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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 (Dn 12, 1-3)
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
Psalm (Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
2. czytanie (Hbr 10, 11-14. 18)
Skuteczność ofiary Chrystusa
Ewangelia (Mk 13, 24-32) Sąd ostateczny

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Słowa moje nie przeminą
Rozważania do Ewangelii z XXXIII Niedzieli Zwykłej (14 listopada)

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
(Mk 13, 24-32)

PAN NA PEWNO PRZYJDZIE
Apokaliptyczne zapowiedzi, które są zawarte 

w tej Ewangelii nie powinny wywoływać w nas 
lęku. Przeciwnie, rozpacz i smutek nie pochodzą 
przecież od Boga. Jest tu raczej mowa o tym, 
że kiedy przyjdzie Jezus, będziemy mieli udział  
w Jego chwale. Słowa te zawierają nadzieję i ra-
dość. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich 
wybranych z czterech stron świata. Wybrani to ci, 
którzy są wierni Bogu. Czy pragniesz pełnić wolę 
Bożą w swoim codziennym życiu, czy jesteś gor-
liwy i czujny? Chrześcijanin wezwany jest do ro-
zumienia znaków czasu, rozeznawania woli Bożej  
i umiejętność wskazania obecności Boga w każ-
dym wydarzeniu. Czy rozumiesz język Bożych zna-
ków, który przemawia do ciebie poprzez wydarze-
nia, drugiego człowieka i słowo Pisma Świętego?

Odwołanie się do obrazu drzewa figowego 
przywołuje fragment Pieśni nad pieśniami: Już 
figowiec wypuścił pąki i swą woń rozlał kwiat wi-
norośli. Wstań moja przyjaciółko, moja śliczna,  
i przyjdź (Pnp 2, 13). Jest to wezwanie Oblubieńca 
na miłosne spotkanie z Oblubienicą. Czy towarzy-
szy tobie taka tęsknota w oczekiwaniu na osta-
teczne przyjście Jezusa? Czy może jednak boisz się 
przyszłości? We mnie też rodzą się lęki, których nie 
potrafię wytłumaczyć. Pragnienie jak najszybsze-
go spotkania się z Nim jest świadectwem wiary, 
ale ja ciągle odkrywam w sobie jej słabość. Zdarza 
mi się budzić w nocy, gdy różne obawy związane  
z codziennością nie dają spać. Praca, kredyt do 
spłacenia, obawy o dzieci, niezrozumienie u bli-
skich... Biorę wtedy do ręki Pismo Święte i rozma-
wiam z Panem jak z przyjacielem. A On przycho-
dzi, wierny temu co sam powiedział: Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). www.onjest.pl] 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, aby-
śmy znajdowali radość w Twojej służbie, albo-
wiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć 
tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy 
wszelkiego dobra. 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. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

W Ewangelii przedostatniej niedzieli roku li-
turgicznego słyszymy zapowiedź sądu ostatecz-
nego, który nastanie zaraz po okresie wielkiego 
ucisku. W swej apokaliptycznej wizji Chrystus 
bardzo mocno nawiązuje do proroctwa Daniela. 
Wielki ucisk to prześladowanie ludzi wiernych 
Bogu, którego dopuszczają się bezbożnicy. Wła-
ściwie w każdym wieku takie prześladowania 
trwały: cierpieli Żydzi za czasów króla Antiocha 
IV Epifanesa, który miał zamiar poprzez pokusy 
światowego życia i liczne prześladowania znisz-
czyć wiarę w jedynego Boga w Izraelu; cierpia-
ło pierwsze pokolenie chrześcijan, gdy byli 
odrzucani przez pogan i Żydów oraz oskarżani  
o bunty i przyczynienie się do zburzenia świą-
tyni i Jerozolimy przez Rzymian w 70 r.; cierpieli 
nasi braci i siostry w ciągu 21 wieków historii 
Kościoła, który od początku miał swoich wro-
gów; cierpieli unici na naszych ziemiach; cier-
pieli ludzie w obozach, więzieniach, łagrach; 
cierpią chrześcijanie w wielu krajach świata;  
w Polsce też nie brakowało męczenników  
i prawdziwych świadków Chrystusa – okres wiel-
kiego ucisku trwa – wypełnia się słowo Jezusa. 

Po tym okresie nastanie ciemność, zamęt, 
rozregulowanie świata, który stanie się miej-
scem niebezpiecznym. Już dzisiaj miliony ludzi 
żyje w ciemności grzechu śmiertelnego, już 
dzisiaj na świecie działają „struktury zła”. Trud-
no jest nieraz znaleźć światło miłości wśród 
ludzi, którzy powinni żyć miłością na co dzień. 
Na szczęście pośród tego wszystkiego ludzie 
kiedyś ujrzą Syna Człowieczego, który objawi 
swą moc i chwałę. Chrystus zgromadzi swoich 
wybranych z całego świata. Ludzie należący do 
Chrystusa będą na zawsze z Nim; nikt nie zo-
stanie pominięty. A my jesteśmy zaproszeni do 
rozpoznania obecności Chrystusa już tu i teraz 
w Kościele, w sakramentach, w słowie Bożym. 

Wszystko to dzieje się dla ludzi w każdym 
pokoleniu. Od początku chrześcijaństwa ucznio-
wie Pana czekali na Paruzję i mieli nadzieję, że 
to za ich czasów Jezus przyjdzie ponownie na 
Ziemię. Czekamy i my, marząc o tym, że Pan 
Jezus zrobi porządek z tym światem, gdzie tak 
często ludzie ludziom gotują tragiczny los. Pan 
przychodzi codziennie, ale my tak mało w Niego 
wierzymy; codziennie daje nam swą moc, ale 
my tak mało z niej korzystamy. 

Wszystko przemija, tylko słowo Jezusa, tyl-
ko Jego miłość trwa na wieki. Przyjęcie tego 
wiecznego i mądrego słowa jest najprostszą 
drogą, by zapewnić sobie szczęśliwą wieczność. 
Gdy się skupimy na przyjmowaniu słowa Boże-
go, nie będziemy się zajmować „terminami koń-
ca świata”, gdyż zrozumiemy, że dziś jest dzień 
zbawienia.  (xIJ)

Światowe Dni Młodzieży  
w Uroczystość Chrystusa Króla

Papież Franciszek ogłosił, że od 2021 ŚDM w wymiarze diecezjalnym będzie przeżywane nie 
w Niedzielę Palmową, a w Uroczystość Chrystusa Króla: „Przygotowując się do kolejnego między-
kontynentalnego spotkania Światowych Dni Młodzieży, chciałbym również przypomnieć o jego ob-
chodach w Kościołach lokalnych. Trzydzieści pięć lat po ustanowieniu Światowych Dni Młodzieży, po 
wysłuchaniu różnych opinii oraz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, kompetentnej w zakresie 
duszpasterstwa młodzieży, postanowiłem przenieść diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży  
z Niedzieli Palmowej na Niedzielę Chrystusa Króla, począwszy od przyszłego roku. W centrum pozosta-
je tajemnica Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, jak zawsze podkreślał św. Jan Paweł II, inicjator 
i patron Światowych Dni Młodzieży” – mówił papież.

W związku z tym młodzież zapraszamy na  ŚDM w rejonie siedleckim w sobotę 20 listopada:
Rozpoczęcie o godz. 9.30 Mszą Świętą w katedrze Siedleckiej pod przewodnictwem ks. bp Grze-

gorza Suchodolskiego.
Zgłoszenia do ks. Ireneusza (tel. 500 636 490) lub animatorów oazy. 
W wymiarze naszej parafii ŚDM będziemy przeżywali w niedzielę 21 listopada. Rozpoczy-

namy w kościele o godz. 16.00 (zawiązanie wspólnoty), następnie Eucharystia o godz. 16.30 i ciąg 
dalszy w dolnym kościele. Zapraszamy młodych.
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Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

DEUS CARITAS EST
Nie mamy takiej władzy, aby oderwać Boga 

od miłości ku nam. Nie ma takiej siły ani w nas 
samych, ani w całym świecie! Nie można bo-
wiem oderwać Boga od siebie samego, a On 
jest Miłością — Deus Caritas est (1 J 4, 8). Nie 
można odciąć Go od tego, co w Nim jest istot-
ne. Bóg zawsze pozostanie Miłością - to znaczy 
Tym, kim jest.

Nie ma również mocy zdolnej oderwać Boga 
od miłości ku mnie, Bóg mnie miłuje i będzie 
miłował pomimo wszystko. Chociażbym zrażał 
Go do siebie, przedstawiając Mu swoją nieudol-
ność, słabość i nicość, to mi się nie uda. Krzyż 
jest dowodem, że Bóg mnie miłuje, a spojrzenie 
na krzyż ciągle mi o tym przypomina. Ono sprawia ulgę i pozwala ode-
tchnąć. Jednak jest Ten, który miłuje. 

Przestańmy mówić o Bogu straszliwego Majestatu. Zacznijmy więcej 
myśleć i mówić o Tym, który nas pomimo wszystko miłuje, chociaż tak 
często stwierdzamy, że właściwie nic nie znajdujemy, co skłaniałoby Boga 
do miłowania nas. Ty nie znajdujesz, ale On znajduje. Twój Ojciec, który 
zna Ciebie lepiej niż Ty sam siebie, On w Tobie jeszcze coś znajdzie, co jest 
godne Jego miłości.

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

BÓG I OJCZYZNA 
– relacja z obchodów Narodowego Święta Niepodległości  
11 listopada 2021 r. 

 – Modlimy się za dzisiaj naszej Ojczyzny i prosimy Pana Boga, aby trudna 
sytuacja na granicy Polski z Białorusią została zakończona w sposób pokojowy 
– mówił bp Kazimierz Gurda podczas Mszy św. w kościele św. Józefa w Sie-
dlcach, sprawowanej w intencji Ojczyzny. Eucharystia była dziękczynieniem 
za wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski  
i prośbą w intencji tych, którzy strzegą dziś naszej wolności.

W homilii biskup siedlecki nawiązał do „ojców niepodległości”. Wspo-
minając moment sprzed 103 lat, dziękujemy Panu Bogu za ludzi, którzy 
przyczynili się do tego wydarzenia. 11 listopada chcemy złożyć dzięk-
czynienie za ich pracę i poświęcenie. Dziękujemy Miłosiernemu Bogu za 
żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski, a także stanęli w obro-
nie naszego kraju w 1920 r, w czasie II wojny światowej, a także po jej 
zakończeniu. – Dziękujemy Panu Bogu także za tych, którzy przez uczciwą 
pracę i modlitwę, odzyskaną wolność w kolejnych dziesięcioleciach naszej 
historii pielęgnowali i umacniali – wskazywał bp Gurda.

W homilii wskazano na postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który 
urodził się w pobliskiej Zuzeli i pochodził z Podlasia. Jego lata dojrzewa-
nia do kapłaństwa przypadły na szczególny czas. To wielkie wydarzenia 
historyczne jak odzyskanie niepodległości w 1918 r., a następnie wojna 
polsko-bolszewicka 1920 r. To był czas kiedy biskupi polscy nawoływali 
do jedności społeczeństwa. W homilii nawiązano do odezwy, która od-
czytywana była w warszawskich kościołach: „Naprzód na posterunek pod 
hasłem: Bóg i Ojczyzna”. Wobec takich wydarzeń, również Stefan Wyszyń-
ski rwał się do walki. Jednakże powołanie kapłańskie było silniejsze i kie-
rowało młodego kleryka do pozostania na świętym posterunku. – Ponad 
100 lat temu, te słowa „Bóg i Ojczyzna” nie były frazesem. Były wyrazem 
wiary w konieczność obrony religii i narodu, kultury europejskiej, Kościoła  
i wolności człowieka – zaznaczył bp Kazimierz Gurda. 

Wartości, które kryły się za tymi hasłami, stały się dla Prymasa Ty-
siąclecia zasadą myślenia i działania. – Wiedział, że od wiary w Boga, 
od miłości do Boga i od zachowania Jego przykazań zależy duchowy 
rozwój Polaków – podkreślił biskup siedlecki. Miłość do Boga, u kard. 
Wyszyńskiego, była zawsze na pierwszym miejscu. Była ona fundamen-
tem polskiej tożsamości. To wiara w Boga, w trudnym czasie zaborów, 
była spoiwem jedności Polaków. Bł. Stefan Wyszyński miłość do Boga 
łączył z miłością do Ojczyzny. – Kochał Polskę i wszystkich jej mieszkań-
ców; także tych, którzy Boga odrzucali i o suwerenność Ojczyzny nie dbali  
– akcentował biskup siedlecki.

 – Łaska wolności jest nam dana i zadana. Musimy o tym pamiętać dzi-
siaj, gdy świętujemy 103. rocznicę jej odzyskania. Wolność mamy zachować 
dzięki wysiłkowi, modlitwie i pracy. Modlitwie za Ojczyznę i pracy dla Ojczy-
zny – akcentował bp Kazimierz Gurda. W nowym etapie naszych dziejów 
powinniśmy pamiętać o postawie i słowach kard. Wyszyńskiego, który 
wiedział co znaczy życie w niewoli; jako kapelan brał udział w Powstaniu 
Warszawskim i cierpiał ze strony komunistycznego terroru. Prymas Ty-
siąclecia zawsze pozostawał wierny tym dwóm słowom: Bóg i Ojczyzna.

 – Potrzeba nam dzisiaj wewnętrznej jedności. Potrzeba wdzięczności 
i szacunku dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy i policjantów 
strzegących naszych granic. Módlmy się za nich oraz o pokojowe zakoń-
czenie powstałego konfliktu – wskazał biskup siedlecki, nawiązując do 
aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Po Mszy św. zebrani przeszli na Plac Wolności, gdzie odśpiewano 
hymn państwowy. Tam nastąpiło wystąpienie Prezydenta Miasta Siedlce 
oraz apel pamięci zakończony salwą honorową. Delegacje złożyły wieńce 
oraz zapaliły znicze pamięci przed Pomnikiem Wolności. Całość zakończył 
wspólny posiłek.

Opracowanie: ks. Marek Weresa 
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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 15 listopada 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64)

Prześladowanie religii Izraela
Psalm (Ps 119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158 (R.: por. 88))

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich
Ewangelia (Łk 18, 35-43) Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

6.30 1. + Jana Sułek w 1 r. – of. syn z rodziną
2. + Witolda, Irenę, Waldemara, Kazimierę, Mikołaja i Stanisława 

– of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Sylwestra Gąsowskiego w r. – of. żona i dzieci
3. + Teresę i Mariana Jastrzębskich oraz rodziców z obojga stron 

rodziny – of. dzieci
4. + Eugeniusza, Mariana, Marka i Milenę – of. rodzina

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

2. + Wacława Karcza w 4 r. 
Wtorek 16 listopada 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich  

bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła 
albo wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej 

albo wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy
1. czytanie (2 Mch 6, 18-31) Męstwo Eleazara

Psalm (Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 6))
Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga

Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza
6.30 1. + Halinę, Henryka, Antoniego Skwara, Hannę Jakubiak – of. rodzina

2. Dz.-bł. za dar życia Doroty w 51 r. urodzin z prośbą o potrzebne 
łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
życia – of. Dorota

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. W intencji członków KŻR nr 4 z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej i zdrowie dla nich i ich ro-
dzin, a dla zmarłych o radość nieba – of. p. Chalimoniuk

3. Dziękczynna w int. KŻR nr 3 z prośbą o opiekę Matki Bożej Ostro-
bramskiej dla członków Koła, ich rodzin oraz wieczny pokój dla 
zmarłych sióstr z Koła – of. siostry z KŻR

4. + Edmunda Marciniuka z okazji imienin z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Bożena Marciniuk

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Mariana Hordejuka i jego rodziców, rodziców z rodziny Gier-
lińskich i ich synów – of. rodzina

19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [20.30] w dolnym kościele
Środa 17 listopada 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
1. czytanie (2 Mch 7, 1. 20-31)

Wiara w zmartwychwstanie mocą męczenników
Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b))

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
Ewangelia (Łk 19, 11-28) Przypowieść o dziesięciu minach

6.30 1. + Franciszka Koziestańskiego w 14 r. – of. córka z rodziną
2. + Marka Czerskiego – of. sąsiedzi z klatki

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Jadwigę Ilczuk w 12 r. 
3. + Cezarego Lange w 6 r. i zmarłych z rodziny Lange – of. żona
4. + Bożenę Prachnio w 1 r. – of. dzieci

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 Nowenna do św. Józefa
18.15 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. Dz.-bł. w intencji męża Edmunda z okazji imienin z prośbą o ła-
skę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa – of. żona

II. + Marka Czerskiego – of. pani Wiewiórka
III. + ś.p. rodziców: Leokadię i Kazimierza, męża Tadeusza, syna 

Marcina i dusze w czyśćcu cierpiące
IV. + Za zmarłych z Różańca Nieustającego
V. + Halinę Janusz – of. koleżanki z pracy zakładu IGIER
VI. + Edwarda Mirońskiego i zm. rodziców, aby radość życia wiecz-

nego stała się ich udziałem – of. rodzina
VII. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. rodziców z obu 

stron rodziny – of. mama
VIII. + Elżbietę, Janusza Pastor z racji imienin oraz Janinę Nasiłow-

ską – of. koleżanka
IX. + Irminę w 30 dz. od śmierci i Wacława z rodziny Biernackich  

– of. rodzina Borutów
X. + Helenę Kostyra – of. KŻR nr 13
XI. + Wiesława Duka i zmarłych rodziców z obu stron rodziny  

– of. rodzina
XII. + Wiolettę Baniewską w 1 r. – of. rodzina Orzełowskich
XIII. + O pokój duszy dla Grażyny Norwy – of. sąsiedzi z klatki
2. Gregorianka: + Marka Dziubana
3. + Mirosława Brodzika w 5 r., zmarłych z rodz. Brodzików i Rosów 

– of. matka
Różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros 

Czwartek 18 listopada 2021 r.
WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

1. czytanie (1 Mch 2, 15-29)
Matatiasz wzywa do walki w obronie przymierza z Bogiem

Psalm (Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Łk 19, 41-44) Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
6.30 1. Dz.-bł. w int. Alicji z okazji 60 r. urodzin oraz 7 r. urodzin Adrian-

ny z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa – of. Sylwia

2. + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of. p. Olszewska - są-
siadka

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. Dz.-bł. w int. Karoliny z okazji imienin
3. + Za zmarłych z KŻR nr 16 – of. zelatorka Alina Oknińska
4. + Stanisławę, Franciszka, Bronisławę, Antoniego i Andrzeja

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. Irenę i Wacława Rowickich – of. córki
3. Poza parafią: Dz.-bł. w 50 r. urodzin Wojciecha Tomasza

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 19 listopada 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Mch 4, 36-37. 52-59) Odbudowa i poświęcenie ołtarza

Psalm (1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 13b))
Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię

Ewangelia (Łk 19, 45-48) Jezus wypędza przekupniów ze świątyni
6.30 1. + Jadwigę Krajewską – of. koleżanka
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Kingę Chmielnicką w 1 r.
3. + Zygmunta Jaroszewskiego w 3 r. i Bogdanę Jarosińską
4. + Janinę , Stanisława, Danutę Lisów – of. rodzina
5. Dz. -bł. w 90 r. urodzin Janiny Osińskiej z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i św. Józefa
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 1. W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
Czuwanie ze św. Józefem
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Pelagię w 42 r., Lucjana, Lidię, Andrzeja, Leokadię, Leszka  
i Włodzimierza – of. Marianna Roguska

19.15 Nieszpory
20.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
21.00 Akatyst do św. Józefa 
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Informacje o życiu parafii (14.11)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Stanisława Grabowska + Grażyna Norwa

+ Teresa Halina Pawłowska

Sobota 20 listopada 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA

1. czytanie (1 Mch 6, 1-13) Śmierć króla Antiocha
Psalm (Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: por. 15b))

Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże
Ewangelia (Łk 20, 27-40) Uduchowione życie zmartwychwstałych

6.30 1. + Rodzeństwo, rodziców i dziadków z obu stron rodziny – of. córka
2. + Zbigniewa Iwanka w 6 r. – of. córka Magdalena Izdebska

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Jadwigę w 7 r., Mariana Tkaczuka, Andrzeja Talacha, dziadków 

z obu stron rodziny – of. córki z rodziną
3. + Mariannę w 16 r., Stanisława i zm. z rodz. Wysockich i Darczu-

ków – of. siostrzenica
4. + Wiesławę Stefaniuk w 30 dzień po śmierci – of. rodzina
5. + Leszka Jasińskiego w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Janinę i Henryka Lipińskich, Stanisława, Leokadię, Antoniego 
Zalewskich

3. + Michała Mroczka w 24 r. i zm. z rodz. Mroczków – of. rodzina
Niedziela 21 listopada 2021 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. czytanie (Dn 7, 13-14) Królestwo Syna Człowieczego

Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a))
Pan Bóg króluje, pełen majestatu

2. czytanie (Ap 1, 5-8) Chrystus jest władcą królów ziemi
Ewangelia (J 18, 33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Jadwigę Wakułę w 8 r., Eugeniusza i Dariusza – of. Szczepanek 

Wiesława
8.30 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Reginę w 18 r., Stefana, Halinę, Edwarda, Stefana Podniesiń-
skich, Mariannę i Bronisława Zabadułek

3. + Mariannę, Czesława Rachubik, Eleonorę Kunierowicz – of. córka
10.00 1. Dz.-bł. z okazji urodzin Marianny z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. Dz.-bł. w intencji Andrzeja z racji 75 r. urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze lata życia – of. żona
3. Dz.-bł. w intencji Antosi w 2 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża  
– of. dziadkowie

11.30 1. + Za Stanisława i rodziców – of. Świder
2. + Teresę Czarnolas w 1 r. – of. rodzina

13.00 1. W intencji Parafian
14.00 Spotkanie rodziców i dzieci z klas trzecich SP przed I Komunią Świętą
16.00 Spotkanie młodzieży – parafialny ŚDM
16.30 1. + Bogdana w rocznicę śmierci, zm. z rodz. Sobiesiaków
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 14 listopada: Światowy Dzień Ubogich
•	Ofiary składane do puszki przeznaczone na pomoc Kościołowi w Libanie. 
•	Ofiary składane na tacę przeznaczone na działalność diecezjalnej Caritas. 
•	Spotkanie z rodzicami i dziećmi z klas drugich w związku z przy-

gotowaniem do Pierwszej Komunii rozpocznie się Mszą świętą o godz. 
13.00.

•	Kandydatów do bierzmowania z grupy drugiej (klasy pierwsze 
szkoły średniej) wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie formacyjne  
o godz. 15.30 w kościele i wspólną Eucharystię o godz. 16.30. 

•	Nabożeństwo wypominkowe o godz. 17.30. 
•	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 WTOREK 16 listopada: 

•	Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym kościele. 
 Q ŚRODA 17 listopada: 

•	Dzień modlitw Wspólnoty Różańca Nieustającego 
•	17.30 – Różaniec wypominkowy 
•	18.00 – Nowenna do świętego Józefa i bezpośrednio po niej Eucha-

rystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli św. Józefa, 
różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros. 

•	Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
 Q CZWARTEK 18 listopada: 

•	Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie w ciszy do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 19 listopada: 

•	Zapraszamy na Czuwanie ze św. Józefem:
- 18.00 Eucharystia
- 19.15 Nieszpory
- 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
- 21.00 Akatyst do św. Józefa i błogosławieństwo do osób rozpoczyna-

jących 30 dniowe nabożeństwo do św. Józefa 
 Q SOBOTA 20 listopada: 

•	 Zajęcia sportowe dla młodzieży w sali przy kościele od godz. 14.00 do 16.00. 
 Q NIEDZIELA 21 listopada: 

•	Błogosławieństwo nowych ministrantów podczas Mszy świętej  
o godz. 11.30. 

•	Spotkanie rodziców i dzieci klas trzecich szkoły podstawowej przygoto-
wujących się do pierwszej Komunii Świętej: Msza święta o godzinie 
13.00 i po niej spotkanie w kościele.

•	Różaniec wypominkowy o godz. 17.30. 

Wypominki
•	 Eucharystia za zmarłych polecanych w wypominkach- 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 listopadzie  
o godz. 17.30.

•	 Kartki wypominkowe można przynosić do kancelarii lub zakrystii. 
PORZĄDEK WYCZYTYWANIA KARTEK
14.11 - Strzała, ul. Siedlecka nr 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, kartki przyniesione  

„po terminie” danej ulicy czy miejscowości 
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W dzisiejszych czasach męczennicy z Podlasia kojarzeni są najczęściej 
z beatyfikowanymi przez Jana Pawła II w 1996 r. Męczennikami z Pratuli-
na. Jednak, pratulińscy Unici, to jedynie przedstawiciele całej rzeszy miesz-
kańców Podlasia prześladowanych za wiarę i jedność Kościoła. Trzeba nam 
wiedzieć, że dramatyczne wydarzenia w Pratulinie (24.01.1874) i Drelowie 
(17.01.1874) stanowiły apogeum prześladowań, które trwały 30 lat. Skalę 
prześladowań doskonale pokazuje, gdy wymienia się liczne miejscowości, 
takie jak na przykład: Biała, Choroszczyn, Ortel Książęcy, Żukowce, Łoma-
zy, Piszczac, Kodeń, Janów, Pratulin, Kornica, Mszanna, Prochenki, Maka-
rówka, Konstantynów, Gnojno, Swory, Łysów, Leśna, Drelów, Międzyrzec, 
Rudno, Kolembrody, Hołubla, Czołomyje, Sokołów, Łazów, Rogów, Grudek, 
Grodzisko, Włodawa, Horodyszcze, Orchówek, Ostrów, Uścimów, Leszczyn-
ka, Rozwadówka, Wisznice, Parczew, w których znęcano się, terroryzowano 
i mordowano ludność z Podlasia (obecnie geograficznego Południowego 
Podlasia).

Broszura autorstwa Edmunda Jezierskiego „Za świętą wiarę: Łzy unickie” 
wydana w 1916 roku w wielkim skrócie opisuje losy Unitów z Podlasia bez-
pośrednio po likwidacji ich Kościoła. Przy wymienionych miejscowościach 
opisuje w dużych skrótach potworności dokonywanych prześladowań:  
... bito ich w okrutny sposób, okładano karami (pieniężnymi) doprowadza-
jąc do nędzy ... kopano, wybijano zęby, osadzano w więzieniu ... batożono, 
poczem część wysłano w głąb Rosji, gdzie pomarli ... trzymano na mrozie 
dniami i nocami, ściągano kary, wyrzucając z domów, zabierając cały doby-
tek ... do bezbronnego i modlącego się ludu strzelać zaczęło ... spędziwszy 
nieszczęsnych mieszkańców na pola śniegiem okryte, rozkazali apostołowie 
prawosławia trzymać ich tam od świtu do późnej nocy...

W opisach tych widać, że były to nie tylko zbrojne ataki, w których gi-
nęli i byli ranni unici, ale także inne formy prześladowań: zsyłki na Sybir, 
nękanie kontrybucjami, głodzeniem zwierząt gospodarskich, karami pie-
niężnymi powodującymi pustoszenie gospodarstw i skrajną biedę unitów. 

BŁOGOSŁAWIENI MĘCZENNICY Z PODLASIA (cz. 2)

Opisy zachowania prześladowców budzą grozę, podobne odczucia można 
odnieść przy poświęceniu, wytrwałości i oporze stawianym przez Unitów. 
A pretekstem do grabieży były np. przyjmowane w obrządku katolickim 
sakramenty, odmawianie przyjmowania sakramentów i innych posług 
duszpasterskich w cerkwi prawosławnej. Unici przetrwali prześladowania 
dzięki jedności, zorganizowaniu się w bractwa, solidarności, wspieraniu 
się, wspólnej modlitwie, pielgrzymkom. W roku 1905 wydano dekret  
o tolerancji religijnej, w którym zezwolono Unitom na przystąpienie do 
Kościoła Rzymsko-katolickiego. 

Z upływem czasu Unici w większości powiększyli parafie rzymsko-ka-
tolickie. Po zakończeniu I wojny światowej w II RP usiłowano przywró-
cić poprzedni stan, tworząc Kościół neounicki, jednak niewiele później  
II wojna światowa przerwała ten proces, a komunizm zniszczył go prawie 
całkowicie. Do obecnych czasów na terenie całej RP przetrwała jedynie 
cerkiew w Kostomłotach, jedyna na świecie katolicka parafia neounicka 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Cdn. (AZ)

Maryja – Ona Cię słyszy …
Mówimy do Niej: „Mateńko”, „Matuchno”, „Mateczko”, „Droga Mamu-

siu”, „Piękna Pani ”, „Pocieszycielko” i błagamy o przebaczenie, wołamy 
kierując niezliczone ilości próśb, dziękujemy, a Ona słucha...

Matka, która wszystko rozumie, której serce to studnia miłości, z której 
możesz czerpać garściami. Do kogo, jeśli nie do Niej masz pójść w chwi-
lach zwątpienia. 

Świat, w którym żyjemy pokazuje nam pełnie ludzkiej słabości. Często 
miotamy się, szukamy dobrych rad, pytamy innych o zdanie. A Maryja 
słucha...

I tu zaczyna się i Twój i mój początek. Tragedia w Twoim życiu, śmierć 
bliskiej Ci osoby, choroba, problemy, którym myślisz, że nie podołasz. 
Masz rację, nie podołasz. Sam nie dasz rady. 

Moja i Twoja historia zaczyna się od Jej „Fiat”, zgody na radość Bożej 
obecności, za cenę cierpienia, które znosi dla mnie i dla Ciebie. To Ona 
rozważając wszystko w swoim sercu, szukała odpowiedzi. Najbardziej 
pokorna, a jednocześnie niesamowicie pewna tego, że jest Bożą córką, 
że może szukać głosu Ojca, mówiącego w ciszy Jej serca i dzięki temu, iść 
przez życie najlepszą z możliwych dróg.

Patrząc na Nią, widzisz kim możesz się stać – człowiekiem pełnym god-
ności i odwagi, świadomym swojej misji w życiu, które choć niesie niespo-
dzianki, prowadzi w określonym kierunku. Do bycia bliżej Ojca, do stania się 
bardziej podobnym do Syna, do życia w miłości, jaką rozlewa w nas Duch 
Święty.

Bierzesz do ręki różaniec, klękasz i słuchasz…
Znasz takie chwile, gdy świat się kończy? Ona spotykają nas niespo-

dziewanie. Przychodzą w trudnej wiadomości, zaskakują niespodziewa-
nymi wydarzeniami i nie pytają o zdanie. Ona też tego doświadczyła. 
Wchodzisz w tajemnice życia rozważając pierwszą i kolejną tajemnice 
różańca. „Fiat” a niedługo po ucieczka z rodziną przed grożącym niebez-
pieczeństwem. Nie zdołała uciec. Patrzyła i współcierpiała idąc za krzy-
żem umęczonego Syna, liczyła każdą kroplę Jego krwi i patrzyła na Jego 
śmierć, ale wierzyła. Nie zawiodła się, bo Jej Syn a nasz Pan zmartwych-

wstał, a Ona dziś patrzy na Cie-
bie i mnie z niebiańskiego domu  
i słucha…

Zobacz jak podobnie jest i w na-
szym życiu. Kiedy sercem rozwa-
żysz każdą z tajemnic różańca zro-
zumiesz, że na każdej z życiowych 
dróg możesz być z nią. Na każdej 
z dróg prowadzącychdo tego, co 
nieznane, możesz liczyć na Jej 
zrozumienie. Ona, jak każdy z nas, dźwigała ciężar codziennych wyzwań  
i niepewności, umiała jednak patrzeć na rzeczywistość w inny sposób, 
dostrzegając w niej Boże działanie.

Ona Cię słucha…
Matko o najpiękniejszym sercu i wielkiej odwadze, która jesteś bliżej 

niż nasze wyobrażenia o Tobie, klękamy z różańcem w ręku i błagamy  
– módl się za nami. Agnieszka Szymanik-Niewęgłowska

Cerkiew w Kostomłotach

Spotkanie modlitewne
Grupa modlitewna „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” 

zaprasza na spotkania modlitewne w naszej parafii.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 listopada od 

godziny 19.00 do ok. 20.30 w podziemiach naszego Kościoła.
Opiekunem grupy w parafii jest ks. Grzegorz Osipacz.
Na spotkaniach będziemy poruszać kwestie relacji i wiary w Jezu-

sa Chrystusa, Eucharystii, roli Maryi w naszej drodze za Jezusem, mocy  
i Łaski Ducha Świętego, modlitwy serca, Liturgii Godzin  oraz  inne.

Ogólny plan spotkania:
1.Wprowadzenie
2. Pieśni i modlitwa do Ducha Św.
3. Konferencja
4. Dzielenie (świadectwa)
5. Modlitwa uwielbienia (pieśni)

6. Modlitwa błogosławieństwa  
i wstawiennicza dla chętnych
7.Apel i błogosławieństwo kapłana

Wszystkich chętnych  
serdecznie zapraszamy.
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(opr. xHD)

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR. 

Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000  
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata  

Woźniakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 
W niedziele nieczynna. 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Kobieta i mężczyzna w dojrzałym wieku podjęli 
decyzję, że spotkają się na randce i porozma-
wiają o wspólnych planach. Na początku spo-
tkania on mówi do niej:
 – To nasza pierwsza randka! Proponuję, że ja za-
płacę za wszystko, gdziekolwiek zechcesz pójść.
 – To może pójdźmy do przychodni na rezonans 
magnetyczny mego kręgosłupa.
WIZYTA U LEKARZA
Młoda dziewczyna przychodzi do lekarza:
 – Więc mówi pani, że ma problem z nadwagą?
 – Tak, panie doktorze. Ważę 128 kilogramów.
 – To rzeczywiście sporo… a ile pani ważyła 
najmniej?
 – 3700 gramów, ale to było zaraz po urodzeniu.
MAMA
Na lekcji wychowawczej pani prosi dzieci, aby na-
pisały co mama każdego z nich robi najlepiej i za 
co chciałyby jej podziękować. Mały Tomek napisał:
 – Moja mama najlepiej gotuje, sprząta i pierze. 
Najlepiej to jednak drze się na tatę!
SZCZEPIONKA
Podczas długiego weekendu rodzinka z Siedlec 
wyjechała na wieś do dziadków. W osłupienie 
wprawił ich widok: dwa dinozaury z dużą szyb-
kością przebiegły wiejskim gościńcem. Rodzin-
ka szybko schroniła się w domu. Pytają dziadka:
 – Co to było??
 – A to nasz sołtys na początku epidemii za-
szczepił kury szczepionką od Covida.
SAMOCHÓD
W domu wielka radość. Rodzice w salonie kupili 
nowy samochód, a stary oddali dziadkowi, aby 
mógł samodzielnie jeździć na Mszę św. do kościo-
ła. Najmłodszy wnuk też w przyszłości chce być 
kierowcą, dlatego z uwagą czyta instrukcje ob-
sługi obu pojazdów: starego i nowego. Pyta ojca:
 – Tato, ludzie byli dawniej mądrzejsi, czy dziś?
 – Myślę, że dziś ludzie więcej wiedzą i są mą-
drzejsi.
 – Bo zobacz: w instrukcji starego samochodu 
piszą jak regulować luzy zaworów, a w nowej 
żeby nie pić płynu hamulcowego.
PRZEPROSINY
Zapracowany mąż wraca z pracy do domu i wi-
dzi, jak żona kręci się po ogródku. Mówi do niej:
 – Przepraszam kochanie. Byłem przed chwilą 
w kuchni, bo jestem głodny, ale nie widziałem 
tam obiadu?!
 – Przeprosiny przyjęte.
SZCZEPIENIE
W domu życzliwa rozmowa dwojga seniorów:
 – Stasiu, kiedy pójdziemy, aby zaszczepić się 
trzecią dawką Pfizera?
 – Kiedy zechcesz, kochanie. Tylko pamiętaj, że 
trzecią dawkę dają w czoło… 

Pomóżmy Libanowi  
dotrzeć do poranka Zmartwychwstania!

14. listopada już po raz trzynasty ob-
chodzony będzie w Polsce Dzień Solidar-
ności z Kościołem Prześladowanym. Został 
on ustanowiony decyzją Konferencji Episkopatu 
Polski w 2008 roku. Obchodzony jest w każdą 
drugą niedzielę listopada, a jego organizatorem 
jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościoło-
wi w Potrzebie. Krajem, na który PKWP chce 
zwrócić szczególną uwagę w tegorocznych ob-
chodach, jest Liban.

Współpraca Konferencji Episkopatu Polski  
i Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie każdego roku pozwala na wsparcie 
chrześcijan, którzy znaleźli się w dramatycznej 
sytuacji. Poprzez Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym oczy wiernych w całej Pol-
sce zostały skierowane na Liban. Kraj Cedrów 
przechodzi przez potężny kryzys ekonomiczny. 
Trudną sytuację mieszkańców pogłębił wybuch 
w porcie w Bejrucie.

Dramatyczną sytuację ekonomiczną obra-
zuje kurs wymiany dolara – mówił w trakcie 
spotkania z dziennikarzami w siedzibie Kon-
ferencji Episkopatu Polski ks. abp Georges 
Bacouni. Arcybiskup Kościoła Greckomel-
chickiego Bejrutu i Byblos przebywa obecnie  
w Polsce. Podkreślał, że wartość pensji w Li-
banie spadła 14-krotnie. Przypomniał, że bra-
kuje leków i żywności. W tragicznej sytuacji są 
szkoły. Większość szkół jest prywatnych. Jeśli 
chcielibyśmy uczciwie zapłacić nauczycielom  
i pracownikom, musielibyśmy podnieść opłaty 
za naukę – wskazał ks. abp Bacouni. Dodał, że 
wielu rodzin na to nie stać, dlatego jest wielki 
problem z pokryciem kosztów. Bez edukacji ty-
siące dzieci może zostać na ulicy. Brak możli-
wości kształcenia dla wielu chrześcijan w tym 
regionie wiąże się z emigracją. Chcą zapewnić 
lepszą przyszłość swoim dzieciom. Zapewnienie 
dziecku możliwości chodzenia do szkoły to koszt 
20 dolarów miesięcznie – podkreślał dyrektor 
sekcji polskiej PKWP ks. prof. Waldemar Cisło. 
Wskazał, że na miejscu w Libanie pozostali 
najbiedniejsi. Zdarzają się sytuacje, w których 
10 czy 20 dolarów może decydować o życiu lub 
śmierci – dodał ks. prof. Cisło.

Polska sekcja Papieskiego Stowarzyszenia 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazuje do Li-
banu pomoc humanitarną. W tym roku do Kra-
ju Cedrów trafiło m.in. 10 ton mleka w proszku  
i 1,5 tony leków. Spółka IŁ Capital przekazała  
50 tys. dolarów na zakup paczek żywnościo-
wych, które 5-osobowej rodzinie zapewniają 
wyżywienie przez 3 tygodnie. Jedna taka pacz-
ka kosztuje 70 dolarów.

To pokazuje naszą solidarność. Bliski Wschód 
jest krwawiącą raną Kościoła. Chcemy, aby Liban 
nie był kolejnym krajem bez chrześcijan – mówił 
dyrektor sekcji polskiej PKWP. Przypomniał, że 
ponad połowa chrześcijan uciekła z Syrii. W Iraku 
na skutek dramatycznych prześladowań, liczba 
wyznawców Chrystusa spadła z 1,5 mln do mniej 
niż 100 tys. Nie zaspokoimy wszystkich potrzeb, 
które tam są, ale świat staje się lepszy, gdy jedna 
matka nie musi słuchać płaczu swojego dziecka – 
podkreślał ks. prof. Cisło.

Ks. abp Georges Bacouni mówił, że w Liba-
nie widoczna jest silna solidarność muzułma-
nów. Kraje z zewnątrz np. Arabia Saudyjska 
oferują pomoc wyznawcom tej samej religii. 
Wierni pytają, dlaczego inni chrześcijanie nas nie 
wspierają – wskazywał arcybiskup z Bejrutu. 
Wielu chrześcijan chce zostać w kraju, chcą być 
świadkami Chrystusa na swojej ziemi, w swo-
jej Ojczyźnie – dodał ks. abp Bacouni. Poprosił  
o pomoc. Zwracał uwagę, że wielu chrześcijan 
chce wyjechać.

Ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny 
Konferencji Episkopatu Polski, przypomniał, 
że Liban jest „kolebką chrześcijaństwa”. W od-
powiedzi na apel płynący z Bliskiego Wschodu 
chcemy pomagać mieszkańcom tam, by oni po-
zostali i trwali – tłumaczył ks. biskup. Z kolei  
ks. abp Tadeusz Wojda, który jest przewodni-
czącym sekcji polskiej PKWP, dodał, że Liba-
nowi możemy pomóc poprzez modlitwę, ofiary  
i informowanie o sytuacji w tym kraju.

Kościół na Bliskim Wschodzie przeżywa 
Wielki Piątek. To od nas zależy, czy damy mu 
siłę dotrzeć do poranka Zmartwychwstania” 
– podsumował spotkanie z siedzibie KEP ks. 
prof. Waldemar Cisło. Pomoc dla Libanu moż-
na przekazać przez SMS o treści RATUJE na  
nr 72405. Wsparcie jest też możliwe poprzez 
przelew na konto: 65 1020 1068 0000 1502 0147 
7132 (PKO BP Oddział 6 w Warszawie). 
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