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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 (Syr 24, 1-2. 8-12)
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 
J 1, 14)) Słowo Wcielone wśród nas zamiesz-
kało Albo: Alleluja
2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18)
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało między nami

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Czy pozwolisz, by Słowo  
zamieszkało w tobie?
Rozważania do Ewangelii w II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim (2 stycznia)

Modlitwa błogosławieństwa kredy i kadzidła 
w Uroczystość Objawienia Pańskiego

Po chwili modlitwy w milczeniu celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosła-
wieństwa:

Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawi-
łeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary. 
Pobłogosław tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło 
Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, 
którzy Ciebie szukają. Pobłogosław to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi 
modłami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy (napełnione dzisiaj wonią kadzidła) 
będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, 
aby objawiać nam Ciebie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Oznaczenie drzwi mieszkań może odbyć się w następujący sposób: głowa rodziny 
(lub przełożony we wspólnotach kościelnych) stojąc przed progiem otwartych drzwiach mówi: 
Słowo ciałem się stało.

Mieszkańcy odpowiadają: I zamieszkało między nami.
Następnie pobłogosławioną kredą pisze na drzwiach znaki: J + M + J (Jezus, Maryja, Józef) 

2022 albo: C + M + B (Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus pobłogosławi mieszka-
nie) 2022, i mówi: Niech każdy szukający Chrystusa znajdzie Go zawsze między nami.

Wszyscy odpowiadają: Amen.
Można także okadzić mieszkanie pobłogosławionym kadzidłem podczas śpiewu odpowied-

niej kolędy.                     Źródło: www.vademecumliturgiczne.pl 

W Okresie Narodzenia Pańskiego trzy 
razy Kościół daje nam tę sama Ewangelię 
– Prolog Ewangelii według św. Jana. Sło-
wo o Słowie Wcielonym usłyszeliśmy w dniu 
Bożego Narodzenia, w siódmym dniu Oktawy, 
czyli w ostatnim dniu roku kalendarzowe-
go i właśnie dziś, w drugą Niedzielę po Naro-
dzeniu Pańskim. Wielu z nas zna już na pamięć 
ten sławny fragment: „Na początku było Słowo”. 
Wielu w modlitwie Anioł Pański powtarza, że 
Słowo stało się ciałem. Wielu wreszcie chętnie 
śpiewa kolędy z refrenem o Słowie. Słowo to 
Jezus, hymn o Logosie – Słowie to hymn o Je-
zusie. Święty Jan, umiłowany uczeń Pana, prze-

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
SŁOWO DAJE ŻYCIE (J 1, 1-18)

Jezus jest dla nas źródłem prawdziwego życia: 
życia nieprzerywalnego, które Ewangelia nazywa 
greckim słowem zoe (w odróżnieniu do życia natu-
ralnego: bios). To życie jest udziałem w życiu samego 
Boga. Jest największym darem jaki otrzymujemy od 
Niego. Jest ono światłością ludzi, ponieważ całkowi-
cie przemienia naszą ludzką egzystencję, przenosi ją 
na innym poziom.

Nasze narodziny do tego nowego życia, życia dzie-
ci Bożych, zaczynają się przez chrzest. Wtedy jeste-
śmy rodzeni na nowo w łonie Kościoła. Jednak aby 
rzeczywiście doświadczać nowego życia (zoe), po-
trzebujemy świadomej decyzji przyjęcia Jezusa i wej-
ścia w spotkanie z żywym Bogiem przez modlitwę.

Słowo z greckiego tłumaczone tutaj „wśród”, można 
także tłumaczyć „w nas”. To nie jest tylko czas przeszły: 
Słowo zamieszkało i pozostaje w nas. Ewangelia zapra-
sza nas abyśmy w świątyni naszego serca, w ciszy, w mil-
czeniu, poprzez jak najprostszą modlitwę przyjmowali 
obecność Słowa, które daje nam nowe życie i przemie-
nia nas. Czy na tę najważniejszą rzecz masz wyznaczony 
codziennie określony czas?          www.onjest.pl

Św. Jan Paweł II: Na progu nowego tysiącle-
cia z głębi serca kieruję do was ponownie naglące we-
zwanie, byście otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi 
- Słowu, które „wszystkim (...), którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 12). Przyjąć 
Chrystusa znaczy otrzymać od Ojca misję życia miłością 
do Niego i do braci, w poczuciu solidarności ze wszyst-
kimi, bez żadnej różnicy; znaczy wierzyć, że w ludzkich 
dziejach, choć naznaczonych złem i cierpieniem, ostat-
nie słowo należy do życia i miłości, ponieważ Bóg za-
mieszkał wśród nas, abyśmy mogli zamieszkać w Nim.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty 
oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą, 
napełnij cały świat Twoją chwałą, i ukaż się wszyst-
kim narodom w blasku Twojej prawdy. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY we wtorek  
4 stycznia o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

pięknie pisze o swoim Panu i Przyjacielu. W ko-
lejnych wersetach tego poematu znajdujemy 
odniesienia do prawd wiary przez nas wyzna-
wanych w Credo. Poznajemy Jezusa, który jest 
Słowem, Życiem, Światłością, Jednorodzonym 
Bogiem. W następnych rozdziałach Janowej 
Ewangelii jest rozwinięcie i uzasadnienie tych 
określeń, bo spotkamy Jezusa, który naucza, 
budzi wiarę, nawraca, ożywia, oświeca, uzdra-
wia, zbawia. Wystarczy w Jezusa uwierzyć, to 
znaczy przyjąć Go do swego serca i życia, aby 
stać się uczestnikiem tych wszystkich dobro-
dziejstw. Zbawiciel przychodzi na ziemię i przy-
nosi łaskę, czyli miłosierną miłość Ojca i prawdę, 
której poznanie wyzwala z diabelskiej niewoli. 
Słowo zamieszkało wśród nas – Jezus miesz-
ka w każdym tabernakulum – ale my często Go 
nie poznajemy, bo jeszcze jesteśmy ze świata, 
bo jeszcze nie myślimy po Bożemu, bo jeszcze 
nasz umysł nie został w pełni oświecony świa-
tłem Przychodzącego. Jesteśmy przez chrzest 
własnością Słowa i dzięki temu mamy moc, by 
żyć pięknie jako dzieci Boże.  (xIJ) 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA, zwana „kolędą” w naszej parafii odbywa się  
w tym roku na zaproszenie. Kapłani w tym tygodniu odwiedzą parafian, 
którzy wcześniej złożyli zaproszenia. 
3 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00: ul. Chrobrego 1, 2, 3, 5
4 stycznia (wtorek) od godz. 16.00: ul. Chrobrego 4, 6, 7
5 stycznia (środa) od godz. 16.00: ul. Chrobrego 8, 9, 10, 12
8 stycznia (sobota) od godz. 9.00: ul. Chrobrego 11, 14, 15, 19, 21
Najbardziej aktualny plan kolędy w całej parafii jest na stronie inter-
netowej parafii i na parafialnym Facebooku. W razie potrzeby prosimy 
dzwonić: 500 636 490. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Orszak Trzech Króli  
w naszym mieście

Na zakończenie orszaku przewidziany jest ciepły poczęstunek dla 
uczestników wydarzenia. Zapraszamy także udziału w koncercie ko-
lęd w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce, który uświetni tegoroczny Or-
szak Trzech Króli. Występ w katedrze siedleckiej w godzinach od 14.30 
do 15.00 zakończony Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Uroczystość patronatem honorowym objął biskup Kazimierz Gurda oraz 
prezydent miasta Siedlce Andrzej Sitnik.      Źródło: www.tygodniksiedlecki.com 

Tradycyjnie o godz. 13.00 6 stycznia 2022, w święto Objawie-
nia Pańskiego, orszak przejdzie ulicami Siedlec. W tej edycji na 
skróconej trasie.

Orszak rozpocznie biskup Kazimierz Gurda modlitwą Anioł Pański na 
placu przed kościołem Św. Stanisława. Następnie Trzej Królowie wsiądą 
do królewskiego pojazdu i wyruszą w stronę siedleckiej katedry, aby po-
kłonić się Jezusowi w stajence. Na trasie orszaku uczestnicy będą mogli 
obejrzeć centralną scenkę – Dwór Heroda i walkę dobra ze złem.

Odgrywane podczas orszaku scenki będą przygotowywane przez 
wspólnoty Domowe Kościoła, rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach, Studio Teatralne im. Jacka 
Woszczerowicza z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, a także Teatralną 
Grupę „WITRAŻ” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Orszak popro-
wadzi znany siedlczanom konferansjer Jan Jaroszyński w towarzystwie 
młodzieży, która przy wtórze instrumentów będzie śpiewać kolędy, za-
chęcając do wspólnego kolędowania uczestników orszaku.

Cudowny Medalik
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, 
którzy się do Ciebie nie uciekają , 
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Wiele osób zna tę krótką modlitwę i często się modli jej słowami, ale 
są też takie osoby, które nie znają tej modlitwy lub nie znają historii jej 
powstania. Chcąc nieco przybliżyć rodowód tej modlitwy, trzeba cofnąć 
się do 27 listopada 1830 roku, kiedy Maryja objawiła się jako Niepoka-
lana siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré. Wówczas to Matka 
Najświętsza powierzyła św. Katarzynie misję wybicia medalika według 
podanego przez siebie wzoru. Od 
tamtego czasu medalik bardzo 
rozpowszechnił się, noszą go 
miliony ludzi na całym świecie, 
otrzymując dzięki temu wiele 
łask, które Maryja wyprasza u 
Swego Syna. Na awersie meda-
lika, wokół postaci Matki Bożej 
umieszczony jest napis: O Maryjo 
bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.  
Z rąk Matki Bożej rozchodzą się promienie. Są one symbolem łask, które 
Maryja wyprasza nam u swego Syna. Maryja depcze głowę węża, czyli 
szatana, aby ukazać, że z jej pomocą możemy zwyciężyć wszelkie zło. Na 
rewersie znajduje się litera M połączona poprzeczną belką z górującym 
nad nią krzyżem. Symbol ten wskazuje, że Syn Boży zbawia nas przez 
swoją mękę i śmierć na krzyżu w obecności swojej Matki stojącej pod 
krzyżem. Poniżej litery M są dwa serca: Jezusa – otoczone koroną cier-
niową, i Maryi – przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Jego 
Matki do nas wszystkich. Dwanaście gwiazd wskazuje na Kościół zbudo-
wany na fundamencie Apostołów i przypomina, że jesteśmy wezwani do 
apostolstwa i życia w świetle Ewangelii. 

Wielkim czcicielem Matki Bożej Niepokalanej był św. Maksymilian 
Kolbe, którego relikwie od niedawna są w naszej parafii. Był On również 
zagorzałym propagatorem Cudownego Medalika. W 1917 roku założył 
Rycerstwo Niepokalanej i wypowiedział szatanowi walkę na śmierć  
i życie pod przewodnictwem Niepokalanej. Rycerze Niepokalanej chcąc 
wstąpić w szeregi Rycerstwa musieli oddać się całkowicie i bez zastrzeżeń 
w ręce Maryi, nosić Cudowny Medalik, wpisać się do Księgi Rycerstwa 
oraz codziennie odmawiać modlitwę ułożoną przez o. Maksymiliana, 
która była jak rozwinięcie napisu z Cudownego Medalika: O Maryjo, bez 
grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za 
masonami i poleconymi Tobie.

Taka była pierwotna wersja modlitwy, należy w tym miejscu wyjaśnić 
skąd wzięła się obecność masonów w tej modlitwie. Otóż, kiedy powsta-
ło Rycerstwo Niepokalanej, masoneria obchodząca wówczas 200 lecie 
swego istnienia, mocno i zuchwale podnosiła głowę. Ojciec Maksymilian 
Kolbe bardzo przeżył zuchwały przemarsz przez ulice Rzymu wolnomula-
rzy z różnymi transparentami, w tym ze sztandarem giordanobrunistów 
z wizerunkiem Lucyfera depczącego św. Michała Archanioła. Ojciec Mak-
symilian uznał wtedy masonerię za głównego wroga Kościoła, nie wahał 
się też nazwać ją głową piekielnego węża. 

W późniejszych latach stosunek o. Maksymiliana do masonerii wzbu-
dzała w wielu środowiskach kontrowersje. Ze względu właśnie na nie, 
modlitwę zmodyfikowano, zastępując masonów bardziej ogólnym, 
zdecydowanie szerszym pojęciem nieprzyjaciele Kościoła Świętego.  
W czasach, kiedy boimy się nazywać w zdecydowany sposób zła po imie-
niu, raczej trudno oczekiwać, by modlitwa wróciła do wersji pierwot-
nej, napisanej przez naszego wielkiego świętego – Ojca Maksymiliana 
Kolbego. Obecnie Rycerstwo Niepokalanej nadal modli się tą modlitwą,  
ale też wielu z nas odmawia tą modlitwę w trakcie odmawiania różańca 
św. (po każdej tajemnicy). 

Korzystając z tego, że mamy w parafii relikwie tego wielkiego, świę-
tego kapłana – o. Maksymiliana, módlmy się za Jego wstawiennictwem 
do Niepokalanej Matki o dar odwagi i mężne głoszenie Ewangelii, a także 
o mężną obronę naszego Kościoła, którego Głową i Opoką jest sam Jezus 
Chrystus. (G Ł-K)
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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 3 stycznia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM

albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa
1. czytanie (1 J 2, 29 – 3, 6) Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd))
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata
6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską

2. + Tadeusza Szewczyk w 4 r., zmarłych rodziców: Jana i Eugenię 
Szewczyk

3. + Jana Pepłowskiego w 9 r.
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka – of. żona Jadwiga

2. + Bronisława, Bronisławę, Kazimierza Gałązków, Leontynę, Sta-
nisława, Wiesława, Łukasza Trociów

3. + Jerzego, Edwarda, Mariannę Michalskich oraz Feliksę i Czesła-
wa Putkowskich – of. rodzina

4. Dz.-bł. w 93 r. urodzin Zofii z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia – of. dzieci

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. + Genowefę z racji imienin – of. córka

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
Wtorek 4 stycznia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. czytanie (1 J 3, 7-10) 

Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 3cd))

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Helenę w 20 r., Jadwigę i Stanisława Ługowskich – of. rodzina
3. + Marię Czarnocką w 4 r. – of. mąż i dzieci

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Ks. Mieczysława, rodziców: Mariannę i Władysława oraz zmarłych 

z rodz. Skrodziuków, Kapłanów, Kosińskich i Turów – of. rodzina
3. + Halinę Witkowską – of. rodzina Ślusarczyków
4. Dz. – bł. w dniu urodzin Andrzeja z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. + Agatę Gomuła w 3 r. – of. córka

2. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory (dolny kościół) [godz. 20.30]

Środa 5 stycznia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM

pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (1J 3, 11-21)

Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci
Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b))

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu
Ewangelia (J 1, 43-51) Chrystus jest Synem Bożym

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Mariannę w 32 r., Władysława i ks. Mieczysława – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Fryderyka Wolskiego w 27 r. i Helenę Wolską – of. dzieci
3. + Jadwigę Żurko w 14 r. – of. syn
4. + Kazimierę i Czesława Radeckich oraz zmarłych dobrodziei 

z trasy pielgrzymkowej – of. pielgrzymi
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. o dary Ducha Świętego dla KŻR nr 6 pw. Matki Bożej Ko-
deńskiej o zdrowie dla sióstr i braci i dla ich rodzin.

II. O łaskę przemiany serca dla Beaty i miłosierdzie Boże dla niej 
przez Serce Maryi do Jezusa

III. W intencji Dawida o łaskę zdrowia oraz światło i dary Ducha 
Świętego dla lekarzy – of. koleżanka i koledzy z klasy wraz z ro-
dzicami

IV. + Piotra Buczkowskiego w 12 r. – of. córka Ewa z mężem
V. + Henrykę Krzyżanowską w 30 dzień po śmierci – of. wnuczka 

Justyna
VI. + Jana i Janinę Bogusz i zmarłych dziadków z obu stron rodziny 

– of. syn
VII. + Zenona w 19 r., zmarłych z rodz. Wyrozębskich i Czarnockich
VIII. + Józefę Kościesza – of. sąsiedzi
IX. + Józefa Starczewskiego, aby radość życia wiecznego stałą się 

jego udziałem – of. sąsiedzi
X. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia wiecz-

nego – of. żona
XI. + Wiesława Walerczaka i zmarłych z rodzin z prośbą o dar nieba 

– of. żona
XII. + Tadeusza i Bogdana – of. rodzina
XIII. + Sylwestra Kleszczewskiego – of. rodzice
XIV. + Sabinę i Stanisława Krupa – of. uczestnicy pogrzebu
XV. + Piotra Lach – of. sąsiedzi z bloku Nowy Świat 13
XVI. + Halinę w 20 r., Edwarda, Reginę i Stefana Podniesińskich, 

Mariannę i Bronisława Zabadałów i Teresę
XVII. + Jana Kargola – of. Krystyna Brodzik
XVIII. + Krystynę Andrzejewską w r. śmierci i Danutę Krasnodębską 

w r. śmierci, Tadeusza Kulgawczyka w 1 msc.
2. + Waldemara Niedzielaka w 1 r. oraz Łukasza – of. mama

Modlitwa różańcowa za małżeństwa i rodziny (4 części)
Czwartek 6 stycznia 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Iz 60, 1-6) Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11))
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

2. czytanie (Ef 3, 2-3a. 5-6) Poganie są uczestnikami zbawienia
Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu

7.00 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-

bą o obfitość łask Bożych oraz święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”

8.30 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Irenę i Wacława Rowickich – of. córki
3. + Annę Cabaj w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

10.00 1. + Bolesława Kotarskiego – of. córka
11.30 1. + Za zmarłych z rodz. Świderskich, Janinę, Henryka, Dorotę, 

Małgorzatę, Jerzego i zmarłych dziadków z obu stron rodziny 
– of. rodzina Świderskich

13.00 1. + Jerzego Ługowskiego w 3 r. – of. rodzina
16.30 1. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek, Alinę Guzek, Zdzisławę Mysz-

kę – of. Małgorzata
18.00 1. + Henryka w 18 r. oraz Marię, Krzysztofa i Sławomira – of. rodzina
Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 

godz. 21.00
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

Piątek 7 stycznia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM
albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (1 J 3, 22 – 4, 6) Badajcie duchy, czy są z Boga

Psalm (Ps 2, 7-8. 10-12a (R.: por. 8a)) Dam Ci narody w Twoje posiadanie
Ewangelia (Mt 4, 12-17. 23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Wandę Andrzejczuk – of. rodzina Sokołowskich

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Teresę Jońską w 1 r. – of. mąż z dziećmi
3. + Roberta Wilczura w 1 r. i zmarłych rodziców z obu stron rodzi-

ny – of. mama
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
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Informacje o życiu parafii (2.01)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Jan Kargol

+ Jadwiga Chudzyńska
+ Sławomir Woźny 

Kościół synodalny. Komunia – uczestnictwo – misja (cz. 5)
– Katecheza przygotowana przez ks. dra Kamila Duszka

18.00 1. + Józefa Kościuszko – of. Elżbieta Woźniak
2. + Andrzeja w 2 r. i Zdzisława Marciniaków i zmarłych dziadków 

z obu stron rodziny – of. rodzina
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Całonocna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Sobota 8 stycznia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM

1. czytanie (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 3-4b. 7-8 (R.: por. 11))

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Ewangelia (Mk 6, 34-44) Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Adama Godlewskiego w 5 r. i zmarłych rodziców z obu stron 

rodziny
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka

2. + Franciszka w 34 r. i Mariannę Soczewków oraz zmarłych z obu 
stron rodziny – of. p. Michalscy

3. + Wiktora Wolgiemut w 5 r. – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. + Grażynę Norwę z racji urodzin

2. + Bożenę Zalewską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy po-
grzebu

3. + Albinę Księżopolską i zmarłych rodziców – of. rodzina
4. Poza parafią: + Leokadię Ornowską w 3 r. – of. córka Hanna

Niedziela 9 stycznia 2022 r.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

1. czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11) Przygotujcie drogę dla Pana
Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30 (R.: por. 1a))

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
2. czytanie (Tt 2, 11-14; 3, 4-7) Chrystus zbawił nas przez 

obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym
Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22) Chrzest Jezusa

7.00 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Arkadiusza z okazji imienin i Stanisławę Krasnodębskich, Jana, 

Stanisławę, Bogdana Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa 
Wasilewskich – of. p. Zdolińscy

8.30 1. + Tadeusza Banasiuka
2. + Natalię w 14r r., Ignacego, Wiesława Czarnockich oraz zmar-

łych z obu stron rodziny – of. rodzina Czarnockich
3. + Józefa i Michała – of. rodzina
4.+ Zdzisława i Stanisławę Sokołowskich w 39 r.

10.00 1. Dz.-bł. w 1 r. ślubu Pauli i Mariusza z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata wspólnego życia 
– of. szczęśliwi małżonkowie z parafii Bejdy

2. + Juliannę, Stanisława i Czesława Marciszewskich i za ich rodzi-
ców – of. rodzina Marciszewskich

3. + Jana Multana w 4 r. – of. żona
11.30 1. Dz.-bł. w intencji Zofii i Stanisława Szczepaników z racji 50 r. 

ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. córki z rodzinami

2. Dz.-bł. w 7 r. urodzin Józefa z prośbą o wstawiennictwo patrona 
św. Józefa

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Modlitwa z młodzieżą i za młodzież przed bierzmowaniem
16.30 1. Dz.-bł. o dar Ducha Świętego dla kandydatów do bierzmowania, 

ich rodziców i animatorów
18.00 1. + Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Mirosławę, Witolda, Dariu-

sza, zmarłych z rodziny Krupów i Kowalczyków
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

W Roku Pańskim 2021 w naszej parafii:
• 102 dzieci przyjęło chrzest święty,
• 131 dzieci po raz pierwszy spotkało Jezusa w Komunii Świętej,
• 80 młodych parafian otrzymało sakrament bierzmowania,
• 35 par zawarło sakramentalne małżeństwo,
• 115 osób odeszło do Pana.

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 2 stycznia: 
• Po Mszy Świętej o godz. 13.00 w kościele adoracja Jezusa z racji 

pierwszej niedzieli miesiąca, spotkanie z członkami Kół Żywego Ró-
żańca – katecheza i wymiana tajemnic różańcowych. 

• Dzieci i młodzież, którzy należą do Ruchu Światło-Życie, ministrantów 
i lektorów, zapraszamy na Mszę świętą w ich intencji o godz. 16.30.  
Po liturgii spotkanie świąteczne (opłatek) w dolnym kościele. 

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

 Q WTOREK 4 stycznia: 
• Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym ko-

ściele.
 Q ŚRODA 5 stycznia: pierwsza środa miesiąca

•	 Kult św. Józefa
17.00 – różaniec św. Józefa
17.45 – Nowenna do świętego Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-
cieli św. Józefa. Różaniec za małżeństwa i rodziny prowadzony przez 
Cristeros. 

Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
 Q CZWARTEK 6 stycznia: Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech 

Króli); pierwszy czwartek miesiąca
• Msze Święte będą sprawowane tak jak w każdą niedzie-

lę. W tym dniu mamy obowiązek udziału w Eucharystii  
i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Taca jest 
przeznaczona na działalność misyjną Kościoła. 

• Na zakończenie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie 
kredy i kadzidła. Ofiary składane przy tej okazji będą 
przeznaczone jako wsparcie funkcjonowania Oazy 
dzieci i młodzieży w naszej parafii, w tym na sfinan-
sowanie zakupu nowych strojów dla ministrantów, 
tzw. kardynałek. Młodzi pracowali nad przygotowa-
niem kredy i kadzidła przez kilka dni. 

• W parafii w czasie Mszy świętych przed południem będą 
rozdawane papierowe korony przydatne dla osób, które 
pójdą w Orszaku Trzech Króli. 

• Po Eucharystii o godz. 18.00 Godzina Święta i adoracja Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. 

• O godz. 20.00 modlitwa Nieszporów w dolnym kościele. 
 Q PIĄTEK 7 stycznia: pierwszy piątek miesiąca.

• Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. Na-
bożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach świętych  
o godz. 7.00 i 18.00. 

• Po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00 rozpocznie się całonocna 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Do północy adoracja prowa-
dzona przez różne grupy i wspólnoty – zapisy na godzinne dyżury wspól-
not w zakrystii. Od północy do godz. 6.00 w sobotę adoracja w ciszy.
 Q SOBOTA 8 stycznia: Mszą świętą o godz. 18.00 rozpocznie się po-

godny wieczór – bal dla młodzieży. Wydarzenie przeznaczone dla mło-
dzieży od klasy 7 SP. Koszt 20 zł. Więcej informacji u animatorów oazy. 

 Q NIEDZIELA 9 stycznia: Święto Chrztu Pańskiego kończące w liturgii 
Okres Narodzenia Pańskiego
• Po Mszy świętej o godz. 11.30 spotkanie opłatkowe wszystkich grup 

i wspólnot osób dorosłych działających w parafii w dolnym kościele.
•	 Spotkanie z młodzieżą przed bierzmowaniem z obu grup i z ich 

rodzicami w kościele o godz. 15.30 – rodzinne dziękczynienie z chrzest 
święty, poświęcenie medalików i błogosławieństwo kół różańcowych; 
o godz. 16.30 – Eucharystia w intencji kandydatów do bierzmowania, 
ich rodzin i animatorów; po liturgii spotkanie świąteczne – wspólne 
kolędowanie w dolnym kościele.

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
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Intencje modlitewne  
ŻYWEGO RÓŻAŃCA  
na styczeń-marzec 2022 r. 

Styczeń
O wychowanie do braterstwa
Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskrymina-

cji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją, uznało 
ich prawa i godność, wynikające z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.

Diecezjalna: O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzi-
nach i w naszych sercach. W intencji rządzących, aby sprawiedliwie i we-
dług prawa Bożego zarządzali państwem. 

Luty
Za siostry zakonne i kobiety konsekrowane
Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięczno-

ścią za ich misję i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na 
wyzwania naszych czasów. 

Diecezjalna: Za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia, wytrwałości i za-
ufania, a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu chorób. 

Marzec
O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki
Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze 

się angażowali przez modlitwę i działanie na rzecz obrony życia.
Diecezjalna: Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod 

troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia 
aż do naturalnej śmierci.

Szczęśliwego Nowego Roku!
Rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy. Jest to dla 
nas tradycyjnie okres podejmowania nowych  
decyzji i snucia planów na kolejny rok. Warto  
jednak jeszcze rozważyć i przemyśleć, czy to,  
co sobie postanawiamy będzie zgodne z planem 
Bożym na nasze życie? 

Nie jest to łatwe, ale my katolicy powinniśmy się głównie zatrosz-
czyć o to, by żyć i podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą. Trudne jest 
usłyszenie głosu Boga, ale czy niemożliwe?

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: A zatem proszę was, bracia, przez 
miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu 
przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzo-
ru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście 
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co 
doskonałe. (Rz 12, 1-2). 

Jasno w tych słowach jest powiedziane, że sposobem na poznanie woli 
Boga jest rozumna służba Boża. Żeby już całkiem rozjaśnić o co trzeba 
zabiegać potrzebujemy Ducha Świętego. On to bowiem odnawia nam 
umysł, daje trzeźwe myślenie, aby nasz umysł nie był zmącony różnego 
rodzaju nowinkami. Nie chodzi tutaj o to, że nowinki i wynalazki są złe, 
ale trzeba być czujnym, by nasze myślenie nie było zakłócone np. emocjo-
nalnym przywiązaniem, poprzez które pędzimy na oślep od jednej przy-
jemności do drugiej, wikłając się w niezdrowe i grzeszne relacje. Wola 
Boża jak mówi św. Paweł to coś dobrego, a więc nie może być pomieszane 
ze złem. Rozpoznanie dobra i zła przychodzi nam w głosie sumienia. Nie 
zagłuszajmy go infantylnymi usprawiedliwieniami.

Św. Paweł podpowiada nam, że wola Boża to coś przyjemnego, a więc 
mamy się tak zachowywać, żeby Bogu sprawić przyjemność. Można jed-
nak czynić dobro i zachowywać się poprawnie, ale robić to wszystko ze 
smutkiem i jawnie okazywanym udręczeniem. Czy to będzie przyjemne 
Bogu? Nie, postępowanie i odpowiedzialność za nasze czyny mają wy-
pływać z naszego serca, z naszego wewnętrznego przekonania i potrze-
by. Wówczas nasze życie będzie przepojone nieustającym uwielbieniem 
naszego Boga i stanie się miłe i przyjemne. 

Wolą Bożą, według słów św. Pawła będzie również nasza doskonałość. 
Czy to oznacza, że tylko perfekcjoniści mogą spełnić wolę Bożą? Oczywi-
ście, że nie. Przez to, co doskonałe należy rozumieć rozeznanie tego, co 
mamy robić w swoim życiu, w relacji do swoich możliwości, do tego, co 
najbardziej odpowiada naszym zdolnościom, talentom, ale i ogranicze-
niom. Trzeba więc przede wszystkim poznać siebie, być świadomym swo-
ich mocnych i słabych stron. Słabe strony jednak trzeba wzmocnić i prosić 
Pana Jezusa o umocnienie. Jak opisuje św. Paweł w 2 Liście do Koryntian, 
że kiedy prosił Pana, żeby od niego odszedł, bo jest słaby, Pan powiedział 
do niego: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” 
(2 Kor 12, 9). A więc nie bójmy się! Nasz Bóg stwarza nas mocnymi na-
rzędziami, miłymi i doskonałymi, oby tylko łaska Jego nie opuszczała nas. 
Trzeba prosić o łaskę bycia narzędziem w ręku Boga, a wtedy wszystko, co 
uczynimy i powiemy będzie wypełnieniem woli Bożej. 

Bóg naprawdę ma plan na twoje życie! Chce, abyś był szczęśliwy! Cho-
dzi o to, aby po pierwsze czynić to, co mieści się w ramach dobra wyzna-
czonego przez Boże przykazania. A po drugie, aby czynić to z pasją, aby 
realizować swoje marzenia i najgłębsze pragnienia, aby wykorzystywać 
swoje talenty. Jeśli istnieją jakieś ograniczenia, weź je pod uwagę. Ma 
być to zdrowy kompromis pomiędzy marzeniami, a realnymi możliwo-
ściami. To, czego nie jesteś w stanie zrealizować, oddaj Bogu jako swoją 
ofiarę, a On wynagrodzi ci to stukrotnie! 

I to jest Boży plan na twoje życie! Realizując swoje plany, zamierze-
nia z Bogiem na pierwszym miejscu, pewnego dnia zapytasz Pana, czy 
realizujesz Jego plan na twoje życie, na pewno odpowie, że jest to dobra 
droga, najlepsza ze wszystkich dróg, którą mogłeś pójść!

Na ten Nowy Rok 2022 życzmy sobie, by naszym pragnieniem było 
podążanie drogą, którą nam wyznaczył Pan Bóg, a realizacja Jego planu 
na nasze życie przynosiła nam niezmierzone szczęście i radość dnia co-
dziennego! (G.Ł-K)

Błogosławieni Męczennicy  
z Podlasia (cz. 8)

Kolejnym męczennikiem, którego postać przybli-
żamy jest błogosławiony Jan Andrzejuk. Urodził się 
we wsi Derło dnia 9 kwietnia 1848 roku. O jego naj-
wcześniejszym okresie życia nie mamy wiadomości. 
Wiemy natomiast, że był osobą inteligentną. Umiał 
pisać i czytać. Podobnie jak błogosławiony Michał 
Wawryszuk, Jan był pod wielkim wpływem Pawła 
Pikuły, mieszkańca Derła, będącego lokalnym auto-
rytetem, który rozbudzał wśród sąsiadów i innych 
mieszkańców wioski oraz całej parafii wiarę i miłość 
do Boga i Ojczyzny. Jan był szczęśliwym mężem i oj-
cem, ożeniony z Maryną, miał dwóch synów, których przykładnie wycho-
wywał. Mimo obowiązków rodzinnych i zawodowych znajdował czas na 
osobisty rozwój duchowy i zaangażowanie w życie Kościoła. W parafii służył 
wspólnocie swoim śpiewem, pełnił funkcję kantora. Tym samym był blisko 
spraw parafialnych, a roztropność, którą się odznaczał sprawiała że dobrze, 
lepiej niż inni, wyczuwał zbliżające się niebezpieczeństwo. Wybierając się 
24 stycznia 1874 roku do Pratulina, aby z innymi bronić ukochanej świątyni, 
żegnał się z rodziną tak, jakby miał się z nią nigdy więcej nie zobaczyć. I rze-
czywiście było to jego ostatnie pożegnanie. W tym dniu został śmiertelnie 
postrzelony przy kościele. Rannego przewieziono do domu w Derle, gdzie 
niebawem na oczach żony i dwóch synów zmarł. Miał 26 lat. Wierny chrze-
ścijańskiemu sumieniu nie zawahał się ani przez chwilę, by oddać życie 
w obronie prawdziwej wiary. 

Modlitwa do błogosławionego Jana 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Janowi dałeś udział 

w męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali jego 
męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.         Cdn. (AZ)
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ZERWANE ZARĘCZYNY

W Nowy Rok spotykają się dwie koleżanki:
 – To kiedy wasz ślub? Pewnie już niedługo?
 – Wiesz, jednak zerwaliśmy z Kazikiem…
 – Jak to? Przecież mówiłaś, że on ma „to coś”.
 – No miał, ale już wszystko wydaliśmy!
WDZIĘCZNOŚĆ
Córka w domu rozmawia z matką i głaszcze psa:
 – Wiesz, mamo, przez cały miesiąc pomagałam 
Kaśce w przygotowaniu do egzaminu, a ona na-
wet nie podziękowała.
 – Tak bywa, Aniu. Pies, którego karmisz okazuje 
ci więcej wdzięczności, niż niektórzy ludzie, któ-
rym pomagasz.
ZATRZYMAĆ CZAS
Dwie dojrzałe koleżanki idą przez ośnieżony park 
i snują wspomnienia:
 – Pamiętasz, jak tu biegałyśmy i bawiłyśmy się 
w piaskownicy?
 – Ja też wspominam tamte czasy stare, żałuje, że 
wtedy nie stanął zegarek.
CUKIERKI
W Nowy Rok spotykają się przy kościele dwaj 
koledzy:
– Co ty jesteś taki blady?
– Przeżyłem traumę. Wczoraj przed północą 
siadłem sam w kuchni i spokojnie zacząłem jeść 
cukierki. Wtedy weszła moja mama i zapytała, 
czemu wyżeram jej tabletki do zmywarki. Myśla-
łem, że umrę od tego świństwa.
ZEBRANIE
W Nowy Rok dawny działacz partyjny spotyka 
swego kolegę. Kolega pyta:
– Jak spędziłeś „Sylwestra”?
– W domu, sam siadłem przy flaszce i postanowi-
łem zebrać myśli…
– I co?
– Wyobraź sobie, ani jedna myśl nie przyszła na 
zebranie!
KOBIECY SZCZEGÓŁ
W sobotę noworoczną młoda para bierze ślub  
w kościele. W weselnej sali młody małżonek za-
uważa, że jego żona jest smutna. Pyta ją więc:
– Kochanie coś się stało, coś ci dolega, czy może 
jakieś złe myśli przychodzą ci do głowy?
– Nie, nic ważnego. Tylko jak staliśmy przy ołta-
rzu nie spodobał mi się twój ton głosu, w jakim 
wypowiedziałeś „ślubuję ci miłość”.
WYROZUMIAŁOŚĆ
W pracy rozmawiają dwaj koledzy:
 – Wyobraź sobie, że wczoraj w ciemnej ulicy 
napadł mnie bandzior i wrzeszczał: „pieniądze, 
albo życie”!
 – I co, wybroniłeś się?
 – Mówię mu: „Chłopie, jakie pieniądze, jakie ży-
cie? Ja mam żonę, córki i teściową”.
 – Co on na to?
 – Przytulił mnie i długo razem płakaliśmy.

Dzieje się w parafii 
OAZA MODLITWY w Łukowie w dniach 17-19 grudnia 2021 r. „Słuchanie słowa Bożego 

razem z Maryją” w Domu Moria. W tych rekolekcjach wzięło udział 40 osób, w większości 
byli to ludzie młodzi. Poniżej kolejne świadectwa niektórych uczestników oazy. 

Róża: Oaza modlitwy  to piękny czas  na wyciszenie  i rozmodlenie, na zanurzenie się w Słowie 
Bożym z Maryją,  czas adoracji i uwielbienia Boga. Czas bycia z  drugim człowiekiem, to po prostu 
czas na zatrzymanie, posłuchanie Boga. W czasie rekolekcji doświadczyłam dobra, pokoju i światła, 
dzięki  któremu  zrozumiałam lepiej siebie, swoje życie i najbliższych. Dziękuję Bogu za dary i łaski 
którymi mnie  obdarzył, za tę wielką Miłość, która przyszła na świat.

Jacek: Oaza modlitwy stała się punktem zwrotnym w moim życiu. Jadąc do Łukowa niczego 
się nie spodziewałem. Jezus podczas tych rekolekcji zmienił moje serce. Praca, którą wcześniej po-
strzegałem jako przykry obowiązek, teraz przeżywana jako dar od Pana Boga jest dla mnie źródłem 
radości. W trakcie oazy modlitwy usłyszałem wiele trudnych słów od Pana Boga. Najtrudniejsze do 
przyjęcia było zdanie: „Boże powołanie jest nieodwołalne” wygłoszone podczas homilii przez ks. Ire-
neusza. Zmierzenie się z wymogami Słowa Bożego przyprowadziło mnie do odkrycia wzoru w Ma-
ryi, która doskonale przyjęła Słowo Boże do swojego serca. Dostrzegłem rolę Niepokalanej w Ko-
ściele. Maryja jest żywym Tabernakulum - przynosi Jezusa każdemu człowiekowi, który otwiera się 
na Boże łaski. Tak stało się ze mną, otworzyłem drzwi Chrystusowi, jak Maryja wypowiadając swoje 
fiat, i stał się cud - zacząłem kochać Boga i ludzi miłością czystą.
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna.
W czasie wizyty duszpasterskiej sprawy wymagające obecności kapłana  

załatwiamy po Mszy świętej o godz. 7.00.

Świętowanie Bożego Narodzenia w naszym kościele rozpoczęliśmy Godziną Czytań o godz. 
23.15. Śpiew psalmów i słuchanie Bożych słów przygotowały nas do Pasterki – uroczystej Mszy 
świętej o północy. Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Sławomir Olopiak. Na liturgii licznie 
zgromadzili się parafianie i goście, w tym członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza. W przeżywaniu 
radości z Narodzin Jezusa bardzo pomocny był śpiew kolęd razem z Chórem Parafialnym Lilia. 
Dziękujemy wszystkim za obecność, modlitwę i wszelkie zaangażowanie. Dziękujemy osobom, 
które przygotowały szopkę i ubrały choinki. 

(opr. xHD)


