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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Jr 31, 7-9)
Pan wybawił swój lud
Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6  
(R.: por. 3a))
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
2. czytanie (Hbr 5, 1-6)
Chrystus kapłanem na wieki
Ewangelia (Mk 10, 46b-52)
Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Szansa na spotkanie ze Zbawicielem
Rozważania do Ewangelii  
z XXX Niedzieli Zwykłej (24 października)

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
(Mk 10, 46b-52)

JEZUSIE, SYNU DAWIDA, ULITUJ SIĘ NADE MNĄ!
•	Wołanie niewidomego Bartymeusza dało po-

czątek tradycji „modlitwy Jezusowej” w Koście-
le. Polega ona na wielokrotnym powtarzaniu 
tych właśnie słów. Możesz spróbować modlić 
się podobnie. W tym wołaniu wyraża się wiara, 
ze Jezus jest jedynym prawdziwym Zbawicie-
lem, który może wybawić nas z naszej ducho-
wej i fizycznej biedy.

•	 Wielu	 nastawało	 na	 niego,	 żeby	 umilkł.	 Lecz	
on	 jeszcze	głośniej	wołał. W  życiu, także tym 
duchowym, musimy czasem postąpić wbrew 
temu, do czego nakłania nas otoczenie, pró-
bujące nas zakrzyczeć, wyperswadować nasze 
zawierzenie Jezusowi. Popatrz jak robi to śle-
piec Bartymeusz: On zrzucił z siebie płaszcz, 
zerwał się i przyszedł do Jezusa… Bartymeusz 
biegnie do Jezusa z wielką wiarą: pozostawia  
w tłumie swój płaszcz – zapewne swoje jedy-
ne ciepłe okrycie a zarazem posłanie, cały swój 
„dobytek” i ryzykuje, że go już nie odnajdzie, 
jeżeli Jezus go nie uzdrowi, ale rzuca wszystko 
na jedną szalę. Czy masz wiarę, która uzdal-
nia ciebie do takiego rzucenia się w ramiona 
Jezusowi, bez szukania „na wszelki wypadek” 
swoich ludzkich zabezpieczeń? Możesz prosić 
Boga o wiarę, tu i teraz.

•	 Co	 chcesz,	 abym	 ci	 uczynił? Jezus doskonale 
przecież wie, czego potrzebuje niewidomy 
żebrak, dlaczego zatem pyta go o jego pra-
gnienia? Bóg chce, abyśmy uświadomili sobie  
w czym niedomagamy i sami zapragnęli zmia-
ny tego stanu. Nie chce uzdrawiać nas bez na-
szej współpracy. Zastanów się, co chcesz, aby Je-
zus ci uczynił? Powiedz Mu o tym. [www.onjest.pl]

W Ewangelii czytamy, że Jezus wędrował 
wraz ze swoimi uczniami i sporym tłumem, 
że ludzie gromadzili się wokół Niego, bo Mu 
wierzyli, bo chcieli Go słuchać, bo zależało im 
na czymś co mogli od Niego otrzymać. Jezus 
był w Jerychu – w mieście znanym z niemo-
ralnego stylu życia jego mieszkańców. Nawet 
grzesznicy z Jerycha otrzymali szansę spotkania 
ze Zbawicielem. Z tej szansy skorzystał też nie-
widomy żebrak Bartymeusz, który siedział przy 
drodze, którą przechodził Jezus. Dobrze jest być 
tam gdzie można spotkać Pana Boga. Dobrze 
jest zachować do końca nadzieję i czujność, by 
usłyszeć, że Jezus z Nazaretu właśnie przecho-
dzi. Bartymeusz mógł się skupiać na swoim 
cierpieniu, na swojej nędzy i samotności, ale 
postanowił skupić się na Jezusie. Gdy usłyszał 
Ewangelię o przyjściu Pana, od razu zaczął się 
modlić: spontanicznie, krótko, szczerze, z serca, 
z wiarą. W swej modlitwie zwrócił się do Boga 
bezpośrednio imieniem Jezus, które oznacza 
„Bóg zbawia, Zbawiciel”. Wyznał, że Jezus jest 
Synem Dawida i może się nad nim ulitować. 

Niewidomy żebrak prosił: ulituj	się	nade	mną. 
My jesteśmy bardzo podobni do Bartymeusza. 
Często nie widzimy Boga w swoim życiu i nie 
dostrzegamy innych, często żebrzemy o miłość, 
o chwilę czyjejś obecności, o uznanie, akcepta-
cję. Potrzebujemy Bożej litości, Bożego miło-
sierdzia. 

Jezus zatrzymał się i chciał, by wspólnota 
zatroszczyła się o Bartymeusza, by go zawołali, 
podtrzymali na duchu, pomogli mu. Niewidomy 
wiedziony mocną wiarą przyszedł do Jezusa. 
Podjął ryzyko wiary, zostawił swój płaszcz – 
swoje zabezpieczenia; przestał się przejmować 
opinią innych i od Zbawiciela usłyszał bardzo 
konkretne pytanie: Co	 chcesz,	 abym	 Ci	 uczy-
nił?	 Jezus nie robi czegoś wbrew nam, czeka 
na naszą prośbę. Czy wiemy co chcemy, czego 
potrzebujemy dziś od Jezusa? Niewidomy pro-
sił o przejrzenie, gdyż znał bardzo dobrze swój 
problem. Z jakim problemem przychodzimy do 
Jezusa? I czy w ogóle przychodzimy, bo może 
jeszcze chcemy sobie sami ze wszystkim po-
radzić? Wiara uzdrowiła Bartymeusza, wiara 
może uzdrowić każdego z nas; tylko trzeba ją 
mieć. A jeśli widzimy, że nasza wiara słabnie, 
prośmy o nią Chrystusa i słuchajmy Jego Ewan-
gelii. Uzdrowiony stał się uczniem Jezusa, po-
szedł za Nim. Nie zawsze tak jest. Zdarza się, 
że Bóg kogoś uzdrawia, a uzdrowiony zamiast 
być wdzięcznym i jeszcze bardziej wiernym, od-
chodzi od Boga. Co zrobimy z otrzymaną łaską 
spotkania z Panem Jezusem? Czy pójdziemy 
dalej? (xIJ)

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam 
ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzy-
mać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO  
wtorek o godz. 19.00 (dolny kościół). (xIJ)

II Siedlecki  
Marsz Świętych

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży  
w Siedlcach zaprasza mieszkańców Siedlec 
na II Siedlecki Marsz Świętych, który odbę-
dzie się w niedzielę 31 października. Początek 
spotkania o godz. 18.00 wspólną Mszą Świętą 
pod przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza 
Suchodolskiego w parafii Ducha Świętego  
w Siedlcach. W programie nabożeństwo do 
świętych i błogosławionych mieszkańców Sie-
dlec oraz procesja z relikwiami na cmentarz 
przy ulicy Cmentarnej. Uczestników spotkania 
prosimy o zabranie ze sobą lampionów lub 
zniczy. 
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Tam Niebo szuka człowieka… (cz. 2)
Wczesnym rankiem wychodzimy na górę objawień Pod-

brdo. Wejście na nią znajduje się  w wiosce Bijakovici, nie-
opodal Medjugoria. Ile czasu zajmuje wejście na górę – 10 
tajemnic różańca. Wiele osób wchodzi na górę na boso, choć 
podejście jest skaliste, to nie chodzi tutaj o czas wejścia, ani 
wysokość góry, tutaj każdy chce modlić się, rozważać tajem-
nice różańca, oddawać Matce Bożej wszystko, co niesie w ser-
cu. Wchodzą ludzie  w każdym wieku, w każdej kondycji. To 
tak jakby iść do Nieba. Tam idziemy wszyscy, ale każdy chce, 
by wyszła po nas Litościwa Matka, która nas kocha, która nas 
zna. Wiele obrazów przesuwa się przed oczami w trakcie tych 
rozważań różańcowych, wiele osób, problemów i choć tutaj 
również płyną łzy z oczu, to pokój serca jest bezbrzeżny. Tu 
można zrozumieć, jak bardzo nas Matka Boża umiłowała, jak 
niestrudzenie prowadzi nas do Swego Syna.  W miejscu ob-
jawień ustawiono figurę Maryi. Wielkie wzruszenie ogarnia, 
kiedy klękasz i patrzysz na Matkę, która prawą dłoń trzyma 
na sercu, a lewą rękę jakby wyciągała do ciebie. W życiu już 
wiele razy czułam tą wyciągniętą dłoń Matki, ale teraz na-
biera to zupełnie innego wymiaru. To tutaj, w tym miejscu stała na obłoku 
tuż nad ziemią Matka Najświętsza, w szarej sukience, w białym welonie, 
piękna i kochająca. Każdy chce w tym miejscu uklęknąć i popatrzeć w oczy 
Matce. Każdy chce poczuć Jej bliskość. Siadam na kamieniu, wznoszę oczy 
ku górze i wiem, że Ona tu jest, tyle dzieci przyszło do niej, a Ona ma czułe 
serce, zawsze jest blisko swoich dzieci. Wokoło tylu pielgrzymów, ale nikt 
mi nie przeszkadza, mam w sercu pokój i radość. Tak długo marzyłam  
o tej chwili.

Zanim stanął świt na niebie, stoimy u stóp Góry Krzyżowej – Kriżevac. 
To wzgórze wznoszące się ponad Medziugorjem (520 m), na którym para-
fianie 15 marca 1934 roku wznieśli krzyż ze zbrojonego betonu o wysoko-
ści 8,56 m. na krzyżu wyryto napis: „Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi 
rodzaju ludzkiego na znak wiary, miłości i nadziei, na pamiątkę 1900 rocz-
nicy Męki Jezusowej”. W cokół krzyża zostały wmurowane relikwie Krzyża 
Jezusa otrzymane na tę okazję z Rzymu. W drodze na szczyt tej góry bę-
dziemy rozważać stacje Drogi Krzyżowej, zabieramy ze sobą duży krzyż, to 
znak widzialny naszych zranień, trudów, problemów, zniewoleń, uwikłań, 
nałogów. Idziemy z jedną wspólną intencją, prosimy o łaskę przebaczenia 
sobie i innym. Krzyż przechodzi z rąk do rąk, każdy go tuli, całuje, nikt go 
nie odpycha. Droga jest skalista, nie ma tutaj wydeptanej ścieżki, każdy 
sam wybiera, na którym kamieniu postawi nogę, jak w życiu. I znowu pły-
ną łzy, uwalniają się nasze serca. Stawiamy kroki coraz pewniej, pomimo 
zmęczenia, wiele kamieni obciążających nasze dusze i serca zostawiliśmy 

za sobą, na tej kamiennej drodze która prowadzi do białego 
krzyża, na drodze do przebaczenia. 

Medjugorie to absolutnie wyjątkowe miejsce. To miejsce 
odradza człowieka, czyni go nowym, Bożym, pełnym pokoju 
i ufności. O tym miejscu mówi się, że tutaj „Niebo szuka czło-
wieka” i tak naprawdę jest. Codziennie Matka Boża już od 40 
lat schodzi na ziemię, by być naszym przewodnikiem w dro-
dze do Nieba. W Orędziu z 25 sierpnia 2021 roku, Matka Boża 
mówi: „Drogie dzieci! Dzieci, z radością wzywam wszystkich 
was, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie, bądźcie 
radością i pokojem. Swoim życiem [dawajcie] świadectwo 
nieba, które wam niosę. Dzieci, to jest czas, abyście byli 
odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie 
kochają i których serca opanowała nienawiść. Nie zapomi-
najcie: jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed 
moim Synem Jezusem, aby dał wam swój pokój. Dziękuję 
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Zachęcam do pielgrzymowania do Medjugorie, do prze-
życia świętego czasu z Matką Bożą. Jest jeszcze wiele miejsc 
w Medjugorie i okolicy, w których warto być, warto zobaczyć. 

Napisałam tylko o tych najważniejszych, choć Matka Boża jest Panią tego 
miejsca i dotyka serc w miejscu i czasie przez Nią wybranym. Nikt tak jak 
Ona nie wyprasza nam potrzebnych łask. Jeszcze przez wiele dni po po-
wrocie do domu czułam się jakbym była zawieszona pomiędzy Niebem   
a ziemią. Nieustannie myśli moje biegły do tych chwil, do tego czasu, kiedy 
byłam zanurzona w modlitwie, a tym samym tak bardzo czułam obecność 
Matki Bożej i Pana Jezusa. Wiele rzeczy i aspektów swojego życia przewarto-
ściowałam, wiele spraw zostawiłam u Stóp Matki Najświętszej. Ucałowałam 
swój krzyż, z którym od wielu lat mierzę się, który wielokrotnie odpychałam, 
którego nie chciałam i nieustannie pytałam Boga – dlaczego? Teraz wiem, 
że ten krzyż, choć nie zawiniony jest mi bardzo potrzebny w mojej drodze do 
Nieba, dziękuję i wielbię Pana za ten dar krzyża, bo bez niego nikt nie może 
dotrzeć do Domu naszego Ojca w Niebie. 

Pielgrzymkę zakończyliśmy wielkim dziękczynieniem u Stóp naszej 
Jasnogórskiej Pani uczestnictwem we Mszy św. odprawionej przez na-
szego kapłana, który towarzyszył nam przez cały czas pielgrzymki, który 
niestrudzenie nam służył, błogosławił i umacniał Słowem Bożym. Obie-
cujemy codzienną modlitwę naszemu kapłanowi, aż do naszej śmierci, 
zgodnie z prośbą Matki Bożej, która w Swoich orędziach prosi o szczególną 
modlitwę za kapłanów, prosi by ich nie oceniać, ale za nich się modlić,  
bo Pan Jezus ich wybrał. 

Życzę każdemu, kto ruszy do Medjugorie, by doświadczył cudu prze-
miany serca, umiłowania Eucharystii, Słowa Bożego, sakramentu pojed-
nania, postu i modlitwy, a szczególnie modlitwy różańcowej. To najwięk-
sze cuda i kamienie w drodze do wieczności, ale o tym może już innym 
razem. (G Ł-K)

Adoracja Jezusa

Zaproszenie do Żywego  
Różańca dla dzieci

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod natchnieniem Du-
cha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa 
umiłowana przez licznych świętych dzieci i dorosłych. W swej prostocie 
i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu modli-
twą o wielkim znaczeniu przynoszącą owoce świętości. Św Jan Paweł 
II mówił, że różaniec to jego ulubiona modlitwa. Tej modlitwy nauczył 
się od rodziców. Patrząc na historię modlitwa różańcowa odmawiana  
z wiarą niejednokrotnie zaważyła na losach narodów. Jest to modlitwa, 
która jak obiecała Matką Boża Fatimska dzieciom, ma moc przemieniać 
świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Czy nie tego chcielibyśmy 
dla naszych dzieci? By w trudnych sytuacjach zawsze miały się do kogo 
zwrócić, by przeciwstawić się życiowym trudnościom lub je zrozumieć  
i przyjąć, a swojego życia nie uważały za splot bezsensownych wydarzeń, 
ale by miały pewność wartości swojego życia i tego co z nim zrobią. To my, 
rodzice wprowadzamy dzieci w świat wartości i wybieramy środowisko, 
w którym wzrasta nasza pociecha. To my klękając co dzień do modlitwy 
różańcowej, oddajmy nasze życie i najbliższych Chrystusowi przez Maryję. 
Uczyńmy modlitwę różańcową – modlitwą naszego życia. W ten sposób 
spełnimy prośbę Matki Bożej z Lourdes i Fatimy: Odmawiajcie różaniec! 
Zapraszamy dzieci i młodzież do kół różańcowych. 

Róża – telefon: 511128243.

Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zapraszają na 
spotkanie modlitewne „Strumienie Miłosierdzia” w niedzielę 24 paź-
dziernika 2021 r. Tematem spotkania będą słowa: Jezus	Chrystus	śmierć	
zwyciężył (2 Tm 1,10).

Plan spotkania: 
19.00 - Różaniec
· modlitwa do Ducha Świętego
· Słowo: Jezus Chrystus śmierć zwyciężył!!!

· Koronka do Miłosierdzia Bożego
· Modlitwa błogosławieństwa 
21.00 - Zakończenie

CAŁONOCNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA.

Już od 5 listopada nasza Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepo-
kalana” zaprasza do udziału w Adoracji Jezusa w  Najświętszym Sakramencie.

Adoracja będzie się rozpoczynać po Mszy wieczornej, a kończyć poranną 
sobotnią Mszą Świętą. 

Zapraszamy do udziału osoby z ruchów i wspólnot z naszej parafii.
Za sprawy kontaktu i organizacji osób na Adorację odpowiedzialne będą 

trzy osoby z naszej Grupy: Ela Kielak, Agata Gazdowska i Ula Pernach. 
Zdzisław Wróbel
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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.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 25 października 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1.	czytanie	(Rz	8,	12-17)	Synostwo	Boże	chrześcijan
Psalm	(Ps	68	(67),	2	i	4.	6-7b.	20-21	(R.:	por.	21a))

Bóg	nasz	jest	Bogiem,	co	zbawia	człowieka
Ewangelia	(Łk	13,	10-17)	Uzdrowienie	w	szabat

6.30 1. + Zofię, Jana Antoniak, Ryszarda Jakubiak i zm. dziadków, ro-
dziców chrzestnych i zm. z rodz. Mąków – of.	Janina	Jakubiak

2. + Zofię Frankowską – of.	córka	Anna	z	synem	Markiem
7.00 1. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską – of.	rodzice

2. + Danutę Rzewuską – of.	rodzina
3. + Halinę Stańczuk – of.	KŻ	R	nr.	20	Strzała
4. + Wandę Kajda w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

17.15 Nabożeństwo	różańcowe	prowadzone	przez	Obrońców	Życia
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela  Podniesińskich – of.	Ja-

dwiga	Machała
2. + Antoninę w 9 r., Józefa, Zbigniewa, Pawła, Mariannę, Wincen-

tego, Łucję, zm. z rodz. Matejczuków, Redczuków i Łukasiaków
3. + Stanisława Aleksandrowicza w 4 r., zm. z obojga stron ro-

dziny – of. żona
Wtorek 26 października 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO
1.	czytanie	(Rz	8,	18-25)

Stworzenie	oczekuje	objawienia	się	synów	Bożych
Psalm	(Ps	126	(125),	1b-2b.	2c-3.	4-5.	6	(R.:	por.	3a))

Pan	Bóg	uczynił	wielkie	rzeczy	dla	nas
Ewangelia	(Łk	13,	18-21)	Przypowieści	o	ziarnku	gorczycy	i	o	zaczynie

6.30 1. + Stanisławę w 11 r. i Stanisława Magdziaków – of.	syn
2. + Jerzego Mroczka w 1 r.

7.00 1. + Czesława i rodziców z obu stron rodziny – of.	rodzina 
2. + Tymoteusza Woszczyńskiego w 8 r. i rodziców z obu stron 

rodziny –	of.	żona	i	dzieci
3. + Helenę w 36 r., Juliana Domańskich, siostrę Annę oraz zmar-

łych z obu stron rodziny – of.	córka
16.30 Różaniec	z	udziałem	dzieci
17.15 Nabożeństwo	różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich 

2. + Piotra w 13 r., Józefa, Zofię, Henryka – of.	Hanna	Kozioł
3. + Józefa Jana Trzaskalskiego w 30 dz. –	of.	uczestnicy	pogrzebu
4. Dz.-bł. w 46 r. ślubu Danuty i Bogdana z prośbą o zdrowie, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of.	p.	Wójcik	
19.00 Krąg	biblijno-liturgiczny	i	Nieszpory	[godz.	20.30]	w	dolnym	kościele

Środa 27 października 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1.	czytanie	(Rz	8,	26-30)	Odwieczny	zamiar	Boga
Psalm	(Ps	13	(12),	4-5.	6	(R.:	6a))	Ja	zaufałem	Twemu	miłosierdziu

Ewangelia	(Łk	13,	22-30)	
Królestwo	Boże	dostępne	dla	wszystkich	narodów

6.30 1. + Lucjana i Krzysztofa Myrcha – of.	żona
2. + Zofię Halinę Stańczuk – of.	córka	Alicja	z	rodziną

7.00 1. + Stanisława Gurbę w 35 r. i rodziców z obojga stron rodziny 
– of.	córka

2. + Czesławę Zofię Zalewską – of.	sąsiedzi
3. + Stanisławę Paczuską, Eugeniusza, Bolesława, Helenę, Hen-

ryka i Antoniego – of.	rodzina	Paczuskich
17.15 Nabożeństwo	różańcowe
17.45 Nowenna	do	św.	Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. Dz.-bł. w int. 20 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla małżonków i ich dzieci

II. Dz.-bł. w int. córki Agnieszki z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

III. + Sławomira Kindziuka i zm. rodziców Genowefę i Henryka 
Olszewskich – of.	żona

IV. +  Marka Czerskiego – of.	sąsiadka	Irena

V. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. rodziców z obu 
stron rodziny – of.	mama

VI. + ś.p. Edwarda Mirońskiego o radość życia wiecznego i zmar-
łych rodziców z obojga stron rodziny – of.	rodzina

VII. + Marka Czerskiego – of.	sąsiad	z	klatki
VIII. + Romana, Mariana, Juliana i Janinę Więzak
IX. + Janusza Myszkę
X. + Halinę Janusz – of.	KŻR	z	ul.	Kolonijnej	i	Krótkiej
XI. + Leszka Jasińskiego w 7 dz. od śmierci – of.	rodzina
2. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich 
3. + Karolinę Seweryna i zm. z rodz. Wakułów
4. + Tadeusza, Bronisławę i Antoniego Kosiorków

Różaniec	w	intencji	Ojczyzny	prowadzony	przez	Cristeros	
Czwartek 28 października 2021 r.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla

1.	czytanie	(Iz	61,	1-3a)	
Pan	mnie	namaścił	i	posłał	głosić	dobrą	nowinę	ubogim	

Psalm	(Ps	19,	2-3.	4-5	(R.:	5a))	Po	całej	ziemi	ich	głos	się	rozchodzi
2.	czytanie	(Ef	2,	19-22)	Kościół	jest	zbudowany	na	fundamencie	Apostołów

Ewangelia	(Łk	6,	12-19)	Wybór	Apostołów
6.30 1. + Józefa w 12 r., Pelagię, Mariana, Sabinę, Eugeniusza i Kazimie-

rę –	of.	rodzina
2. + Mariannę Mackiewicz w 7 r. oraz jej zmarłych rodziców –	of.	córka

7.00 1. + Tadeusza Barana w dniu imienin – of.	żona
2. + Andrzeja w 11 r., Teresę i rodziców z obojga stron rodziny
3. + Waldemara Barszcz w 21 r.

16.30 Różaniec	z	udziałem	dzieci
17.15 Nabożeństwo różańcowe – modlitwy prowadzone przez czcicieli 

św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Tadeusza Chojeckiego z racji imienin - of.	żona
3. W intencji czcicieli św. Joanny Beretty Molla
Błogosławieństwo	matek	oczekujących	narodzin	dziecka

Adoracja	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie	w	ciszy	do	godz.	21.00
Piątek 29 października 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO
1.	czytanie	(Rz	9,	1-5)	Izrael	jest	ludem	Bożym

Psalm	(Ps	147B,	12-13.	14-15.	19-20	(R.:	por.	12a))
Kościele	święty,	chwal	swojego	Pana	Albo:	Alleluja
Ewangelia	(Łk	14,	1-6)	Pan	Jezus	uzdrawia	w	szabat

6.30 1. + Wiesławę Soczewkę w 5 msc. po śmierci – of.	rodzina
2. + Zofię Frankowską – of.	córka	Jadwiga	z	mężem	i	rodziną

7.00 1. + Tadeusza Banasiuka – of.	żona	Jadwiga	Banasiuk
2. + Leszka Nieścioruka, Wacława Nieścioruka i zmarłych z rodzi-

ny –	of.	Katarzyna	Nieścioruk
3. + Helenę w 25 r., Aleksandra i zm. z rodz. Biernackich – of.	córka

17.15 Nabożeństwo	różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Marka Ciosek w 3 r. – of.	żona
3. + Zbigniewa Troć w 13 r., jego zmarłych rodziców Kazimierę  

i Czesławę Troć oraz Jadwigę Tarkowską – of.	rodzina
Sobota 30 października 2021 r.

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

1.	czytanie	(Rz	11,	1-2a.	11-12.	25-29)
Nie	odrzucił	Bóg	swojego	ludu,	który	wybrał	przed	wiekami
Psalm	(Ps	94	(93),	12-13a.	14-15.	17-18	(R.:	por.	14a))

Pan	nie	odrzuca	ludu	wybranego
Ewangelia	(Łk	14,	1.	7-11)	Przypowieść	o	zaproszonych	na	ucztę

6.30 1. + Józefa w 18 r. i Teresę Bobrowskich – of.	córka
2. + Halinę Kobylińską, zm. z rodz. Danowskich – of.	syn

7.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Bolesławę i Daniela Podniesińskich
2. + Stanisławę w 11 r., Zygmunta w 6 r.
3. + Floriana z racji urodzin, rodziców, dziadków z obu stron ro-

dziny, Jerzego, Mariana, Marka – of.	żona



Strona 4OPIEKUN nr 4324 października 2021 r.

Informacje o życiu parafii (24.10)

Wieczny	odpoczynek	racz	Im	dać,	Panie...

Odeszli do Pana
+ Halina Janusz  + Leszek Jasiński

+ Wiesława Stefaniuk

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

•	Maciej Myszkiewicz, kawaler z parafii tutejszej i Justyna Dominika 
Korzeniec, panna z parafii św. Józefa w Józefosławiu – zapowiedź	2

WYPOMINKI 
•	 Eucharystia za zmarłych polecanych w wypominkach - 1 listopa-

da o godz. 10.00, 2 listopada o godz. 18.00, w każdą drugą niedzielę 
miesiąca od grudnia 2021 r. o godz. 10.00 - 15 minut przed tą Mszą 
św. będziemy wspominali zmarłych, których imiona zostały wypisane  
na kartkach wypominkowych.

•	 Różaniec z wyczytywaniem kartek wypominkowych - w listopa-
dzie o godz. 17.30.

•	 Nieszpory za zmarłych od 2 do 8 listopada po zakończeniu Mszy św. 
o godz. 18.00.

•	 Kartki wypominkowe można przynosić do kancelarii lub zakrystii. 
2.11- modlitwa za zmarłych biskupów, kapłanów,  

alumnów, siostry zakonne i dobrodziejów parafii
3.11 - ul. Chrobrego 1, 3, 5
4.11 - ul. Chrobrego bloki nr 7, 9
5.11 - ul. Chrobrego blok nr 2, 4
7.11 - Strzała, ul. Siedlecka, numery nieparzyste 
           i przyległe ulice

•	 z ul. Chrobrego 6 – 110 zł
•	 z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 z ul. Chrobrego 7 – 50 zł

•	 z ul. Chrobrego 8 – 50 zł 
•	 z miejscowości Jakusze w parafii 

Trzebieszów – 800 zł 

18.00 1. + Jadwigę Potyrę – of.	Elżbieta	Potyra
2. + Edwarda Ozgę w 29 r., rodziców z obu stron rodziny –	of.	

żona	Genowefa	Ozga
3. + Tadeusza Wilczura z racji imienin i Roberta Wilczura	–	of.	żona
Nabożeństwo	różańcowe

Niedziela 31 października 2021 r.
TRZYDZIESTA PIERWSZA ZWYKŁA

1.	czytanie	(Pwt	6,	2-6)		Będziesz	miłował	Boga	z	całego	serca
Psalm	(Ps	18,	2-4.	47.	51)		Miłuję	Ciebie,	Panie,	mocy	moja
2.	czytanie	(Hbr	7,	23-28)		Nieprzemijające	kapłaństwo

Ewangelia	(Mk	12,	28b-34)		Przykazanie	miłości
6.40 Godzinki	ku	czci	Niepokalanego	Poczęcia	NMP
7.00 1. + Helenę Wantusiak w 4 r., jej rodziców, Magdalenę, Leokadię, 

Henryka, braci, Jerzego, Józefa
8.30 1. + Stefana, Stefanię, Antoniego i Annę – of.	Cecylia	Wrona

2. + Stanisława Harasima w 14 r., Jana i Wandę Ławeckich, Hele-
nę i Henryka Chodowiec –	of.	Jadwiga	Harasim

10.00 1. + Halinę Błońską w 1 r. –	of.	dzieci
2. + Wiesława w 17 r., Łukasza, Stanisława, Leontynę Troć, Stanisła-

wa w 16 r., Helenę Mazurczak i zm. z rodziny – of.	Bernarda	Troć
3. Dz.-bł. w 2 r. urodzin Ignasia z prośbą o łaskę uzdrowienia  

i wstawiennictwo Świętej Rodziny – of.	rodzice
11.30 1. Dz. -bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  

i św. Józefa dla Karola i Pawełka z okazji 8 r. urodzin –	of.	babcia
2. + Stanisławę Omelańczuk w 30 dz. od śmierci –	of.	uczestnicy	

pogrzebu
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Kazimierza Pyrzanowskiego w 12 r. oraz Elżbietę Pyrzanow-

ską, Stanisława Demianiuka i zm. z rodz. Demianiuków i Py-
rzanowskich –	of.	rodzina

18.00 1. + Bronisława, Antoniego, Władysława, Mariannę, Władysławę 
i zm. z rodz. Izdebskich i Trębickich

Nabożeństwo	różańcowe	i	adoracja	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie
20.00 Nieszpory	(dolny	kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 24 października:
•	 Niedziela misyjna. Rozpoczynamy tydzień misyjny. Ofiary składane na 

tacę są przeznaczone na misje. 
•	 Liczymy wiernych chodzących do kościoła i przyjmujących Komunię Świętą. 
•	 Godzina radości dzieci Bożych: Po Mszy świętej o godz. 11.30 zaprasza-

my dzieci do dolnego kościoła na czas radości z Bogiem i z ludźmi; chcemy 
razem spędzić godzinę radości – wspólnota Oazy Dzieci Bożych. 

•	 Spotkanie rodziców i dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej na 
rozpoczęcie przygotowań do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej: Msza 
święta o godzinie 13.00 i następnie spotkanie w kościele. 

•	 Nabożeństwo różańcowe po zakończeniu Eucharystii o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. Zapraszamy do wspólnej mo-

dlitwy. 
•	 W przedsionku kościoła będzie można nabyć książki:
 - Ewangelia 2022 
 - Ewangelia 2022 dla dzieci
 - inne 

 Q TRWA MIESIĄC RÓŻAŃCOWY. Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku 
do piątku o godz. 17.15, w soboty i niedziele po zakończeniu Mszy świętej  
o godz. 18.00. W zakrystii jest grafik dla poszczególnych grup i wspólnot do 
prowadzenia modlitwy różańcowej, gdzie należy się wpisać jeśli jakaś grupa 
chce zaangażować się w modlitwę. Różaniec ze szczególnym udziałem dzieci 
we wtorki i czwartki o godz. 16.30. W parafii powstaje również Dziecięce Koło 
Różańcowe. Dzieci chętne do modlitwy jednym dziesiątkiem różańca dziennie 
zgłaszają się do zakrystii z rodzicem lub do swoich katechetów. Oczywiście 
trwają też zapisy do kół różańcowych osób dorosłych i młodzieży. 

 Q PONIEDZIAŁEK 25 października: 
Modlimy się szczególnie w intencji ochrony życia dzieci poczętych. Mo-
dlitwy obrońców życia w ramach nabożeństwa różańcowego o godz. 17.15. 

 Q WTOREK 26 października: 
Spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

 Q ŚRODA 27 października: 
17.15 – Różaniec 
17.45 – Nowenna do świętego Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli  
św. Józefa; różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

 Q CZWARTEK 28 października: Uroczystość św. Apostołów Szymona  
i Judy Tadeusza – głównych Patronów naszej diecezji – modlimy się za die-
cezję siedlecką. 
•	 W parafii wspominamy też św. Joannę Beretta Molla – modlitwy  

w ramach nabożeństwa różańcowego. Po Mszy świętej wieczorowej błogo-
sławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. 

•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy świę-
tej wieczorowej do godz. 21.00. Możliwość spowiedzi od godz. 20.00. 
 Q PIĄTEK 29 października:

Celebracja Słowa Bożego „Niepokalana” przygotowana przez młodzież  
z Oazy po zakończeniu Mszy świętej wieczorowej. 

 Q SOBOTA 30 października:
•	 Próba scholi dziecięcej „Światełko” o godz. 10.00 w sali przy zakrystii. 
•	 Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” o godz. 11.30  

w sali przy zakrystii. 
•	 Zajęcia sportowe dla młodzieży od godz. 14.00. 
•	 Bal Wszystkich Świętych w dolnym kościele
•	Dla	dzieci	od	godz.	15.00	–	dzieci	przychodzą	przebrane	za	jakiegoś	świę-

tego – dużo radości w spotkaniu z ludźmi i jeszcze więcej w spotkaniu  
z Bogiem na Mszy świętej o godz. 18.00 (koszt udziału w balu: 10 zł)

•	Dla	młodzieży	od	godz.	18.00	–	młodzież	przychodzi	na	Eucharystię	na	
godz. 18.00 – po liturgii spotkanie integracyjne (koszt: 20 zł)

•	Prosimy	o	zapisy	dzieci	i	młodzieży	do	piątku	29.10	u	animatorów	Oazy	
lub w zakrystii

 Q NIEDZIELA 31 października:
•	 Pamiętamy o zmianie czasu na „zimowy”. 
•	 Taca przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła. 
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Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Pójdę do Ojca
W trudnej codzienności życia tak często zapomi-

namy o tym, że mamy Ojca. A przecież Bóg jest nie 
tylko doskonałym Stwórcą. On jest naszym Ojcem, 
który nigdy nie przestaje nas kochać. Jestem, żyję, 
ponieważ kocha mnie Bóg. Tej prawdy uczył nas 
swoim życiem i słowem Prymas Wyszyński. W czasie 
uwięzienia pisał:

Ojcze!	Czy	zdołam	zebrać	wszystkie	uczucia,	wra-
żenia,	myśli,	które	budzi	 to	słowo?	Czy	tylko	słowo?	
To	nie	słowo!	W	dźwięku	Ojcze	zanika	słowo:	niemal	
nie	słyszę	go	i	nie	czuję.	[…]	Mówię	bez	słów.	To	serce	
wzbiera,	zdradza	mnie,	to	ono		zapładnia	słowo,	rodząc	
je	-	niemowlęce,	niezdarne,	bezkształtne,	ociekające	
łzą,	nabrzmiałe	nadzieją,	wzrastające	ufnością	i	pewnością.

Nie	zginę,	gdy	znam	słowo:	Ojcze.	Nie	zaznam	rozpaczy	i	bezsiły.	Wesprę	
się	zawsze	na	ramionach	Ojca.	Poniosę	je	w	dłoni,	jak	ostatnią	iskrę	wy-
gasłego	ognia;	ochronię,	by	nie	spopielało,	a	gdy	zszarzeje	-	rozżarzę!	Całe	
istnienie,	całego	ducha	włożę	w	pracę	budzenia	rumieńców	życia	choćby	
w	ostatniej	iskrze	słowa	Ojcze.	Odzyskałem	wiarę	w	jedno	słowo.	Dlatego	
wstanę	i	pójdę	do	Ojca.

Anna Rastawicka, „Maryjo, okaż się nam Matką”, Częstochowa 2021 r. 

Trzeba kochać tych ludzi i nic więcej (cz. 1) 
Ks. Grzegorz Sagan, misjonarz od 21 lat pracujący 
w Peru, zapytany o receptę na przetrwanie  
w dżungli i skuteczną ewangelizację tamtejszej 
ludności mówi bez chwili namysłu...

Ksiądz Grzegorz był gościem w naszym 
sanktuarium od kilku tygodni. Niektórzy pa-
rafianie mogli poznać namiastkę jego pracy 
i codziennych zmagań, słuchając jednego  
z niedzielnych kazań. Tego jednak, co przeżył 
do tej pory i nadal przeżywa nie da się opo-
wiedzieć w pół godziny. Historia jego misyj-
nych doświadczeń, wzlotów i upadków z pew-
nością zapełniłaby wielostronicową książkę. 

 Q Zacznijmy od początku... I nie cho-
dzi mi o początek życia, czy pracy dusz-
pasterskiej. Chodzi mi o pierwszy dzień 
na peruwiańskiej ziemi. Co czuje młody 
ksiądz, który zostaje z dnia na dzień 
przeniesiony w inny świat?

 – Zostałem rzucony na głęboką wodę. 
Wtedy nawet nie do końca zdawałem sobie 
sprawę, jak głęboką. Peru to dżungla, wielość 
plemion i dialektów, którymi się posługują 
mieszkańcy. Wszystko było inne, jedzenie, 
sposób życia, klimat. Trudno mówić o jakimś 
wspólnym mianowniku z moim dotychczaso-
wym życiem, przynajmniej w wymiarze ludz-
kim czy bytowym. Dodatkowo, dużą przeszkodą w aklimatyzacji była dla 
mnie nieznajomość języka. Na początku więc pomagała mi mowa ciała, 
gestykulacja.

 Q Trudno ewangelizować, nie znając języka. Miał ksiądz pomysł 
na to, jak trafić do tamtejszej ludności, nie używając słów?  

 – Zdarzało się, że wychodziłem do ludzi i niemal do ostatniej chwili 
nie wiedziałem w jaki sposób mówić im o Bogu. Wtedy zawsze z pomocą 
przychodził Duch Święty. Podczas jednego z nabożeństw miałem poru-
szyć temat wolnej woli człowieka, tego, że ma prawo wyboru, podejmo-
wania własnych decyzji. Słabo wówczas mówiłem w tamtejszym języku, 
a zagadnienie było dość trudne. W ostatniej chwili Duch Święty natchnął 
mnie dość nietypowym pomysłem. Wziąłem kaczkę i zadałem jej proste 
pytania: Jak się nazywasz? Ile masz lat? Gdzie mieszkasz? Oczywiście 
zwierzę nie reagowało. A później te same pytania zadałem wiernym, któ-
rzy zebrali się na nabożeństwie. Każdy z nich po swojemu odpowiedział. 
W ten sposób uświadomiłem im jak są mądrzy, potrafią logicznie myśleć, 
porozumiewać się. Te przymioty sprawiają, że mogą sami decydować  
o tym, jak żyją, mają wolną wolę. Pamiętam, że bardzo się ucieszyli  
z tego, że ktoś powiedział im, że są inteligentni. Później chętniej przy-
chodzili do kościoła i na nabożeństwa. To otworzyło mi drogę do dialogu, 
nawiązała się nić komunikacji.

 Q Od zawsze ksiądz wiedział, że chce być misjonarzem?
 – To był plan Boży, a nie mój. Chociaż od dziecka kupowałem gazety 

misyjne i z zapałem czytałem o pracy w odległych krajach. Na początku 
mojej drogi, będąc w Częstochowie poznałem kolegę, który był misjo-
narzem. Opowiadał mi o swojej pracy misyjnej całą noc, a ja słuchałem 
tego z wielkim zaciekawieniem. Później mieliśmy ze sobą kontakt kore-
spondencyjny i gdy przyszedł dla mnie czas kryzysu, ten właśnie kolega 
postanowił ściągnąć mnie do Peru, gdzie sam pracował. Dostałem bilet 
i już nie było odwrotu. Miałem miesiąc, żeby przygotować się do wy-
jazdu. Przez cztery lata nie wróciłem do kraju. W Peru przyjąłem świę-
cenia kapłańskie. Początek był ciężki, dopadały mnie kryzysy misyjne 
związane z tęsknotą, trudnościami językowymi, aklimatyzacją. Był taki 
czas, że ciężko zachorowałem. Nie wiem do dziś czy to była malaria czy 
denga. Obie choroby mają podobne objawy, tylko przebieg jest trochę 
inny. Denga może nawet zabić. Udało mi się wyleczyć. Po tej chorobie 
pojechałem do Limy i tam na mojej drodze stanął ksiądz Józef Walijewski, 
Amerykanin polskiego pochodzenia, który stworzył w Peru dom dziecka  

i przez wiele lat był jego dyrektorem. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny 
ks. Józefa. To właśnie on, obserwując moją pracę i rozmawiając ze mną 
dużo, powiedział, że seminarium to jest moje miejsce. Uwierzyłem mu  
i zacząłem moje życie w dżungli. Byłem na kilku placówkach misyjnych. 
Pierwsza parafia miała 34 tys. km kwadratowych, w tym 15-tysięczne 
miasto. Obejmowała kilka dialektów plemiennych. Ogólnie w Peru jest 

45 języków i wielokulturowość. Każde plemię ma 
inne jedzenie, inaczej się ubierają, żyją według in-
nych zasad. Stanąłem przed wielkim wyzwaniem: 
ogromna wieloplemienna parafia, do której nikt 
nie chciał iść i ja sam. Trudne to było. Ludzie przy-
chodzili na plebanię o 6 rano, żeby napić się wody, 
usiąść razem, być ze sobą, nawet nic się nie odzy-
wając. Musieli się ze mną oswoić, a ja z nimi. Po 
prostu siedzieliśmy obok siebie, obserwowaliśmy 
się i tak wyglądało nasze poznawanie. Musisz ich 
wpuścić do domu, bo jak nie, to oni już nigdy nie 
przyjdą i nie wpuszczą takiego kogoś do wioski. 
Łatwo nie było, ale przetrwałem i trwam do dziś. 

 Q  Jak skutecznie ewangelizować ludzi, 
którzy są tak różni, tak mocno nasyceni swo-
ją plemiennością i zasadami przekazywany-
mi z dziada pradziada, które niekoniecznie 
są zgodne z nauką Kościoła katolickiego? Ma 
ksiądz jakąś swoją metodę?

 – My musimy wejść w świat tych ludzi i mówić 
językiem miłości jak do dzieci. Miejscowi nazywają 
mnie „ksiądz, który pyta”. Dlaczego? Bo ja zawsze 
pytam, czy rozumieją co mówię, czy rozumieją 

słowa Ewangelii. Mój sposób ewangelizacji to dialog. Trafiłem kiedyś na 
parafię, na którą nikt nie chciał iść, bo mieszkańcy byli wrogo nastawieni 
do księży. Trudno było tam dotrzeć do wiernych. Nie było animatorów, czyli 
ludzi pochodzących z danego plemienia czy miasta, którzy byli przez nas 
przygotowywanie do ewangelizacji wśród swoich. Trzeba było znaleźć ja-
kąś metodę. Więc najpierw graliśmy z nimi w piłkę, później rozdawaliśmy 
dzieciom z tamtejszej szkoły zeszyty i pomoce dydaktyczne i tak powoli, 
powoli przekonywałem do siebie tych ludzi. To był proces. Trzeba pamiętać, 
że każda parafia ma od kilkudziesięciu do kilkuset wiosek. Mój tamtejszy 
proboszcz, z pochodzenia Włoch odkrył kiedyś plemię, które żyło w buszu. 
By móc z nimi pracować, musiał zamieszkać z nimi, żyć ich codziennym 
życiem. Inaczej nigdy by do nich nie dotarł. Nie ma innej drogi. (cdn.) (EZ)
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ROZSTANIE

Kłopoty rodzinne w domu. Dorastający syn nie 
słucha rodziców i angażuje się w złe układy to-
warzyskie. Ojciec postanawia odbyć z nim po-
ważną rozmowę:
 – Rozmawialiśmy z mamą i doszliśmy do wnio-
sku, że najlepiej będzie jak się rozstaniemy.
 – To znaczy co? Rozwodzicie się?
 – Nie, my z mamą bardzo się kochamy i nigdy 
się nie rozwiedziemy. A że dłużej z tobą nie 
możemy wytrzymać, dlatego oddajemy cię do 
domu dziecka.
TELEPORADA
W dyżurce straży pożarnej dzwoni telefon. Słu-
chawkę podejmuje strażak dyżurny:
 – Tak, słucham.
 – Jestem dyrektorem przychodni zdrowia. Na-
sza przychodnia się pali!!!
 – Proszę dokładnie opisać płomienie, ich ko-
lor i rozmiar. Na tej podstawie udzielimy panu 
teleporady, w jaki sposób pan i pana koledzy 
lekarze możecie ugasić pożar!
CO CZĘŚCIEJ
Babcia przygląda się młodemu małżeństwu. 
On i ona „dłubią” w swoich telefonach. Mówi do 
nich:
 – Nie wydaje się wam, że to smutne?
 – A co takiego, babciu?
 – To, że trzymacie telefony komórkowe w dło-
niach częściej, niż ręce osoby, którą kochacie!
NIE CZEKAJ
Młodsza siostra mówi do starszej:
 – Jadziu ty bez przerwy pracujesz i masz za-
wsze czas na wszystko. Może odpocznij trochę!
 – Jeśli ja nie znajdę czasu na to, co dziś mogę 
zrobić, to jutro nie będę miała sił, a pojutrze 
może już mnie tu nie być. Więc nie zwlekam. 
Żyję tu i teraz, tak naprawdę, dlatego pracuję!
OFERTA NA ALLEGRO
Ojciec z synem chcą kupić przez internet zimową 
bluzę: 
 – Zobacz tato, tu jest. Cena 100 zł + 10 zł prze-
syłka.
 – To złodziejstwo! 10 zł za przesyłkę?
 – To może tu kupimy. Cena 115 zł, a przesyłka 
gratis.
 – O, to porządna oferta. Przesyłka gratis! Bierzemy.

Bp Suchodolski: twórzmy miejsca, w których młodzi poczują się jak w domu

Dajmy młodym miejsce...
 – Dajmy młodym miejsce, zaprośmy ich  

i twórzmy wspólnoty korzystając z dwóch naj-
bardziej sprawdzonych formacji: Ruchu Światło
-Życie oraz Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży – wskazywał bp Grzegorz Suchodolski 
podczas konferencji „Młodzi dla Kościoła syno-
dalnego”. Okazją do tego było spotkanie forma-
cyjno – duszpasterskie księży diecezji siedlec-
kiej, które odbyło się w środę 20 października  
w Wyższym Seminarium Duchownym.

Bp Grzegorz Suchodolski wskazywał, że do-
strzegamy rzeczywistość braku uczestnictwa 
młodych w niedzielnej Eucharystii oraz fak-
tyczne oddziaływanie Kościoła poprzez lekcje 
religii. Widzimy, że młodych nie interesuje zda-
nie Kościoła i to co ma on im do zaoferowania. 
Szukanie nowego stylu pociągnięcia młodzieży 
i wprowadzenia ich na drogę wiary jest dziś ko-
niecznością, przed którą staje Kościół.

Przypomniano, że pierwszymi wychowaw-
cami są rodzice. Jednakże dziś rodzina, która 
przeżywa różnorakie kryzysy, nie zawsze po-
trafi w późniejszych latach, dać młodym pro-
pozycje przeżywania wiary. Dziś przed dusz-
pasterzami staje bardzo poważne wyzwanie. 
Poszukiwanie rozwiązania tej kwestii będzie 
się dokonywać także na drodze synodalnej.

– Tam, gdzie jest formacja i doświadczenie 
wspólnot, kiedy młodzi są ze sobą razem, oni 
także potrafią przyjść na Eucharystię, rów-
nież poza niedzielą; czy przyjść i poprowadzić 
adorację Najświętszego Sakramentu. Odpo-
wiedzią na pytanie: ‹‹kiedy będziemy mieli 
ludzi młodych?››;jest to czy potrafimy zapro-
ponować młodym chrześcijaństwo przeżywane  
w wymiarze wspólnotowym – wskazywał  
bp Suchodolski.

Biskup pomocniczy diecezji siedleckiej 
mówił, że w tych parafiach, w których uda 
się utworzyć takie wspólnoty, jest szansa na 
aktywną obecność młodych ludzi. – Ja nie 
mam wątpliwości, że odpowiedzią na kryzys 
wiary młodych jest tworzenie wspólnot przy 
parafiach. Potrzeba zainwestowania w pro-
gramy formacyjne dla młodych i to te najlepiej 
sprawdzone – mówił ks. biskup. Wskazując 
jednocześnie, że w diecezji siedleckiej najle-
piej funkcjonują dwa: Ruch Światło-Życie oraz 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. – Dużym 
grzechem zaniedbania byłoby nie podjęcie 
tego wyzwania na etapie, gdy tak wielu mło-
dych odchodzi od Kościoła. Właśnie ci, którzy 
będą formować się we wspólnotach, będą 
mogli dotrzeć do swoich kolegów i koleżanek, 
aby przez przykład życia wciągnąć ich na nowo  
w przygodę wiary – zaznaczył ksiądz biskup.

W nawiązaniu do rozpoczętego procesu sy-
nodalnego, który ma się najpierw dokonywać 
w małych grupach dzielenia, to wspólnoty for-
macyjne mają być istotą duszpasterstwa mło-
dzieży. Biskup wskazywał także na praktyczny 
wymiar tych działań m.in. potrzebę tworzenia 
i udostępnienia miejsc przy parafiach, które 
będą służyć młodym. – Mamy wspaniałą grupę 
młodych duszpasterzy na szczeblu centralnym 

– diecezji, ale także w naszych dekanatach i pa-
rafiach. Oni mają pasję, chcą ofiarować młodym 
swój czas i swoje talenty. Trzeba to wykorzystać! 
Jeśli nie pomożemy, nie zainwestujemy to wte-
dy tej młodzieży nie będziemy mieli – apelował 
bp Suchodolski.

Od września tego roku w Siedlcach funk-
cjonuje Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa 
Młodzieży, które swą siedzibę ma w kaplicy 
przy parafii Ducha Świętego. W październiku 
odbyło się pierwsze, comiesięczne Nocne Czu-
wanie Młodych. Od kilku lat takie wydarzenia 
odbywają się także w Sanktuarium Maryjnym 
w Kodniu. Gdy upłynie czas stanu wyjątkowe-
go cykliczne spotkania będą się odbywać w obu 
punktach. Zaś każdego 23 dnia miesiąca odby-
wa się modlitewne przygotowanie do Świato-
wych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Z kolei 16 października w Łukowie odbyło 
się I Diecezjalne Forum Młodych. Do parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie 
przyjechali liderzy i animatorzy duszpasterstwa 
młodzieży z całej diecezji siedleckiej. Forum 
Młodych to inicjatywa Centrum Duszpasterstwa 
Młodzieży. Takie spotkania planowane są jako 
coroczne.

W I Forum Młodych udział wzięło ponad 
220 osób. Wydarzenie zakończyło się wyborem 
sześciu przedstawicieli do Diecezjalnej Rady ds. 
Duszpasterstwa Młodzieży. W radzie zasiadać 
też będą przedstawiciele dekanalnych dusz-
pasterzy młodzieży. Grono to zostanie uzupeł-
nione o trzy osoby reprezentujące: KSM, Oazę 
i Służbę Liturgiczną Ołtarza, siostrę zakonną 
uczącą religii oraz małżeństwo z Domowego 
Kościoła. Podczas Uroczystości Chrystusa Króla 
osoby te otrzymają z rąk biskupa siedleckiego 
Kazimierza Gurdy, dekrety powołujące do Die-
cezjalnej Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. 
(xMW)  Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

W „Echu Katolickim”
•	Misyjna posługa, choć piękna, jest też bardzo 

trudna - mówią misjonarze z naszej diecezji. 
•	Dlaczego tak naprawdę młodzież wypisuje się 

z lekcji religii? 
•	O dziwnej modzie sprzedawania swojej pry-

watności i intymności w Internecie.
•	Nigdy nie wątpmy w siłę Różańca. Jest to 

modlitwa, którą możemy odmawiać zawsze 
i wszędzie.

•	O trudnej sytuacji wsi. 
•	 Jak się odżywiać, by zachować dobre zdrowie 

i samopoczucie - w artykule „Seniorze, czy 
wiesz, co jesz?”.


