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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZUWAJCIE WIĘC, BO NIE ZNACIE DNIA
ANI GODZINY (Mt 25, 1-13)
Czuwać, być przytomnym, obecnym, na bieżąco, być w kontakcie z... Jezusem. Lampa to narzędzie, naczynie – coś zewnętrznego, co napełnione drogocenną oliwą daje światło. Bez oliwy
na nic się nie przyda. Czy nie podobnie może być
z pobożnością? Praktyki religijne, chodzenie do
kościoła, nazywanie siebie katolikiem, pamięć
o przykazaniach – są naczyniem wiary. Wypełnione żywą wiarą i miłością, wykonywane w relacji
z żywym Bogiem rozświetlają życie. Gdy są pustymi gestami mogą uprzedmiatawiać i obrażać
Boga swą bezmyślnością i brakiem miłości.
Ewangelia ostrzega, że można być pobożnym działaczem i kiedyś usłyszeć od Jezusa „nie
znam cię”. Na sądzie może nie wystarczyć sama
lampa bez oliwy – przypięta plakietka „katolik”
i lista „zaliczonych” mszy św. i innych nabożeństw.
W Ewangelii czytamy: Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz
ten, kto spełnia wolę mojego Ojca (...). Wielu powie
Mi w owym dniu: „Panie, (...) czy nie czyniliśmy wielu
cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im:
„Nigdy was nie znałem. (...)” (Mt 7,21-23)
Warto nie ograniczać Boga w swoim życiu
tylko do kościoła, ale w różnych sytuacjach życia uświadamiać sobie Jego obecność, rozważać
Jego wolę. Jak w tej perspektywie wygląda twoja pobożność i wiara – czy Bóg jest żywą osobą obecną w twojej świadomości na co dzień?
Czy nie zmieniłeś wiary w system światopoglądowy, w ideologię bez relacji? Czy znasz Jezusa?
[www.onjest.pl]

Wspomnienie Św. Jozafata,
Patrona Diecezji Siedleckiej (12 XI)
Z encykliki papieża Piusa XI,
„Ecclesiam Dei”
SWOJĄ KREW PRZELAŁ
ZA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA
Zgodnie z przedziwnym zamiarem Boga Kościół tak został
ustanowiony, aby w pełni czasów mógł się okazać jako wielka
rodzina, obejmująca cały rodzaj
ludzki. Wiemy, że z woli Bożej
wyróżnia go, oprócz innych
wspaniałych znamion, także
ekumeniczna jedność.
Gdy bowiem Chrystus Pan
powiedział: „Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi; idąc tedy
nauczajcie wszystkie narody”, nie tylko Apostołom powierzył zadanie, które sam otrzymał od Ojca, ale także zechciał, aby kolegium
Apostołów stanowiło doskonałą jedność; aby
było związane podwójnie najściślejszym węzłem; wewnętrznie: przez tę samą wiarę i tę
samą miłość, która „rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego”, zewnętrznie:
przez przełożeństwo jednego nad wszystkimi dzięki przekazaniu Piotrowi pierwszeństwa wśród Apostołów, jako trwałej zasady
i fundamentu jedności. Aby zaś owa jedność
i zgoda trwała na zawsze, Bóg w swojej opatrzności poświęcił ją jakby pieczęcią świętości
i męczeństwa zarazem.
Tej właśnie chwały dostąpił arcybiskup Połocka, Jozafat, obrządku słowiańskiego wschodniego, w którym słusznie upatrujemy wspania-

łą chlubę i ostoję Słowian wschodnich.
Nikt chyba nie wsławił bardziej ich
imienia, nikt bardziej nie przyczynił się do zbawienia tych ludów,
jak właśnie ów pasterz i apostoł,
zwłaszcza gdy swą krew przelał
za jedność świętego Kościoła.
Pod wpływem pochodzącego od
Boga natchnienia zrozumiał, że
najwięcej będzie się mógł przysłużyć przywróceniu jedności,
skoro w Kościele powszechnym
zachowa wschodni obrządek słowiański oraz bazyliańską regułę
życia monastycznego.
Zatroskany przede wszystkim
o jedność swoich współziomków z katedrą świętego Piotra, szukał wszędzie sposobów budowania tej jedności i jej umacniania. W szczególności
badał księgi liturgiczne, które według zaleceń
Ojców stosowane były na Wschodzie, także
przez chrześcijan odłączonych. Po tym starannym
przygotowaniu podjął się dzieła przywracania
jedności. Czynił to z tak wielką mocą, a zarazem
łagodnością, oraz tak bardzo owocnie, iż sami
jego wrogowie nazwali go „duszochwatem”.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, wzbudź
w swoim Kościele Ducha, którym napełniony
święty Jozafat dał swoje życie za owce, abyśmy
za jego wstawiennictwem, umocnieni tym
Duchem, nie wahali się oddać swojego życia
za braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Źródło: www.brewiarz.pl
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XII Dzień Solidarności
z Kościołem
Prześladowanym
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny
Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy
i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO
w środę o godz. 19.00.(xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie !
Kolejny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który obchodzimy już po raz dwunasty w Polsce, to
okazja, aby przekazać serdeczne podziękowanie za dobro,
jakie stało się możliwe w ubiegłym roku, kiedy to modliliśmy się i wspieraliśmy materialnie Sudan Południowy.
Dzięki życzliwości czcigodnych Księży i ofiarności Wiernych mogliśmy zakupić żywność, leki, dać dach nad głowa
tysiącom Sudańczyków mieszkających w obozach. Dzięki
Wam tysiące dzieci mogły uczęszczać do szkoły, pomogliśmy tamtejszym misjonarzom w opłaceniu nauczycieli.
DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński o Ojczyźnie
ALBO POLSKA BĘDZIE KATOLICKA
ALBO NIE BĘDZIE JEJ WCALE
„Rodzina zawsze była mocą Narodu, bo jest ona kolebką, Betlejem dla Narodu. Naród będzie jutro taki, jaką dzisiaj jest rodzina”.
„Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć
się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!”
„Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska, Polską
była, aby w Polsce po Polsku się myślało”.
DLA NAS PO BOGU NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ
– TO POLSKA!
„Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej
Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich
ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie
Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na
transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów
i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej
ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Stąd istnieje
obowiązek obrony kultury rodzimej”. (Kraków, 1974 r.)
CZY CHCESZ POLSKI BEZDZIETNEJ,
POLSKI BEZ WIARY W BOGA I LUDZI?
„Stańcie teraz wobec rzeczywistości rodzimej i zapytajcie każdy siebie:
Jakiej ja chcę Polski? Czy zastanawiam się nad tym kiedykolwiek? Czy
chcesz Polski bezdzietnej, w której tak wiele nienarodzonych Polaków
idzie ... do kanałów? Czy chcesz Polski bez wiary w Boga i ludzi, a więc
i bez ideałów, bez porywów i wzlotów, bez zdolności do poświęcenia
i ofiary? Nawet na froncie w obliczu wroga trzeba w coś wierzyć, aby być
zdolnym do bohaterstwa. Ale wiara i poświęcenie potrzebne są nie tylko
na froncie wojennym, lecz także na froncie pracy, obowiązku, zawodu,
nauki, codziennego trudu i wysiłku. Wszędzie potrzebna jest wiara żywych ludzi w Boga Żywego”. (Warszawa, 1972 r.)
NARÓD, KTÓRY ODCINA SIĘ OD HISTORII
PODCINA KORZENIE WŁASNEGO ISTNIENIA
„Naród musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić.
Wszystko, co o tej przeszłości mówi, ma dla młodych pokoleń znaczenie
wychowawcze. Polska bowiem ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, kulturę, literaturę, sztukę, rzeźbę. Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszłości! Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród,
który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się
zgodnie ze swoją własną duchowością – jest narodem niewolniczym.
Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych – to naród renegatów!
Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego
istnienia”. (Warszawa, 1972 r.)

ZIEMI OJCZYSTEJ TRZEBA ZAWSZE BRONIĆ
„Z przeszłości naszej możemy czerpać ostrzeżenie na
przyszłość. Ziemi ojczystej trzeba zawsze bronić, a bronić jej można wtedy, gdy tkwimy w niej korzeniami jak
drzewa. O wiele trudniej jest bronić Ojczyzny z miast,
o ileż łatwiej ją wówczas zniszczyć! Trudniej wrogom dotrzeć do każdej wsi, do każdego zagonu, do każdej chaty,
gdzie mieszkają ludzie związani głębokim uczuciem umiłowania ziemi, która daje i wsi, i miastu chleb nasz powszedni, o który modlimy się do Ojca darów niebieskich”.
(Warszawa, 1980 r.)

NIE JESTEŚMY DZISIEJSI,
NIE JESTEŚMY TYLKO NA DZIŚ.
„Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez tysiąclecie
i spotęgowane w czasach współczesnych. Chcemy żyć i możemy żyć! Naród nie jest na dziś, ani też na jutro. Naród jest, aby był!” (Warszawa 1981 r.)
RATUJCIE PRAWO CZŁOWIEKA DO URODZENIA!
„Ratujcie w Polsce człowieka! Ratujcie nowe życie! Ratujcie prawo
człowieka do urodzenia się na polskiej ziemi! (...) W tej chwili najważniejszą rzeczą jest, aby Polska nie stoczyła się na ostatnie miejsce w świecie
w przyroście naturalnym ludności. Jesteśmy na samym dnie – nie tylko
Warszawa, która niemal ze wszystkich miast globu ma najniższy procent
przyrostu naturalnego – ale cały Naród stacza się poniżej możliwości egzystencji”. (Warszawa 1969 r.)
NIE MOŻEMY SAMI SIEBIE PONIEWIERAĆ
„Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież
bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnieść przeciw nikomu ręki w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy.
Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić.
Polacy już dość byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś
z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia
– przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił:
„Oto, jak oni się miłują”. (Niepokalanów 1969 r.)
TO BÓG RZĄDZI NARODAMI!
„Często nie możemy tego pojąć i zrozumieć. Ale gdy spojrzymy, choćby jednym rzutem, na dzieje naszej Ojczyzny, zrozumiemy to doskonale.
Przecież po ostatnim rozbiorze Polski uważano, że wszystko skończone, że
Polska nigdy więcej nie odzyska wolności. Czyniono na ten temat wielki
krzyk w całej Europie. Krzyczał car na Zamku Warszawskim. A w dniach
wybuchu II Wojny Światowej dyktator wołał: „Skończona Polska!”. Tylko
na Watykanie papież Pius XII mówił o Polsce, która nie chce umrzeć, i która nie umrze. Mówił tak dlatego, że był człowiekiem wierzącym. Wierzył,
że Bóg rządzi narodami”. (Warszawa 1977 r.)
Cytaty pochodzą z książki: Stefan Wyszyński, „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”,
Częstochowa 2001, www.edycja.pl
Źródło: www.idziemy.pl/spoleczenstwo/kard-stefan-wyszynski-o-polsce

Wystawa Splendor Podlasia

– to kolejna ekspozycja zorganizowana przez Muzeum Diecezjalne, której wernisaż
odbędzie się w początkach listopada, nie jak zwykle, w naszej Placówce przy ul. Biskupa
Ignacego Świrskiego 56, ale tym razem w sieci, poprzez internetową stronę naszej Placówki. Projekt jest wynikiem podjętych prac reinwentaryzacyjnych w magazynach oraz
objazdu terenowego wybranych świątyń diecezji siedleckiej. Koszty zostały w znacznej
części pokryte poprzez program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury – Kultura
w Sieci. Organizując wystawy poświęcone złotnictwu i tkaninom kościelnym, chcemy
udostępnić odbiorcom znaczący fragment podlaskiej kultury i dziedzictwa. Podjęte
przedsięwzięcie pozwoli Państwu zapoznać się z unikatowymi przedmiotami stanowiącymi kolekcję muzealną oraz wyposażeniem parafii z diecezji siedleckiej, które zostaną ukazane w kontekście wielowiekowej tradycji polskiego rzemiosła artystycznego
i jego związków z Europą. Wystawa jest adresowana zarówno do tych z Państwa, którzy są profesjonalnymi znawcami tematu, jak też do wszystkich miłośników rzemiosła
i współczesnych trendów designerskich. Wystawę można obejrzeć na domowych komputerach oraz urządzeniach mobilnych, a teksty informacyjne z materiałami archiwalnymi i ikonograficznymi, zachęcą do szukania nowych trendów w starej sztuce Podlasia.
Źródło: www.splendorpodlasia.pl

8 listopada 2020 r.

OPIEKUN nr 45

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 9 listopada 2020 r.
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
1. czytanie (Ez 47, 1-2. 8-9. 12)
Woda wypływająca ze świątyni niesie życie albo
1. czytanie (1 Kor 3, 9b-11. 16-17) Jesteście Bożą budowlą
Psalm (Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6))
Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła
Ewangelia (J 2, 13-22)Mówił o świątyni swego Ciała
6.30 1. + Jadwigę Jaroszczyk – of. sąsiedzi
2. + Jana Modrzewskiego – of. Wiesław Modrzewski z rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Mariana Hordejuka i jego rodziców, Henryka i Kazimierę Gierlińskich, Henryka, Andrzeja i Zygmunta – of. rodzina
3. + Heronima Pietruczuka w 4 r. śm., Władysławę Śledziewską
– of. żona
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
2. + zm. z rodziny Walaszczyków i Gębarzewskich – of. Danuta
Walaszczyk
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Poza parafią: + Stanisławę Wróbel – of. rodzina Gruców
Nieszpory za zmarłych
Wtorek 10 listopada 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Tt 2, 1-8. 11-14) Żyć pobożnie, oczekując Chrystusa
Psalm (Ps 37 (36), 3-4. 18 i 23. 27 i 29 (R.: por. 39a))
Zbawienie prawych pochodzi od Pana
Ewangelia (Łk 17, 7-10) Słudzy nieużyteczni jesteśmy
6.30 1. Za zmarłych dobrodziejów naszej parafii.
2. + Jana Modrzejewskiego – of. Grażyna
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Mariana Dziurdziaka, zm. z rodz. Wilamowskich – of. rodzina
3.+ Jana Bogusz, jego rodziców – of. rodzina
4. + Teresę Siergiejuk – of. koleżanki i koledzy z pracy
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
2. + Włodzimierza Fiuka w 10 r., Helenę i Mieczysława, Helenę,
Leonarda i zm. z rodziny – of. żona
3. W int. Radosława w 40 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo – of. żona
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Poza parafią: + Lucynę, Zygmunta, Helenę, Piotra, Mariannę
i Stanisława
Nieszpory za zmarłych
Środa 11 listopada 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
1. czytanie (Tt 3, 1-7)
Chrześcijanie powinni naśladować Chrystusa w łagodności
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
6.30 1. + Reginę w 16 r., Mieczysława w 15 r., zm. z rodz. Mieleckich,
Krasuskich, Celińskich i Grunwaldów – of. syn Krzysztof
2. + Zygmunta Wasiluka w 21 r. – of. żona
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Mariannę Guzek i Mariana Guzek i rodziców obojga stron –
of. dzieci
3. + Władysławę Długosz – koleżanki synowej
4. + Janusza Myszkę w 7 dz. od pogrzebu – of. rodzina
10.00 Za naszą ukochaną Ojczyznę
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
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18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
2. + Szymona, Marię, Jana, Zbigniewa i Mieczysława – of. rodzina
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. + Teodozję Kramek w 7 dz. – of. rodzina
Nieszpory za zmarłych
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny
Czwartek 12 listopada 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
PATRONA DIECEZJI SIEDLECKIEJ
1. czytanie (Flm 7-20) Paweł wstawia się za Onezymem
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 5a))
Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 17, 20-25) Królestwo Boże jest pośród was
6.30 1. + Tomasza Wasilenko – of. sąsiedzi
2. + Jana Remiszewskiego – of. Szymon Lewicki z rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Jana Modrzewskiego – of. Wiesław Modrzewski z rodziną
3. + Leszka Nieścioruka i zmarłych z rodziny – of. Katarzyna Nieścioruk
4. + Mariannę Rucińską – of. rodzina Mitrzaków
5. + Alinę Nestorowicz w 30 dz. – of. rodzina
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
2. + Witolda, Mirosławę, Stanisława, Stanisławę, Katarzynę,
Dariusza – of. Danuta Kruk
3. + Rajmunda Stachowskiego w 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach
Nieszpory za zmarłych
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy
do godz. 21.00 – możliwość spowiedzi świętej
Piątek 13 listopada 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA
I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI
1. czytanie (2 J 4-9) Kto trwa w nauce Chrystusa, ma Ojca i Syna
Psalm (Ps 119 (118), 1-2. 10-11. 17-18 (R.: por. 1))
Błogosławieni słuchający Pana
Ewangelia (Łk 17, 26-37) Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie
6.30 1. + Jana Modrzewskiego – of. Grażyna
2. Dziękczynna w intencji całej rodziny z prośbą o uwolnienie
z nałogów, umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego
i wstawiennictwo Św. Rodziny z Nazaretu
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Reginę Gryczkę w 1 r., Grażynę i Jana – of. rodzina
3. + Władysława i Weronikę Zbuckich i zm. z rodziny z obu stron
– of. rodzina
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
2. + Stanisława, Józefa, Wiktorię Stańczuk, Jana, Leokadię
Gochnio – of. Halina Stańczuk z rodziną
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Poza parafią: +Waldemara Tymosiaka
– of. Wspólnota Różańca Nieustającego
Nieszpory za zmarłych
Sobota 14 listopada 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (3 J 5-8) Pomagać głosicielom prawdy
Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1b))
Błogosławiony ten, kto służy Panu Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie
6.30 1. W intencji Koła Różańcowego nr 4
– of. zelatorka Niedziółka Teresa
2. + Witolda Ślepodolskiego w 16 r., Irenę, Kazimierę, Mikołaja
i Jadwigę – of. żona
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
2. + Stanisława Strusa, zm. z rodz. Strusów, Burskich, Rytelów,
Kielaków i Mieścickich – of. córka Danuta
3. + Stefana Alikowskiego i rodziców z obu stron
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16.00 Ślub: Andrzej Orłowski i Hanna Kovalchuk
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
(część 7)
2. + Tadeusza w 3 r., zm. z rodz. Kobylińskich, Górskich i Sroków 20. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmi– of. rodzina
łuj się nad nami
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
Czy, żeby być hojnym trzeba być bogatym? Serce Jezusa zostało otwar4. Dz. – bł. w 25 r. sakramentu małżeństwa Marioli i Marka Księżak te dla wszystkich. Każdy może czerpać z Jego hojności. Wystarczy prosić,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
wzywać, wołać, zwrócić się. Proście, a będzie wam dane. Trudno jest
prosić, a Pan mówi, że powinniśmy być jak ten natrętny przyjaciel, czyli
Nieszpory za zmarłych
prosić do skutku. Trudno jest też dawać, być hojnym dla innych. Serce
Niedziela 15 listopada 2020 r.
hojne dla wszystkich, którzy wzywają powinien mieć każdy z nas: bogaty
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Światowy Dzień Ubogich
czy biedny, kochający czy mniej wylewny, smutny czy wesoły. Jezus ma
1. czytanie (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31) Poemat o dzielnej niewieście
Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b)) Szczęśliwy człowiek, który służy Panu Serce hojne zawsze i w każdej sytuacji. Czerpiąc z hojności Jezusa, nie
zapomnijmy być hojnymi dla tych, którzy i do nas się zwracają.
2. czytanie (1 Tes 5, 1-6) Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie
21. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami
Ewangelia (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach
Jezus jest źródłem łask, źródłem niewyczerpanym. Jest więc źródłem
7.00 1. + Mariana Czerskiego w 4 r. – of. żona
świętości,
które wciąż bije. Nie potrzebujemy z niego czerpać, żeby zaspo8.30 1. Gregorianka: + Zofię Zazuniak
koić
pragnienia
ciała. Czerpiemy z niego, by żyć w świętości. Jak kobie2.+ Eugeniusza, Mariana, Marka i Mileny – of. rodzina
ta
z
Samarii,
która
dzięki Jezusowi uświadomiła sobie, że pragnie życia
3. + Mariannę Rucińską – of. rodzina Karczów
w
świętości,
że
tylko
takie życie da jej szczęście i spełnienie, tak i my tyl10.00 1. + Wacława w 3 r., rodziców z obojga stron – of. syn
ko wtedy znajdziemy szczęście, wolność i spełnienie, jeśli czerpiąc ze źró2. + Wiesława w 23 r., Annę, Adama, Longina – of. rodzina
dła prawdziwego życia, będziemy żyć w świętości. To w Sercu Jezusa jest
11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Celińskiego-Mysława
źródło prawdziwego życia. Źródło życia wiecznego.
2. + Eugeniusza w 9 r. i Irenę Świnarskich – of. Teresa Miazga
22. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami
13.00 1. W intencji Parafian
Błaganie może przyjąć różne formy. W błaganiu jest coś z poniże16.30 1. + Alinę Szczepanik w 15 r., Józefa, Halinę Grzebisz i dziadków nia; tak się czujemy błagając. Dzięki pokorze, posłuszeństwu, a przede
z obu stron rodziny – of. rodzina
wszystkim nieskończonej miłości, Jezus nas uratował. Przebłagał. Jezus
17.30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
poniżył się aż do śmierci krzyżowej, żeby przebłagać za nasze grzechy.
18.00 1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
23. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami
Nieszpory niedzielne ofiarowane za zmarłych
Trzeba być naprawdę niezłomnym człowiekiem, by udźwignąć obelgi,
– Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
zniewagi i oszczerstwa bez chęci odwetu. Kiedy nas ktoś oczerni wobec innych, czujemy się jak, gdyby ktoś napluł nam w twarz. Ciężko wyobrazić
sobie większą zniewagę, niż oplucie. A tu jeszcze trzeba umieć powiedzieć
„Panie, nie poczytaj im tego grzechu”. Czy to w ogóle jest możliwe?. Czy jeCodziennie o godz. 17.30 różaniec z wyczytywaniem kartek wypo- steśmy zdolni do takiego poziomu miłosierdzia, by umieć przebaczyć człominkowych. W listopadzie codziennie jest sprawowana Eucharystia za wiekowi, który nas znieważa? I po co mielibyśmy to robić? Jezus pokazał
zmarłych polecanych w wypominkach.
nam, że nie odwet za prawdziwe zniewagi jest zwycięstwem, ale przebaNieszpory ofiarowane za zmarłych po zakończeniu Mszy Świętej czenie. Nawet wtedy, kiedy serce wypełnione jest zelżywością. cdn. (AZ)
o godz. 18.00.
Kartki wypominkowe można przynosić do kancelarii lub zakrystii.
(8.11)
poniedziałek 9.11: ul. Chrobrego bloki nr 14 i 15
• Dziś zbiórka ofiar do puszek na pomoc prześladowanym chrześcijanom
wtorek 10.11: ul. Chrobrego bloki nr 19 i 21
na świecie. Informacje na stronie: www.pkwp.org
środa 11.11: ul. Jagiełły bloki nr 13, 15, 17, 19
• Dziś w niedzielę 8.11 po Mszy Świętej będzie można nabyć
czwartek 12.11: ul. Jagiełły bloki nr 21, 23, 25; ul. Batorego bloki nr 5, 7
książkę „Ewangelia 2021” z tekstem Ewangelii na każdy
piątek 13.11: ul. Mieszka I bloki nr 2, 4, 6, 8
dzień w formacie A5 (25 zł) i A6 (12 zł). W następnych
sobota 14.11: ul. Mieszka I bloki nr 10, 14, 16, 18
dniach książka będzie do nabycia w zakrystii. Istnieje równiedziela 15.11: Strzała, ul. Siedlecka nr parzyste i przyległe ulice
nież możliwość zamówienie Pisma Świętego. Proponujemy Biblię z większymi literami dla osób starszych: Pismo
poniedziałek 16.11: ul. Mieszka I bloki nr 19, 20, 22, 26
Święte w pięciu tomach, cztery ze Starego Testamentu
wtorek 17.11: ul. Sokołowska bloki nr 62, 70, 71, 75, 77, 79
i jeden z Nowego Testamentu. Koszt to ok. 40 zł za tom.
środa 18.11: ul. Sokołowska bloki nr 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88
• 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości w naszym kościele pod
czwartek 19.11: ul. Sokołowska bloki nr 91, 93, 156, 158, 163, domy
przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy o godz. 10.00
piątek 20.11: ul. Żytnia bloki i domy
będzie sprawowana Eucharystia w intencji Ojczyzny.
sobota 21.11: ul. Nowy Świat
niedziela 22.11: Chodów, Kolonia Strzała, Purzec, Żytnia
• Konferencja i adoracja dla uczestników Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez ręce Maryi w przyszłą niedzielę 15 listopada o godz. 15.00
poniedziałek 23.11: ulice Graniczna, Pola, Rejtana,
w kościele.
Słowackiego

33 odsłony tajemnic Serca
Pana Jezusa

Wypominki

Informacje o życiu parafii

wtorek 24.11: ulice Bema i Jagiellońska
środa 25.11: ulice Broniewskiego, Konopnickiej,
Mireckiego, Żeromskiego
czwartek 26.11: ul. Góreckiego
piątek 27.11: ulice Okrzei i Północna
sobota 28.11: kartki z innych ulic, parafii i bez adresu

Odeszli do Pana
+ Janusz Myszka + Stanisław Fiuk
+ Halina Błońska + Teodozja Kramek
+ Stanisław Ryszard Ruciński
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
z ul. Chrobrego 4 – 50 zł
l z ul. Mieszka I 16 – 50 zł
z ul. Góreckiego 56 – 100 zł
l z ul. Nowy Świat 9 – 100 zł
l z ul. Konopnickiej – 50 zł
l z ul. Północnej – 50 zł
l z ul. Mieszka I – 100 zł
l z ul. Sokołowskiej 79 – 50 zł
Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.
l
l

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
l Andrzej Szczepan Orłowski i Hanna Kovalchuk, cywilnie związani, oboje z parafii tutejszej – zapowiedź 2.
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

8 listopada 2020 r.

Odpusty dla zmarłych

OPIEKUN nr 45

Od uroczystości Wszystkich Świętych
aż do 8 listopada (w tym roku przez cały listopad)
można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.
Jest to wyjątkowa okazja. Ale czy w ogóle
rozumiemy czym jest odpust? Co na ten temat
„mówi” katechizm Kościoła Katolickiego.
CO TO JEST ODPUST?
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony
i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który
jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych (KKK 1471).
Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba uświadomić
sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas
komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech.
W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i następuje
przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni wymaga oczyszczenia. Albo na ziemi (poprzez znoszenie cierpliwie
cierpienia i różnego rodzaju prób, godzenie się spokojnie na śmierć, przez
uczynki miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki
pokutne), albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Oczyszczenie
uwalnia od tego, co nazywamy karą doczesną za grzech. „Odpust” to darowanie kary doczesnej, zupełnie za darmo, dzięki zasługom Chrystusa
i świętych.
Odpust może być cząstkowy lub zupełny w zależności od tego, czy
uwalnia od kary doczesnej w części lub w całości.
Odpust cząstkowy lub zupełny możemy ofiarować za zmarłego na
sposób wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu dla
nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki wymagane do
otrzymania odpustu.
A SĄ TO TZW. „ZWYKŁE WARUNKI” KAŻDEGO ODPUSTU:
• spowiedź sakramentalna,
• przyjęcie Komunii Świętej,
• modlitwa w intencji papieża (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty
wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek
ten wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś
Maryjo, pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością),
• ponadto wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet
powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto
został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie
łaski. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną
spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
Jeśli ofiarujemy odpust za zmarłych w czasie pierwszych ośmiu dni
listopada wymagane jest spełnienie jeszcze dodatkowo warunków:
• pobożne nawiedzenie kościoła czy kaplicy i równoczesne zmówienie
Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
• nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równoczesne zmówienie, choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych.
Dobrze, by Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego
miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem. (AZ)

Uśmiechnięte oczy
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Doświadczamy trudnego czasu, kiedy światem raz po raz wstrząsa
epidemia koronawirusa wywołującego chorobę covid-19. W większości
obawiamy się tej choroby i przestrzegamy wszystkich zaleceń służb sanitarnych, a wiec myjemy często ręce, dezynfekujemy je, zachowujemy
dystans społeczny i nosimy maseczki ochronne. Maseczka chyba wywołuje
największe kontrowersje wśród nas. Zwolennicy zakładają maseczki, przykrywając usta i nos i zachęcają innych do takiego działania. Przeciwnicy
szukają argumentów, by wykazać brak zasadności noszenia maseczek.
Znowu jesteśmy podzieleni, jest nam ciężko. Maseczka utrudnia nam
oddychanie, słowa brzmią niewyraźnie i złości nas ten niejako przymus.
Sytuacja ta niemalże codziennie wzbudza we mnie różne przemyślenia
i decyzje. Spostrzeżeniem jednak, które towarzyszy mi od początku trwania okresu, w którym nosimy maseczki jest fakt, iż po jej nałożeniu, właściwie widoczne są tylko oczy. Nasze oczy nie kłamią, ale są oknem do naszej
duszy. W oczach widać naszą radość i smutek, naszą miłość i wrogość. Głębia naszych oczu jest jak bezkresny ocean, który prawdziwie i bez żadnego
kompromisu raz jest spokojny i błękitny, a innym razem huczący, porywczy
i czarny jak węgiel. Patrzę w oczy moich bliźnich i pytam Boga, dlaczego
te oczy są na ogół smutne i pochmurne? Dlaczego nie ma w nich radości?
Człowiek powiedziałby, że nie ma z czego się cieszyć. To prawda, trudna sytuacja mocno nas przytłacza, ale przecież my jesteśmy ludem wybranym,
własnością Boga, który mówi do nas: Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny
i mocny? Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz (Joz 1, 9). Czemu więc nasze oczy się nie śmieją? Dlaczego
nasza dusza jest smutna? Czyż może być lepsza wiadomość, niż ta, że nasz
Bóg jest zawsze z nami? Modląc się słowami Psalmu 17 wołamy: Strzeż
mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj., zaś w Psalmie 33
odnajdujemy słowa: Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co
ufają Jego łasce, aby ocalić ich życie od śmierci i żywić ich w czasie głodu. Ufność w to Słowo powinna mi dać pełnię szczęścia, radość, bo sam Bóg się
o mnie troszczy! Covid-19 to choroba, wiąże się ona z cierpieniem, krzyżem, który trzeba podźwignąć. Pan Jezus mówi do nas: Jeśli ktoś chce iść za
mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech
Mnie naśladuje (Łk 9, 23). Oto mamy czas, kiedy wokoło jest dużo cierpienia, a krzyż być może wyjątkowo ciężki. Uczucia w naszym sercu są jak ten
wzburzony ocean, jak je uciszyć, jak wlać pokój i nadzieję? Złoszcząc się
i narzekając, można tylko pogłębiać swoją frustrację i oddalać się od Boga,
bowiem negatywne nastawienie przymnaża nam grzechów. Zachowaj
nas, Panie, od nieprawości i występków, poprowadź nad wody spokojne,
daj odpocząć, przywróć radość, by rozbłysły nasze oczy. Jakże ważne jest,
by nasze oczy były zwrócone na Boga. Kiedy klękasz przed Najświętszym
Sakramentem, patrzysz w tę cichą biel Chleba Żywego, w oczach masz
odbite światło Boże! Pan Jezus mówi do nas: Światłem ciała jest oko. Jeśli
Twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje
oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które
jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. (Mt 6, 22-23).
Proszę, pomódlmy się o światło i uśmiech w naszych oczach, które
będą odzwierciedleniem czystości i radości naszej duszy. Niech maseczki
na naszych twarzach będą podkreśleniem wyjątkowo pięknych i radosnych
oczu. Niech bije z nich światło Chrystusa, niech skrzy się miłość i szacunek
do bliźniego. Jeśli komuś pomożemy noszeniem maseczki, to będziemy to
przede wszystkim my sami, gdyż nasza świadomość, że w naszych oczach
tak wiele można wyczytać, sprawi szczególną staranność o to, by ludzie
widzieli w nich tylko dobroć i radość Bożą. (G Ł-K)

W „Echu Katolickim”
• Akt powierzenia się opiece św. ojca Stanisława Papczyńskiego na czas
epidemii. Zachęcamy do modlitwy!
• O pracy z nieuleczalnie chorymi dziećmi i o tym, że każde życie jest cudem i powinno podlegać ochronie od momentu poczęcia.
• Wyzwiska, bluźnierstwa, dewastacja pomników i świątyń. Skąd się biorą
współcześni barbarzyńscy?
• O sytuacji pacjentów szpitali i domów opieki w dobie pandemii opowiada kapelan.
• Przypominamy księży, którzy zmarli w ostatnim roku;
• Szpitale proszą osoby, które przechorowały Covid-19 o oddawanie osocza. Kto może być dawcą i gdzie się zgłosić?
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XII Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Miesięczna pensja nauczyciela w Sudanie
Południowym wystarcza na zakup 50-kilogramowego worka fasoli. To pokazuje, jak biedne
jest to najmłodsze państwo świata. Z zebranych środków sfinansowaliśmy budowę szkół i bardzo
potrzebnych ośrodków duszpasterskich, które służą jako miejsca
schronienia. Ten piękny dar Polaków jest dla tych umęczonych
ludzi wojną, długotrwałą suszą
a później powodzią, gestem
chrześcijańskiej solidarności, za
który są bardzo wdzięczni. Jak
zapewniali zawsze pamiętają
o nas w modlitwie.
Republika Środkowoafrykańska
W tym roku Dzień Solidarności chcemy dedykować Republice Środkowoafrykańskiej. Republika Środkowoafrykańska zajmuje powierzchnię niemal dwa razy większą niż terytorium
Polski. Mimo to kraj zamieszkuje jedynie 4 miliony ludności. Populacja kraju zwiększyła się od
czasu odzyskania niepodległości niemal 5-krotnie. W 1960 RŚA liczyła 1 232 000 mieszkańców,
a w 2017 ponad 5,6 mln. Na ludność kraju składa się ponad 80 grup etnicznych. Każda z nich
posługuje się własnym językiem. Sąsiaduje ona
min. z Sudanem Południowym Klimat kraju jest
bardzo zróżnicowany. Na północy występują na
przemian dwie pory roku: deszczowa i sucha.
Reszta kraju znajduje w strefie wilgotnego
klimatu równikowego z bogatą szatą leśną
i bagnami zamieszkałymi przez wiele gatunków
zwierząt. Mieszkańcy kraju utrzymują się głównie z rolnictwa. Do roku 1960 była to kolonia
francuska. Po odzyskaniu niepodległości, jak
w wielu koloniach, rządzili wojskowi. Podczas
tych rządów i wskutek niezadowolenia z ich jakości, rodziły się różne bojówki, które zasilane
były przez rebeliantów z krajów ościennych. Jak
zawsze w takich przypadkach cierpią najsłabsi,
słabo chronieni przez wojsko mieszkańcy wsi,
kobiety oraz dzieci i starcy. Intensywne walki
w całym kraju, w wyniku których ponad 625
tysięcy osób zostało przesiedlonych (głównie
kobiet i dzieci) trwają od grudnia 2012 roku.
W samym Bangi ponad 83 tysiące ludzi żyje
w prowizorycznych obozowiskach. Ludzie wciąż
nie czują się na tyle bezpiecznie, aby powrócić
do swoich domów. Przebywając w obozach
dla uchodźców, mieszkańcy nie są w stanie
uprawiać roli, co skutkuje głodem panującym
w całym kraju. Od początku konfliktu dramatycznie wzrosła liczba dzieci cierpiących z powodu niedożywienia. Dzieci są coraz częściej
ofiarami ataków i przemocy. Ponad 6 tysięcy
dzieci zmuszonych zostało do dołączenia do
ugrupowań zbrojnych. Wzrasta przemoc seksualna wobec dziewcząt. Pomoc potrzebna
jest w jedynym działającym w kraju szpitalu
dziecięcym. Codziennie do placówki przyjmowani są pacjenci z ranami postrzałowymi oraz
innymi powstałymi na skutek walk zbrojnych,
jakie tam ciągle mają miejsce. W tym kraju
pracuje wielu polskich misjonarzy, którzy pod-

czas różnych niepokojów dali dowody swojego
poświęcenia i odwagi. Kiedy proponowano im
ewakuacje, wielu z nich odmówiło, uważając,
że muszą pozostać do końca ze swoimi wiernymi. Pracuje tam również dwóch
polskich biskupów, którzy posługują w tamtejszych diecezjach.
Takie były główne powody, dla
których chcemy naszą modlitwę
i pomoc materialną skierować
w tym roku do tego kraju, aby
wzmocnić tamtejszy Kościół.
Najpilniejsze zadania
Choć edukacja w Republice Środkowoafrykańskiej jest
darmowa, a obowiązek szkolny
obejmuje dzieci w wieku 6-14
lat, to jednak poważnym problemem jest wysoce rozpowszechniona praca dzieci. Według
UNICEF 63,5% dzieci w wieku od 5 do 14 lat
musi pracować. Zjawisko to jest szczególnie
widoczne w regionach wiejskich. Dzieci pracują
w rolnictwie, górnictwie diamentów, jako pomoc domowa, przy hodowli bydła, a także przy
utrzymaniu dróg. Dzieci są również zmuszane
do pracy w kopalniach uranu, gdzie przyjmują
śmiertelne dawki napromieniowania. Kolejnym
problemem jest analfabetyzm. Wśród mężczyzn w wieku 15-24 lat wskaźnik alfabetyzacji
wynosi 72,3%, a wśród kobiet w tym samym
przedziale wiekowym 59,1%. Wśród dorosłych
ponad połowa nie umie czytać ani pisać. Wobec
tak alarmujących danych rozumiemy prośby
misjonarzy o pomoc w budowie i utrzymaniu
szkól i innych placówek zajmujących się edukacją. Edukacja jest niezmiernie ważna, gdyż właściwie jedyną alternatywą dla młodzieży, która
nie otrzymała wykształcenia, jest wcielenie do
różnych bojówek i życie z rozboju. Księża biskupi
prosili nas również o wsparcie kształcenia i formacji osób dorosłych, które pomagają w prowadzeniu parafii, przygotowaniu do sakramentów.
Ponieważ ciągle są duże braki jeśli chodzi o księży
czy siostry zakonne, Kościół przykłada wiele starania do formowania, kształcenia katechistów.
Ich posługa jest niezmiernie cenna w wielu
parafiach. Potrzeba również nowych kościołów
i kaplic. Często te obiekty pełnią podwójną rolę:
w tygodniu służą jako szkoły, a w niedziele służą do odprawiania nabożeństw. Umocnienie,
zarówno osobowe jak i materialne Kościoła katolickiego, jest niezmiernie ważne, gdyż jest to
właściwie jedyna instytucja, która może wpływać
na uspokojenie sytuacji politycznej i wprowadzenie trwałego pokoju w tym kraju. Drogie Siostry,
drodzy Bracia, dziękując za dotychczasowe dobro, jakie dokonało się dzięki waszej ofiarności,
zwracam się do Was z pokorną prośbą o wsparcie
Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. To
od nas zależy, czy ten Kościół otrzyma potrzebne
środki do pełnienia swojej misji. Za wszelkie gesty życzliwości, modlitwę i wsparcie materialnie
składam w ich imieniu serdeczne Bóg zapłać.
ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło
Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Źródło: www.pkwp.org
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SZAFA

W czasie pobytu na kwarantannie żona robi
porządki w swojej szafie. Przestrzeń długiego
drążka, na którym wiszą wieszaki z ubraniami
podzieliła na cztery sektory i każdy z nich podpisała:
– 1. Może jeszcze będę w tych ubraniach chodzić.
– 2. Już nie schudnę, ale były drogie.
– 3. Może jeszcze po epidemii schudnę.
– 4. Te są do noszenia, bo się w nich mieszczę.
SCENA PRZED DOMEM
Przed drzwiami jednego z domów stoi Pan Jezus i puka. Z wnętrza słychać głos:
– Nie wchodź bez maski!
– Bez mojej łaski nie pomogą maski.
MARZENIE KOMPUTEROWCA
Specjalista od komputerów poszukuje niezbędnego rozwiązania. W branżowej gazecie daje
ogłoszenie:
– Czy mógłby mi ktoś pomóc odinstalować rok
2020 i zainstalować go ponownie? Podejrzewam, że ma wirusa.
NIE MÓJ
Koleżanka telefonuje do koleżanki:
– Aniu, wyobraź sobie, byłam z mężem w galerii na zakupach.
– I co?
– Wróciliśmy do domu, ściągamy maski, patrzę… a to nie mój chłop!
ZA RĘKĘ
Synek pyta ojca:
– Tato, dlaczego ty, jak idziesz z mamą przez
miasto, to mocno trzymasz ją za rękę?
– Robię wszystko, żeby mama do jakiegoś sklepu nie weszła.
CZEKOLADA
Spotykają się dwie dziewczyny:
– Dziś spacerujesz sama, bez Krzyśka?
– Bo Krzysiek leży w szpitalu z licznymi obrażeniami ciała.
– A co mu się stało?
– To po tym, jak zjadł czekoladę?
– Nie żartuj. Jak zjadł czekoladę?
– Tak, jak zjadł moją czekoladę! (opr. xHD)
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