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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 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Zróbcie wszystko,  
cokolwiek wam powie 
Rozważania do Ewangelii w II Niedzielę Zwykłą (16 stycznia)

II NIEDZIELA ZWYKŁA
 JEZUS ZAPRASZA MNIE  

DO WSPÓŁPRACY (J 2, 1-11) 

Maryja jako Matka Jezusa, dobrze znając swoje-
go Syna i wiedząc, że może wszystko, przedstawia 
mu poblem Nowożeńców – nie mają wina. Zobacz, 
jak Maryja ufa swojemu Synowi, że zaradzi w po-
trzebie innym. Jaka jest moja relacja z Maryją? Czy 
potafię poprzez jej czułe i dyskretne wstawiennic-
two przedstawić Jezusowi czego potrzebuję?

Napełnienie stągwi wiązało się z ciężką pracą 
sług. Sześć stągwi wody, z których każda miała po 
dwie lub trzy miary, to napełnienie ich od 364 do 
576 litrami wody ze studni poza domem. Tę pracę 
słudzy wykonali niejako w ciemno, bez żadnych 
gwarancji. Jednak gdyby nie nanieśli wody, to nie 
byłoby też wina. Czy w posłuszeństwie wykonuję 
pracę, wysiłek, do którego Pan mnie zaprasza wie-
rząc, że bez niego nie byłoby mojej przemiany?

Słudzy nie wiedzieli, czy woda, którą nanieśli 
stała się winem, ani kiedy dokładnie mogła się 
przemienić w wino. Wiedzieli natomiast, że mają 
ją zanieść staroście weselnemu i podać już jako 
wino. Zaryzykowali i zaufali. Pan także i ode mnie 
niejednokrotnie oczekuje współpracy w posłuszeń-
stwie i zaufaniu.

Cud w Kanie Galilejskiej był na początku 
działalności publicznej Pana Jezusa. Jego ce-
lem, jak każdego cudu w życiu, było wzbudzenie 
żywej wiary. Czy ja pamiętam “cud przemiany 
wody w wino” w swoim życiu, po którym wzbu-
dziła się moja wiara? Czy obecnie potrafię wy-
trwać w wierze nawet, gdy takich cudów nie wi-
dzę? [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie 
prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim 
pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO  
we wtorek o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

W środę 19 stycznia swoje święto - dzień imienin obchodzą
ks. senior kanonik Henryk Drozd i ks. wikariusz Mariusz Baran,  

a w piątek 21 stycznia siostra Agnieszka.
Z tej okazji składamy Drogim Solenizantom serdeczne życzenia  

wielu łask Bożych, radości z pełnienia woli Bożej,
pokoju wśród codziennych trudów,

miłości, która nigdy nie ustaje  
i wszystko zwycięża.

Niech Maryja i św. Józef, nasz Patron,
wspierają Was swym wstawiennictwem u Boga.

Ksiądz Proboszcz, załoga św. Józefa,
redakcja „Opiekuna” i Parafianie

Cud przemiany wody w wino na weselu w Ka-
nie Galilejskiej jest objawieniem Pana. Poprzez 
to wydarzenie Jezus objawia swoją chwałę, daje 
się poznać uczestnikom wesela jako Boży Poma-
zaniec posłany dla zawarcia nowego przymierza 
Boga z ludźmi. Jezus po swoim chrzcie rozpoczął 
publiczną działalność i zgromadził wokół siebie 
kilku uczniów, którzy stali się Jego rodziną. Jako 
związani z Jezusem więzami przyjaźni zostali za-
proszeni na wesele wraz z Nim. My również mamy 
możliwość zaprzyjaźnienia się z Jezusem i udzia-
łu w Jego uczcie we wspólnocie Kościoła. 

Na weselu w Kanie była także Matka Jezusa. 
Na szczęście dla siebie nowożeńcy zaprosili Ma-
ryję, która jako pierwsza zauważyła, że wino 
już się kończy i za chwilę młodzi zostaną skom-
promitowani w oczach biesiadników, uznani za 
skąpych i nieprzygotowanych. Maryja ma wiele 
miłości do nas i jako Matka kochająca przycho-
dzi nam z pomocą, zauważa nasze braki, przede 

wszystkim brak wiary i miłości. Nasze problemy 
Maryja zawsze przedstawia Jezusowi, a On nie 
odmawia swej Matce. Rozumieją to wierni, któ-
rzy często i z wiarą proszą Maryję o wstawien-
nictwo. Gdy słyszymy dialog Matki z Synem 
może się nam wydawać, że Jezus zwleka z pod-
jęciem działania, ale to się tylko tak wydaje. 
Jezus wie co ma robić i w jaki sposób, a Maryja 
wie, że Jej Syn zrobi wszystko dla dobra zgro-
madzonych weselników. 

Do sług obsługujących ucztę i do nas Mary-
ja mówi, że trzeba być posłusznym Jezusowi.  
W Ewangelii są to ostatnie zapisane słowa 
Matki Jezusa. Jasno z nich wynika, że mamy 
wejść w posłuszeństwo słowu Jezusa, nawet 
jeśli wydaje się nam to niezrozumiałe, tak 
jak niezrozumiałym mogło się wydawać na-
pełnianie wodą kamiennych stągwi, gdy po-
trzebne było wino, a nie woda. Słudzy mogli 
się zbuntować, mogli szukać wymówek, mieli 
prawo być zmęczeni po kilku dniach wesela  
i wcześniejszych przygotowaniach. Osta-
tecznie przynieśli ze studni czy strumienia 
kilkaset litrów wody. Zrobili co mogli. I tego 
również Jezus oczekuje od nas. Mamy zrobić 
co możemy, ale najbardziej liczyć na działanie 
przemieniającej łaski Boga. Moc przemiany 
życia, moc nawrócenia jest z Boga, a nie z nas. 
Prośmy też Maryję o pomoc.  xIJ 



Strona 2 OPIEKUN nr 3 16 stycznia 2022 r.

Błogosławiony Maksym Gawryluk (w niektórych źródłach Hawry-
luk) to kolejny wśród 13 Męczenników z Pratulina. Urodził się 22 maja 
1840 roku. Podobnie jak błogosławieni Jan Andrzejuk, Michał Wawryszuk 
czy Ignacy Franczuk – pochodził ze wsi Derło należącej do parafii Pratu-
lin. We wsi tej, wraz żoną Dominiką, prowadził skromne gospodarstwo. 
Mieli troje dzieci. Ci, którzy znali Maksyma mówili, że był człowiekiem 
uczciwym, dobrym i pobożnym. Mimo, że był prostym rolnikiem, uczył 
się (przy boku Pawła Pikuły lokalnego autorytetu) lepiej rozumieć spra-
wy Kościoła i znaczenie wydarzeń, które działy się wokoło. Dlatego już 
wcześniej protestował wraz z parafią przeciwko wyrzuceniu organów 
z cerkwi. Obawiał się, że może być to zapowiedź większych prześlado-
wań. Nie mylił się, a dzień 24 stycznia 1874 r. nie zaskoczył go. Bez wa-
hania, wraz z innymi, stanął w obronie jedności wiary i Kościoła, których 

symbolem była ich parafialna cerkiew w Pratu-
linie. W starciu przy świątyni z wojskiem car-
skim, został ciężko ranny w brzuch. Nocą został 
przewieziony do domu. Umarł następnego dnia 
bardzo cierpiąc, w wieku 34 lat. Jak męczenni-
cy z pierwszych wieków chrześcijaństwa, zgi-
nął tylko dlatego, że odważnie wyznawał wia-
rę w Chrystusa.

Modlitwa do błogosławionego Maksyma 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Maksymowi 

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. 10)

Babciu, Dziadku dziękujemy!
Każdy z nas wie, że babcie i dziadkowie są bezcenni w wielu 

sytuacjach życiowych. Ich doświadczenie, mądrość, ciepło spra-
wiają, że ufamy im i obdarzamy wielkim szacunkiem. 

W wielu rodzinach spełniają też bardzo ważną rolę w wychowaniu 
chrześcijańskim. Zdarza się, że rodzice w ferworze pracy i obowiązków 
zaniedbują sprawy związane z Kościołem i wiarą. Wówczas często to 
właśnie babcie i dziadkowie zabierają wnuki do kościoła, uczą pacierza, 
rozmawiają z nimi o Bogu i wartościach chrześcijańskich. Zapytaliśmy 
dzieci, za co najbardziej kochają swoich dziadków i swoje babcie. 
•	 Jula, 4 lata: Za pierogi z serem i herbatkę. 
•	 Igor, 7 lat: Mojej babci mogę powiedzieć wszystko, nawet największe 

tajemnice i wiem, że nie zdradzi ich rodzicom. A jak coś zbroję, babcia 
zawsze mi wybaczy i usprawiedliwi przed mamą. Kocham ją najbar-
dziej na świecie.

•	 Matylda, 15 lat: Babcia to centrum pomocy kryzysowej. Jest bardzo 
mądra, bo przeżyła wiele trudnych sytuacji w swoim życiu. Nie wiem, 
jak ona to robi, ale zawsze znajdzie rozwiązanie każdego problemu. 
Mogę z nią rozmawiać godzinami. Czasami zwierzam się jej z rzeczy, o 
których nie wie nawet mama. Dzięki niej zbliżyłam się do Boga i zaan-
gażowałam w formację oazową. Wiele zawdzięczam mojej babci. 

•	 Mikołaj, 9 lat: Mój dziadek mało mówi, ale jak już coś powie to... całą 
rodzinę brzuch boli ze śmiechu. Nikt nie potrafi tak jak on opowiadać 
kawałów. 

•	 Bartek, 12 lat: Dziadek Włodek to mistrz majsterkowania. Ma tyle na-

Hej kolęda, kolęda...
WIZYTA DUSZPASTERSKA

•	17 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00: ul. Sokołowska 91, 93, 124, 
158, 163, domy jednorodzinne 
•	18 stycznia (wtorek) od godz. 16.00: ul. Żytnia 26, 28, ul. Żytnia domy 

jednorodzinne, ul. Łąkowa, Chabrowa i Rumiankowa
•	19 stycznia (środa) od godz. 16.00: ul. Broniewskiego, Graniczna,  

Konopnickiej, Pola, Rejtana 
•	20 stycznia (czwartek) od godz. 16.00: Okrzei, Północna, Plac Wolno-

ści, Sierakowskiego, Słowackiego, Tuwima, Żeromskiego
•	21 stycznia (piątek) od godz. 16.00: ul. Bema, Góreckiego, Jagielloń-

ska, Mireckiego 
•	22 stycznia (sobota) od godz. 9.00: ul. Nowy Świat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

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. Można się jeszcze zapisać „na kolędę”. 

Trwa jeszcze w naszej parafii wizyta duszpasterska nazywana 
„kolędą”. Podobnie jak rok temu, Kapłani przychodzą tylko do 
tych domów i mieszkań, gdzie parafianie mają takie pragnienie 
i wyrazili je w zaproszeniu. 

Kolęda jest to tradycyjne spotkanie odbywające się po świętach Bo-
żego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Pana Jezusa na ziemię. 
Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z ro-
dziną, jak również z parafią. W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, 
że proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, 
zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – 
jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować (kan. 529 § l KPK). 

Kolęda jest więc oficjalną wizytą duszpasterską, a przyjęcie kapłana 
w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła 
i duszpasterzy. W obecnej sytuacji możemy mieć pewne obawy związane 
z pandemią. Jednak w czasie w jakim obecnie jesteśmy: niepewności, 
chaosu informacyjnego, lęku powinniśmy jeszcze większą ufność pokła-
dać w Bożej Opatrzności. Powinniśmy uświadomić sobie jak ważna jest 
wspólna modlitwa, serdeczna rozmowa oraz błogosławieństwo rodziny 
i mieszkania, które przynosi ze sobą kapłan w czasie wizyty duszpaster-
skiej. 

Nie odkładajmy jej więc na następny rok, bo nie wiemy jaki on będzie. 
Bo przecież błogosławieństwo Boże, które przynosi kapłan konkretnie do 
naszego domu i naszej rodziny jest nam potrzebne każdego roku, a może 
właśnie szczególnie w tym rozpoczynającym się 2022 roku? (AZ)

rzędzi w swoim schowku, 
że trudno byłoby jest 
wszystkie zliczyć. Potra-
fi zrobić coś z niczego  
i zawsze mogę na niego 
liczyć, gdy tata nie ma 
czasu naprawić mi rowe-
ru czy pomóc w drobnych 
usterkach sprzętu. Nie wiem, co bym bez niego zrobił. 

•	 Weronika, 11 lat: Mojego dziadka już nie ma z nami. Ale pamiętam, że 
kochał podróże i muzykę. Jak go odwiedzałam zawsze w telewizji leciał film 
przyrodniczy albo program o dalekich krajach, a w kącie stała gitara, która 
teraz jest ozdobą mojego pokoju. Pewnie po nim odziedziczyłam zami-
łowanie do podróżowania. Szkoda, że nie mogliśmy lepiej się poznać...

•	 Jaś, 4 latka: Babcię kocham za wszystko. Gdy jestem u niej, jestem 
szczęśliwy! (EZ)

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta 
 życzymy zdrowia i nieustającej opieki Matki Boskiej. 
Niech zawsze będą przykładem pięknej relacji z Bogiem  

dla swoich bliskich i wspierają ich w codziennym życiu radą  
i dobrym słowem. Kochane Babcie, drodzy Dziadkowie bądźcie  

z nami jak najdłużej! Kochamy Was i potrzebujemy!  
Dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie. Niech dobry Bóg 
obdarza Was zdrowiem i wszystkimi potrzebnymi łaskami.  
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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 17 stycznia 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA

1. czytanie (1 Sm 15, 16-23) Bóg odrzuca Saula
Psalm (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie
Ewangelia (Mk 2, 18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego
6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka

2. + Wacława w 30 r., Mariannę Niedziółków, dziadków Michalinę  
i Antoniego oraz zmarłych z rodz. Niedziółków – of. Elżbieta Barszcz

3. + Jolantę Skłodowską – of. koleżanki i koledzy z pracy
4. Dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla rodziny, przyjaciół i wspólnoty
17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. + Anielę w r. śmierci, Stanisława, Józefę, zmarłych z rodz. Bu-

jalskich i Boguckich
2. + Zdzisława Kliczek z racji urodzin – of. córki i syn
3. + Roberta Krasuskiego w 2 r. – of. żona z dziećmi

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Wtorek 18 stycznia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Sm 16, 1-13) Namaszczenie Dawida na króla

Psalm (Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a))
Ja sam wybrałem Dawida na króla

Ewangelia (Mk 2, 23-28)
Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2.+ Romana Kisielińskiego – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusz Banasiuka
2. + Tadeusza Jastrzębskiego – of. sąsiedzi
3. + Edwarda Piwowara, teściów: Teresę i Jana oraz za dusze ojca 

Piotra – of. żona
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Mariannę Jurek w 9 r. i Henryka – of. córka

2. + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of. p. Olszewska - sąsiadka
3. + Piotra Lach w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] w dolny kościele

Środa 19 stycznia 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA

1. czytanie (1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51) Dawid zwycięża Goliata
Psalm (Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b)) Błogosławiony Pan, Opoka moja

Ewangelia (Mk 3, 1-6) Uzdrowienie w dzień szabatu
6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską

2. + Władysława w 5 r., zmarłych z rodz. Kozaków i Małczuków  
– of. żona z córką

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Jolantę Skłodowską – of. Zarząd i Pracownicy Firmy APIS

Czuwanie ze św. Józefem
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w intencji Rafała z okazji 43 r. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo  
św. Józefa – of. żona i dzieci

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

III. O opiekę św. Józefa, Maryi i szczęśliwy przebieg operacji  
– of. czcicielka

IV. O znalezienie mieszkania dla dziecka zgodnie z wolą Bożą  
– of. rodzice

V. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin z prośbą o dar życia 
wiecznego – of. żona

VI. + Wiesława Walerczaka i zmarłych z rodzin o dar nieba  
– of. żona

VII. + Sabinę i Stanisława Krupa – of. uczestnicy pogrzebu
VIII. + Sławomira Woźnego – of. mieszkańcy ul Krótkiej i Łąkowej
IX. + Zygmunta Brochockiego w 9 r. i Alinę w 1 r. – of. rodzina
X. + Władysławę Bareja – of. KŻR nr 13
XI. + Wacławę i Mariana Wakułów
XII. + Wincentego Oknińskiego i Grzegorza – of. rodzina Oknińskich
XIII. + Henryka i Zofię
2. + Wandę Andrzejczuk – of. Bożena Lechicka
3. Dz.-bł. z racji imienin Ks. Seniora Kanonika Henryka Drozda  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i Patrona na 
kolejne lata kapłańskiej posługi – of. Krystyna i Szczepan Borutowie

4. Dz.-bł. w intencji ks. Mariusza z okazji imienin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i radość z pełnionej posługi kapłańskiej

5. Dz.-bł. w intencji ks. Henryka z okazji imienin z prośbą o obfitość 
łask i Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
19.00 Różaniec 
20.30 Nieszpory
21.15 Akatyst do św. Józefa

Czwartek 20 stycznia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika 
albo wspomnienie św. Sebastiana, męczennika

1. czytanie (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7) Saul zazdrości Dawidowi uznania
Psalm (Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b))

Bogu zaufam, nie będę się lękał
Ewangelia (Mk 3, 7-12) Podziw tłumów dla Jezusa

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Mieczysława w 2 r. i zmarłych z rodz. Mirońskich i Szpurów 

– of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka

2. Dziękczynna za przeżyty rok 2021 i otrzymane łaski – of. rodzina 
Strzalińskich

3. + Leszka Jasińskiego oraz zmarłych rodziców: Marię i Zbigniewa 
Jasińskich – of. rodzina

3. Poza parafią: Dz.-bł. z okazji 80 r. urodzin Sylwestra Krzymow-
skiego z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo na 
dalsze lata życia – of. rodzina

17.30 1. Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Dz.-bł. w rocznicę urodzin oraz imienin Sebastiana z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i pokonanie 
wszystkich trudności za wstawiennictwem Świętej Rodziny  
z Nazaretu – of. rodzice

2. + Stanisławę i Mariana Krzewniak, Jana Remiszewskiego, 
zmarłych z rodziny Remiszewskich i Rosochackich – of. Janina 
Remiszewska

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 21 stycznia 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

1. czytanie (1 Sm 24, 3-21) Dawid oszczędza Saula
Psalm (Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a))  

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną
Ewangelia (Mk 3, 13-19) Jezus wybiera dwunastu Apostołów

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Jerzego Kosmalskiego w 17 r. – of. żona
3. + Mariannę Rucińską i Sewerynę Kupę – of. wnuczka

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. żona
3. + Helenę i Juliana Krzewniak oraz Mariannę i Stanisława Skoli-

mowskich – of. rodzina
4. + Leszka Nieścioruka w 4 r. i zmarłych z rodziny – of. Katarzyna 

Nieścioruk
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
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Informacje o życiu parafii (16.01)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Marcin Duczek  

+ Ludwika Krystyna Czaplicka 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 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 młodzie-

ży chodzących na oazę oraz rodziców kandydatów, ministrantów i lek-
torów w dolnym kościele o godz. 19.00. Zapraszamy. 

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

•	Trwa nowenna do bł. Męczenników Podlaskich z Pratulina przed 
ich wspomnieniem 23 stycznia. Modlitwy codziennie w tym tygodniu 
po Mszy świętej wieczorowej.
 Q WTOREK 18 stycznia: Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jed-

ność Chrześcijan.
•	Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

 Q ŚRODA 19 stycznia: Dzień imienin ks. Henryka Drozda i ks. Mariusza 
Barana
•	XIV Czuwanie ze świętym Józefem

17.00 – różaniec św. Józefa
17.45 – Nowenna do świętego Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-
cieli św. Józefa. 
19.00 – Modlitwa do bł. Męczenników z Pratulina, Różaniec za Ojczy-
znę prowadzony przez Cristeros
20.30 – Nieszpory, błogosławieństwo osób rozpoczynających osobiste 
nabożeństwo do św. Józefa
21.15 – Akatyst do św. Józefa
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.
 Q CZWARTEK 20 stycznia: 

•	Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym  
Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 21 stycznia: Dzień imienin siostry Agnieszki

•	O godz. 19.00 w kościele Celebracja Słowa Bożego przygotowana 
przez młodzież z Ruchu Światło-Życie. Tematem będzie „Kościół – piel-
grzymujący Lud Boży”. 
 Q SOBOTA 22 stycznia:
Spotkanie tworzącego się kręgu rodzin Domowego Kościoła w dol-

nym kościele o godz. 17.00. Zapraszamy chętne małżeństwa. Informacje:  
ks. Ireneusz – tel. 500 636 490. 

 Q NIEDZIELA 23 stycznia: Niedziela Słowa Bożego
•	SPOTKANIE SYNODALNE (podsumowanie i zakończenie prac na poziomie 

parafii) o godz. 19.00 w dolnym kościele. Zapraszamy wszystkich chętnych, 
którzy chcą razem się modlić i dzielić swoim doświadczeniem Kościoła. 

•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
 Q „Ferie z Bogiem”: Wyjazd w góry na narty i nie tylko dla młodzieży 

jest planowany w dniach 7-12 lutego br. Informacji udziela ks. Ireneusz. 

18.00 1. + Jana Myrchę w 23 r., Jadwigę Bolecką w 39 r.
2. + Rodziców: Henryka w 43 r., Zofię, Piotra, Mariana, Marię  

i dziadków z obu stron rodziny 
3. Poza parafią: + Kazimierę Kosiorek – of. Sawiakowie

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
19.00 Celebracja Słowa Bożego – Kościół – pielgrzymujący lud Boży

Sobota 22 stycznia 2022 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika 
albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

1. czytanie (2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27) Śmierć Saula i Jonatana
Psalm (Ps 80 (79), 2 i 3b. 5-7 (R.: por. 4)) Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Ewangelia (Mk 3, 20-21) Rodzina niepokoi się o Jezusa
6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską 

2. + Andrzeja Rucińskiego i Wacława Kupę – of. wnuczka
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka 

2. + Witolda w 36 r., Józefa, Władysławę, Władysława, Eugeniusza, 
Bronisławę i Józefa – of. siostry 

3. + Stefana Celińskiego w 3 r. i zmarłych z rodz. Celińskich i Grun-
waldów – of. chrześniak Krzysztof

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Dz.-bł. w intencji męża Jerzego Solarczyka w 80 r. urodzin  

z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo na dalsze lata 
życia – of. żona i dzieci z rodzinami

2. Dz.-bł. w 42 r. ślubu Sylwestra i Aleksandry z prośbą o opiekę 
Matki Bożej, św. Józefa, dary i światło Ducha Świętego dla nich 
i całej rodziny

3. + Jana Kargol w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. + Pelagię i Mikołaja – of. synowa
5. Poza parafią: + Kazimierę Kosiorek – of. Koła Różańcowe ze Strzały

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Niedziela 23 stycznia 2022 r. 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10) Czytanie Prawa Bożego

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c))
Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

2. czytanie (1 Kor 12, 12-30) Mistyczne Ciało Chrystusa
Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Henrykę Szczepanik w 18 r., Franciszka, Henryka, Franciszka, 

Adama, Stanisława – of. Mirosław Szczepanik
8.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską

2. + Stanisławę w r. śmierci i Mieczysława – of. syn z rodziną
3. + Celinę Lewczuk w 4 r. i Stanisława w 41 r. – of. córka Anna  

i synowie Jarosław i Mirosław
10.00 1. Dz.-bł. w 6 r. urodzin Leny z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej, Anioła Stróża i św. Józefa – of. rodzice
2. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Marty i Łukasza Koć z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci – of. Marta Koć
3. Dz.-bł. w 33 r. urodzin Karoliny z prośbą o zdrowie

11.30 1. Dz.-bł. w 21 r. urodzin Mariusza i Bartka z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
– of. rodzice

2. + Mieczysława Ambroziaka, Krzysztofa Prachnio, Bolesława, 
Lucynę, Adama i Zbigniewa Borkowskich – of. Zofia Ambroziak

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Kazimierza Polańskiego w 5 r. i zmarłych z obu stron rodziny 

– of. żona
18.00 1. + Edytę w 40 r., Aleksandra, Janinę, Romana i zmarłych z rodz. 

Jastrzębskich
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
19.00 Spotkanie synodalne „Komunia-uczestnictwo-misja” 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

Rekolekcje powołaniowe dla chłopaków
Zapraszamy serdecznie młodych powyżej 16 r.ż. do przyjazdu na rekolekcje 

powołaniowe w dniach 4-6.02.2022 r. w gmachu WSD Siedlce (Seminaryjna 
26, 08-103 Nowe Opole). Zjazd w piątek od godz. 15, rozjazd w niedzielę po 
obiedzie około godz. 14. Wzór zaświadczenia pojawi się na stronie wsd.siedlce.
pl – w zgłoszeniu się pomagają księża pracujący w parafii.

Pierwsze tegoroczne skupienie modlitewne poprowadzi ks. Witold Juszczuk 
– dyrektor bursy dla młodzieży męskiej im św. Stanisława Kostki w Siedlcach. 
Rekolekcje te mają za zadanie przede wszystkim przybliżyć uczestników do na-
szego Pana Jezusa Chrystusa oraz bliżej przyjrzeć się indywidualnemu powoła-
niu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać rzeczywistość seminaryjną, spotkać się 
z klerykami naszego seminarium, zwiedzić budynek Alma mater oraz tworzyć 
braterską wspólnotę.                   Zobacz: www.wsd.siedlce.pl/rekolekcje-powolaniowe

•	ul. Chrobrego 6 - 100 zł
•	ul. Chrobrego 7 - 50 zł
•	ul. Chrobrego 8 - 50 zł
•	ul. Nowy Świat - 100 zł

•	ul. Sokołowska 91  
- 50 zł 
•	pani Maria - 400 zł
•	pani Iwona - 200 zł

•	ul. Nowy Świat 2 - 100 zł 
•	ul. Nowy Świat 4 - 100 zł
•	ul. Sokołowska 70 - 200 zł 
•	ul. Sokołowska 81 - 200 zł 



Strona 5OPIEKUN nr 316 stycznia 2022 r.

Bp Grzegorz Suchodolski  
o młodzieży w Kościele

 Q KAI: Z tym, że ten negatywny obraz w wielu przypadkach nie 
jest wymyślony.

– Oczywiście, podobnie jak nie jest wymysłem pęknięcie generacyjne, o któ-
rym wspomniałem. To są dwie realne przyczyny odchodzenia młodych od wia-
ry i od Kościoła jako instytucji, czyli także od praktykowania wiary, od udzia-
łu w niedzielnej eucharystii i od wspólnotowego udziału w życiu Kościoła.

Badania CBOS pokazują, że bardziej nawet spada praktykowanie niż sama 
deklaracja wiary. O ile deklarowana wiara w najmłodszym przedziale wiekowym 
(18-24 lata) w ciągu minionych 30 lat spadła z 93 do 71 procent, to praktykowa-
nie – z 69 do 23 procent. Tak więc ta druga przyczyna, a więc negatywny obraz 
Kościoła, w odczuciu młodych ludzi jest dużo silniejsza, bardziej sprawcza niż ta 
związana z pęknięciem generacyjnym.

 Q KAI: Można też chyba mówić o utrwalaniu się myślenia typu: Chry-
stus tak, Kościół nie. A więc: jestem wierzący, ale bez Kościoła, nie chcę 
„pośrednika”, czy tak?

– Powiedziałbym, że dziś wygląda to: „Bóg tak, Chrystus i Kościół nie”. Bo 
często odrzuca się nie tylko Kościół, ale i samego Chrystusa, który przychodzi do 
nas w Eucharystii, w sakramencie pokuty i we wspólnocie modlitwy. Powiedzenie 
„Chrystus tak, Kościół nie” słychać było bardziej w moim pokoleniu; dziś mówi się: 
„Bóg tak, jestem wierzący, ale z Kościołem i życiem sakramentalnym nie chcę mieć 
nic wspólnego”. A przecież kto odrzuca sakramenty, odrzuca Chrystusa.

 Q KAI: A może spadek praktyk to efekt nałożenia się dwóch czynni-
ków: utrwalenia się niepraktykowania w niedzielę z powodu pande-
micznych ograniczeń w kościołach oraz kolejnych głośnych spraw zwią-
zanych z pedofilią w Kościele?

– Oczywiście. Tam, gdzie nie ma wiary, każdy dodatkowy argument działa 
za tym, by przestać praktykować. Dopóki nie zaczniemy odbudowywać wiary-
godności, zawsze będzie wielu, którzy powiedzą: z taką instytucją nie chcę mieć 
nic wspólnego. Zresztą taki obraz Kościoła jest obecny w myśleniu nie tylko tych 
najmłodszych, w wieku 18-24 lata, ale także u millenialsów, a więc, czterdzie-
stokilkulatków. Odrzucenie Kościoła jako instytucji jest bardzo widoczne. Co 
prawda procent samych apostazji nie jest duży (choć już odczuwalny), ale wi-
dać praktyczne zaniechanie kontaktu z Kościołem: nie przychodzę na niedzielną 
eucharystię, nie spowiadam się, nie przyjmuję księdza „po kolędzie” i w ogóle 
tracę jakąkolwiek chęć bycia w Kościele.

W oczach młodego człowieka, który przecież śledzi media i portale społecz-
nościowe, Kościół jawi się jako instytucja zdemoralizowana, która nie potra-
fi w zdecydowany i jawny sposób rozliczyć się ze swojej przeszłości. Zastana-
wiam się, czy oczyszczenie wizerunku Kościoła sprawi, że oni powrócą.

 Q KAI: Powrócą?
– Nie wiem, ale wydaje mi się, że te 23 procent, które w najmłodszym po-

koleniu wciąż wierzy i praktykuje, to ci, z którymi należy dalej pracować. A na 
czym w ogóle ma polegać dzisiaj praca z młodymi? Jeśli są zagrożeni w wie-
rze, to należy ich prowadzić do osobistego poznania i odkrycia Jezusa jako 
Pana i Zbawiciela. Dlatego ostatnio kilkakrotnie „burzyłem” się na tzw. indeksy 
do bierzmowania, bo to znaczy, że my chcemy sprawdzać praktykę, mieć władzę 
nad młodym pokoleniem, tymczasem nie dbamy wystarczająco o to, by w tym 
czasie następował w nim proces wzrostu wiary. Wiara zaś to kontakt ze słowem 
Bożym, to mała grupa formacyjna. Przede wszystkim musimy więc przeorgani-
zować pracę z młodymi na etapach przygotowania do życia sakramentalnego.

 Q KAI: Bo sporo było w tych przygotowaniach i samym obrzędzie ja-
kiegoś udawania, zarówno ze strony młodych, którzy sakrament chrze-
ścijańskiej dojrzałości traktowali, łagodnie mówiąc, niedojrzale, jak  
i duszpasterzy, którzy zdawali się tego nie dostrzegać i masowo do-
puszczali do bierzmowania.

– Mam półtoraroczne doświadczenie duszpasterskie jako biskup. Jeżdżę do róż-
nych miejscowości i bierzmuję. Rzeczywiście jest tak, że idą do tego sakramentu je-
śli nie wszyscy, to prawie. Idzie klasa, no to i ja idę, niezależnie od tego, czy chodzę 
na mszę św. czy też nie. Panowała fikcja: tam gdzie były indeksy, młodzi zawsze 
wiedzieli, jak zdobyć podpis, żeby później móc się wykazać, że są przygotowani, 
nawet jeśli nie praktykują codziennej modlitwy czy niedzielnej mszy św.

 Q KAI: No ale, powiedzmy to sobie, proboszczowie wiedzieli, że oni 
znają sposoby na zdobycie tego podpisu. Ale nie odmawiali, bo to po-
psułoby statystykę. Bywało tak?

– Myślę, że wszyscy o tym wiedzieliśmy. To jest pytanie o to, kiedy odejść 
od Kościoła masowego na rzecz wspólnotowego. Jeśli jest jakaś duża, miejska 

parafia, która co roku ma do przygotowania 
100-200 młodych ludzi, to dla mnie nie jest 
właściwym sposobem przygotowywanie 
całej tej rzeszy jako jednej grupy i traktowa-
nie ich jako masy. Powinno się raczej ogłosić 
we wrześniu: zaczynamy przygotowanie do 
bierzmowania i zapraszamy 20 osób, które chcą w takim przygotowaniu uczest-
niczyć. Mamy dla tych osób duszpasterza, dwóch czy trzech animatorów i za-
czynamy iść przez 2 czy 3 lata stylem dawnej formacji oazowej: mała grupa, 
spotkanie co tydzień itd. Widzimy wtedy, czy i jak wzrastają w wierze.

Tych, którzy nie chcą – zostawmy na boku. Sakramenty naprawdę są dla 
wierzących, a nie dla tych, którzy chcą je traktować jako nabyty wzorzec tradycji 
czy jakiś atrybut kulturowy. Nie po to Chrystus ustanawiał sakramenty. Bo sa-
krament chrześcijańskiej inicjacji jest wtajemniczeniem w życie Jezusa. Jeśli ktoś 
nie rozumie na czym „polega” śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, w co 
mnie to wszczepia i jak mam być świadkiem Ewangelii, to do bierzmowania 
jeszcze nie dojrzał.

 Q KAI: To, co ksiądz Biskup mówi, ujawnia nowe myślenie. Dotąd do-
minowała magia liczb, która, gdy zestawialiśmy je z Europą, wbijała 
nas w dumę. A zabrakło refleksji, czy za liczbami idzie jakość.

– Wciąż jeszcze mamy w pamięci doświadczenie Kościoła masowego, Ko-
ścioła narodowego.

 Q KAI: Trudno się tego wyzbyć.
– Trudno. Powstaje pytanie, kto ma być tym pionierem, kto odważy się po 

prostu powiedzieć: nie tędy droga.
 Q KAI: Właśnie mówi to Ksiądz Biskup, przewodniczący Rady Episko-

patu ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
– Tak i mój głos nie jest odosobniony. Dla przykładu: ostatnio został powołany 

nowy dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, ks. Tomasz Koprianiuk. 
Obydwaj uważamy, że ŚDM nie może być eventem, wydarzeniem, na które zno-
wu będziemy patrzyli pod kątem liczby uczestników, ale ma być raczej momen-
tem, w którym doświadczymy powszechności Kościoła z tymi grupami młodych, 
które już mamy w parafiach. Mocno propagujemy dziś styl duszpasterstwa stawia-
jącego na zawiązywanie przy średnich i większych parafiach grup formacyjnych 
młodych. I, tak naprawdę, to będzie nasz Kościół przyszłości. Nie będą stanowić 
go ci wszyscy wybierzmowani czy nawet wszyscy chodzący na religię w szkole, 
ale ci, którzy przy parafii, w grupie, odnajdą miejsce swojego duchowego wzrostu.

Ostatnio dojrzewa też we mnie myśl, że trzeba położyć mocniejszy akcent 
na te grupy, wspólnoty czy ruchy, które mają dobrą strukturę, jak KSM czy Ruch 
Światło-Życie. To jest istotne, a nie jakiś autorski program jednego czy drugiego 
księdza, który może być nawet zdolny, ale co z tego, skoro po 2-3 latach ener-
gicznego nawet duszpasterstwa odchodzi gdzie indziej. Wtedy albo wszystko 
ginie, albo ci młodzi idą za nim. Ale to nie jest Kościół. Dlatego niezbędna jest 
dziś odnowa parafii przez tworzenie silnych grup, które zapewnią w parafii cią-
głość pracy duszpasterskiej. To jest czas na zmianę jakościową i ilościową, na 
zejście z dużych liczb na rzecz małych grup, wspólnot. I dopiero wtedy będziemy 
wiedzieć, kim dysponujemy i na kogo możemy liczyć.

Tym młodym nie będzie łatwo się zgromadzić i zadeklarować, bo napór tego 
świata jest do nich w kontrze, ale oni muszą pójść pod prąd. Nie ma na dziś 
innego kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie do bierzmowania.

 Q KAI: Papież powiedział niedawno w Grecji: „Od nas, jako Kościoła, 
nie wymaga się ducha podboju i zwycięstwa, wspaniałości wielkich 
liczb, światowego splendoru. To wszystko jest bowiem niebezpieczne. 
Jest to pokusa triumfalizmu”. A więc – pokora.

– Ta pokora każe nam uznać, że Bóg nieraz mniejszą liczbą osób posługuje się 
bardziej „efektywnie” aniżeli wielką masą. Możemy odnaleźć w Biblii wiele frag-
mentów, w której Bóg „dziesiątkuje” swój lud, weźmy chociażby zwycięskie choć 
nieliczne wojsko Gedeona, czy „targ” Abrahama o uratowanie Sodomy i Gomory. 
Nie w liczbach zatem tkwi „sukces” Kościoła lecz w jakości tych, którzy go tworzą.

A propos wizyty papieża Franciszka w Grecji, to w przemówieniu do mło-
dzieży wypowiedział bardzo mocne słowa, mianowicie, że „Bóg nie daje nam 
katechizmu, ale uobecnia się poprzez historie ludzi”, z którymi możemy tworzyć 
nasze życie. A więc, nie wiedza, nie podręcznik, ale konkretny człowiek, który 
mnie prowadzi. Czyli: mała grupa formacyjna, animator, który jest w stanie po-
prowadzić mnie dalej. To jest klucz do ewangelizacji młodego pokolenia. Wiara 
idzie od osoby do osoby. Źródło: www.ekai.pl

(cz. 2)

•	ul. Sokołowska 91  
- 50 zł 
•	pani Maria - 400 zł
•	pani Iwona - 200 zł
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Kancelaria Parafialna czynna  
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(opr. xHD)

W Zakopanem sezon narciarski w pełni. W pocią-
gu do Warszawy panuje duży tłok. Do ostatnie-
go wagonu wsiada mężczyzna z dużym pleca-
kiem i nartami. W pewnym momencie zaczyna 
krzyczeć:
 – Proszę państwa, żmija mi uciekła!
Pasażerowie zaczęli uciekać do przodu pocią-
gu i cały wagon zrobił się pusty. Facet wszedł do 
przedziału i zasnął. Spał długo, a gdy się prze-
budził, wyjrzał przez okno na peron i zobaczył 
kolejarza. Pyta go:
 – Jaka to stacja?
 – Zakopane.
 – Ale przecież ja wsiadłem w Zakopanem?!
 – Panie, ktoś żmiję wypuścił i musieliśmy od-
czepić wagon.
RÓWNY PODZIAŁ
Pada pierwszy, obfity śnieg. Rodzice pozwo-
lili, aby starszy brat Tadzio wziął sanki i po-
szedł z młodszą Hanią na pobliską górkę. Jednak 
pełen troski tata poszedł sprawdzić, jak dzieci się 
bawią:
 – Tadziu, dzielisz się z siostrą sankami, jak 
cię o to prosiłem?
 – Tak, tatusiu, po połowie: ja w dół, a ona w górę.
AWANTURA
Samotna babcia wróciła z kościoła do domu. Na 
środku pokoju rozbity wazon. Zdenerwowana 
mówi do kota, który umie z nią rozmawiać:
 – I co ty narobiłeś?
 – To nie ja, to pies.
 – Ale my nie mamy psa.
 – A, to ja nie wiem…
ZIMOWE MGŁY
Koleżanki w rozmowie telefonicznej opowiadają 
sobie o tym, jak minął dzień:
 – Dziś była taka mgła, że za pierwszym razem 
nie znalazłam drogi, którą codziennie skręcam 
do pracy.
 – A wyobraź sobie, u nas w parku była taka mgła, 
że do domu wróciłam z cudzym psem, a mój sam 
dopiero pół godziny później do domu przyszedł.

Dzieje się w parafii
BAL NOWOROCZNY DLA MŁODZIEŻY

Animatorzy oazy młodzieżowej w naszej parafii przygotowa-
li spotkanie dla młodzieży. W sobotę 8 stycznia młodzież licznie 
uczestniczyła w Eucharystii o godz. 18.00. Po liturgii blisko 80 mło-
dych osób brało udział w balu. Było wiele radości. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE GRUP I WSPÓLNOT DZIAŁAJĄCYCH W PARAFII

W niedzielę 9 stycznia dorośli formujący się w grupach i wspólnotach wspólnie świętowali Narodze-
nie Pana Jezusa, najpierw przy ołtarzu podczas Eucharystii o godz. 11.30, a później w dolnym kościele 
na spotkaniu opłatkowym. Zgromadzeni wysłuchali Ewangelii o Bożym Narodzeniu i życzeń ks. Pro-
boszcza Sławomira Olopiaka. Następnie podzielili się opłatkiem i spożyli przyniesione ciasto. Zaśpiewali 
kilka kolęd. Bogu dzięki za to piękne doświadczenie parafii, która staje się wspólnotą wspólnot. 

SPOTKANIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
W niedzielę Chrztu Pańskiego 9 stycznia młodzi przygotowujący się do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania i ich rodzice mieli swój comiesięczny dzień skupienia. O godz. 15.30 była konferen-
cja ks. Ireneusza i poświęcenie cudownych medalików, krzyży, różańców. Każdy mógł otrzymać 
cudowny medalik [w dalszym ciągu są dostępne w zakrystii]. Osoby należące i włączające się do 
Młodzieżowych Kół Różańcowych przyjęły błogosławieństwo. Następnie wszyscy przez chwilę ado-
rowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O godz. 16.30 była Eucharystia sprawowana w intencji 
kandydatów, animatorów i ich rodzin. Po liturgii w dolnym kościele odbyło się spotkanie opłatkowe. 

ZESPÓŁ VIES BONUM 

Domowy Kościół zaprasza 
na XVIII Bezalkoholowy Bal Karnawałowy!!! 

Odbędzie się on 12 lutego 2022 r. w Sali Orchidea, 
w Siedlcach, przy ul. Garwolińskiej 103. 
Zabawę prowadzi wodzirej Piotr Pastor. Koszt 160 zł/os.
Zapisy: Renata, tel. 507 045 220, Małgosia, tel. 606 852 794.

Podczas Mszy świętych 9 stycznia mieliśmy okazję posłuchać 
wyjątkowej oprawy muzycznej. Gościnie w naszej parafii wystąpiło 
męskie trio, chór Vies Bonum. Zespół w składzie Szymon Burenkow 
(tenor), Edward Orłowski (baryton) oraz Andrzej Szczerbakow (bas) 
zaśpiewał pieśni, psalmy i utwory sakralne. Artyści pochodzą-
cy z Białorusi mają polskie korzenie i aktualnie mieszkają już w Pol-
sce. Za wyjątkowy występ serdecznie dziękujemy. 


