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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 (Pwt 6, 2-6)
Będziesz miłował Boga z całego serca
Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2))
Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
2. czytanie (Hbr 7, 23-28)
Nieprzemijające kapłaństwo
Ewangelia (Mk 12, 28b-34)
Pierwsze ze wszystkich przykazań

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Słuchaj – uwierz – pokochaj!
Rozważania do Ewangelii  
z XXXI Niedzieli Zwykłej (31 października)

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
(Mk 12, 28b-34)

NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Bóg nie 

daje nam na początku nakazów i zakazów, ale 
daje miłość i prosi o miłość. Bóg jest miłością  
i miłości oczekuje od nas, bo wie, że tylko wtedy 
możemy być szczęśliwi. Realizując to najważ-
niejsze przykazanie wypełnimy też wszystkie 
pozostałe.

Miłość jest najlepszym wyrazem naszej wiary. 
Pełna wiara powoduje, że Bóg jest na pierwszym 
miejscu, jest najważniejszy w naszym życiu. Je-
stem na zawsze i całkowicie związany z Bogiem: 
sercem, duszą, umysłem (czyli całym sobą). 
Zastanów się jaka jest twoja relacja z Bogiem? 
Bóg pragnie, aby była ona bardzo osobista. Czy 
przyjmujesz Jego zaproszenie?

Jak możemy uczyć się kochać? Naśladując 
Jezusa i obserwując Jego życie poprzez czytanie 
Ewangelii. Kochając Boga, oddajemy się Mu, 
powierzamy się Jego woli, ufamy Mu, słuchamy 
Jego głosu. Szema Israel – Słuchaj Izraelu jest 
początkiem przykazania miłości Boga.

Kiedy oddajemy całą swoją miłość Bogu, to 
wcale nie zaczyna jej brakować dla ludzi, bo mi-
łość jest nieskończona. Nie ma miłości Boga bez 
miłości bliźniego i na odwrót. Jeśliby ktoś mó-
wił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest 
kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, nie może miłować Boga, którego 
nie widzi. (1 J 4,20)

Ale aby kochać innych musimy najpierw za-
akceptować siebie, odzyskać poczucie własnej 
wartości. Stanie się to, gdy odkryjemy w sobie 
i zaakceptujemy godność dziecka Bożego, ko-
chanego przez Ojca bezwarunkową miłością. Jak 
postrzegasz Boga? Czy traktujesz Go jak osobę 
kochaną, jak Ojca? Czy raczej jak prawodawcę, 
który grozi karą za niewypełnianie wszystkich 
Jego przykazań? [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny 
Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci 
służą; daj nam bez przeszkody dążyć do zbawie-
nia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
we wtorek o godz. 19.30 w dolnym kościele. (xIJ)

Jezus często spotykał się i rozmawiał  
z uczonymi w Piśmie, którzy zazwyczaj chcieli 
go o coś zapytać. Tym razem pytanie dotyczyło 
pierwszego, czyli najważniejszego przyka-
zania. Żydzi mieli 613 przykazań, nakazów  
i zakazów. Można było się pogubić, można było  
o czymś zapomnieć, przydałoby się jakieś 
streszczenie, jakieś słowo porządkujące wszyst-
ko. W odpowiedzi Jezus mówi, że pierwsze jest 
przykazanie dotyczące słuchania Pana Boga, że 
od słuchania zależy nasza wiara i wynikające  
z niej dobre postępowanie. Człowiek słucha-
jący Boga odkrywa, że nie ma innych bogów, 
że nie warto mieć innych panów, że nie można 
służyć wszystkim jednocześnie – trzeba podjąć 
decyzję. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bo-
żego, a gdy już się urodzi i urośnie w człowieku, 
wydaje owoc miłości. 

Przykazanie słuchania Boga wierzący 
Izraelici uczynili swą modlitwą powtarzaną 
kilka razy dziennie. My też powinniśmy sobie  
o Bogu wielokrotnie w ciągu dnia przypomi-
nać. Niesłuchanie słowa Bożego i zapomnie-
nie o naszym Stwórcy i Zbawicielu są istotą 

każdego grzechu, są po prostu odrzuceniem 
najlepszej propozycji dla naszego życia. Czy 
warto odrzucać Boga, by samego siebie – isto-
tą skończoną i śmiertelną – uznać za bóstwo, 
za centrum wszelkich spraw? Jaki będzie poży-
tek doczesny i wieczny z postępowania wbrew 
Bożym przykazaniom? Do czego doprowadzi 
panosząca się wszędzie bezbożność i byleja-
kość, brak zasad moralnych, brak wychowania 
w wierze? 

Jezus jest radykalny w swoim wezwaniu do 
miłości Boga ponad wszystko i w każdy moż-
liwy sposób. Uczeń Zbawiciela ma pokochać 
Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 
mocą, co oznacza oddanie Mu wszystkiego, po-
słuszeństwo w każdej dziedzinie życia, w każdej 
sprawie; również nasze dobra ziemskie, nasze 
pieniądze, nasza praca mają być pod Bożym 
panowaniem. A my się tak bardzo tego boimy, 
zapominając że człowiek jest bytem zależnym, 
tzn. albo będzie słuchał Boga, co doprowadzi 
go do nieba, albo będzie przyjmował pokusy 
diabelskie, których celem jest zatracenie du-
szy w piekle. Od Boga otrzymaliśmy wielki  
i trudny dar wolności, abyśmy mogli Go wybrać 
i pokochać bez przymusu. Im wcześniej ktoś to 
zrozumie, tym lepiej dla niego i jego bliźnich, 
gdyż kochając Boga, taki człowiek nauczy się 
równocześnie jak kochać bliźniego, jak pragnąć 
dla kogoś prawdziwego dobra, czyli świętości. 
Miłość bliźniego to moje pragnienie jego świę-
tości.  (xIJ) 

5 listopada to dzień imienin ks. Proboszcza Sławomira Olopiaka
Szanowny Księże Proboszczu, 

z racji dnia Księdza imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, 
wstawiennictwa św. Józefa  

oraz Matczynej opieki Maryi – Matki Kapłanów.
Niech dalsza Księdza posługa duszpasterska 

będzie naznaczona silną mocą miłości i wiary, 
którą ofiarował nam Jezus Chrystus – Najwyższy Kapłan.

Życzymy również zdrowia,  
siły i życzliwości ludzkiej  

w codziennych zmaganiach.
Wdzięczni Parafianie  

i Załoga św. Józefa
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Liczenie wiernych w naszej parafii
24 października 2021 r. 

Godzina Uczestnicy liturgii Communicantes 
(przyjmujący Komunię Świętą)

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 
7.00 112 156 60 117
8.30 134 223 62 141

10.00 170 299 74 175
11.30 235 276 73 160
13.00 193 313 50 97
16.30 89 210 62 82
18.00 112 290 44 108

Razem 1045 1767 425 880
We wszystkich Mszach świętych uczestniczyło 2812 osób,  

a Komunię Świętą przyjęło 1305 wiernych. (xIJ)

Podaruj odpust zmarłym cierpiącym w czyśćcu!
Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielo-

wiekową już tradycję. Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stano-
wią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. 
Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar 
doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramen-
cie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. 
Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych 
dniach:

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną  
1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu 
zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać od-
pust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast  
w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 

nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia 
upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)

3. Spełnienie trzech warunków:
– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
– przyjęcie Komunii Świętej
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Źródło: www.judaiantoni.sds.pl 

WYPOMINKI 
•	 Eucharystia za zmarłych polecanych w wypominkach – 1 listopada  

o godz. 10.00, 2 listopada o godz. 18.00, w każdą drugą niedzielę mie-
siąca 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 listopadzie 
o godz. 17.30.

•	 Nieszpory za zmarłych od 2 do 5 listopada oraz 8 listopada po zakoń-
czeniu Mszy św. o godz. 18.00.

•	 Kartki wypominkowe można przynosić do kancelarii lub zakrystii. 
PORZĄDEK WYCZYTYWANIA KARTEK 

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
8.11 – ul. Chrobrego bloki nr 6, 8
9.11 – ul. Chrobrego bloki nr 10, 11, 12
10.11 – ul. Chrobrego bloki nr 14 i 15
11.11 – ul. Chrobrego bloki nr 19 i 21
12.11 – ul. Jagiełły bloki nr 13, 15, 17
13.11 – ul. Jagiełły bloki nr 19, 21
14.11 – Strzała, ul. Siedlecka, numery parzyste i przyległe ulice
15.11 – ul. Jagiełły bloki nr 23, 25; ul. Batorego bloki nr 5, 7 
16.11 – ul. Mieszka I bloki nr 2, 4, 6, 8
17.11 – ul. Mieszka I bloki nr 10, 14, 16, 18
18.11 – ul. Mieszka I bloki nr 19, 20, 22, 26
19.11 – ul. Sokołowska bloki nr 70, 71, 75, 77, 79
20.11 – ul. Sokołowska bloki nr 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88
21.11 – Chodów, Kolonia Strzała, Purzec, Żytnia
22.11 – ul. Sokołowska bloki nr 91, 93, 156, 158, 163, domy, ul. Dolna
23.11 – ul. Żytnia bloki i domy 
24.11 – ulice Graniczna, Karowa, Pola, Rejtana,  

Sierakowskiego, Słowackiego, Strzalińska
25.11 – ulice Bema i Jagiellońska 
26.11 – ulice Broniewskiego, Konopnickiej, Mireckiego 
27.11 – ul. Góreckiego, Tuwima, Żeromskiego
28.11 – ul. Nowy Świat
29.11 – ulice Okrzei i Północna
30.11  – kartki z innych ulic, parafii i bez adresu 

Relikwie św. Maksymiliana 
Kolbe - Czciciela Najświętszej 
Maryi Panny w naszej parafii! 

80 lat temu franciszkanin Maksymilian Kolbe zgłosił się w Au-
schwitz na śmierć za współwięźnia 

29 lipca 1941 r. podczas apelu w niemieckim obozie Auschwitz fran-
ciszkanin Maksymilian Kolbe zgłosił się, by dobrowolnie oddać życie za 
współwięźnia Franciszka Gajowniczka, jednego z dziesięciu skazanych na 
śmierć głodową w odwecie za ucieczkę Polaka. Kilka tygodni przed śmiercią 
Maksymilian powiedział do współwięźnia Józefa Stemlera: „Nienawiść nie 
jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość”. Egzekucje przez zagłodzenie bu-
dziły grozę wśród więźniów Auschwitz. Ojciec Kolbe po dwóch tygodniach 
męki wciąż żył. 14 sierpnia 1941 r. został uśmiercony przez niemieckiego 
więźnia-kryminalistę Hansa Bocka, który wstrzyknął mu zabójczy fenol. 

Pod koniec lipca 1941 r. z obozu uciekł więzień Zygmunt Pilawski. Za 
karę zastępca komendanta Karl Fritzsch zarządził apel. Wybrał dziesięciu 
więźniów i skazał ich na śmierć głodową. Wśród nich był Franciszek Ga-
jowniczek. Opisując w 1946 r. tzw. wybiórkę Gajowniczek powiedział: 
„Nieszczęśliwy los padł na mnie. Ze słowami: Ach, jak żal mi żony i dzieci, 
które osierocam udałem się na koniec bloku. Miałem iść do celi śmierci. Te 
słowa słyszał ojciec Maksymilian. Wyszedł z szeregu i wyraził chęć pójścia 
za mnie na śmierć”. Zamykając drzwi celi śmierci jeden z Niemców miał 
powiedzieć do więźniów, że „zwiędną jak tulipany”. Po ucieczce więźnia  
z bloku, w którym był więziony, komendant lub kierownik obozu wybie-
rał podczas apelu dziesięciu lub więcej więźniów. Byli zamykani w jednej  
z cel w podziemiach bloku nr 11. Nie otrzymywali pożywienia ani wody. 
Po kilku, kilkunastu dniach umierali w straszliwych męczarniach. Na pod-
stawie rejestru więźniów bloku nr 11 historycy ustalili kilka dat „wybiórek”. 
Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł w 1995 r. w Brzegu na Opol-
szczyźnie w wieku 94 lat. Pochowany został na cmentarzu przyklasztornym 
franciszkanów w Niepokalanowie. 

Rajmund Kolbe urodził się 8 października 1894 r. w Zduńskiej Woli.  
W 1910 r. wstąpił do zakonu, gdzie przyjął imię Maksymilian. Studiował  
w Rzymie, gdzie w 1917 r. założył stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. 
Do Polski wrócił dwa lata później. W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor
-wydawnictwo Niepokalanów. Trzy lata później wyjechał do Japonii, skąd 
wrócił w 1936 r. Objął kierownictwo Niepokalanowa, który stał się najwięk-
szym klasztorem katolickim na świecie. Polski franciszkanin został beatyfi-
kowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., a kanonizowany przez Jana Pawła 
II jedenaście lat później. Stał się pierwszym polskim męczennikiem podczas 
II wojny, który został wyniesiony na ołtarze. 29 lipca 2016 r. w celi śmierci 
zakonnika modlił się papież Franciszek, który tego dnia pielgrzymował do 
Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

W pierwszą sobotę listopada (6.11.2021) zostaną uroczyście wprowa-
dzone do prezbiterium relikwie św. Maksymiliana. Uroczysta Msza św. roz-
pocznie się o godz. 18.00 po niej nastąpi nabożeństwo pierwszo-sobotnie. 
W każdą kolejną pierwszą sobotę miesiąca w naszej parafii będzie możli-
wość osobistej modlitwy przed relikwiami, które będą wystawione przy 
krzyżu. Zachęcamy wszystkich parafian do uczestnictwa w tej Mszy św. 
oraz do wzbudzenia kultu św. Maksymiliana Kolbe, który był szczególnym 
Czcicielem Matki Bożej.    Oprac: ks. Mariusz Baran
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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 1 listopada 2021 r. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14) Wielki tłum zbawionych
Psalm (Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)) Oto lud wierny, szukający Boga

2. czytanie (1 J 3, 1-3) Ujrzymy Boga takim, jaki jest
Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy duchem

7.00 1. + Agatę i Zenona, zm. z rodz. Gomuła, Kopeć, Sawickich, 
Króczek, Senkowskich – of. córka

2. + Janinę i Zdzisława Kliczek, zm. z rodz. Kliczek i Szeszko oraz 
Janusza Stempla – of. córki i syn

8.30 1. Gregorianka:+ Marka Dziubana – of. mama
2. + Wiktora i Rafała Wolgiemut, Bronisławę i Stanisława Dobrowolskich

10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
11.30 1. + Pawła, Artura, Juliusza Maliszewskich, rodziców z obu stron 

rodziny oraz Zbigniewa Majora – of. Janina Maliszewska
18.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Janinę, Józefa i Norberta Troć – of. rodzina
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Wtorek 2 listopada 2021 r.
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

1. czytanie (Hi 19, 1. 23-27a) Nadzieja Hioba
Psalm (Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a))

W krainie życia ujrzę dobroć Boga
2. czytanie (1 Kor 15, 20-24a. 25-28) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Ewangelia (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a) 
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Witolda, Józefę, Helenę, Irenę, zm. z rodz. Wilanowskich,  

Pisanków, Mariana Dziurdzaka – of. rodzina
3. + Rodziców, dziadków, krewnych z obu stron rodziny,  

zm. z rodz. Kokoszkiewicz i Mikołajczuk – of. Maria Mikołajczuk
4. + Józefa, zm. z rodziny – of. żona z córkami
5. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Ta-

deusza, Annę, Leokadię, Sewerynę i zm. z rodz. Brochockich, 
Woźnych oraz za ś.p. Mirosława – of. Adam i Maria Brochoccy

10.00 1. + Stanisława, Józefa, Wiktorię Stańczuk, Jana, Leokadię Goch-
nio i dusze w czyśćcu cierpiące – of. Halina Stańczuk z rodziną

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

2. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama
3. + Jadwigę Danielak w 8 r.
4. + Wiesława Duk i zm. z rodz. Duków i Filipów – of. Jadwiga Duk

19.00 Nieszpory w kościele
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny w dolnym kościele

Środa 3 listopada 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika, pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Rz 13, 8-10) Miłość jest wypełnieniem Prawa

Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 4-5. 9 (R.: por. 5a))
Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 14, 25-33)
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

6.30 1. + Kazimierza w 7 r., Stanisława, Juliannę Jurków – of. siostra
2. + Henryka w 7 r., Mariannę i dziadków z obu stron rodziny – of. córka

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Jadwigę, Grzegorza, Aleksandra i zm. z rodziny – of. rodzina
3. + Mariana w 17 r., Józefa i Bronisławę Królikowskich – of. Teresa 

Królikowska
4. + Stanisławę, Franciszka, Wiesława, Irenę i Stanisława – of. rodzina

16.00 Msza święta i różaniec za zmarłych na Cmentarzu Centralnym
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 Nowenna do św. Józefa
18.15 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. Dz.-bł. w int. Alicji z racji 20 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i wstawiennictwo św. Józefa

II. + Sławomira Kindziuka i zm. rodziców Genowefę i Henryka Ol-
szewskich – of. żona

III. + Marka Czerskiego – of. rodzina Matysiaków
IV. + Rodziców: Leokadię i Kazimierza, męża Tadeusza, syna Mar-

cina i dusze w czyśćcu cierpiące
V. + Zdzisława Świniarskiego w 43 r., Henrykę i rodziców z obojga 

stron rodziny
VI. + Halinę i Tadeusza – of. sąsiadka
VII. + Za rodziców Helenę i Franciszka Wojnowskich oraz zm. 

dziadków: Józefa, Feliksę, Apolonię i Teodora
 VIII. + Halinę Janusz – of. KŻR z ul. Kolonijnej i Krótkiej
IX. + Mariannę i Andrzeja Rucińskich oraz dziadków z obu stron 

rodziny
X. + Edwarda Mirońskiego i zm. rodziców, aby radość życia wiecz-

nego stała się ich udziałem – of. rodzina
XI. + Wiesława Duka i zm. rodziców z obu stron rodziny – of. rodzina
XII. + Wiktorię Niedziałek w 26 r., i zm. z rodz. Niedziałków i Kielaków
XIII. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. rodziców z obu 

stron rodziny – of. mama
XIV. + Henryka Ciołka w 1 r. – of. Ewa Zabielska
XV. + Mariusza Jaszczuka – of. koledzy i koleżanki z Drosedu
XVI. + Wincentego Oknińskiego w 1 r. – of. córka
XVII. + Leszka Jasińskiego – of. teściowie
2. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama
3. + Stanisława Czarnockiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Nieszpory za zmarłych
Różaniec w intencji małżeństw i rodzin prowadzony przez Cristeros 

Czwartek 4 listopada 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA

pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Rz 14, 7-12) I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 13))
W krainie życia ujrzę dobroć Boga

Ewangelia (Łk 15, 1-10)
Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie

6.30 1. + Irenę, Zdzisława Świerczewskich, zm. dziadków z rodz. Świer-
czewskich, Kalickich, Bolestów, Mikołajczyków – of. Leszek  
i Anna Świerczewscy

2. + Krystynę Kaim w 4 r. – of. mąż z córką
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą  
o obfitość Bożych łask oraz o dobre powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne w naszej parafii – od. Apostolat „Złota Róża”

3. + Henryka Błońskiego w 2 r. – of. żona z dziećmi
4. + Jadwigę Jurczak w 4 r. i Czesława – of. córka

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące z KŻR nr 10 i zmarłych z rodzin 
członków tego koła – of. zelatorka Teresa Malinowska

3. + Konstantego Kazimierza Kołodzieja w 30 dz. od śmierci  
– of. uczestnicy pogrzebu

Nieszpory za zmarłych
Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 

godz. 21.00
Piątek 5 listopada 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO
pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Rz 15, 14-21) Zasady apostolatu Pawła
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 16, 1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy

6.30 1. + Brata Tadeusza – of. bracia Stanisław i Eugeniusz
2. + Stanisława Jakubowskiego, Zofię Suską, Jana Gmitruka, Zofię 

i Jana – of. Teresa Jakubowska
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Informacje o życiu parafii (31.10)
 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 31 października:

•	 Taca przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła. 
•	 Pokutny Marsz Różańcowy ulicami Siedlec rozpocznie się o godz. 14.00 

przy figurze św. Jana Pawła II, a zakończy Mszą świętą w intencji Ojczyzny 
w katedrze siedleckiej o godz. 16.00.

•	 II Siedlecki Marsz Świętych odbędzie się w niedzielę 31 października. 
Początek spotkania o godz. 18:00 Mszą Świętą w parafii Ducha Świętego 
w Siedlcach. W programie nabożeństwo do świętych i błogosławionych 
mieszkańców Siedlec oraz procesja z relikwiami na cmentarz przy ulicy 
Cmentarnej.

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

modlitwy. 
•	W przedsionku kościoła  

będzie można nabyć książki:
- Ewangelia 2022 
- Ewangelia 2022 dla dzieci
- inne 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 1 listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Uczestniczymy w Eucharystii. Porządek Mszy świętych: 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 18.00. Powstrzymujemy się od prac niekoniecznych.

 Q WTOREK 2 listopada: Dzień Zaduszny. Msze święte o godz. 7.00, 
10.00 i 18.00. O godz. 17.30 różaniec wypominkowy za zmarłych biskupów, 
kapłanów, alumnów, siostry zakonne i dobrodziejów parafii. Przed modlitwą 
można podać imiona tych zmarłych. Po Mszy świętej wieczorowej Nieszpory 
za zmarłych w kościele.
•	Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.30 w dolnym kościele. 

 Q ŚRODA 3 listopada: pierwsza środa miesiąca.
•	Msza święta i różaniec za naszych zmarłych w kaplicy na Cmenta-

rzu Centralnym o godz. 16.00. Zapraszamy do modlitwy. 
•	17.30 – Różaniec wypominkowy 
•	18.00 – Nowenna do świętego Józefa i bezpośrednio po niej Eucharystia 

sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli św. Józefa, Nie-
szpory za zmarłych oraz różaniec za małżeństwa i rodziny prowadzony 
przez Cristeros przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. 

•	Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
 Q CZWARTEK 4 listopada: pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za 

kapłanów i o powołania kapłańskie.
•	 17.30 – Różaniec wypominkowy.
•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 Nieszpory za zmarłych, a następnie Godzina 

Święta - adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 
21.00. 
 Q PIĄTEK 5 listopada: pierwszy piątek miesiąca.  

Dzień imienin naszego ks. Proboszcza. 
•	 Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. 
•	 Nabożeństwo pierwszopiątkowe po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. 
•	 17.30 – Różaniec wypominkowy.
•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 nabożeństwo pierwszopiątkowe, Nieszpory 

za zmarłych, a następnie rozpocznie się całonocna adoracja Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie zainicjowana przez wspólnotę Strumienie 
Miłosierdzia i Maryja Niepokalana. 
 Q SOBOTA 6 listopada: pierwsza sobota miesiąca

•	 Duszpasterski wyjazd do chorych od godz. 9.00. Chorych zgłaszamy w ty-
godniu do zakrystii lub kancelarii. 

•	 Próba scholi dziecięcej „Światełko” o godz. 10.00 w sali przy zakrystii. 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Sylwię z racji imienin – of. rodzice
3. + Piotra, Henryka, Franciszkę, Józefa, Grażynę i zm. z rodz. Mu-

larzuków – of. Apolonia Gigoła
4. + Henrykę i Henryka Kobylińskich oraz dziadków z obu stron 

rodziny – of. córka
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama

2. W intencji Księdza Proboszcza Sławomira z racji imienin z prośbą 
o wszelkie potrzebne Boże łaski na dalsze lata posługi kapłań-
skiej, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa – of. Koła 
Różańcowe

3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-
szego piątku miesiąca

4. Poza parafią: Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Księdza Proboszcza 
Sławomira z racji imienin

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Nieszpory za zmarłych
Całonocna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Sobota 6 listopada 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, pierwsza sobota miesiąca

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Rz 16, 3-9. 16. 22-27) Pozdrowienie w Chrystusie

Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 10-11 (R.: 1b))
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Ewangelia (Łk 16, 9-15) Nie można służyć Bogu i Mamonie
6.30 1. + Rafała Włodarka – of. żona z dziećmi

2. + Czesława Kociuba w 8 r., Zofię, Jakuba, Józefa i zm. z rodz. 
Olszewskich – of. żona

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Bronisławę Borkowską w 20 r., Stanisława, Ryszarda, Jana, 

Stanisławę i zm. z rodzin Borkowskich – of. Krystyna Borkowska
2. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi z 

prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec pro-

wadzony przez KWC
17.00 Ślub: Maciej Myszkiewicz i Justyna Korzeniec
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama

2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec, roz-

myślanie
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP

Niedziela 7 listopada 2021 r.
TRZYDZIESTA DRUGA ZWYKŁA, pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (1 Krl 17, 10-16) Uboga wdowa karmi Eliasza
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b))

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego Albo: Alleluja
2. czytanie (Hbr 9, 24-28) Jedyna ofiara Chrystusa

Ewangelia (Mk 12, 38-44) Wdowi grosz
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Jana Ornowskiego w 3 r. – of. żona
8.30 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Aleksandra w r. śmierci, Zdzisława w r. śmierci, Genowefę, 
Henrykę, Martynę, Mariannę, Janinę i Antoniego

3. Dz.-bł. w int. Krzysztofa z okazji 13 r. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

10.00 1. + Filipinę w 1 r., Mariana oraz dziadków z obu stron rodziny  
– of. córka Teresa

2. + Alinę, Józefa Szczepanik, Halinę Grzebisz oraz dziadków z obu 
stron rodziny – of. rodzina

11.30 1. Dz.-bł. w 17 r. urodzin Julii z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i Dary Ducha Świętego – of. rodzice

2. + Sławomira, Edwarda, Jadwigę Thel oraz Jerzego, Bolesława, 
Walerię Sikorskich, zm. z rodz. Sikorskich, Gotowickich i Thel 

3. + Stanisławę Olewińską, Tadeusza – of. córka
13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

15.30 Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z pierwszej 
grupy i ich rodziców 

16.30 1.+ Heronima Pietruczuka w 5 r., Władysławę Śledziewską  
w 5 r. – of. rodzina

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
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Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Marek Sieczkiewicz

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Być z Ojcem

Drgnienia serc naszych zdradzają nas, Ojcze, gdy 
zbliżamy się do siebie. Ojcze mego serca, zdradzasz 
swoje Serce w sercu moim! Jak echo leśne, jak stru-
na dźwięczna odpowiada Ci serce moje. O, jakże 
niespokojne jest serce moje, dopokąd nie spocznie  
w Tobie! A gdy się gdzieś zabłąka, jak pilnie nasłu-
chuje znanych sobie odgłosów, A gdy się rozszczepi, 
rozdwoi, jak bardzo się zamęcza, aż odnajdzie jedność 
w Tobie. A gdy ziębnie, jak nieswojo się czuje z kawał-
kiem lodu w piersi! Serce moje! Największa męko, gdy 
jesteś poza Ojcem Twoim i największe szczęście, gdy 
jesteś w Sercu Ojca Twego! Chwało człowieka! Ty „do-
wodzie osobisty” mego Boskiego pochodzenia!

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

Trzeba kochać tych ludzi i nic więcej (cz. 2) 
 Q Jak wygląda przygotowanie tamtejszej ludności do przyjęcia 

sakramentów? 
 – Ludzie, którzy przychodzą po sakramenty są już dorośli, więc otrzy-

mują jednocześnie chrzest komunię i bierzmowanie. Takie przygotowa-
nie trwa około 1,5 roku i jest powolnym wprowadzaniem miejscowych  
w naukę Kościoła. Zdarzyło się, że jeden z najbardziej aktywnych animato-
rów przyprowadził mi tylu wiernych, że potrafiłem mieć jednego dnia 150 
chrztów. To był wyjątkowy człowiek, którego później misjonarze zabierali 
na międzynarodowe sympozja. Był bardzo skuteczny i wytrwały w ewan-
gelizacji tamtejszych ludzi. A do tego miał w sobie wiele pokory. U mnie  
w parafii to ja jestem ojcem chrzestnym tych wszystkich ludzi, którzy przyj-
mują sakrament chrztu. Biskup wyraził na to zgodę. Oprócz sakramentów, 
wprowadzam powoli obrzędy, ale zawsze pytam, czy ludzie tego chcą.  
W jednej parafii rada parafialna zgodziła się na zorganizowanie procesji 
Bożego Ciała i to była jedna z piękniejszych procesji jakie udało się zrobić. 

 Q  Wszędzie na świecie, gdzie pojawiają się misjonarze, zmienia 
się życie wielu ludzi. Czasami trwa to lata, ale zmiany zostają na 
pokolenia. 

 – W Peru dużym osiągnięciem misyjnym jest powstanie w samym 
środku dżungli Uniwersytetu NOPOKI dla Indian różnych plemion. 
Obecnie kształci się tam kilkaset młodych ludzi. Założył go biskup Ge-
rard Žerdin, Chorwat angielskiego pochodzenia. Gościł nawet w parafii  
św. Józefa, bo jego wielkim marzeniem było pójście na pielgrzymkę do 
Częstochowy i właśnie z Siedlec tę pielgrzymkę wspólnie przeszliśmy. 
Uniwersytet założony przez biskupa powstawał wiele lat, ale już są 
pierwsze kobiety, które piszą doktoraty i licencjaty. Dzięki temu uniwer-
sytetowi zmieniło się życie wielu ludzi. Stali się ludźmi wykształconymi. 
To dla Indian wiele znaczy. Z drugiej strony misja zmienia nie tylko tam-
tejszą ludność, ale zmienia też samego misjonarza. Człowiek myśli, że 
jedzie do Peru uczyć ludzi, a to oni go uczą. Mnie nauczyli wielkiej pokory. 

 Q  Misja to trudny rodzaj posługi duszpasterskiej. Tęsknota za 
krajem, wielka niewiadoma, czasem wrogie nastawienie, brak 
zaufania miejscowych... Przychodzą kryzysy? 

 – Miałem takie momenty. Szczególnie na początku, kiedy nie potrafi-
łem się porozumieć. O tęsknocie staram się w ogóle nie myśleć, żeby się nie 

rozczulać. Peru to jest inny świat. Wszystko jest nowe i zaskakujące. Długi 
czas uczyłem się jak przeżyć w dżungli. Żyłem w miejscach, gdzie nie było 
prądu. Był czas, że jadłem mięso raz w tygodniu albo jeszcze rzadziej. Po-
wszechną potrawą jest maniok, który często staje się śniadaniem, obiadem 
i kolacją. O chlebie można było pomarzyć. W takich warunkach człowiek 
uczy się pokory. Wielu księży nie wytrzymywało misji. Po dwóch, trzech 
latach wracali do kraju. Dlaczego? Bo chcieli na siłę narzucać swoją kulturą. 
Nie chcieli wejść w świat tubylców, stać się jego częścią, a to jest konieczne 
do tego, by zaznajomić ich z Bogiem i naszą religią. Bycie na misjach to 
też kulturyzacja, zaakceptowanie tych ludzi. Oni są inni, ale ja ich kocham. 
Obecnie jestem proboszczem bardzo trudnej parafii w miasteczku Consti-
tucion. Zamieszkują je wyznawcy sekt protestanckich, dużo jest tzw. mar-
ginesu społecznego: prostytutek, złodziei, handlarzy narkotyków. Katolicy 
w większości przypadków nie przyznają się do swojej wiary i nie praktykują. 
W mieście nie było księdza. Ja dostałem zadanie stworzenia tam wspólno-
ty. Pracuję w Constitucion do dzisiaj.

 Q Czy wyobraża sobie ksiądz powrót do Polski na stałe?
 – Chyba nie. Przyjeżdżam do Polski co dwa, trzy lata, żeby odpo-

cząć i zebrać fundusze na rozwój parafii w Peru. Ciężko by było wrócić tu 
na stałe. Jestem już przyzwyczajony do pracy na misji. Nie wyobrażam 
sobie innego miejsca. Mam w Peru dwie zaprzyjaźnione rodziny, które 
traktują mnie jak syna. Ja już tam jestem „swoim” człowiekiem. Nawet 
protestanci szanują mnie i mi ufają. Może dlatego, że nikogo na siłę nie 
nawracam, nikomu nie mówię, że mój Bóg jest lepszy. Ludzie w Peru są 
dla mnie ważni, a jak jestem ważny dla nich. Ciężko mi więc wyjeżdżać  
z peruwiańskiej parafii raz na jakiś czas, nie mówiąc o powrocie do Polski 
na stałe, ale jeśli Bóg będzie miał dla mnie inny plan...

 Q Dziękuję za rozmowę. Edyta Zdunek 

•	 Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” o godz. 11.30 w sali 
przy zakrystii. 

•	 Zajęcia sportowe dla młodzieży w sali przy kościele od godz. 14.00 do 16.00. 
•	 W tym dniu z racji ślubu nie będzie różańca wypominkowego.
•	 Zapraszamy na Eucharystię o godz. 18.00 z wprowadzeniem do nasze-

go kościoła relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Po tej Mszy 
świętej różaniec wynagradzający i rozmyślanie. 

•	 Pierwsza sobota to dzień formacji Duchowych Niewolników Maryi. 
Spotkanie formacyjne w kościele o godz. 20.00. Osoby, które oddały 
swe życie Jezusowi przez Maryję w dniu 8 grudnia 2020 r. są zaproszo-
ne do odnowienie swego zawierzenia już od 5 listopada. Odpowiednie 
materiały formacyjne u ks. Ireneusza. 
 Q NIEDZIELA 7 LISTOPADA: pierwsza niedziela miesiąca.

•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świętej  
o godz. 13.00, następnie spotkanie z Kołami Żywego Różańca. 

•	Kandydatów do bierzmowania z grupy pierwszej (klasy 8) wraz  
z rodzicami zapraszamy na spotkanie formacyjne o godz. 15.30 w ko-
ściele i wspólną Eucharystię o godz. 16.30. 

•	Różaniec wypominkowy o godz. 17.30.
 Q Spotkanie rodziców i dzieci klas drugich szkoły podstawo-

wej przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej odbędzie się  
w niedzielę 14 listopada: Msza święta o godzinie 13.00 i po niej spotkanie  
w kościele.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

Rozmowa z ks. Grzegorzem Saganem
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NIEŚMIERTELNY

W „Echu Katolickim”
•	 Świętość jest w zasięgu ręki. Jak ją osiągnąć? 

– w artykule „Awangarda chrześcijaństwa”.
•	 Skąd wiemy, że czyściec istnieje? I w jaki sposób 

skutecznie pomagać duszom czyśćcowym?
•	 Jak osiągnąć cierpliwość? Konkretną receptę 

daje nam Maryja – w materiałach dla kół ró-
żańcowych.

•	W diecezji – w ramach duszpasterstwa cho-
rych – powstaje grupa wsparcia dla osób,  
u których wykryto nowotwór.

•	 Jak budować odporność i unikać suplemen-
tów, które bardziej szkodzą niż pomagają?  
– w dziale „zdrowie”.

Pan Władzio, posunięty w latach kawaler zmar-
twiony przychodzi do domu i żali się swojej 
matce:
 – Słyszałaś, mamo, przyszła trzecia fala pan-
demii. Znowu będziemy musieli chodzić w ma-
seczkach!
 – Synku, nie przejmuj się! Jeżeli ty przeżyłeś 
dwie fale pandemii, nosząc tę samą jednorazo-
wą brudną maseczkę, to ty już jesteś nieśmier-
telny!
MOŻLIWOŚCI
Rodzice i dziadkowie mocno się zmęczyli poma-
gając Jasiowi w odrabianiu zadań i prac domo-
wych. Zdesperowany dziadek pyta retorycznie 
rodzinę:
 – Jeśli jeden nauczyciel nie jest w stanie uczyć 
wszystkich przedmiotów, to jak można ocze-
kiwać, że jeden uczeń nauczy się wszystkich 
przedmiotów?
KRAKSA
Podenerwowany kolega dzwoni do kolegi:
 – Wyobraź sobie, że przed chwilą moja żona, 
na skrzyżowaniu w pobliżu naszego bloku roz-
biła naszą nową Toyotę.
 – Jest ranna?
 – No jeszcze nie. Zamknęła się w łazience.
DOBRY PRACOWNIK
Przyjeżdża szef na budowę. Patrzy, a tu nie ma 
głównego majstra, zaś robotnicy gubią się nieco 
w swoich zajęciach. Po chwili zjawia się, a szef 
go pyta:
 – Sławek gdzie byłeś? Szukam cię od rana! Jest 
już południe!!
 – Szefie, dziś dobrego pracownika jest ciężko 
znaleźć!
HIPOPOTAMY
Wycieczka licealistów odwiedza ZOO. Młodym 
ludziom najbardziej podobają się grube i potęż-
ne hipopotamy. Pani nauczycielka pyta: 
 – A powiedzcie mi, czego mogą nas nauczyć 
hipopotamy?
 – Przede wszystkim tego, że nie da się schud-
nąć, żrąc trawę, sałatki i spacerując…

W sobotę 16 października w dolnym koście-
le w godzinach 14-16 odbył się turniej tenisa 
stołowego. Rozgrywki odbywały się w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci z klas 4 – 6 SP, 
młodzież z klas 7 – 8 SP oraz młodzież ze szkół 
średnich i dorośli. W turnieju wzięło udział  
22 mężczyzn. 

Organizatorem był animator Piotr Osiak  
z inspiracji ks. Ireneusza. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Po-
niżej podajemy zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach. 

Dorośli:
1) Robert Barszcz
2) Sławomir Borysiuk
3) Marcin Witkowski
Klasy 7-8:
1) Krzysztof Remiszewski
2) Patryk Jakimiak
3) Michał Kozak
Klasy 4-6:
1) Szymon Kozak
2) Adam Witkowski
3) Olek Wołyniec (xIJ)

II Parafialny Turniej Tenisa Stołowego

Godzina radości dzieci Bożych 

W niedzielę 24 października po Mszy św.  
o godz. 11.30 wszystkie chętne dzieci z naszej 
parafii mogły uczestniczyć w zabawach przygo-
towanych przez dziewczyny z grupy oazowej.  
Z propozycji skorzystała około dwudziestka naj-
młodszych parafian. Dzieci bawiły się doskona-

le! Były zabawy ruchowe, zręcznościowe, nauka 
tańca i przede wszystkim dużo śmiechu. Godzi-
na radości dzieci Bożych minęła bardzo szybko,  
a zakończyła się słodkim poczęstunkiem. 

Animatorki z naszej parafialnej oazy spisały 
się na medal. Dziękujemy! (EZ) 

Pielgrzymka  
do Rzymu

W dniach 14-18 lutego 2022 r. jest or-
ganizowana samolotowa pielgrzymka do 
Rzymu. W trakcie zwiedzanie czterech głów-
nych bazylik rzymskich i Forum Romanum, Msza 
święta w kaplicy św. Jana Pawła II. 

W cenie przelot, noclegi, bilety wstępu. 
Koszt wynosi 1000 zł i 350 €. 

Szczegółowych informacji udziela ks. Robert 
Mirończuk. 


