożego Narodzenia wyróżnia się w li-
turgii tym, że kapłani mają przywilej odprawiać 
tego dnia trzy Msze Święte: anielską, pasterską 
i królewską ku czci aniołów, pasterzy i królów, 
którzy złożyli hołd Bożej Dziecinie. Zwyczaj ten 
zachował się najpierw w Kościele w Jerozoli-
mie. Po Mszy Świętej odprawionej w Betlejem  
o północy, powracano do Jerozolimy i odpra-
wiano drugą Mszę Świętą w godzinach rannych  
w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Wresz-

cie, aby dać pełny upust radości, odprawiano  
w godzinach południowych trzecią Mszę Świętą  
w kościele katedralnym. W Rzymie, za czasów 
papieża św. Grzegorza I Wielkiego, odprawiano 
już nocną pasterkę przy żłobku Pana Jezusa 
w bazylice Matki Bożej Większej, drugą Mszę 
Świętą w godzinach porannych odprawiano  
w kościele Zmartwychwstania, a trzecią zaś 
koło południa w bazylice św. Piotra. Jasno  
z tego wynika, że już w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa nocne nabożeństwa należały 
do stałej praktyki Kościoła. 

Msza Święta zwana Pasterką tradycyjnie 
odprawiana jest do dnia dzisiejszego. Nabożeń-
stwo to obdarzone jest wyjątkowym klimatem 
tradycji i wprowadza nas w szczególny nastrój 
tajemnicy głębokiego przeżycia duchowego tej 
uroczystości. Na początku Pasterki wybrzmiewa 
radosne wezwanie: „Chrystus narodził się nam. 
Oddajmy Mu pokłon”. Kościół wyraża wielką 
radość z narodzenia Zbawiciela świata, radość 
rozbrzmiewa w Liturgii Słowa Bożego, we 
wspólnym śpiewie kolęd. 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało 
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki, 
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze 
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

 Ks. J. Twardowski

Wspaniałych Świąt  
Bożego Narodzenia, 

pełnych rodzinnego ciepła,  
miłości, radości i pokoju, 

oraz nadziei płynącej  
z Narodzenia Syna Bożego

życzą 
Duszpasterze Parafii  

św. Józefa w Siedlcach 
i Redakcja „Opiekuna”
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Święta Rodzina
W dzisiejszych czasach dużo mówi się o kryzysie rodzin, o poszukiwa-

niu wzorców i autorytetów, kiedy na wyciągniecie ręki mamy wzór do 
naśladowania – Świętą Rodzinę z Nazaretu. Rodzina ta jest doskonałym 
przykładem najpełniejszego rozwinięcia cnót Bożych – wiary, nadziei 
i miłości, a także poszanowania woli Bożej i przestrzegania przykazań 
Bożych. Ich życie było bardzo skromne, ubogie i miłe Bogu. W tej Ro-
dzinie panuje miłość i niezwykła bliskość z Bogiem. Ta głęboka relacja 
ze Stworzycielem pokazuje nam, że szczęście nie zależy od bogactwa 
i uznania wielkiego świata. Ukierunkowane na Boga działania i pełne 
zaufanie, w połączeniu z pokorą i pracowitością pokazują nam życie prze-
pełnione szczęściem. Nie dążyli do przypodobania się światu, ale w każ-
dej chwili swojego życia pragnęli głębokich relacji z Bogiem. Niezwykła 
skromność i zaufanie Bogu cechowały tą Rodzinę, co budowało wyjątko-
wą harmonię wspólnego życia. Święta Rodzina jest wzorem i światłem 
dla całej ludzkości. Jest drogowskazem na dzisiejsze czasy egoizmu,  
w których izolujemy się we własnych wygodnych strefach komfortu, 
gdzie jesteśmy całkowicie zamknięci na działanie Ducha Świętego. Czło-
wiek ogarnięty pychą, chciwością, nieczystością, całkowicie skierowany 
ku sobie, przyczyniający się do wyniszczania własnej rodziny, ustawia się 
w całkowitej opozycji do wartości realizowanych przez Świętą Rodzinę. 
Chcąc odbudować nasze rodziny, musimy wzmacniać się obecnością Dzie-
ciatka Jezus, pielgrzymując przez ziemię na spotkanie Boga Ojca. 

Kościół obchodzi święto Świętej Rodziny w niedzielę w Oktawie Boże-
go Narodzenia. Jest to czas, który w wyjątkowy sposób ukazuje ten wzór 
do naśladowania w naszych rodzinach. Pan Jezus rodzi się w ziemskiej, 
zwykłej rodzinie i wzrasta w codzienności. Każda z naszych rodzin jest 
rodziną, do której pragnie przyjść Pan Jezus, aby uczestniczyć w naszych 
ziemskich sprawach, codziennej pracy, w naszych obowiązkach i modli-
twach. Pan Jezus wzrastał i dojrzewał bez niezwykłych zdarzeń i ziemskich 
dostatków. Razem z Maryją i Józefem doświadczał prześladowania króla 
Heroda, zagrożenia życia, emigracji, problemów wyobcowania w Egipcie 
i ciężkiej pracy. Wszystkie te doświadczenia przybliżają nam Świętą Ro-

dzinę, gdyż w jej problemach mo-
żemy przecież odnaleźć problemy 
naszych rodzin. Pan Jezus chce być  
w naszej codzienności, z naszymi ro-
dzinami, chce przyjść do naszych do-
mów i z nami pozostać, tak jak został 
z Maryją i Józefem. Nie odrzucajmy 
Boga, przyjmijmy Go, wypełnijmy 
naszą codzienność Bogiem. Każdy 
człowiek ma zakodowane pragnie-
nie bycia dobrym, pragnienie bycia 
szczęśliwym, pragnienie harmonii  
z drugim człowiekiem i ze światem. 
Nie osiągniemy tego, odrzucając w swoim życiu Boga, nie szanując ro-
dziców, nie zauważając potrzeby okazywania miłości naszym dzieciom. 

Obraz Świętej Rodziny ilustruje nam przenikanie się tego, co ziem-
skie z Boską rzeczywistością. Te dwa światy przenikają się również  
w znaku krzyża. To Bóg Ojciec poprzez Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela zsyła na ludzi, na ziemskie rodziny łaski i dary pozwalające 
śmiało realizować przez każdego z nas Boży plan jemu przeznaczony. Jed-
nocześnie Rodzina wyobrażona na obrazie pokazuje kierunek i cel drogi 
człowieka. Na Ikonie Świętej Rodziny namalowanej przez Kiko Argüello, 
ukazana jest scena powrotu Rodziny z Jerozolimy do Nazaretu, po tym jak 
Pan Jezus został odnaleziony w świątyni. Święty Józef niesie na ramio-
nach Pana Jezusa, którego trzyma rękoma za nogi. Jakże to wymowny 
gest. Trzeba ojcom rodzin uczepić się Boga za nogi, by cała rodzina mogła 
iść drogą Chrystusową. Fakt, że małoletni Jezus jest niesiony na ramio-
nach świadczy o tym, jak ważna w rodzinie jest rola ojca, który przygo-
towuje dziecko do dorosłego życia. Bóg pokazuje ludziom, że wzrastanie 
Syna Bożego do pełni dojrzałości dokonało się w Rodzinie nazaretańskiej. 
Módlmy się, by nasze rodziny dążyły drogą prawdy i miłości ku świętości, 
trzymając się kurczowo nóg Jezusowych. (G Ł-k)

Święci Młodziankowie
Święty Mateusz opisuje w swojej Ewangelii historię okrutnego króla He-

roda, który wydał dekret nakazujący wymordowanie w Betlejem i okolicy 
chłopców do lat dwóch. Obawiając się o swój tron i nie chcąc stracić wła-
dzy, usłyszawszy od mędrców ze wschodu o narodzinach Dziecięcia – Króla 
żydowskiego, o którym mówił Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś 
zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie 
władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela (Mt 2, 6), wysyła swych 
oprawców, aby pozabijali niewinne dzieci, licząc na to, że wśród nich będzie 
również Dzieciątko Jezus. Wypełniły się wtedy słowa proroka Jeremiasza: 
Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie 
chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma (Mt 2, 18). 

Pan Bóg zna jednak zimne serce Heroda. Zanim król rozpoczął mordo-
wanie niewinnych, wysyła anioła Pańskiego do Józefa, któremu ukazuje 
się we śnie i nakazuje wziąć Dziecię i Jego Matkę i uchodzić do Egiptu, by 
kaci Heroda nie odnaleźli Maleńkiej Miłości danej ludzkości na zbawienie. 
Zamordowani w Betlejem i okolicy chłopcy zyskali tytuł męczenników. 
Tak o nich mówili ojcowie Kościoła, m.in. św. Cyprian, św. Augustyn, 
św. Ireneusz. Kult świętych Młodzianków, którzy zginęli z rak oprawców 
Heroda datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. Bibliści badali 
źródła, zastanawiając się ilu chłopców na rozkaz Heroda zostało zamor-
dowanych. Według przekazów historycznych Betlejem w owych czasach 
mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat mogło być 
wówczas ok.100, chłopców zaś ok. 50. Jest to raczej maksymalna liczba 
i trzeba ją prawdopodobnie zaniżyć. Herod oznaczając wiek niemowląt 
skazanych na śmierć, umożliwił w przybliżeniu określenie czasu narodze-
nia Pana Jezusa, który wówczas mógł mieć już około 1 roku. Herod jednak 
dla własnego bezpieczeństwa, zawyża wiek ofiar i nakazuje wymordo-
wać chłopców do lat 2. 

Zamordowane dzieci czczono jako „flores martyrum” – pierwiosnki 
męczeństwa, nie złożyły świadomie swojego życia za Chrystusa, ale nie-

wątpliwie oddały je z Jego powodu. Święci Młodziankowie zatriumfo-
wali nad światem i zyskali koronę męczeństwa, nie doświadczywszy zła 
tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana. Kościół obchodzi Święto 
Świętych Młodzianków Męczenników 28 grudnia. Święci Młodziankowie  
są uważani za patronów chórów kościelnych. (G Ł-k)

eucharystii będzie przewodniczył  
bp Grzegorz suchodolski po niej  
zapraszamy na adorację najświętszego 
sakramentu oraz modlitwę  
ekspiacyjną za grzechy przeciwko życiu
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Dokończenie ze str. 1
Tradycja polska w noc wigilijną nakazywała po ugoszczeniu rodziny  

i bliskich wypędzać z domu dusze i to w sposób obrzędowy – hałasu-
jąc, w myśl zasady im głośniej tym lepiej. Strzelano więc z rusznic, z pe-
tard, uderzano w garnki i stoły. Przed północą udawano się na pasterkę. 
Zwyczaj nakazywał, by przynajmniej jedna osoba z rodziny brała udział  
w tym nabożeństwie. 

Boże Narodzenie ogłasza prawdę i tajemnicę o tym, że Syn Boże 
stał się człowiekiem, aby jako Bóg – człowiek dokonać zbawienia 
rodzaju ludzkiego i zadośćuczynić za grzech pierwszego człowieka 
i grzechy jego potomków. Słowo Boże stało się ciałem i zamieszka-
ło między nami. Poprzez te narodziny, Syn Boży połączył w sobie 
dwie natury – Boską i ludzką. W swojej naturze Bożej Chrystus, Sło-
wo odwieczne, nie miał początku, jest wieczny, w naturze ludzkiej 

zaś przyjął ciało, rozpoczął istnienie w pierwszym roku naszej ery 
i otrzymał imię Jezus. Sobór w Chalcedonie w 451 roku dokładnie 
określił, na czym polega tajemnica wcielenia i narodzenia Syna Bo-
żego: Wyznajemy wszyscy jednozgodnie, że jeden i ten sam jest Jezus 
Chrystus, pełen i doskonały również w człowieczeństwie. Prawdziwy 
Bóg i prawdziwy człowiek - z ciałem i duszą rozumną. Współistotny 
z Ojcem według Bóstwa i współistotny z nami, ludźmi, według czło-
wieczeństwa... Przed wiekami zrodzony z Ojca według natury Bożej,  
w ostatnich zaś czasach zrodzony jako człowiek dla naszego zbawienia 
przez Maryję Dziewicę, Bożą Rodzicielkę...

Dla podkreślenia szczególnej radości z narodzenia Pana Jezusa, Kościół 
obchodzi tę uroczystość przez osiem dni, czyli przez oktawę. Warto pod-
kreślić, że w kalendarzu liturgicznym są tylko dwie oktawy. Drugą jest 
Oktawa Wielkanocy. (G Ł-k)

Boże Narodzenie

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Wysławiajmy Boga, który nam się ukazał
Rozważania do Ewangelii na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
1. czytanie (Lb 6, 22-27) Błogosławieństwo Boże
Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a)) 
 Bóg miłosierny niech nam błogosławi
2. czytanie (Ga 4, 4-7) Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Ewangelia (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus

Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zda-
rzyło i o czym nam Pan oznajmił (Łk 2, 15). W noc 
Bożego Narodzenia otrzymaliśmy niezwykłe zapro-
szenie do wyruszenia w drogę. Usłyszeliśmy słowa 
anioła o wielkiej radości płynącej z faktu przyjścia 
Boga na świat w ludzkim ciele i zostaliśmy wezwa-
ni, by osobiście przeżyć radość spotkania z Nim. Na 
drodze wiary, z pośpiechem, który wyraża naszą 
gorliwość, wraz z całą wspólnotą Kościoła, idziemy 
do Betlejem. Wchodzimy do groty, by przekonać się 
o pokorze i dobroci Boga, który będąc bogatym, 
dla nas stał się ubogim (por. 2 Kor 8,9). Widzimy 
Niemowlę w żłobie. W Nim możemy dotknąć Boga 
samego. 

„Bóg nie jest jakąś daleką najwyższą istotą, do 
której nie możemy się zbliżyć. Jest bardzo blisko, 
można Go wezwać, zawsze można do Niego do-
trzeć. Ma dla mnie czas, ma tak wiele czasu, że jako 
człowiek leżał w żłóbku i na zawsze pozostał człowiekiem” – jak uczy 
Benedykt XVI. Czy zdarzyło się kiedyś, by komuś Bóg powiedział: Teraz 
nie mam dla ciebie czasu, przyjdź później? Pomyślmy, jak często lekce-
ważymy przychodzącego Boga stwierdzeniami typu: nie mam czasu na 
modlitwę, nie mam czasu, by słuchać Twojego słowa, nie mam czasu na 
miłość. Trzeba by dodać na końcu: nie mam czasu, by żyć!

Jeżeli chcesz znaleźć Boga, jeżeli szczerze Go poszukujesz, wiesz co 
robić. On czeka na ciebie w Kościele, który jest Jego i twoim domem. 
Dziś uświadamiamy sobie prawdę, że nasz Bóg jako małe Dziecię jest 
bezbronny. On do niczego cię nie zmusza, ale chce przemienić twe serce. 
Nieustannie okazuje ci swą miłość i cierpliwie czeka na dzień, w którym 
ty sam powiesz: Boże, tak bardzo mnie ukochałeś, a ja dopiero teraz to 
poznałem; pozwól mi kochać wiecznie. 

W żłóbku Bóg jest obecny dla mnie. Bóg, który stworzył mnie z miłości 
i do miłości, przyjął doczesną postać sługi, stał się moim sługą, abym 
odkrył piękno mojego powołania do służby. Bóg dał mi siebie, stał się da-
rem, aby mnie uzdolnić do miłości. To jest niesamowite odkrycie: Bóg nie 

chce niczego od nas, ale chce nas samych; nie oczekuje jakiś prezentów, 
ale serca całkowicie Mu oddanego. 

Jest w nas tendencja, by robić przed innymi dobre wrażenie. W na-
szych dziełach często staramy się być lepsi niż jesteśmy w rzeczywistości. 

Dziś możemy być pod wrażeniem Boga, który jako 
Wszechmogący uczynił siebie tak „małym”. Zapo-
wiadany od wieków Mesjasz objawił się najpierw 
pasterzom, czyli ludziom ubogim. Objawi się też 
nam, jeśli przestaniemy uganiać się za wielkością  
i zaszczytami, jeśli uznamy, że nasze życie nie zależy 
od tego, co posiadamy.  

Pasterze wrócili ze spotkania z Jezusem przemie-
nieni. Wysławiali Boga, który im się ukazał. My jeste-
śmy jeszcze w lepszej sytuacji. W czasie Eucharystii 
nie tylko widzimy Jezusa, ale także spożywamy Go. 
Przyjęcie Jezusa nie jest dla nas „prywatnym biletem 
do nieba”, ale stanowi inspirację do bycia świadkiem, 
pozwala stawać się darem dla drugiego człowieka. 

Naszą Nauczycielką w przyjmowaniu Jezusa 
jest Święta Boża Rodzicielka, Maryja. Ona była 
zachwycona Bogiem, adorowała Go. Matka Jezusa 
uwierzyła, że Bóg umiłował świat i Syna swego Jed-

norodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne (por. J 3,16).  (xiJ)

prymas kardynał Stefan Wyszyński  
o rodzinie

Należy zatem pracować nad tym, aby życie narodu 
organizowało się wokół rodziny. Zwarta rodzina jest pod-
stawą budowania społecznego narodu. Rodzina rodzin 
– naród, powstaje z tych rodzin i to, jakie będą rodziny 
pokaże, jaki będzie i naród. Gdy rodziny będą zwarte, 
wierne, nierozerwalne – narodu nikt nie zniszczy. Jedno-
cześnie obowiązkiem człowieka jest samowychowanie. 
Każdy bowiem, kto chce władać państwem, narodem, 
Kościołem czy rodziną, musi naprzód nauczyć się władać 
sobą. Umiemy wymagać od innych, zapominając często, 
że dobra, których pragniemy, rodzą się nie gdzie indziej, tylko w nas,  
w duszy i sercu człowieka. Tym większe mamy prawo stawiać wymagania 
innym, im bardziej sami je urzeczywistnimy. 
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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 28 grudnia 2020 r.

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
1. czytanie (1 J 1, 5 – 2, 2) Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas  

z wszelkiego grzechu
Psalm (Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 ) Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca

Ewangelia (Mt 2, 13-18 Śmierć dzieci w Betlejem
6.30 1. + Mariannę w 21 r., zm. z rodz. Stańskich, Ściborskich, Skorup-

ków, Kudelskich, Kęzlerów – of córka
2. + Zofię w 22r., Eugeninę, Genowefę, Mariannę, Rozalię, Wa-

cława, zm. z rodz. Rozbickich, Replinów, Salachów, Krzyckich, 
Jerominiaków – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską – of. syn z rodziną
2. Za wstawiennictwem św. Młodzianków o Boże błogosławień-

stwo dla prawnuków Zosi, Jadzi, Natalii, Helenki, Mateusza  
i Stasia – of. prababcia 

3. + Władysława w 9 r., Józefa i zm. z rodz. Iwaniuków – of. córka 
4. Dziękczynna za prawnuków Zosię, Jadzię, Natalkę, Stasia z proś-

bą, aby wyrośli na chwałę Boga i pożytek ludzi – of. babcia 
17.30 Różaniec prowadzony przez czcicieli św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. O poszanowanie daru życia od poczęcia do naturalnej śmierci 

2. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego – of. córka Grażyna
3. + Beatę Kruk w 5 r. – of. brat z rodziną
4. + Stanisława, Mariana Oklińskiego w 30 dz. – of. uczestnicy 

pogrzebu
5. Poza parafią: + Zbigniewa Stefańskiego w 16 r., zm. z rodz. 

Stefańskich, Tarapatów, Tarkowskich i Siennickich – of. rodzina 
Wtorek 29 grudnia 2020 r.

PIĄTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (1 J 2, 3-11) Kto miłuje brata, trwa w światłości

Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 3 i 5b i 6 (R.: por. 11a))
Niebo i ziemia niechaj się radują

Ewangelia (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan
6.30 1. Podziękowanie za przeżyty rok, za otrzymane łaski, z prośbą o dal-

szą opiekę Maryi Niepokalanej, uzdrowienie z choroby, Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie, wiarę w rodzinie – of. Krystyna Charuta 

2. of. Hanna Żurek
7.00 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską

2. + Mieczysława w 25 r., Wisława-Wacława w 3 r., zm. z rodz. 
Strzałek – of. rodzina

3. + Jana Modrzewskiego – of. sąsiedzi
4. + Józefa, Kazimierę, Wincentego, o. Zygmunta, Józefa, Halinę, 

zm. z rodz. Oklińskich i Wierzejskich
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 

2. + Jadwigę w 8 r., Bronisława, Mieczysława, Krystynę Kupa – of. córka 
3. + Alinę Brochocką w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. Poza parafią: Dziękczynna w intencji ofiarodawców 1% dla Hu-

berta Wójcika – of. rodzice
Środa 30 grudnia 2020 r.

SZÓSTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (1 J 2, 12-17) Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Psalm (Ps 96 (95), 7-8. 9-10 (R.: por. 11a)) Niebo i ziemia niechaj się radują
Ewangelia (Łk 2, 36-40)

Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza
6.30 1. + Aleksandrę, Mariana, Jacka, zm. z rodz. Ślepowrońskich,  

Wyrozębskich, Bujalskich – of. Krystyna Wyrozębska 
2. + Edwarda Nestorowicza, rodziców z obojga stron, Helenę,  

Władysława, Stanisławę Tadeusza – of. żona 
7.00 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską

2. Dz-bł. w 22 r. ur. Agaty z prośbą o opiekę Matki Bożej, św. Józefa 
na dalsze lata – of. rodzice 

3. + Eugeniusza Przytułę z racji imienin – of. Irena Przytuła 
4. + Włodzimierza Dębskiego i zm. z rodz. Dębskich i Soszyńskich 

– of. ojciec

17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa

2. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego
3. + Eugeniusza Sawickiego z racji imienin – of. rodzina 
4. Poza parafią: + Janusza Myszkę w 2 miesiąc po śmierci  

– of. rodzina Pastorów 
Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części) 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

czwartek 31 grudnia 2020 r.
SIÓDMY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO

1. czytanie (1 J 2, 18-21) Mamy namaszczenie od Boga i znamy prawdę
Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: por. 11a))

Niebo i ziemia niechaj się radują
Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem

6.30 1. + Mariannę Piekart, Bolesława, zm. z rodz. Wakułów i Piekartów
2. W int. Bogu wiadomej

7.00 1. + Irenę w 40 r., Wojciecha, zm. z rodz. Mikołajczuków  
– of. dzieci z rodzinami 

2. + Wiesława Różnowicza, zm. z rodz. Różnowiczów – of. rodzina 
3. + Tomasza Radzimirskiego – of. koledzy i koleżanki z pracy

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
17.00 1. + Bogumiłę Plichtę – of. rodzina 

2. + Halinę i Mariana, zm. z rodz. Kurowskich i Chwedoruków
3. Poza parafią: + Edwarda Piwowara – of. rodziny Olędzkich 

i Mlonków i Dmowskich 
Nabożeństwo dziękczynno-ekspijacyjne 

Piątek 1 stycznia 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Lb 6, 22-27) Błogosławieństwo Boże

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a))
Bóg miłosierny niech nam błogosławi

2. czytanie (Ga 4, 4-7) Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Ewangelia (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus

8.30 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Pawła Niedziółkę – of. żona Teresa 
Niedziółka 

2. + ks. Mieczysława i zm. rodziców Mariannę i Władysława Sko-
rodziuków – of. rodzina

3. + Halinę w 19 r., Edwarda, Reginę, Stefana Podniesińskich, Ma-
rianne i Bronisława Zabadałów

10.00 1.+ Kazimierza Ciulaka w 28 r., Annę, Czesława, Albina, Antoniego 
– of. Halina Ciulak 

11.30 1. + Hannę Ptak – of. znajomi i przyjaciele z Huszlewa 
2. + Wojciecha Kowalskiego – zamiast kwiatów of. 3 krąg Domo-

wego Kościoła 
13.00 1. W intencji Parafian 
18.00 1. Wynagradzająca z racji I piątku miesiąca

2. + Janinę Tomasik w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – Czuwanie 

„Otwórzcie Serca” do godz. 20.00. 
sobota 2 stycznia 2021 r. 

WSPOMNIENIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU,  
BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA     pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (1 J 2, 22-28) Jezus jest Mesjaszem
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 3cd))

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ewangelia (J 1, 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

6.30 1. + Hannę Ptak – of. Grażyna Trochimiak 
2. + Stanisławę Słowik – of. sąsiedzi 

7.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wy-
zwolenia z nałogów – of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

2. + Mieczysława, Romualdę, Wiesława, Pawła, zm. z rodz. Cioz-
dów i Kozaków – of. siostra

3. + Jana Pepłowskiego w 8 r. – of. żona z dziećmi 
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP – różaniec prowadzony 

przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
17.00 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania 
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (27.12)

l Piotr i Małgorzata z ul. Chrobrego 14 – 100 zł 
l Wanda i Zygmunt Szalach z ul. Góreckiego 5 – 200 zł 
l z ul. Broniewskiego – 200 zł l z ul. Chrobrego 9 – 100 zł  
l z ul. Granicznej – 200 zł  l z ul. Jagiełły – 100 zł 
l z ul. Konopnickiej – 100 zł 
l Na materiały dekoracyjne do żłóbka KŻR nr 8 – 100 zł 
Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

18.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty 
miesiąca

2. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę
3. + Tadeusza Banasiuka w 30 dz. – of. rodzina 
4. + Dariusza Olszewskiego w 2 r.- of. żona z córką i rodzinami 
5. Poza parafią: + Grażynę Woźną – of. koleżanki i koledzy z firmy Drosed 

Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający 
i rozmyślanie 

niedziela 3 stycznia 2021 r. 
DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM pierwsza niedziela miesiąca 

1. czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12) Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14))
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało Albo: Alleluja

2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18) Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

7.00 1.+ Bronisława, Bronisławę, Kazimierza, zm. z rodz. Gałązków, Stanisła-
wa, Leontynę, Wiesława, Łukasza, zm. z rodz. Trociów – of. rodzina 

8.30 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę 
2. + Agatę w 2 r. 
3. + Genowefę – of. córka

10.00 1. + zmarłych rodziców Genowefę, Stanisława, brata Zdzisława  
i zm. dziadków

2. + Stanisława Miałkowskiego w 11 r., zm. rodziców Antoniego  
i Zofię – of. żona i córka 

3. Dz-bł. z racji 80 ur. Eugenii z prośbą o zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa – of córka z rodzinami 

11.30 1. + Hannę Ptak – of. rodzina Witkowskich i Grzesiułów z Hołubli 
2. + Tadeusza Jastrzębskiego – of zamiast kwiatów siostra Wiesława 

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
16.30 1. Dz. bł. w intencji Ruchu Światło-Życie w naszej parafii 
18.00 1. + Zofię 31 r., zm. z rodz. Rosłanów i Sakowskich
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

DziŚ 27 GrUDnia:
•	 Jubileusze małżeńskie podczas Eucharystii o 13.00. 
•	 Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dol-

nym kościele.
WizYta DUszPasterska
W tych parafiach, gdzie została podjęta przez Księży Proboszczów decyzja 
o przeprowadzeniu w tradycyjnej formie wizyty duszpasterskiej, zwanej 
kolędą, należy rozpocząć ją nie wcześniej, jak po zakończeniu kwarantanny 
narodowej tj. po 17 stycznia 2021 r., o ile pozwolą na to przepisy sanitarne 
i obostrzenia państwowe. (biskup siedlecki Kazimierz Gurda) 
W związku z tym nie będzie kolędy zaraz po świętach. Gdy będzie to moż-
liwe, udamy się z wizytą do rodzin i osób, które w zakrystii zgłosiły chęć 
spotkania z księdzem we własnym domu w tym roku duszpasterskim. 
Informacje o terminie będą podawane w ogłoszeniach, na stronie parafii 
i w „Opiekunie”. 
28 GrUDnia o godz. 17.30 różaniec prowadzony przez czcicieli św. Joan-
ny Beretta Molla, następnie odczytanie kartek z intencjami. Mszy Świętej 
o godz. 18.00 będzie przewodniczył biskup pomocniczy Grzegorz Sucho-
dolski. Po liturgii adoracja i modlitwa obrońców życia. Na zakończenie 
błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. 
iDŹcie Do JÓzeFa, on WaM DoPoMoŻe –
środowa nowenna do św. Józefa
•	 17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu  
w zakrystii w Księdze Intencji Nowennowych 

•	 Po liturgii różaniec wynagradzający (4 części). 
krĄG BiBLiJno-LitUrGicznY odbędzie się w środę 30 grudnia o godzi-
nie 19.00 w dolnym kościele. Nagrania czytań i rozważań do odsłuchania 
będą dostępne już w nowym roku na stronie internetowej naszej parafii. 
31 GrUDnia chcemy spędzić W BLiskoŚci JezUsa i MarYi. Od za-
kończenia Mszy Świętej o godz. 7.00 do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz. 
17.00 w kościele będzie trwała adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie. W czasie adoracji będzie prowadzony różaniec i inne modlitwy. 
W pozostałym czasie adoracja w ciszy. 
•	 9.00 – część radosna różańca świętego
•	 11.30 – część światła różańca świętego
•	 12.00 – Anioł Pański
•	 14.30 – część bolesna różańca świętego
•	 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
•	 16.00 – część chwalebna różańca świętego
•	 16.45 – zakończenie całodziennej adoracji 
•	 17.00 – Eucharystia 
•	 Od godz. 15.00 będzie też możliwość wyspowiadania się. 
Zapraszmy na Mszę Świętą dziękczynną za mijający rok i nabożeństwo 
dziękczynno-ekspijacyjne na godz. 17.00. Z racji na najnowsze rozporzą-
dzenia nie będzie adoracji wieczornej i nocnej w naszym kościele. 
1 stYcznia w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Msze Święte będą 
sprawowane o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. W tym dniu mamy 
obowiązek udziału w Eucharystii i powstrzymania się od prac niekoniecz-
nych. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wypada 
też pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź przed rozpoczęciem każdej Mszy 
Świętej. Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i czuwanie modlitewne po Mszy Świętej wieczorowej. Odpust zu-
pełny za udział w publiczny odmówieniu i śpiewie hymnu „O Stworzycielu 
Duchu, przyjdź”. 1 stycznia to także Światowy Dzień Pokoju.
2 stYcznia będziemy przeżywali PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA. O godz. 
17.00 w kościele rozpocznie się celebracja pokutna z możliwością przy-
stąpienia do spowiedzi. O godz. 18.00 Eucharystia w intencji wynagra-
dzającej Niepokalanemu Sercu NMP. Po liturgii różaniec wynagradzający 
i rozmyślanie. Następnie co miesięczne spotkanie dla osób, które oddały 
swe życie Jezusowi przez Maryję. Zapraszamy serdecznie, by od nowego 
roku z nową gorliwością przylgnąć do Maryi. 
3 stYcznia w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 13.00 w kościele adora-
cja Jezusa z racji pierwszej niedzieli miesiąca, spotkanie z członkami Kół 
Żywego Różańca – katecheza i wymiana tajemnic różańcowych. 
O godz. 16.30 Msza Święta w intencji członków Ruchu Światło – Życie. Po 
liturgii nawiedzenie żłóbka i śpiew kolęd. 

Dziękujemy za życzenia
Każdego roku z racji Świąt Bożego Narodzenia wiele instytucji, orga-

nizacji i osób przesyła serdeczne życzenia adresowane do Parafii i do po-
szczególnych kapłanów. Dziękujemy za nie serdecznie. Życzymy obfitości 
Bożych łask, opieki Matki Bożej i naszego Patrona – św. Józefa. 

W tym roku życzenia przesłali: 
•	ks. dr alojzij oberstar, Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyj-

nego Redemptoris Mater w Warszawie
•	ks. Jacek Wł. Świątek - Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie I KLO w Siedlcach
•	ks. Wojciech Hackiewicz i Redakcja „Echa Katolickiego”
•	siostra M. elżbieta OSBap ze Wspólnotą Sióstr Benedyktynek od nie-

ustającej adoracji Najświętszego Sakramentu w Siedlcach 
•	Wójt Gminy Wisznice pan Piotr Dragan i Przewodnicząca Rady Gminy 

pani ewa nuszczyk
•	Poseł na Sejm RP p. krzysztof tchórzewski
•	Prezydent Miasta Siedlce p. andrzej sitnik
•	Radna i Sołtys p. elżbieta Wojtyra oraz Rada Sołecka wsi Strzała 
•	Justyna i Jerzy Bieleccy – firma JB Multimedia 
•	anita omelczuk z rodziną 

 inne oGŁoszenia 
W pierwszą sobotę stycznia nie będzie planowego wyjazdu duszpaster-
skiego do chorych.
W zakrystii można nabyć książki:  „Ewangelia 2021”, „Ewangelia 2021 dla 
dzieci”, „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP” i „Notes duchowy 
do Ewangelii według św. Marka”. 
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA, BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 3)
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy - módl się za nami 

Wzywając imienia św. Józefa jako oblubieńca Bogarodzicy, przyj-
rzymy się instytucji małżeństwa w czasach Pana Jezusa. Zawarcie mał-
żeństwa rozkładało się na dwa etapy oddalone czasowo. Pierwszym  
i prawnie najważniejszym elementem ceremonii małżeńskiej był kon-
trakt małżeński. To wtedy miały miejsce pertraktacje z rodzicami w spra-
wie wynagrodzenia czy darów dla rodziny wybranki, a także ceremonia 
pod ślubnym baldachimem. Baldachim z panem młodym otaczali męż-
czyźni z rodziny i sąsiedztwa grając, śpiewając, modląc się i rozmawia-
jąc. Pannę młodą zakrytą welonem przyprowadzał ojciec. Wówczas pan 
młody wypowiadał formułę małżeńską: „Ona jest moją żoną, a ja jestem 
jej mężem od dzisiaj na zawsze”. Kobieta nie składała żadnej deklaracji. 
Po wypowiedzeniu formuły małżeńskiej młodzi stawali się rzeczywistymi 
małżonkami -  ze wszystkimi prawnymi konsekwencjami - choć jeszcze 
nie zamieszkiwali razem. To właśnie po tym obrzędzie byli Józef i Maryja, 
kiedy nastąpiło zwiastowanie i Maryja znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. 

Samo sprowadzenie oblubienicy do domu oblubieńca, miało odbywać 
się dopiero po około roku (Pwt 24, 5). W czasach Jezusa zaślubiny miały 
miejsce w bardzo młodym wieku. Józef także był młodym, odpowiedzial-
nym mężczyzną wybranym przez Boga na Opiekuna Jezusa z taką samą 
starannością jak Maryja została wybrana  na Jego Matkę. Święty Józef 
musiał posiadać w stopniu heroicznym zdolność bezinteresownej miłości, 
aby wybrać razem z Maryją życie w czystości. 

Wzywając pomocy i opieki św. Józefa jako Oblubieńca Bogarodzicy 
pamiętajmy, że skoro Bóg wybrał Józefa dla kobiety, którą On sam prze-
znaczył na Matkę dla Swojego Syna to znaczy, że ten mężczyzna miał  
w sobie przymioty, które gwarantowały, że posłannictwo Maryi i Jej mi-
sja, będą przez niego wspierane i uszanowane. Modląc się do św. Józefa, 
szukajmy w nim przykładu działania na rzecz jedności małżeńskiej, mimo 
wszelkich trudności, ale też poszanowania godności, marzeń i aspiracji 
współmałżonka, nawet za cenę istotnych wyrzeczeń. Dzisiaj bardzo nam 
tego potrzeba. (az) cdn. 

Nienawiść wciąż trwa, ponieważ On wciąż żyje. A jeśli 
On wciąż żyje, jest Bogiem. Jeśli jest Bogiem, to póki duch 
tego świata nie umrze, Jego wyznawców czeka ucisk. Ale 
gdy umrze – zwycięstwo. „Na świecie doznacie ucisku, ale 
miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33).Tutaj leży 
klucz do nienawiści okazywanej Kościołowi – nasz Pan był 
bardzo kochany i bardzo nienawidzony, ponieważ był Bo-
giem. Jedynie sprzeciwienie się absolutnej miłości Boga 
może tłumaczyć taką nienawiść. I tylko to, co kontynuuje 
boskie życie, może być kiedykolwiek obiektem takiej nie-
nawiści.

Jak powiedział kardynał Newman: „Jeśli jest dziś na 
świecie taki rodzaj chrześcijaństwa, który oskarża się  
o ordynarny zabobon, o nudne rytuały i zwyczaje czer-
pane z pogaństwa, o przypisywanie formom pobożności  
i ceremoniałowi cech okultystycznych; jeśli jest taka religia, 
którą oskarża się o obciążanie i zniewalanie umysłu swoimi 
restrykcjami; religia adresująca swoją naukę do słabych 
umysłów i do ignorantów; religia, która jest wspierana 
przez sofistykę i mistyfikację i która przeczy rozumowi i wy-
chwala zwykłą irracjonalną wiarę; religia, która poważnie 
myślącym umysłom przedstawia rozbijającą je wizję winy i konsekwen-
cji grzechu; religia, która nad każdym najmniejszym działaniem w ciągu 
dnia, bez wyjątku, rozciąga swój sąd o nagrodzie lub karze i tak rzuca 
grobowy cień na przyszłość; religia, która nie pozwala docenić kogoś, kto 
się wzbogacił, i uniemożliwia ludziom poważnie ją traktującym cieszyć 
się posiadaniem dóbr; religia, której nauczanie pozostaje dla większo-
ści nieznane; o której uważa się, że daje tak wyraźne oznaki szaleństwa  
i błędnej doktryny, że wystarczy jedno spojrzenie, by to osądzić, i że głęb-
sze badanie jest niedorzecznością; religia, na którą nie można się nawró-
cić, nie narażając się na zdumienie, podejrzliwość, lęk, zdegustowanie; 
na potraktowanie jako kogoś dziwnego, kto doznał inicjacji w świat po-
dejrzanych misteriów i doszedł do zjednoczenia ze straszliwymi siłami, 
jakby był teraz jednym z członków stowarzyszenia, które nim owładnęło, 
wessało, odarło z osobowości, zredukowało do zlepku organów albo do 
narzędzia w ręku większych sił; religia, której ludzie nienawidzą jako pro-
zelickiej, antyspołecznej, rewolucyjnej, dzielącej rodziny, rozdzielającej 
najlepszych przyjaciół, podcinającej zasady rządzenia, naigrawającej się 
z prawa, rozbijającej imperia, jako wroga ludzkiej natury i »konspiratora 
przeciwko prawom i przywilejom«; religia, którą uważa się za najlep-

szego sprzymierzeńca i narzędzie ciemnoty, traktuje jak za-
każenie roznoszące po świecie gniew niebios; religia, którą 
oskarża się o intrygi i zakulisowe działania, o której mówi 
się szeptem, którą z góry oskarża się o wszystko, co idzie źle, 
i którą obarcza się odpowiedzialnością za wszystko; religia, 
której nazwę przywołuje się jako ostateczne zło i używa po 
prostu jako obelgi i którą w odruchu samoobrony prześla-
dowano by, gdyby to tylko było możliwe; jeśli istnieje taka 
religia teraz w naszym świecie, to jest nią chrześcijaństwo, 
tak jak je widzi tenże świat, ale pierwszym oskarżonym jest 
tu jej Boski Autor”.

Jeśli chcesz odnaleźć Chrystusa w dzisiejszych czasach, 
odnajdź Kościół, który nie idzie razem ze światem. Poszu-
kaj Kościoła, którego świat nienawidzi, tak jak Chrystus był 
znienawidzony przez świat. Szukaj Kościoła, który oskarża się  
o to, że nie nadąża za czasami, tak jak nasz Pan był oskar-
żony o ignorancję i o to, że nigdy nie pobierał nauk. Szukaj 
Kościoła, z którego ludzie szydzą jako z najmniej poważanego  
w społeczeństwie, tak jak szydzili z naszego Pana, że pocho-
dzi z Nazaretu. Szukaj Kościoła, który jest oskarżany o diabel-
skie moce, tak jak nasz Pan był oskarżony o posiadanie mocy 

Belzebuba, księcia diabłów.
Szukaj Kościoła, o którym w czasach pełnych bigoterii mówi się, że 

musi być zniszczony w imię Boga, tak jak ukrzyżowano Chrystusa, a ci, co 
to uczynili, myśleli, że robią to, służąc Bogu. Szukaj Kościoła, który świat 
odrzuca, ponieważ utrzymuje, że jest nieomylny, tak jak Piłat odrzucił 
Chrystusa, ponieważ On nazwał siebie Prawdą. Szukaj Kościoła, który  
w zamieszaniu sprzecznych opinii jego członkowie kochają, tak samo jak 
kochają Chrystusa, i liczą się z jego głosem jak z rzeczywistym głosem 
jego Założyciela. Szukaj Kościoła, wobec którego będą rosnąć podejrze-
nia, że jeśli jest niepopularny i pozostaje w niezgodzie z duchem tego 
świata, to znaczy, że nie jest z tego świata, a jeśli nie jest z tego świata,  
to jest boski. Jeśli jest boski, to musi być kochany i nienawidzony do koń-
ca czasów, tak jak sam Chrystus, bo tylko to, co jest boskie, może być 
obiektem niekończącej się nienawiści i miłości. Dlatego Kościół jest boski. 
Dlatego jest życiem Chrystusa między ludźmi. Dlatego go kochamy. Dla-
tego mamy nadzieję umrzeć w jego błogosławionych objęciach.

11 marca 1934 roku
Tekst pochodzi z książki „Wieczny Galilejczyk”.

Cdn. 

Abp Fulton J. Sheen: To moja wielka wygrana należeć do Kościoła, który jest nienawidzony (część 3)

Krzyże miłości i nienawiści
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Fotograficzny przegląd wydarzeń 2020 r.

Wielkanoc  – 12 kwietnia

Wielki Czwartek – 9 kwietnia

Odpust parafialny - 25 lat od konsekracji kościoła – 1 maja

Boże Ciało – 11 czerwca

Prymicja ks. Sławomira Ochnika – 28 czerwcaI Komunia Święta – 20 czerwca
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Podczas „Sylwestra” rozmawiają koleżanki:
 – Wiecie, jak się nazywają sztuczne ognie, które 
w „Sylwestra” odpala nasza Werka?
 – Jak?
 – Fajer-werki!
toWarY na DoLe
W supermarkecie przed Świętami chłopak położył 
się przy jednym z regałów. Koledzy pytają go:
 – Co ty tu robisz? Wygłupiasz się?
 – Nie… Szukam na dole niskich cen.
aLe to JUŻ BYŁo…
Podczas spotkania świątecznego w domu rodzin-
nym rozmawiają kobiety:
 – Tyle smacznych potraw na stole. Przez te świę-
ta przytyjemy.
Do rozmowy wtrącają się mężczyźni:
 – Nie zwalajcie winy na Święta. Byłyście grube 
już po wrześniowej epidemii!
ŚWiatecznY sPokÓJ
Studentka medycyny przyjechała na Święta. 
Mama jest zaniepokojona zachowaniem córki. 
Pyta więc:
 – Córeczko, czy mi się wydaje, czy naprawdę 
tak jest, że od czasu wyjazdu na studia stałaś się 
mniej spokojna?
 – Mamusiu, jak tu być spokojnym? Uczą nas na 
wykładach z neurologii, że każda komórka w na-
szym mózgu jest nerwowa i nie ma tam innych.
kocHanY sYnek
Podczas adwentowego przygotowania do Świąt 
Jasio mówi do mamy: 
 – Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 
choinkę.
– Syneczku, nie trzeba. Jeśli chcesz mi sprawić przy-
jemność, to popraw tę „jedynkę” z matematyki.
 – Za późno, mamusiu. Już kupiłem ci perfumy.
ŻYczenia
W wigilijny wieczór, dokuczliwy na co dzień są-
siad puka do drzwi i pyta gospodynię domu:
– Czy mogłaby mi pani pożyczyć szklaneczkę soli?
 – Nie. Akurat mi się skończyła.
 – A cukru?
 – Też nie mam.
 – A w ogóle, czy jest coś, co pani mogłaby mi 
pożyczyć?
 – Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych Świąt.

Fotograficzny przegląd wydarzeń 2020 r.

I Komunia Święta – 20 czerwca

Oaza w parafii – lipiec

Wyjazd ewangelizacyjny w Pieniny – sierpień

Nowi wikariusze – 1 lipca

Animatorzy kandydatów do bierzmowania Bierzmowanie – 12 października

Bierzmowanie – 12 października Akcja „Paczuszka dla maluszka”


