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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Zapal w nas, Panie,  
ogień Twej miłości
Rozważania do Ewangelii  
w Święto Chrztu Pańskiego (9 stycznia)

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
DLACZEGO JEZUS PRZYJĄŁ CHRZEST?  

(Łk 3, 15-16. 21-22) 
Chrzest Jana był oczyszczeniem z grzechów, 

spowiedzią, odrzuceniem dotychczasowego ży-
cia. Dlaczego wiec Jezus przyjął chrzest? Zrobił 
to w moim i twoim imieniu, wziął na siebie nasze 
winy i zaniósł je do Jordanu (woda – symbol śmier-
ci). W całkowitym posłuszeństwie Ojcu przyjął na 
siebie jarzmo i zgodził się umrzeć za grzechy całej 
ludzkości, jak cierpiący Sługa Pana (Iz 53,4-6). Często 
jest nam trudno przyznać się do winy, do popełnio-
nego błędu. Czy patrzymy wówczas na Jezusa, który 
dobrowolnie przyjmuje za nas krzyż?

Chrzest, który przyjmuje Jezus jest więc znakiem 
Jego męczeńskiej śmierci (zanurzenie w wodzie), 
ale i zmartwychwstania (wynurzenie). Zmartwych-
wstanie potwierdzają też słowa samego Boga Ojca: 
Tyś jest mój syn umiłowany w Tobie mam upodobanie. 
Czy wierzysz, że Jezus przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie wyzwolił cię z twoich grzechów, że 
jesteś uniewinniony? Co więcej, Bóg do ciebie i do 
każdego z nas mówi: w tobie mam upodobanie, bo 
zostałeś ukochany przez Boga!

Jezus przyjął chrzest modląc się. Zarówno w tej 
modlitwie jak i pełnych miłości słowach Boga Tyś 
jest mój syn umiłowany... widać mocną więź między 
Jezusem a Ojcem. Jezus rozmawia z Bogiem twa-
rzą w twarz. Ta wspólnota z Ojcem (jak pisze Bene-
dykt XVI w „Jezusie z Nazaretu”) jest „centrum Jego 
osobowości”. I właśnie tę więź objawia nam chrzest 
Jezusa. Tego samego pragnie dla nas Bóg, to było 
celem przyjścia Jezusa na ziemię! A czy twoje życie 
jest relacją z Bogiem? Czy źródłem twojego działania 
decyzji jest spotkanie z Bogiem na modlitwie?

Naz y wamy się chrześci janami,  a  więc 
chrzest jest dla nas bardzo istotny. Jest on wej-
ściem w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Czy zda-
jesz sobie sprawę z tego, co to znaczy? Czy rzeczy-
wiście jesteś zdecydowany by umrzeć dla siebie, aby 
mógł w tobie żyć Chrystus?                            [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty 
podczas chrztu Chrystusa w Jordanie uroczyście ogło-
siłeś, że Ten, na którego zstąpił Duch Święty, jest Two-
im umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane 
dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze 
trwały w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. (xIJ)

Święty Łukasz Ewangelista podaje, że lud 
oczekiwał z napięciem, że ludzie chcieli spotkać 
się z Mesjaszem, że podejmowali wysiłek jak 
najlepszego przygotowania serc. Na co lub na 
kogo dziś czeka lud ochrzczony? Do czego się 
przygotowujemy będąc ludźmi wierzącymi? 
Nasz chrzest odbył się dawno temu, a wiara 
jaka jest to każdy widzi u siebie i u sąsiadów. 
Możemy jednak w dalszym ciągu czekać na to, 
że Pan przyjdzie i objawi się jako mocniejszy 
od naszych lęków i słabości. Warto czekać 
na Pana, bo to On swoją łaską sprawia, że 
chrzest i wiara są żywe w nas, że duchowy 
ogień ciągle w nas płonie. 

Święty Jan Chrzciciel zapowiedział, że Me-
sjasz będzie nas chrzcił, czyli zanurzał w Du-
chu Świętym. Nie zdajemy sobie często spra-
wy z tego jak bardzo jest to nam potrzebne. 
Boimy się przyjścia Ducha Świętego, bo 
będzie się działo, bo Jego przyjście oznacza 
koniec z bylejakością przeżywania wiary. Jeśli 
chcesz otrzymać Ducha Świętego, wejdź w re-

lację przyjaźni z Chrystusem, który jako pełen 
Ducha daje Go chętnie swoim braciom i sio-
strom. Zdarza si e, że ktoś chce tylko sakra-
ment, najczęściej chrzest lub bierzmowanie, 
ale o Duchu Świętym nic nie wie, nie wzywa 
Go, nie pragnie. Przyjmujący bierzmowanie 
mówią bardzo pięknie: „Pragniemy, aby Duch 
Święty, którego otrzymamy umocnił nas do 
mężnego wyznawania wiary i do postępowa-
nia według jej zasad. Amen.” Realizację tego 
pragnienia widać u nielicznych odważnych, 
którzy nie poddają się modzie na radzenie so-
bie bez Boga i Kościoła.

Duch Święty zstąpił na Jezusa, by Go uzdol-
nić i posłać do misji głoszenia Ewangelii. Na 
nas zstępuje w tym samym celu. Jezus w cza-
sie modlitwy usłyszał, że Ojciec Go kocha, że 
jest umiłowanym Synem. Gdy się modlimy, 
gdy słuchamy słowa Bożego, gdy przyjmujemy 
sakramenty, mamy udział w tej samej miłości. 
Niebo nad nami jest otwarte, Bóg jest łaskawy, 
nie trzeba się bać nawrócenia. (xIJ) 

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nieskończona jest wartość człowieka, skoro nawet Bóg Człowiekiem. I po co? Po to, abym ja 
— ten ja, który nieraz tak źle o sobie myśli i który jeden wie, jaki naprawdę jest — był «jako 
bogowie». On stał się Człowiekiem, aby mnie przebóstwić. Przyszedł, aby być moim Przyjacie-
lem, Bratem, Towarzyszem mej ludzkiej doli, aby mnie zbawić, Sobą nakarmić i zaprowadzić 
do Ojca. Jaki ja jednak jestem ważny! Ale pomyślę, że ci, którzy mnie otaczają i wszyscy ludzie, 
przez wszystkie pokolenia ziemi są równie ważni jak ja. Bo On przyszedł dla nich wszyst-
kich i dla każdego z osobna, tak samo jak przyszedł do mnie. Skoro On przyszedł dla mnie, 
skoro On przyszedł dla każdego, jak nieskończona jest godność i wartość każdego człowie-
ka, dla którego sam Bóg stał się Człowiekiem, aby jego zbawić i przebóstwić. A ja myślałem 
— może podświadomie — pomimo skromnego mniemania, jakie mam o sobie, że jestem 
najważniejszy... To tamten jest najważniejszy, ten drugi, każdy spotkany na ulicy czy w tram-
waju, brat! Jutro już nie będę się rozpychał w tramwaju, nikogo nie potrącę, zrobię tamtemu 
miejsce, Jaki on jest ważny, jak oni wszyscy się liczą! Jak mogłem tego dotąd nie dostrzegać, 
nie zauważyć, nie rozumieć?!

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

On stał się Człowiekiem, aby mnie przebóstwić.
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Modlitwa wstawiennicza i spoczynek w Duchu Świętym
Z ks. Mariuszem Baranem rozmawia Edyta Zdunek

10 grudnia w naszym kościele odbyła się kolejna już Msza św. o uzdro-
wienie i uwolnienie. Jak zawsze, uczestniczyło w niej bardzo wielu wier-
nych z całej diecezji. Pierwszy raz wprowadzona została indywidualna 
modlitwa wstawiennicza nad każdym uczestnikiem adoracji. To moc-
ne i wyjątkowe przeżycie. O istotę tej modlitwy i spoczynek w Duchu 
Świętym, który często jej towarzyszy zapytaliśmy ks. Mariusza Barana 
– kapłana prowadzącego wszystkie nabożeństwa o uzdrowienie i uwol-
nienie w naszej parafii.

 Q Czym jest modlitwa wstawiennicza i jak powinna przebiegać?
 – Najistotniejszym elementem modlitwy wstawienniczej kapłana 

nad wiernym jest prośba do Trójcy Świętej, ze szczególnym wezwaniem 
do Ducha Świętego. Wstawiamy się u Pana Boga za konkretną osobą, na 
którą nakładamy ręce. Dlaczego akurat taki gest? Zgodnie z Ewangelią, 
Pan Jezus dał apostołom przed wniebowstąpieniem polecenie, by wła-
śnie przez nałożenie rąk uzdrawiali i wspierali wiernych. To gest, który 
występuje też przy sakramencie chrztu świętego, namaszczeniu chorych, 
bierzmowaniu, czy w momencie otrzymywania święceń kapłańskich. Na-
kładając ręce, mocą sakramentu kapłaństwa, modlimy się, prosząc Trójcę 
Świętą o interwencję w życiu konkretnej osoby.

 Q Czy jeśli kapłan, modląc się pomyli imię wiernego modlitwa 
traci na wartości?

 – Pomylenie imienia, czy nawet niewypowiedzenie go nie jest aż tak 
istotne. Pan Bóg jest wszechmogący i z pewnością wsłuchuje się w modli-
twę kapłana nad konkretną osobą, nawet jeśli to imię nie padnie.

 Q Ksiądz modląc się nad wiernym wypowiada wiele ważnych 
słów. Czy osoba, której dotyczy modlitwa wstawiennicza powinna 
słyszeć, co kapłan mówi?

 – To czy modlitwa jest słyszalna czy też nie, nie ma znaczenia dla jej 
ważności czy wartości. Nie ma też wpływu na jej owoce. Niemniej jed-
nak dobrze by było, żeby dana osoba słyszała, co kapłan mówi. Wtedy 
współpracuje z Panem Bogiem, zna treść modlitwy, wie, w jaki sposób 
kapłan prosi o pomoc Trójcę Świętą. Kiedy wierny słyszy, w pełni i bardziej 
świadomie uczestniczy w modlitwie, otwiera się na wypowiadane treści.

 Q  Modlitwie wstawienniczej często towarzyszy tzw. spoczynek 
w Duchu Świętym, który objawia się upadkiem, omdleniem, chwi-
lową utratą przytomności czy świadomości. Podczas ostatniego 
nabożeństwa ksiądz zasugerował wiernym, żeby nie poddawali 
się emocjom i świadomie włączyli w modlitwę. Ta sugestia oka-
zała się bardzo skuteczna, bo zaśnięcia w Duchu Świętym prak-
tycznie nie wystąpiły.

 – Moim zadaniem jest tak przygotować wiernych, by dobrze przeżyli 
modlitwę wstawienniczą i skupili się na tym, co istotne, a nie na emo-
cjach. Do tej pory uczestniczyłem w bardzo wielu modlitwach o uzdro-
wienie i uwolnienie. Współpracuję z wieloma kapłanami, którzy prowadzą 
tego typu nabożeństwa. Wymieniamy się doświadczeniami, dużo rozma-
wiamy. Jeden z księży prowadził badania nad spoczynkiem w Duchu Świę-

tym i okazało się, że w 80 procentach te upadki są wynikiem emocji. 
Istotą jest to, żeby włączyć rozum, skupić się na modlitwie, a emocje 
odstawić na bok. Oczywiście nie neguję całkowicie, że spoczynek w Du-
chu Świętym zależy wyłącznie od emocji. Nie należy jednak myśleć, że 
spoczynek w Duchu Świętym, czy jego brak ma świadczyć o wartości 
wiary czy prowadzonego życia duchowego. To jest zdecydowanie błędne 
myślenie.

 Q Czy ksiądz planuje powtórzyć nabożeństwo z modlitwą wsta-
wienniczą?

 – Tak, chociaż trudno mi jeszcze powiedzieć kiedy konkretnie. Jeśli 
będziemy robić nabożeństwo w kwietniu zostanie wprowadzony nowy 
element – krzyż, do którego każdy będzie mógł podejść z indywidualną 
modlitwą, prośbą o przebaczenie. Nabożeństwo będzie miało charakter 
pokutny, bo wypada w okresie wielkanocnym. Modlitwę wstawienniczą 
powtórzymy więc dopiero na jednym z kolejnych nabożeństw.

 Q  Najbliższa Msza święta o uzdrowienie i uwolnienie jest za-
planowana na 11 lutego?

 – Msza wypada w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, kiedy ob-
chodzimy Światowy Dzień Chorego. Wyjątkowo będzie odprawiona wcze-
śniej, bo o godz. 10.00. Dlaczego nastąpiła zmiana godziny? Chciałbym, 
żeby mogły na to nabożeństwo przyjść osoby starsze, bardziej schorowane, 
dla których wcześniejsza godzina jest bardziej odpowiednia. Będzie to Msza 
święta z namaszczeniem chorych. To bardzo istotny sakrament, który ma 
nas umocnić na ciele i duszy. Z sakramentu będzie mógł skorzystać każdy, 
kto takiego umocnienia potrzebuje w walce z różnego rodzaju schorzenia-
mi, czy przed operacjami lub zabiegami. Kiedyś błędnie namaszczenie cho-
rych było postrzegane jako sakrament, którego udziela się umierającym. 
To nie jest ostatnie namaszczenie, ale sakrament uzdrowienia. Zapraszam 
wszystkich, którzy potrzebują umocnienia.

Więcej szczegółów na temat najbliższej Mszy św. o uzdrowie-
nie i uwolnienie znajdziecie w jednym z kolejnych numerów 
„Opiekuna”. 

Kolejnym spośród trzynastu Męczenników z Pratulina jest błogosła-
wiony Bartłomiej Osypiuk. Urodził się w 1844 roku we wsi Bohukały 
należącej do parafii Pratulin, w której to parafii został ochrzczony. Był 
synem Wasyla i Marty z domu Kondraciuk. Jak większość mieszkańców, 
pracował na roli. Był człowiekiem prostym, ale uczciwym i roztropnym. 
Dlatego rodzina i sąsiedzi odnosili się do niego z szacunkiem. W rodzin-
nej wsi ożenił się z Natalią. Jego dojrzałość i odpowiedzialność pozwoliły 
mu na założenie szczęśliwej rodziny. Odznaczał się pracowitością i troską 
o dom. Był przykładnym mężem i ojcem dla ich dwojga dzieci. Był też 
człowiekiem głęboko wierzącym i każdej niedzieli uczestniczył w li-
turgii. Jest wiadomym, że zaangażował się jako pielgrzym w sprowa-
dzenie relikwii świętego Wiktora do pobliskiego Janowa Podlaskiego. 
Kiedy w styczniu 1874 roku sytuacja wokół cerkwi w Pratulinie zaczęła 
być niespokojna, wraz z innymi parafianami wielokrotnie pełnił w jej 

obronie straż. I był gotowy bronić jej do końca, 
aż do oddania swojego życia. Tak też się stało. 
Podczas ataku żołnierzy carskich 24 stycznia 
został śmiertelnie ranny. Bliscy zabrali go do 
domu w Bohukałach. Przed śmiercią wyznał, 
że jest szczęśliwy oddając swe życie za wiarę 
w Boga. Nie narzekał na ból i cierpienie. Umie-
rając modlił się za prześladowców. Zmarł tego 
samego dnia. Miał 30 lat.

Modlitwa do błogosławionego Bartłomieja 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Bartłomiejowi 

dałeś udział w męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale na-
śladowali jego męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu 
jedności Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.    Cdn. (AZ)

Błogosławieni Męczennicy z Podlasia (cz. 9)
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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 10 stycznia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Sm 1, 1-8) Niedola niepłodnej Anny
Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17. 18-19 (R.: por. 17a))

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną Albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów
6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską

2. + Maksyma Siwca – of. siostra
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka – of. żona Jadwiga

2. + Hannę Półtorak w 5 r. 
3. + Eugeniusza Dmowskiego w 12 r. i dziadków z obu stron ro-

dziny – of. córka
4. + Stanisława Michalaka w 21 r. – of. córka

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. + Jana, Leontynę, Eugeniusza, Henryka i Stanisława Celińskich, 

Annę, Antoniego i Zbigniewa Ostasów, Jadwigę Domańską oraz 
zmarłych dziadków z obu stron rodziny – of. Zenon Ostas

2. + Józefa i rodziców z obu stron rodziny 
3. Poza parafią: + Stanisława, Władysławę, Andrzeja, Józefę i Wie-

sława – of. Alina Bednarczyk
Wtorek 11 stycznia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Sm 1, 9-20) Narodzenie się Samuela

Psalm (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b))
Całym swym sercem raduję się w Panu

Ewangelia (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę
6.30 1. Gregorianka: + Gadomską Alinę

2. + Zdzisławę Myszkę – of. sąsiadka Stanisława
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka

2. + Reginę w 3 r., Józefę, Stanisława, Wacława Maliszkiewicz, 
Mariannę i Kazimierza Woźny – of. rodzina

3. + Tadeusza Jastrzębskiego – of. sąsiedzi
4. Dz.-bł. w intencji Zofii Skolimowskiej z prośbą o potrzebne łaski, 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. córki
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. + Jana, Janinę, Bogdana, Reginę, zmarłych z rodz. Koszewskich, 

Borkowskich i Jasińskich – of. Koszewscy
2. + Adelę Orzyłowską – of. pracownicy zakładu ,,Roma’’
3. Poza parafia: + Bronisławę Jakimiuk w r. śmierci oraz Józefa Ja-

kimiuk oraz zmarłych z rodziny – of. wnuczka
19.00 Spotkanie synodalne „Komunia – uczestnictwo – misja” i Nieszpory

Środa 12 stycznia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Sm 3, 1-10. 19-20) Powołanie Samuela
Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Ewangelia (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Jolantę Skłodowską – of. rodzina Skłodowskich

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Zdzisławę Myszka – of. siostry z KŻR ze Strzały
3. + Alfonsa, Janinę, Antoniego, Sewerynę, Florentyna, zmarłych 

z rodz. Domańskich i Kurowskich
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. + Wiesława w 3 r., rodziców z obu stron rodziny, Waldemara  
i Sławomira i zmarłych z rodz. Michalaków i Soszyńskich  
– of. żona Jadwiga z dziećmi i wnukami

II. + Andrzeja Starczewskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczest-
nicy pogrzebu

III. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodziny z prośbą o radość 
życia wiecznego – of. żona

18.00 IV. + Wiesława Walerczaka i zmarłych z rodzin o dar nieba – of. żona
V. + Zofię w 67 r. i zmarłych z rodz. Małków, Siankowskich i Szczy-

piorów oraz Jasia – of. córka Hala
VI. + Sabinę i Stanisława Krupa – of. uczestnicy pogrzebu
VII. + Tadeusza Perkowskiego w 3 msc. od śmierci – of. żona
VIII. + Klemensa Jasińskiego oraz zmarłych z rodz. Jasińskich i Wo-

łosów – of. siostra
IX. + Jana Kargol – of. sąsiad 
X. + Sławomira Woźnego – of. mieszkańcy ul Krótkiej i Łąkowej
XI. O łaskę przemiany serca dla Beaty i miłosierdzie Boże dla niej 

przez Serce Maryi do Jezusa
XII. + Jadwigę Chudzyńską – of. sąsiedzi z ul. Bema
XIII. O łaskę zdrowia dla Krystyny oraz światło i dary Ducha Świę-

tego dla lekarzy
XIV. + Kazimierę Kosiorek – of. prawnuki
XV. + Czesławę Jachimowicz – of. rodzina
2. + Alicję Szczygieł w 5 r. i rodziców z obu stron rodziny oraz Ar-

tura Szczygieł – of. mąż z córką i wnukami
3. + Zofię Frankowską – of. Michał Frankowski

Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części) 
Czwartek 13 stycznia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła

1. czytanie (1 Sm 4, 1b-11) Zdobycie Arki Przymierza przez Filistynów
Psalm (Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25 (R.: por. 27b))

Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie
Ewangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego

6.30 1. Gregorianka: + Gadomską Alinę
2. Dz.-bł. w 13 r. urodzin Adriana z prośbą o opiekę Matki Bożej, 

światło i dary Ducha Świętego – of. rodzina
3. Dz.-bł. w intencji Beaty z racji 50 r. urodzin z prośbą o potrzebne 

łaski i błogosławieństwo Boże – of. mama
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka

2. + Krystynę w 1 r., Lucjana i Janusza Bernaciaków – of. rodzina
3. + Alinę, Władysławę, Stanisława – of. Jadwiga Duk

17.30 1. Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Ro-
dziny z Nazaretu o łaskę zdrowia dla całej rodziny

2. + Zbigniewa w 4 r., Halinę i Tadeusza Lipiec – of. Elżbieta Kielak
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 14 stycznia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Sm 8, 4-7. 10-22a) Izraelici domagają się ustanowienia króla
Psalm (Ps 89 (88), 16-17. 18-19 (R.: por. 2a) Na wieki będę sławił łaski Pana

Ewangelia (Mk 2, 1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów
6.30 1.Gregorianka: + Alinę Gadomską

2. Dz.-bł. o łaskę wiary dla Patryka i Kaliny, łaskę zdrowia dla Alek-
sandry i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla rodziny – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Mieczysława Poszalskiego – of. żona z dziećmi
3. + Jolantę Skłodowską – of. rodzina Księżopolskich i Izdebskich
4. + Danutę Jastrzębską – of. Anna Rogowiec

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Dz.-bł. z okazji 34 r . urodzin Bartosza i Łukasza Bojanowskich z 

prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i wstawiennic-
two św. Józefa – of. mama

2. + Jana w 15 r. i Genowefę Grochowskich – of. córka
3. + Ryszarda Lada w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 15 stycznia 2022 r. 

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

1. czytanie (1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1) Namaszczenie Saula na króla
Psalm (Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 2a)) 

Król się weseli z Twej potęgi, Panie
Ewangelia (Mk 2, 13-17) Powołanie Mateusza
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Informacje o życiu parafii (9.01)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Kazimiera Kosiorek

+ Helena Kalenicka

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Jolantę Skłodowską – of. koleżanka

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Janinę i Franciszka
3. + Mariana Wyżywniaka w 22 r., zmarłych z rodz. Soszyńskich i 

Wyżywniaków – of. żona z dziećmi
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. + Józefa Kościesza w 30 dzień od pogrzebu – of. uczestnicy pogrzebu

2. + Stanisława Kołtuniaka w 37 r. 
3. + Mariana Kanię w 5 r. – of. żona
4. + Czesława Paczóskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
Niedziela 16 stycznia 2022 r. 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Iz 62, 1-5) Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Psalm (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3))
Pośród narodów głoście chwałę Pana

2. czytanie (1 Kor 12, 4-11) Różne dary Ducha Świętego
Ewangelia (J 2, 1-11) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. Jadwigę Żółkowską w 13 r. oraz Jana – of. córka

8.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Andrzeja i Marię Pawełczak – of. Elżbieta Dmowska
3. Dz.-bł. w intencji Antoniego Woźniakowskiego w 6 r. urodzin  

– of. rodzice
10.00 1. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Danuty z prośbą o opiekę Matki Bożej,  

św. Józefa oraz światło i dary Ducha Świętego
2. + Stanisławę, Stefana, Ryszarda Stańczuków, Hannę i Stefana 

Wymiatał i za dusze w czyśćcu cierpiące – of. Jadwiga Marci-
szewska

11.30 1. Dz.-bł. w intencji Jakuba Adamczyka w 13 r. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

2. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla Zuzi w 8 r. urodzin i Krzysia z okazji 12 r. urodzin 
– of. babcia

3. + Tadeusza Jastrzębskiego – of. najbliżsi sąsiedzi
13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie rodziców i dzieci z klas trzecich przygotowujących się do pierwszej 

Komunii Świętej
16.30 1.+ Zofię Frankowską – of. Karol Frankowski
18.00 1. + Zofię w 13 r., Józefa, Andrzeja, Roberta i Jerzego – of. rodzina
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

WIZYTA DUSZPASTERSKA, zwana „kolędą” w naszej parafii odbywa się  
w tym roku na zaproszenie. Kapłani w tym tygodniu odwiedzą parafian, 
którzy wcześniej złożyli zaproszenie. 
•	 10 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00: u. Batorego 5 i 7,  

ul. Jagiełły 13, 15, 17
•	 11 stycznia (wtorek) od godz. 16.00: ul. Jagiełły 19, 21, 23, 25
•	 12 stycznia (środa) od godz. 16.00: ul. Mieszka I 2, 4, 6, 8 
•	 13 stycznia (czwartek) od godz. 16.00: ul. Mieszka I 10, 14, 16, 18
•	 14 stycznia (piątek) od godz. 16.00: ul. Mieszka I 20, 22, 26,  

ul. Sokołowska 70, 80
•	 15 stycznia (sobota) od godz. 9.00: ul. Sokołowska 71, 75, 77, 79, 81, 

83, 84, 85, 87, 88, ul. Dolna
Najbardziej aktualny plan kolędy w całej parafii jest na stronie interneto-
wej parafii i na parafialnym Facebooku. W razie potrzeby prosimy dzwo-
nić: 500 636 490. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 9 stycznia: Święto Chrztu Pańskiego kończące 
w liturgii Okres Narodzenia Pańskiego. Jutro rozpoczynamy Okres Zwykły. 
•	 O godz. 9.45 modlitwa wypominkowa. O godz. 10.00 Msza świę-

ta za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach. 
•	 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 
za 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.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 11 stycznia: 

•	 Diecezjalny Zjazd Kolędników Misyjnych 2022
11 stycznia (wtorek) w Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach 
Serdecznie zapraszam Kolędników Misyjnych z Opiekunami.
W programie:
9.30 – recepcja w Sali wielofunkcyjnej przy kościele św. Józefa
10.00 – prezentacja grup z poszczególnych parafii
Świadectwo misjonarza z Peru, ks. Jana Miedzianowskiego
Program o Kazachstanie – alumni WSD
12.00 – Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa 

Kazimierza Gurdy
Po Mszy św. herbata i ciasto w sali pod kościołem. Proszę o krótką 

prezentację grupy Kolędników na spotkaniu.
Z szacunkiem – ks. Kazimierz Jóźwik

•	 SPOTKANIE SYNODALNE zakończone Nieszporami o godz. 
19.00 w dolnym kościele. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy 
chcą razem się modlić i dzielić swoim doświadczeniem Kościoła. 
 Q ŚRODA 12 stycznia: 

•	 Kult św. Józefa
17.00 – różaniec św. Józefa
17.45 – Nowenna do świętego Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych 
przez czcicieli św. Józefa. Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez  
Cristeros. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. 
Zapisy w zakrystii. 

 Q CZWARTEK 13 stycznia: 
•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. 
 Q NIEDZIELA 16 stycznia: 

•	 Spotkanie rodziców i dzieci z klas trzecich przygotowujących się 
do pierwszej Komunii Świętej rozpocznie się Mszą świętą o godz. 
13.00.

•	 Spotkanie formacyjne i modlitewne dla rodziców dzieci i mło-
dzieży chodzących na oazę oraz rodziców kandydatów, ministran-
tów i lektorów w dolnym kościele o godz. 19.00. Zapraszamy. 

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 Q „Ferie z Bogiem”: Wyjazd w góry na narty i nie tylko dla mło-
dzieży jest planowany w dniach 7 -12 lutego br. Informacji udziela 
ks. Ireneusz. 
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Bp Grzegorz Suchodolski  
o młodzieży w Kościele

 Q Tomasz Królak (KAI): Kolejne badania, krajowe i międzynarodowe, 
pokazują, że coraz więcej Polaków, zwłaszcza najmłodszych, deklaruje 
niewiarę i nie praktykuje. W ostatnich latach nastąpiło jakieś potężne 
tąpnięcie. Zastanawiam się, czy przygotowując ponad pięć lat temu 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie przypuszczał Ksiądz Biskup,  
że coś takiego wisi w powietrzu?

Bp Grzegorz Suchodolski: – Dla mnie tamte Światowe Dni Młodzieży, 
jeśli chodzi o udział polskiej młodzieży, były już pierwszym, bardzo niepoko-
jącym, by nie powiedzieć negatywnym, sygnałem. Spodziewaliśmy się w Kra-
kowie obecności dziesiątek, a nawet setek tysięcy młodych Polaków. Mam na 
myśli cały bogaty, tygodniowy program ŚDM. Okazało się jednak, że nie było 
aż tak wielu chętnych do uczestniczenia w programie katechetycznym, w spo-
tkaniach z biskupami.

Młodzi byli raczej zainteresowani wydarzeniami centralnymi i spotka-
niem z papieżem. Co do programu na Campus Misericordiae pod Wieliczką, to 
także okazało się, że zdecydowana większość tych, na których liczyliśmy, zosta-
ła w domach. Czy to było wydarzenie dla nich za drogie, czy już mało znaczą-
ce? Ciągle zadaję sobie to pytanie. Nie udało nam się obniżyć ceny dla polskiej 
młodzieży i wydanie 200 euro za tygodniowy pobyt w Krakowie już wtedy 
uważałem za zbyt wygórowane, ale mimo podjętych starań i strona watykań-
ska, i Komitet krakowski nie obniżyli tej ceny. I tym bardziej żal, bo od strony 
merytorycznej i programowej krakowskie Światowe Dni Młodzieży uważam za 
jedne z najlepszych w historii.

Młodzież została w domu i wydaje mi się, że wtedy straciliśmy wielką 
szansę na to, żeby pokazać młodym Polakom Kościół powszechny z papie-
żem i z młodymi z całego świata. Oczywiście nie dlatego później zrezygno-
wałem z funkcji dyrektora Krajowego Biura ŚDM, bo ta decyzja była podjęta 
już wcześniej, niemniej był to dla mnie bardzo trudny moment. Odczułem,  
że niestety ponieśliśmy duszpasterską porażkę.

 Q KAI: Choć wtedy, a właściwie nigdy dotąd, nie mówiło się  
o tym tak, jak to teraz Ksiądz Biskup ujmuje…

– Trudno mi wówczas było być, tak na żywo, recenzentem wydarzenia, któ-
re koordynowałem. Ale to, że w Krakowie było zdecydowanie mniej polskiej 
młodzieży, niż spodziewałem się trzy lata wcześniej, gdy ogłaszano Polskę 
miejscem kolejnych ŚDM, było dla mnie czymś bardzo znaczącym.

Potem zobaczyliśmy, że “posypały” się także grupy, które przygotowywały 
Dni w Diecezjach, poszczególne sekcje w duszpasterstwach diecezjalnych, na-
wet te, które działały prężnie. To pokazuje, że młodzież lubi działać na projek-
tach, eventowo. Projekt się kończy i młodzież go zostawia czekając na następne 
zaproszenie. A tych, swoją drogą, też zabrakło.

 Q KAI: I coś zaczęło się właśnie, „sypać”. Z badań amerykańskiego 
instytutu Pew Research Center wynika, że Polska przy najwyższym 
współczynniku zadeklarowanych katolików w Europie (87 proc.) zaj-
muje jednocześnie pierwsze miejsce w świecie, jeżeli chodzi o tempo 
sekularyzacji młodzieży i ludzi młodych (18-39 lat).

– Przede wszystkim w młodym pokoleniu „sypnęła” się praktyka wiary. To wi-
dać wyraźnie, gdy wychodzimy z czasu pandemii: nawet gdy wracają starsi (choć 
też nie wszyscy), to młodzież nie wraca. Najbardziej niewidocznymi dzisiaj gru-
pami na niedzielnych mszach są dzieci i młodzież. Tych grup po prostu nie mamy.

 Q KAI: Co potwierdzają też najnowsze badania CBOS. W 2021 roku 
regularny kontakt z Kościołem ma zdecydowana mniejszość millenial-
sów (urodzeni 1980-1996) i najmłodszych (urodzeni w 1997 i później). 
Około jedna trzecia w tych grupach nie ma żadnego kontaktu z Ko-
ściołem.

– Badania CBOS pokazują prawdę. Nastąpiła bardzo wyraźna polaryzacja: na 
tych, którzy są wierzący, także głęboko, jak członkowie Ruchu Światło Życie czy 
KSM, ale w skali kraju mówimy zaledwie o dziesiątkach, a nie setkach tysięcy 
młodych, oraz na tych, którzy, zwłaszcza po bierzmowaniu, z Kościołem „zerwali”.

Załamały się także duszpasterstwa akademickie. Mamy do czynienia z nowym 
stylem studiowania: dziś młody człowiek nie ma czasu na coś, co kiedyś było istot-
ną częścią całej jego drogi formacyjnej i intelektualnej. Niegdyś duszpasterstwa 
akademickie nobilitowały, podobnie, jak po okresie studiów, aktywność w Klu-
bach Inteligencji Katolickiej czy Akcji Katolickiej. Obecnie duszpasterstwa akade-
mickie są dla tych, którzy sobie życiowo „nie radzą”. To jest może trochę drastycz-
ne i nieco krzywdzące dla osób, które tam są, bo ich motywy są różne, niemniej 
wielu studentów uważa, że w ogóle nie potrzebuje Kościoła, religii, wiary, że 
sobie sami „poradzą” w życiu.

Chwytają jeden kierunek, potem drugi, korzystają z Erazmusa i innych za-
granicznych wyjazdów. W międzyczasie łapią pracę, albo i dwie, i ustawiają 
sobie życie z kimś drugim, niekoniecznie sakramentalne.

Wszystko to pokazuje, że młody człowiek już nie potrzebuje dla swojego 
życia żadnych wartości religijnych, duchowych, a przede wszystkim nie po-
trzebuje instytucji, która wskazywałaby mu drogę. Uważa, że jest wolny, i sam 
chce być wyłącznym reżyserem swojego życia.

Ten nikły procent studentów, którzy korzystają z duszpasterstw akademickich, 
dzisiaj już ginie. To już nie jest nawet jakaś reprezentatywna cząstka społeczności 
akademickiej. Tak jak jeszcze 20 czy 30 lat temu spotkania duszpasterstw akade-
mickich czy rekolekcje gromadziły po kilkaset osób, tak teraz są to bardziej roz-
mowy indywidualne, nie zawsze przy tym jest też spowiedź, bo często występuje 
jakaś przeszkoda do otrzymania rozgrzeszenia. Dziś to jest bardziej poradnictwo 
życiowe, w formule rozmowy twarzą w twarz, pojedynczo.

Duszpasterze studentów ciągle są mianowani, próbują robić tyle, ile się da, 
ale często jest to już praca „jeden na jeden”. Kiedy się ktoś pogubi, rozsypie, 
dopadnie go depresja czy jakieś inne trudności życiowe, wtedy odnajduje dusz-
pasterza.

Przyzwyczailiśmy się do kościoła, parafii, gdzie mamy biura parafialne i kan-
celarie, a dziś trzeba by jeszcze w ten przyparafialny kompleks wpisać rozmów-
nicę. Indywidualna rozmowa staje się nowym narzędziem duszpasterskim.

 Q KAI: Można by powiedzieć, że to dobrze, bo w Kościele w Polsce 
zbyt długo trwało myślenie o wiernych w kategoriach masy, a nie licz-
by pojedynczej. Szkoda natomiast o tyle, że indywidualizacja duszpa-
sterstwa nie jest efektem duszpasterskiej strategii lecz kryzysu wiary.

– I to nas boli i zastanawia. Wydaje mi się, że odpowiedzią na taką sytuację 
jest jednak przeorganizowanie całej struktury parafialnej. „Wyprowadzając”  
30 lat temu katechezę do szkół zrezygnowaliśmy z posiadania tego zaple-
cza w postaci sal katechetycznych czy oratoriów przyparafialnych.

 Q KAI: Powrócimy do kwestii katechezy i lekcji religii, ale chciał-
bym teraz zapytać o przyczyny, dla których młodzi Polacy od-
chodzą od praktyk religijnych i deklarowania wiary. W analizie 
CBOS czytamy, że trudno jednoznacznie przypisywać to zjawisko 
określonym wydarzeniom, takim jak przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej (2004), śmierć Jana Pawła II (2005), gorąco dyskuto-
wana kwestia dopuszczalności aborcji (od 2016 roku), czy skan-
dale pedofilskie w Kościele. Być może zadecydował któryś z tych 
czynników, a może wszystkie razem, a może jeszcze jakiś inny.  
A zdaniem Księdza Biskupa?

– Według mnie są dwa czynniki, o kolejności można dyskutować: brak 
doświadczenia żywej wiary w najbliższej przestrzeni rodzinnej oraz moralna 
słabość i niezdany egzamin wizerunkowy instytucji Kościoła.

A więc, po pierwsze: inaczej już funkcjonuje dom rodzinny. Dom jako ducho-
wy fundament przekazu wiary dziś już po prostu nie istnieje. Dorosłe pokolenie 
nie „rodzi” młodego pokolenia do wiary. Najmłodsze pokolenie nie doświadczyło 
domowego Kościoła. Być może czynniki, o których pan wspomniał cytując CBOS, 
oddziałały na rodziców i ich odmieniły, a młodzi weszli w tę przestrzeń duchowej 
pustki swoich rodziców, dziś czterdziesto – czy czterdziestokilkulatków?

Zmierzch chrześcijaństwa domowego to jedna z bardzo ważnych przyczyn 
obecnej sytuacji młodych. Jeszcze ich rodzice, wychowani w dawnej tradycji ka-
tolickiej, nie wyobrażają sobie, by ich dzieci nie poszły do bierzmowania czy nie 
wzięły ślubu kościelnego. W rodzicach jest takie pragnienie, i gdy nadchodzą 
te ważne momenty w życiu ich dzieci, mocno je dopingują, a niekiedy spiera-
ją z nimi przekonując, żeby do tych sakramentów przystąpiły. Ale ci młodzi są 
już wypłukani z wiary, tej naturalnej drogi do sakramentów.

Drugą przyczyną jest słabość moralna duchownych i świeckich członków 
Kościoła, a także negatywny obraz instytucji kościelnej, prezentowany zarów-
no w mediach i portalach społecznościowych, jak też w codziennym środowi-
sku życia i starszych i młodszych Polaków: dziś mało gdzie mówi się o Kościele 
dobrze. (CDN) Źródło: www.ekai.pl

(cz. 1)
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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. (opr. xHD)

Uczestnicy towarzyskiego spotkania opowiadają 
o swoich kosztownych wycieczkach do egzotycz-
nych krajów. Młoda dziewczyna na to:
 – Nie chwalę się drogimi wycieczkami, ale wła-
śnie ja też wróciłam z drogiego wyjazdu. Tanko-
wałam do pełna na stacji benzynowej!
URLOP
W supermarkecie spotykają się dwaj koledzy:
 – Cześć, co tam u ciebie słychać?
 – Na urlop się wybieram.
 – A tak z żoną, czy żeby odpocząć?
ZABAWA
Podczas karnawałowej zabawy mało trzeźwy 
mężczyzna siedzi w kącie bardzo smutny. Pod-
chodzi do niego kolega i pyta:
 – Marian, co się stało?
 – Doszedłem dziś do wniosku, że moja żona 
mnie zdradzała.
 – To nie możliwe. Ona jest porządną kobietą. 
Skąd ci przyszły takie głupie myśli do głowy?
 – Bo patrzę na moje dzieci: są takie ładne, dobre 
i mądre. A ja? Lepiej nie mówić!
20 POKOLEŃ
Na cmentarzu kończą się obrzędy pogrzebowe  
i wszyscy powoli się rozchodzą. Babcia Honoratka, 
która uczestniczyła w pogrzebie mówi do rodziny:
 – Jak umrę, na moim grobie nie stawiajcie zni-
czy i plastikowych wiązanek. Są psu na budę!
 – Dlaczego, babciu, są takie ładne, kolorowe.
 – Za to plastik z nich zostanie waszym dzieciom 
i wnukom na 20 pokoleń.
JUŻ NIE „W ZWIĄZKU”
Rozdygotana dziewczyna przychodzi do domu. 
Ojciec pyta:
 – Co się stało?
 – W końcu po trzech latach ostatecznie zerwa-
łam z moim chłopakiem.
– No, pięknie! I z kim ja teraz będę jeździł na ryby?
CHŁOP ZWANY MĘŻEM
W domu starsza dziewczyna narzeka na cały 
świat. Dziadek do niej:
 – Marudzisz! Chyba ci chłopa brak! Wyjdź w koń-
cu za mąż.
 – Nie, dziadku. W moim życiu jest wielu męż-
czyzn: jem Grześka i Pawełka (batoniki), piję Ku-
busia (soczek), zmywam naczynia z Ludwikiem 
(płyn do mycia naczyń), mam pilota (od TV) pod 
ręką, a na dodatek sypiam z Jaśkiem pod głową!
SMAK I ZAPACH
Przy karnawałowym stole rodzina snuje letnie 
wspomnienia:
 – Pamiętacie to uczucie, gdy leciała wam ślinka 
już na sam zapach grillowanej karkówki?
 – Ciekawe, czy weganie mają coś takiego, gdy 
wychodzą z domu na świeżo skoszony trawnik?
ROZUM
Dziecko stawia ojcu pytanie:
 – Tato, czy Pan Bóg wszystkim daje jednakowy 
rozum?
 – Tak, synku, tylko nie wszyscy chcą zdobyć do 
niego instrukcję obsługi.

Do świętej przystępuję służby
Od kandydata poprzez stopnie mini-

stranckie do lektora 
W parafii mamy wielu chłopaków, którzy 

chętnie służą Bogu przy ołtarzu. Zostają mini-
strantami, bo chcą być blisko Boga, bo kocha-
ją Pana Jezusa, bo ich ojciec czy starszy brat 
służył, bo rodzice pragną, bo to dobre przy-
gotowanie do pierwszej Komunii Świętej czy 
bierzmowania, bo koledzy już są, bo można się 
spotkać w kościele, bo są różne wydarzenia we 
wspólnocie, bo jest „fajnie”. Ministranci różnią 
się wiekiem, stażem i stopniem „awansu”. Po-
niżej krótki przewodnik ze zdjęciami.

Kandydat. Można się 
zgłosić już w klasie drugiej. 
Najczęściej jednak chłopcy 
zgłaszają się w czasie przygo-
towań do Pierwszej Komunii 
Świętej, czyli w klasie trze-
ciej. Kandydat nosi szarfę. 
Gdy ktoś zgłasza się później, 
np. w klasie szóstej, otrzymuje komżę i nie musi 
„chodzić w szarfie”.

Ministrant młodszy, 
czyli choralista (klasa 4 i 5 lub 
później). Nosi komżę. Może 
również służyć w stroju 
pierwszokomunijnym. W kla-
sie 5 przygotowuje się do 
błogosławieństwa na mini-
stranta światła. 

M i n i s t r a n t 
starszy (klasy 6, 
7 i 8). Nosi komżę 
oraz tzw. kardynał-
kę, czyli peleryn-
kę i tunikę w kolo-
rze dnia. W klasie 
6 przygotowuje się 
do bycia ministran-
tem księgi, w klasie 
7 trwa przygotowanie do pełnienia funkcji mi-
nistranta ołtarza. W klasie 8 odbywa się kurs 
lektorski. 

Lektor, czyli mi-
nistrant słowa Boże-
go, otrzymał błogo-
sławieństwo i wła-
ściwy sobie strój 
– albę. Błogosła-
wieństwo udzielane 
jest, gdy ministrant 
kończy klasę 8 lub 
później, w zależ-
ności od rozwoju 
wiary i umiejętności niezbędnych w posłudze 
czytania słowa Bożego. 

Do służby Bożej można się zgłosić się w cią-
gu całego roku. 

Ps. Jeżeli u kogoś w domu są już nieużywane 
komże lub alby lektorskie, można je przynieść 
do zakrystii. (xIJ)

Dzieje się w parafii:  Oazowy opłatek
W niedzielę 2 stycznia dzieci i mło-

dzież z parafialnej Oazy wspólnie świętowały 
Narodzenie Pana Jezusa, najpierw przy ołtarzu 
podczas Eucharystii sprawowanej w ich inten-
cji o godz. 16.30, a później w dolnym kościele 
na spotkaniu opłatkowym. Zgromadzeni pomo-
dlili się do Ducha Świętego, wysłuchali Ewange-

lii o Bożym Narodzeniu i życzeń ks. Ireneusza – 
moderatora wspólnoty. Następnie podzielili się 
opłatkiem i spożyli przyniesione ciasto. Zaśpie-
wali kilka kolęd, a najbardziej wytrwali z mło-
dzieży uczestniczyli w Nieszporach. Bogu dzięki 
za to piękne doświadczenie wspólnoty młodego 
Kościoła zgromadzonego w naszej parafii.


