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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce

[ks. Maciej Warowny, www.sfd.kuria.lublin.pl]

Z kazań św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa:
Chrystus jest w światłości, bądźmy wraz z Nim
oświeceni; Chrystus zanurzony jest w wodzie,
z Nim razem zstąpmy do niej, abyśmy wraz z Nim
wzwyż wstąpili.
Jan chrzci, Chrystus zbliża się do niego; być może,
aby i tego uświęcić, który Go chrzci, z pewnością zaś
dlatego, by pogrzebać w wodzie cały ród starego
Adama; przedtem jednak, i to ze względu na nas,
aby uświęcić Jordan. Bo Chrystus, duch i ciało, i wodzie dał moc tajemną przez Ducha.
My zaś uczcijmy dzisiaj chrzest Chrystusa, obchodząc należycie to święto. Przede wszystkim
pozostańcie czyści i oczyszczajcie się. Bóg przecież
niczym bardziej się nie raduje niż nawróceniem
i zbawieniem człowieka, któremu została dana
cała ta nauka i wszystkie tajemnice. I macie być
jak źródła światła w świecie i siłą życiodajną dla
ludzi. Macie być jak płonące światła przy owym
wielkim świetle z nieba i napełnieni Jego promienistą jasnością, pełniej i wyraźniej jaśniejący
blaskiem Trójcy Przenajświętszej.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty
podczas chrztu Chrystusa w Jordanie uroczyście
ogłosiłeś, że Ten, na którego zstąpił Duch Święty,
jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje
przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze trwały w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)
SPOTKANIA KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO
w środy o godz. 19.00 w sali przy zakrystii.

Rozważanie na Święto Chrztu Pańskiego

Droga z Jezusem w Kościele
Chrzest jest początkiem drogi z Jezusem
w Kościele. „Jezus – jak podkreśla Benedykt XVI - nie jest postacią z przeszłości.
On żyje i jako żyjący idzie przed nami.
Woła nas, byśmy szli za Nim, żyjącym,
i byśmy w ten sposób także i my odnaleźli drogę życia”.
Święto Chrztu Pańskiego jest doskonałą
okazją, by odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytanie człowieka wierzącego: „Kim
Jezus jest dla mnie?” Pan czeka na odpowiedź,
od której wszystko zależy. Wydaje się, że to pytanie jest bardzo proste. Znamy „sprawę Jezusa
z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem
Świętym i mocą” (Dz 10, 38). O Jezusie powiemy, że jest Bogiem, Panem, Mesjaszem, Zbawicielem, Odkupicielem, Synem Bożym, Synem
Człowieczym, Przyjacielem, Bratem, Pośrednikiem i Przewodnikiem do domu Ojca, Światłem,
Drogą, Prawdą i Życiem. Można by długo wymieniać różne tytuły przynależne Chrystusowi.
Nie wystarczy jednak dużo wiedzieć o Jezusie.
Nie można pozostać na etapie teoretycznej znajomości Mistrza z Nazaretu. Wyznawać wiarę
w Jezusa to związać z Nim swe życie. Czy dziś
na pytanie o twoją tożsamość możesz szczerze
odpowiedzieć: należę do Chrystusa?
Chrześcijaństwo nie jest ideologią, doktryną, systemem etycznym, ale odniesieniem
ucznia do Mistrza. Chrześcijaństwo to moje
spotkanie z Jezusem, który dla mnie się narodził, przyjął chrzest, głosił Ewangelię, dla mnie
cierpiał, za moje grzechy umarł na krzyżu,
dla mnie zmartwychwstał, wstąpił do nieba
i udzielił mi swego Ducha. Chrześcijaństwo nie
jest obowiązkiem, ale propozycją życia. Jest
darem nowego życia,
które swój początek
dzięki wierze ma
w chrzcie świętym.
To nowe życie przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie nie
ma końca, gdyż jest
życiem wiecznym.
Przez chrzest każde dziecko zostaje
włączone w krąg
przyjaciół, którzy go
nigdy nie opuszczą ani
w życiu, ani w śmierci, ponieważ ten krąg

przyjaciół to rodzina Boża mająca w sobie obietnicę wieczności (Benedykt XVI). Tą Bożą rodziną
jest Kościół, w którym gromadzą się ci, którzy
przyjmują Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Kościół nie tylko wskazuje normy życia, ale
prowadzi cię do spotkania z Panem w słowie
i sakramentach świętych.
Jezus, aby przyjąć chrzest od Jana w Jordanie, zszedł do największej depresji na Ziemi
i stanął wśród tłumu grzeszników. On interesuje
się wszystkimi ludźmi, także tymi najbardziej od
Niego oddalonymi. Schodzi do twoich największych depresji. Gdy będziesz z Nim we wspólnocie Kościoła, zobaczysz otwarte dla ciebie niebo,
otrzymasz Bożego Ducha, doświadczysz, że jako
człowiek wierzący nie byłeś, nie jesteś i nie będziesz sam. Aby być chrześcijaninem, czyli żyć
jak Chrystus, trzeba odkryć moc chrztu. Dzięki
temu, że przyjmujesz Jezusa, stajesz się coraz
bardziej sługą na wzór Chrystusa Sługi.
W czasie każdej Eucharystii dokonuje się objawienie Boga. Otwiera się niebo, zstępuje Duch
Święty, który przemienia chleb i wino w Ciało
i Krew Pana, a z nas, ludzi rozproszonych i zagubionych, tworzy Jego Kościół. Mocą tego Ducha jesteśmy zebrani w jedną wspólnotę ludu
Bożego. A skoro my jesteśmy wokół Jezusa zgromadzeni, skoro my się z Jezusem łączymy przez
wiarę, przez przyjmowanie Go w Eucharystii, to
i nas obejmuje Bóg Ojciec swoim upodobaniem,
i do nas są skierowane te słowa: Oto mój Syn
umiłowany, oto moje dzieci umiłowane. W nich
mam upodobanie (Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki).
ks. Ireneusz Juśkiewicz
O sakramencie chrztu czytaj też na str. 2

rys. M. Andrzejewski

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
TEN JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY Mt 3, 13-17
W starożytnym katechumenacie prowadzono następujący dialog z kandydatami do chrztu (obrzęd
ten znajduje się także w rytuale chrztu dorosłych):
O co prosisz Kościół Boży? – O wiarę.
Co ci daje wiara? – Życie wieczne.
Co mogę zrobić, aby moi braci i siostry, którzy
poprzez chrzest są prawdziwymi dziećmi Bożymi, mogli odkryć bogactwo tego sakramentu:
zdolność umierania dla zła oraz łaskę budowania
codziennego życia w oparciu o wiarę?

www.jozef.siedlce.pl
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Początek chrześcijańskiego wychowania
Chrzest jest sakramentem nawrócenia
i oczyszczenia z grzechów, sprawowanym na polecenie samego Jezusa Chrystusa (por. Mt 28,18–20). Będąc obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo
(Ef 5,26), stoi na początku drogi wiary każdego z uczniów Chrystusa. Przez obmycie
w wodach chrztu świętego w imię Trójcy
Przenajświętszej Bóg Ojciec przez Chrystusa w Duchu Świętym czyni nas swymi
dziećmi, braćmi Jezusa, świątynią Ducha Świętego. W momencie chrztu każdy
z nas usłyszał: „Jesteś moim dzieckiem,
w tobie mam upodobanie”. Bóg sobie w nas
upodobał, wybrał nas po imieniu i oczekuje
od nas postępowania na miarę Jego dzieci i Jego dziedziców.
Chrzest jest wyborem drogi życia, to opowiedzenie się za wspólnotą
chrześcijan. Chrzest to sakrament wyzwolenia i prawdziwego nowego życia razem z Chrystusem. Daje wierzącemu uczestnictwo w życiu,
śmierci oraz zmartwychwstaniu Jezusa. Sakramentu chrztu udziela się
tylko jeden raz i nie może on być w życiu jednego chrześcijanina nigdy
powtórzony. Chrzest jest bowiem tylko jeden, tak jak jeden jest Bóg, jeden Zbawiciel Jezus Chrystus, jeden Duch Święty, jeden Kościół, jeden
ostateczny cel życia człowieka. Dzięki sakramentowi chrztu świętego
mamy szansę żyć wiecznie. Jest on szczególnie ważny w naszym kroczeniu ku Niebu.
Rodzice prosząc o chrzest dla dziecka, otwierają je na życie wieczne,
czyli składają swoje dziecko w dłonie Boga Ojca. To bezpieczne dłonie
Taty, który bierze na ręce swoje nowo narodzone dziecko, przytula je
do swego serca, patrzy na nie z zachwytem, bo Jego dziecko wróciło
w Jego ramiona. Od tego momentu przed rodzicami staje wielkie zadanie: będą swojemu dziecku przekazywać wiarę, którą żyją.

„Wiara”

Wiara to nie tylko biały opłatek na stole,
To nie tylko wspólne śpiewanie kolęd,
To nie tylko udział w Pasterce,
Wiara to otwarte serce.
Wiara to nie tylko wielkanocny baranek,
To nie tylko koszyk pełen pisanek,
To nie tylko świąteczna tradycja,
Wiara to serca dyspozycja.
Wiara to nie tylko procesja w Boże Ciało,
To nie tylko majowe, które się odprawiało,
To nie tylko odmawiany różaniec,
Wiara to przede wszystkim spotkanie.
Więc módl się, proszę, o wiarę żywą,
Nie tę zewnętrzną, lecz tę prawdziwą,
Nie tę, w piękne stroiki ubraną,
Lecz tę, w najgłębszej głębi Ciebie schowaną.
EWA ORZEŁOWSKA

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
• Dlaczego Kościół zaleca chrzcić niemowlęta?
• O cudownej interwencji, czyli uzdrowieniu małego chłopca za wstawiennictwem amerykańskiego biskupa, który wkrótce zostanie wyniesiony na ołtarze.
• O współczesnym rozumieniu terminu kultura chrześcijańska oraz medialnych manipulacjach w kreowaniu rzeczywistości.
• Przedślubny stres - jak go rozumieć? Co zrobić, by trema nie przekreśliła
radości z tak wyjątkowej uroczystości?
• Czym jest łuszczyca, kto najczęściej na nią choruje i czy jest ona zagrożeniem dla kobiet będących w ciąży.

I zanim zaczną mu mówić o prawdach wiary, o wymaganiach moralnych
i obowiązkach, które wynikają z wiary,
najpierw powiedzą mu o miłości Boga. Ich
miłość wzajemna jest pierwszym przekazywaniem dziecku wiary, bo Bóg jest miłością. Jednocześnie rodzice zobowiązują
się pomóc dzieciom przykładem własnego
życia w duchu wiary: codzienną modlitwą,
korzystaniem z sakramentów świętych,
a szczególnie przykładem uczestnictwa we
Mszy Świętej.
To wielkie zadanie może budzić lęk. Nie
bójmy się! Bóg jest miłosierny, wie, że jesteśmy tylko ludźmi, że mamy swoje słabości,
że grzeszymy. I właśnie dzięki tej prawdzie – prawdzie o miłosierdziu
Boga – możemy liczyć na Jego pomoc. On jest w stanie naprawić nasze
błędy w wychowaniu, nasze braki w miłości, On jest w stanie uzdrowić
nawet najgłębsze rany. W sakramencie chrztu wyrzekamy się grzechu,
pokus złego, będących źródłem i przyczyną wszelkiego grzechu. Nie są
to jednak akty ograniczone jedynie do chwili chrztu; są to postawy, które powinny towarzyszyć całemu rozwojowi i dojrzewaniu naszego życia
chrześcijańskiego.
Dlatego w Święto Chrztu Pańskiego postawmy sobie pytanie: Co się stało z naszym chrztem? Co się dokonało po chrzcie w naszym życiu? Co się
w tym życiu zmieniło? Chrystus przeszedł przez życie, dobrze czyniąc. Czy
my też tak możemy o sobie powiedzieć? Czy znamy datę własnego chrztu?
Czy wiemy, gdzie jest nasza świeca chrzcielna? Pamiętajmy, że mamy żyć
Ewangelią, mamy swoim życiem głosić Chrystusa, Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do człowieka, o naszym przeznaczeniu do życia
wiecznego. Jesteśmy wezwani do świadectwa. (AZ)

W parafii...
• Dziś (12.01) po Mszy Świętej o 13.00 w dolnym kościele spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot.
• W poniedziałek 13 stycznia rozpoczynamy okres zwykły w Kościele, który potrwa aż do wtorku 25 lutego.
• Zbliża się liturgiczne wspomnienie błogosławionych męczenników
z Pratulina w dniu 23 stycznia. Do tego dnia chcemy się przygotować przez nowennę do naszych błogosławionych, które rozpoczniemy 14 stycznia. Można modlić się indywidualnie i w rodzinach wykorzystując tekst nowenny zawarty chociażby na stronie:
www.sanktuariumpratulin.pl W parafii modlitwy nowenny od 14 do
22 stycznia po zakończeniu Mszy Świętej o 18.00.
• „Życzliwymi bądźmy” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 r, który odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań
spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach,
modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
• Dzieci pierwszokomunijne z klas 3 SP wraz z rodzicami zapraszamy
w niedzielę 19 stycznia na Mszę Świętą o 13.00 i spotkanie
po zakończeniu liturgii w kościele.
• Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania z obu grup
i rodziców w przyszłą niedzielę 19 stycznia o 15.45 w kościele.
Po katechezie wspólnie uczestniczymy w Eucharystii o 16.30.
• W sobotę 25 stycznia jest planowany bal karnawałowy dla młodzieży w podziemiach naszego kościoła – początek o 17.30. Więcej
informacji za tydzień.

Ferie z Bogiem

Trwają zapisy dzieci (od klasy 4) i młodzieży na ferie
z Bogiem na nartach w Szczawnicyw dniach 10-15 lutego.
Tel. 500 636 490
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K A L E N D A R Z
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, 13 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (1 Sm 1, 1-8) Niedola niepłodnej Anny
Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17. 18-19 (R.: por. 17a))
Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną
Ewangelia (Mk 1, 14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia
i powołuje pierwszych apostołów
6.30 1. + Krystynę Borkowską – of. Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 9
2. + Mariannę Sulej
3. Poza parafią: + Zofię, ks. Alfreda Hofmana – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. + Juliana, Janinę, Mariana i zm. teściów – of. córka
3. + Halinę Kobylińską i zm. z rodz. Danowskich – of. rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14
(zel. Agnieszka Szymanik-Niewęgłowska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
2. + Zbigniewa Stefańskiego w 15 r., zm. z rodzin Stefańskich,
Tarapatów, Tarkowskich, Sienickich – of. rodzina
3. Dz. bł. z okazji 40 r. urodzin Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB i św. Józefa – of. żona z dziećmi
Wtorek, 14 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Sm 1, 9-20) Narodzenie się Samuela
Psalm (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b))
Całym swym sercem raduję się w Panu
Ewangelia (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę
6.30 1. Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty miniony rok z prośbą
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze dni dla
rodziny Strzalińskich – of. Urszula
2. Dziękczynna w 32 r. urodzin Bartosza i Łukasza Bojanowskich – of. mama
3. + Jana Chmielaka – of. uczestnicy pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. + Stefanię Gruca – of. koleżanki i koledzy z Mostostalu
3. + Jolantę Łazarską – of. sąsiedzi z bloku
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14
(zel. Agnieszka Szymanik-Niewęgłowska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
2. + Genowefę i Jana Grochowskich, Alfredę – of. córka
3. + Małgorzatę Mikiciuk – of. sąsiedzi
4. Poza parafią: + Helenę z d. Smitko - Ławczys – of. rodzina
Środa, 15 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Sm 3, 1-10. 19-20) Powołanie Samuela
Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Ewangelia (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych
6.30 1. + Jadwigę Selwiak – of. pracownicy i nadzór Drosed
2. + Genowefę Zalewską – of. chrześnica rodziną
3. + Józefa Kołodziejczyka – of. Agnieszka i Sławomir
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. + Stanisława Kołtuniaka w 35 r. – of. synowa
3. + Jolantę Łazarską – of. sąsiedzi z bloku
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14
(zel. Agnieszka Szymanik-Niewęgłowska)
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P A R A F I A L N Y
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
2. + Józefa Duka oraz zm. dziadków z obu stron rodziny – of. Barbara
3. + Mariana Kanię w 3 r. – of. żona i dzieci
Nowenna do świętego Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
Czwartek, 16 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI
1. czytanie (1 Sm 4, 1b-11) Zdobycie Arki Przymierza przez Filistynów
Psalm (Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25 (R.: por. 27b))
Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie
Ewangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego
6.30 1. + Jadwigę w 11 r., Jana, zm. z rodz. Zółkowskich – of. córka
2. Dz. bł. w int. Adama, Karola i Elizę o Boże błogosławieństwo,
opiekę MB, światło i Dary Ducha Świętego
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. + Elżbietę Marciszewską w 12 r. – of. mąż i syn
3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandry – of. rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14
(zel. Agnieszka Szymanik-Niewęgłowska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
2. + Małgorzatę Mikiciuk – of. kuzynka Renia z rodziną
3. + Urszulę Chromińską – of. rodzina
4. Poza parafią: Dz. bł. w int. Andrzeja z racji 70 r. urodzin
o opiekę MB i dary Ducha Świętego i potrzebne łaski
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00
Piątek 17 stycznia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA
1. czytanie (1 Sm 8, 4-7. 10-22a)
Izraelici domagają się ustanowienia króla
Psalm (Ps 89 (88), 16-17. 18-19 (R.: por. 2a))
Na wieki będę sławił łaski Pana
Ewangelia (Mk 2, 1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów
6.30 1. +Stefanię Gruca – of. koleżanki z księgowości Mostostalu
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. + Wacława w 28 r., Mariannę w 17 miesiąc, zm. z rodz. Niedziółków, Michalinę, Antoniego, Józefę i Józefa – of. córka
3. + Urszulę Sulej, Jana, Jadwigę Sulej – of. rodzina
4. + Hieronima Dobrzyńskiego w 3 r. – of. żona
5. + Ryszarda Skarusa w 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu
15.00 W int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa
– of. Mali Rycerze
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
2. + Urszulę Chromińską – of. sąsiedzi z ul. Żeglarskiej
3. + Jana, Leontynę, Eugeniusza, Henryka i Stanisława Celińskich, Annę, Antoniego, Zbigniewa Ostasów, Jadwigę Domańską, zm. dziadków z obu stron rodziny
4. Poza parafią: + Józefa, Krystynę, zm. z rodz. Izdebskich,
Wojtaszewskich
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota, 18 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2 )
1. czytanie (1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1) Namaszczenie Saula na króla
Psalm (Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 2a))
Król się weseli z Twej potęgi, Panie
Ewangelia (Mk 2, 13-17) Powołanie Mateusza
6.30 1. + Władysława Małczuk, Konstantego, Mariannę Kozak,
Stanisława, Mariannę Małczuk – of. żona z dziećmi
2. + Pelagię, Mikołaja – of. synowa
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7.00

1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
3. + Mariannę w 7 r., Henryka, dziadków z obu stron rodziny
– of. córka
4. + Katarzynę Alicję w 3 r., Tadeusza Rowickich oraz rodziców
z obydwu stron – of. Jolanta
5. Dziękczynna w 91 r. urodzin Anny Puchta – of. dzieci z rodzinami
6. + Józefa Kołodziejczyk w 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14
(zel. Agnieszka Szymanik-Niewęgłowska)
18.00 1. + Krystynę Osińską w 7 r. – of. najbliższa rodzina
2. + Reginę Borkowską w 1 r., zm. z rodz. Borkowskich i Jasińskich – of. Zofia i Stanisław
Niedziela 19 stycznia 2020 r.
II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Iz 49, 3. 5-6) Sługa Boży światłością całej ziemi
Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10
(R.: por. 8a i 9a)) Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
2. czytanie (1 Kor 1, 1-3) Paweł apostołem Jezusa Chrystusa
Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem,
który gładzi grzech świata
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Salomę i Stanisława, Wiktorię
8.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. + Celinę Lewczuk w 2 r., Stanisława w 39 r. – of. córka Anna
i synowie Jarosław i Mirosław
10.00 1. Dziękczynna w 4 r. ur. Leny z prośbą o opiekę MB i potrzebne
łaski – of. rodzice
2. Dziękczynna z racji imienin ks. kan. Henryka Drozda z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i Patrona na
kolejne lata kapłańskiej posługi
3. Dziękczynna z racji imienin w int. ks. Mariusza Barana z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i Patrona
– of. Chór „Lilia”
11.30 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
2. + Mariana w 3 r., Janinę, Czesławę Krasnodębskich, Stanisławę, zm. z rodz. Księżopolskich – of. syn
13.00 1. W intencji Parafian
2. O łaskę zdrowia i potrzebne siły dla Jakuba
– of. koledzy i koleżanki z klasy
16.30 1. + Jana i Janinę Bogusz – of. syn
18.00 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i wsparcie dla
najbliższych zmarłej Małgosi Wasikowskiej – of. klasa IV D
Szkoły Podstawowej nr 9
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

Wizyta duszpasterska

Prosimy słuchać ogłoszeń duszpasterskich co tydzień,
gdyż w razie konieczności plan może ulec zmianom.
DZIEŃ
13.01 pon. od 16.00
14.01 wt. od 16.00
15.01 śr. od 16.00
16.01 czw. od 16.00
17.01 pt. od 16.00
18.01 sob.

ADRES
ul. Chrobrego 6, ul. Chrobrego 7
ul. Chrobrego 8, ul. Chrobrego 11
ul. Chrobrego 9, ul. Chrobrego 14
ul. Chrobrego 15, ul. Chrobrego 21
ul. Chrobrego 19, ul. Nowy Świat 1,
ul. Nowy Świat 2
od 9.00: ul. Okrzei, ul. Rejtana i ul. Pola,
ul. Jagiellońska
Odeszliul. do
od 16.00: ul. Słowackiego,
NowyPana
Świat 15,
ul. Sierakowskiego i ul. Żeromskiego
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Homilia papieża Franciszka wygłoszona
w bazylice watykańskiej w Uroczystość
Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2020.

W Ewangelii (Mt 2,1-12) słyszeliśmy, że Mędrcy zaczynają przemawiać ujawniając swoje intencje: „Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać Mu pokłon” (w. 2). Oddanie czci Bogu jest celem
ich drogi, celem ich wędrówki. Istotnie, gdy przybyli do Betlejem, „zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon”
(w. 11). Jeśli tracimy poczucie adoracji, to tracimy sens drogi życia chrześcijańskiego, które jest pielgrzymowaniem do Pana, a nie ku nam samym. Przed tym zagrożeniem przestrzega nas Ewangelia, przedstawiając
obok Mędrców postacie, które nie potrafią adorować.
Jest to przede wszystkim król Herod, który używa wyrażenia „adorować”, ale w sposób podstępny. Istotnie prosi Mędrców, aby poinformowali go o miejscu, w którym znajdowało się Dziecko, „abym i ja mógł pójść
i oddać Mu pokłon” (w. 8) – jak mówi. Jednakże Herod czcił samego siebie i dlatego chciał się uwolnić od Dzieciątka, posługując się kłamstwami.
Czego nas to uczy? Że człowiek, kiedy nie adoruje Boga, ma skłonność
do adoracji swojego ego. Także życie chrześcijańskie bez oddawania czci
Panu, może stać się uprzejmym sposobem na aprobowanie siebie i swoich umiejętności – chrześcijanie, którzy nie potrafią adorować, którzy nie
potrafią sią modlić adorując. Jest to poważne zagrożenie: posługiwać się
Bogiem, a nie służyć Bogu. Ile razy myliliśmy interesy Ewangelii z naszymi, ile razy pokrywaliśmy religijnością to, co zapewniało nam wygodę,
ile razy myliliśmy władzę według Boga, która oznacza służenie innym,
z władzą według świata, która jest służeniem sobie samym!
Oprócz Heroda w Ewangelii są inni ludzie, którzy nie potrafią adorować: są to arcykapłani i uczeni ludu. Wskazują Herodowi z najwyższą
precyzją, gdzie miał narodzić się Mesjasz: w Betlejem w Judei (por. w. 5).
Znają proroctwa i dokładnie je przytaczają. Wiedzą, gdzie iść – wielcy
ideoldzy, ale nie idą. Również z tego możemy wyciągnąć lekcję. W życiu
chrześcijańskim nie wystarczy wiedzieć: nie wychodząc ze swoich ograniczeń, nie spotykając się, nie adorując, nie znamy Boga. Na niewiele lub
na nic się zdadzą teologia i skuteczność duszpasterska, jeśli nie zegniemy
kolan; jeśli nie czynimy tak, jak Mędrcy, którzy byli nie tylko mądrymi organizatorami podróży, ale pielgrzymowali i adorowali. Kiedy adorujemy,
zdajemy sobie sprawę, że wiara nie sprowadza się do zestawu pięknych
doktryn, lecz jest relacją z żywą Osobą, którą się kocha. Stając twarzą
w twarz z Jezusem, poznajemy Jego oblicze. Adorując, odkrywamy,
że życie chrześcijańskie to dzieje miłości z Bogiem, w których nie wystarczają dobre idee, ale trzeba postawić Go na pierwszym miejscu, tak
jak czyni ktoś zakochany z osobą, którą miłuje. Takim właśnie musi być
Kościół, oddający cześć, zakochany w Jezusie, swoim Oblubieńcu.
Na początku roku odkrywamy adorację jako wymóg wiary. Jeśli będziemy umieli uklęknąć przed Jezusem, to pokonamy pokusę, by każdy
parł do przodu swoją drogą. Adorowanie jest w istocie dokonywaniem
wyjścia z największej niewoli, z niewoli samego siebie. Adorowanie to
stawianie Pana w centrum, abyśmy nie byli już skoncentrowani na sobie.
Chodzi o nadanie właściwego ładu rzeczom, dając Bogu pierwsze miejsce. Adorowanie to stawianie Bożych planów nad moim czasem, moimi
prawami, moimi przestrzeniami. To przyjęcie nauki Pisma Świętego:
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon” (Mt 4, 10). Bogu twemu:
adorować to odczuć wzajemną przynależność do Boga. To powiedzenie
do Niego „Ty” w głębi swej duszy, to zaniesienie Jemu życia, pozwalając
Mu wejść w nasze życie. To sprawienie, by zstąpiła na świat Jego pociecha. Adorowanie to odkrycie, że, aby się modlić, wystarczy powiedzieć:
„Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28) i dać się przeniknąć Jego czułości.
Adorować, to znaczy spotykać Jezusa bez listy próśb, ale z jedyną
prośbą – aby z Nim przebywać. To odkrycie, że radość i pokój rosną wraz
z uwielbieniem i dziękczynieniem. Kiedy adorujemy, pozwalamy Jezusowi nas uleczyć i zmieniać. Adorując dajemy Panu możliwość przemienienia nas Jego miłością, rozjaśnienia naszych ciemności, dania nam sił
w słabości i odwagi w trudnych doświadczeniach.
DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
Adorować, to znaczy docierać do tego, co
najistotniejsze: to sposób na odzwyczajenie
się od wielu rzeczy bezużytecznych, od uzależnień, które znieczulają serce i zamraczają
umysł. Adorując uczymy się bowiem odrzucania tego, czego nie należy czcić: bożka pieniędzy, bożka konsumpcji, bożka przyjemności,
bożka sukcesu, naszego ego ustanowionego
bożkiem. Adorować, to czynić siebie małym
w obliczu Najwyższego, aby przed Nim odkrywać, że wspaniałość życia nie polega na posiadaniu, ale na miłowaniu. Adorować, to odkrywać, że jesteśmy braćmi i siostrami w obliczu
misterium miłości, która przekracza wszelkie
dystanse: to zaczerpnąć dobra ze źródła, to

znaleźć w Bogu bliskim odwagę, by zbliżyć się
do innych. Adorować, to umieć milczeć w obliczu Bożego Słowa, by uczyć się wypowiadania
słów, które nie ranią, ale dają pocieszenie.
Adoracja jest gestem miłości odmieniającym
życie. To czynienie jak Mędrcy: to przynoszenie
Panu złota, aby Mu powiedzieć, że nic nie jest
cenniejsze niż On; to ofiarowanie Mu kadzidła,
by powiedzieć, że tylko wraz z Nim nasze życie
wznosi się ku temu, co wysokie; to wręczanie Mu
mirry, którą namaszczano ranne i rozdarte ciała,
aby obiecać Jezusowi, że pomożemy naszemu
bliźniemu, spychanemu na margines i cierpiącemu, ponieważ On jest tam. Zazwyczaj potrafimy
się modlić, prosimy, dziękujemy Panu, ale Kościół
powinien pójść jeszcze dalej, z modlitwą adora-
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cji, powinniśmy wzrastać w adoracji. To mądrość,
której powinniśmy się uczyć każdego dnia – modlić się adorując, modlitwa adoracji.
Drodzy bracia i siostry, dziś każdy z nas może
zadać sobie pytanie: „Czy jestem chrześcijaninem
adorującym? Wielu chrześcijan modlących się
nie potrafi adorować. Zadajmy sobie to pytanie.
Znajdujmy w naszych dniach czas na adorację
i twórzmy przestrzenie na adorację w naszych
wspólnotach. Do nas, jako Kościoła, należy, byśmy wypełniali słowa, którymi modliliśmy się
dzisiaj w Psalmie: „Uwielbią Pana wszystkie ludy
ziemi”. Adorując, również my odkryjemy, podobnie jak Mędrcy, sens naszego pielgrzymowania.
I, podobnie jak Mędrcy, doświadczymy „bardzo
wielkiej radości” (Mt 2, 10).

Adoracja Eucharystyczna
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja dają nam wielkie możliwości
zbliżenia się do Boga. Kiedy adorujemy wraz
z innymi budujemy wspólnotę Kościoła. Mamy
wiele okazji, by spotkać Chrystusa pod postacią Chleba Eucharystycznego, jednak niezbyt
tłumnie korzystamy z tego pięknego czasu,
kiedy możemy oddać najgłębszą cześć Bogu
i złożyć Mu dziękczynienie za to, że nawiedził
i odkupił swój lud. Czy pomyślałeś o adoracji
kiedykolwiek w ten sposób? Przychodzi do
ciebie żywy Bóg, a ty nie chcesz z nim porozmawiać, podziękować, prosić? Gdyby Jezus
przyszedł i usiadł na stopniach prezbiterium,
czy nie chciałbyś upaść do Jego stóp? Spojrzeć

w Jego oczy? Jeśli tak, to co tak naprawdę cię
powstrzymuje?! To ten sam Bóg, ukryty pod
postacią chleba.
Często słyszymy, że adoracja jest nudna,
długa i zupełnie nie wiadomo, co robić w jej
trakcie? Pan Bóg czeka, byś porozmawiał z Nim
i opowiedział wszystko, co masz w sercu, czeka
na szczerość w twoim bólu, troskach, radościach
i staraniach. Nie bądź jednak gadatliwy, bądź
uważny. Bóg mówi do Ciebie w takiej adoracji.
Otwórz Pismo Święte i już będziesz wiedział,
że nie jest to słaby staruszek z siwą brodą, ale
Bóg Wszechmogący, który tak bardzo Cię kocha
i zaprasza do spotkania ze Sobą. Wspomnij na
wydarzenia z Biblii. Czyż twoje problemy nie

Monstrancja
Słowo monstrancja wywodzi się z języka łacińskiego (monstrare –ukazywać). Monstrancja jest naczyniem liturgicznym służącym
w liturgii katolickiej do wystawiania konsekrowanej Hostii do adoracji,
w celu błogosławieństwa wiernych, noszenia w trakcie procesji (np. procesja Bożego Ciała), czy wystawiania w trakcie ważnych nabożeństw.
Pojawiła się dopiero w drugim tysiącleciu, na przestrzeni XIII-XIV wieku,
prawdopodobnie na terenach Belgii, skąd została rozpowszechniona także
w Niemczech. Monstrancja, kluczową funkcję w liturgii rzymskiej zaczęła
pełnić po wprowadzeniu przez Urbana IV w 1264 roku Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (potocznie: Boże Ciało).
Na początku posługiwano się przezroczystymi puszkami, które nazywały się ostensorium. Następnie zaczęto je zwieńczać gotyckimi wieżyczkami,
które potem swoim wyglądem przypominały katedry.
Hostię w monstrancji umieszcza się posługując się uchwytem zwanym
lunula (kształt półksiężyca) lub melchizedek. Przed umieszczeniem Hostii
w monstrancji, Hostia może znajdować się w custodii (metalowe naczynie
w kształcie puszki) w tabernakulum.
Monstrancja składa się z podstawy (nazywanej stopką), trzonu
z nodusem, glorii reservaculum (repozytorium na hostię). Szczyt monstrancji wieńczy zwykle krzyż.
Kształt monstrancji jak i tworzywa z których były wykonane zmieniały
się na przestrzeni lat, odzwierciedlając rozwój teologii. Były także zależne
od występujących w danym okresie nurtów sztuki.
Można wyróżnić monstrancje wieżowe, baldachimowe, płomieniste
i w kształcie krzyża. (AK)

są takie same jak ludzi, których spotykał na
ziemi Pan Jezus? Czy twój Bóg miał problem
z nakarmieniem tłumów chlebem? Wierzysz
w Jego potęgę i Jego miłość do Ciebie? Przyjdź,
uklęknij przed Nim i słuchaj. On też ma ci wiele
do powiedzenia... (GŁ-K)
W naszej parafii zapraszamy
wszystkich na
ADORACJĘ JEZUSA
W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE W CISZY
w każdy czwartek
po zakończeniu Mszy Świętej
o 18.00 do godziny 21.00.
Jezus czeka na spotkanie z Tobą.
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Myśli Prymasa Wyszyńskiego

Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby
nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował
pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię na
swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebieskiego, który wszczepił swoją miłość
w serce twej matki, a ona ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem
miłości Ojcowej, Bożej. A na umocnienie tej prawdy posłał Bóg Syna swego, wołającego: Ojcze! Jako znak, że Ojciec miłuje. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby wszelki, który wierzy weń, nie zginął, ale miał wieczne życie”
(J 3,16). Oto jest cała misja Chrystusa na ten świat przychodzącego. Potwierdzenie,
że jesteśmy dziećmi miłości Ojcowej, i że Bóg nie przestaje nas miłować. Całe nasze
życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości.
(Jasna Góra, 15 sierpnia 1979)

WZORY ŚWIĘTOŚCI

ŚWIĘTY ANTONI, OPAT (17 I). Pochodzi
z Egiptu. Gdy miał 20 lat Pan Bóg powołał do
siebie jego rodziców. Odziedziczone wspólnie
z młodszą siostrą dobra rodzinne sprzedał,
a pieniądze przeznaczył na zabezpieczenie
materialne siostry. Należny mu majątek rozdał
ubogim. Sam oddał się pracy fizycznej, modlitwie i umartwieniu.
Św. Atanazy opisuje, że Antoni musiał znosić
jawne ataki szatana, które mógł przetrwać dzięki nadprzyrodzonym widzeniom.
Św. Antoni zamieszkiwał w ruinach fortecy na
prawym brzegu Nilu. Pan Bóg obdarzył go darem
widzenia przyszłości. Słynął ze świętego pełnego
walki wewnętrznej życia. Wspierał św. Atanazego
w walce o czystość wiary z nauką Ariusza.
W zachowanych listach św. Antoniego pisanych do mnichów (jego naśladowców) znajdują
się głównie nauki moralne. Zaleca poszukiwanie
osobistej drogi do świętości opartej na lekturze
Pisma Świętego.
Antoni zakończył swoje życie dożywając 105
lat. Zmarł prawdopodobnie w 356 roku.
ŚWIĘTA MAŁGORZATA WĘGIERSKA, DZIEWICA (18 I). Pochodziła z królewskiej rodziny
Arpadów. Z tej rodziny pochodzili również: św.
Stefan i jego syn św. Emeryk oraz św. Władysław. Kościół czci również św. Kingę i bł. Jolantę
– siostry rodzone Małgorzaty. Do grona świętych należą również dwie ciotki św. Małgorzaty:
św. Elżbieta z Turyngii i bł. Salomea. Krótko pisząc udana rodzinka.
Św. Małgorzata była 8 dzieckiem króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris. Przed narodzinami
została poświęcona Bogu z wdzięczności za
uchronienie Węgier przed ekspansją Tatarów.
Od 4 roku życia opiekowały się nią dominikanki z Veszprem. Odmówiła opuszczenia zakonu dla małżeństwa z Bolesławem Pobożnym,
a później z Ottokarem II, królem czeskim. Odmówiła również małżeństwa z królem Neapolu,
Karolem Andegaweńskim. Był to sprzeciw wobec woli rodziców.
Śluby wieczyste złożyła w wieku 12 lat.
Uroczystość odbyła się w Budzie, w klasztorze
wybudowanym przez króla dla św. Małgorzaty.
Św. Małgorzata umiłowała Chrystusa
w tajemnicy Eucharystii oraz jego odkupieńczej
męki. Słynęła z umiłowania ubóstwa. Rezygnowała chętnie nawet z rzeczy najpotrzebniejszych. Wyróżniało ją nabożeństwo do Ducha
Świętego oraz Najświętszej Maryi Panny. Głębo-

kie życie duchowe łączyła z pracą dla chorych.
Św. Małgorzata żyła 28 lat. Świętą ogłosił ją
papież Pius XII 1943 roku.
ŚWIĘTY BISKUP JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR (19 I). Pochodził z religijnej, rolniczej
rodziny spod Krosna. Już przed narodzinami
matka ofiarowała go Najświętszej Maryi Pannie. Od 6 roku życia był ministrantem. W 1860 r.
w Rzeszowie zdał egzamin dojrzałości.
Po ukończeniu seminarium duchownego
w Przemyślu w roku 1864 przyjął święcenia kapłańskie. Na studiach w Rzymie uzyskał doktoraty z teologii i prawa kanonicznego.
Po powrocie do Polski był wykładowcą
w seminarium przemyskim. Przez 20 lat był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jego życie duchowe nacechowane było
wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Serca Bożego i Najświętszej Maryi
Panny.
Poza pracą uniwersytecką prowadził działalność społeczną. Mieszkając u franciszkanów
w Krakowie, wstąpił do III Zakonu św. Franciszka.
Jego dziełem jest zgromadzenie sióstr sercanek.
W 1899 został biskupem, a od 1900 objął
diecezję przemyską. Jego pracę ordynariusza
cechowała wielka dbałość o poziom wiedzy
duchowieństwa i świeckich. Pisał liczne listy
pasterskie, często wizytował parafie, przeprowadził reformę nauczania religii w szkołach
podstawowych. Z wielką troską pochylał się
nad ubogimi i chorymi.
Zmarł w opinii świętości w 1924 roku. (KZ)

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa
przygotowują się Kacper Filip Grzybowski,
kawaler z Pabianic, z parafii Miłosierdzia Bożego
w Pabianicach i Barbara Lichaczewska, panna
ze Strzały, parafii tutejszej – zapowiedź pierwsza
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich
pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek
powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

TRZY KRÓLOWE

Co by było, gdyby zamiast Trzech Królów przybyły Trzy Królowe?
– Po prostu spytałyby o drogę, a nie liczyłyby
na gwiazdę, dotarłyby w porę, wysprzątałyby
stajenkę, przyniosłyby paczkę pieluch, herbatkę
na kolki i inne przydatne prezenty oraz coś do
jedzenia.
Ale... co by powiedziały w drodze powrotnej,
zaraz po opuszczeniu Betlejem?
– Widziałyście, jakie sandały Maryja założyła do
swojej tuniki?
– Ten Mały nic a nic nie jest podobny do Józefa...
– Jak oni mogą wytrzymać z tyloma zwierzakami?
– A ich osiołek jest już całkiem na wyczerpaniu...
– Chciałabym tylko wiedzieć, kiedy oddadzą
garnek, w którym przyniosłyśmy pierogi.
ZGODNIE Z EWANGELIĄ
Ministrant wrócił z rekolekcji i już od progu
oznajmił:
– Mamo, od dziś będziemy żyć według Ewangelii!
Mama pokiwała głową i nazajutrz, skoro świt,
wkroczyła do jego pokoju:
– Synu, mówię ci, wstań!
On otworzył jedno oko i wymamrotał:
– Niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja.
DIALOG WIERZĄCEJ Z NIEWIERZĄCYM
Dziewczyna rozmawia z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel twierdzi:
– Nie jest możliwe, żeby wieloryb mógł połknąć
człowieka, ponieważ mimo olbrzymich rozmiarów ma wąskie gardło.
Dziewczyna upiera się:
– Przecież Prorok Jonasz ze Starego Testamentu
został połknięty przez wieloryba.
– Powtarzam, że to fizycznie niemożliwe.
– Gdy będę w niebie zapytam o to Proroka
Jonasza.
– A jeżeli Prorok Jonasz poszedł do piekła?
– To wtedy pan go zapyta.
PRA-PRADZIADEK
Chłopcy spierają się o to, kto z nich miał najstarszego pra-pra-pradziadka:
– Mój pra-pradziadek był cieślą i strugał belki
na Arkę Noego.
– Mój pra-pra-pradziadek był ogrodnikiem
i sadził drzewka w Raju.
– Mój pra-pra-pra-pradziadek był elektrykiem.
Kiedy Pan Bóg powiedział: „Niech się stanie
światłość”, to właśnie on zainstalował kable
i włączył bezpieczniki.(opr. xHD)
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