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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Niech nasze oczy patrzą bez końca 
na Twoją Światłość niewysłowioną!
Rozważania do Ewangelii w III Niedzielę Zwykłą (23 stycznia)

III NIEDZIELA ZWYKŁA „SŁOWA BOŻEGO”
JAK SŁUCHAM SŁOWA BOŻEGO?  

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 
Opis zawarty w dzisiejszym Słowie mocno ko-

jarzy się z Mszą Świętą. Czy jesteś zaangażowa-
ny w przeżywanie liturgii? Czy “domagasz się”, aby 
Słowo było czytane, a może w sercu narzekasz, że 
zbyt długi tekst czytania? Czy pragniesz, oczeku-
jesz wyjaśnienia Słowa przez kapłana, czy raczej 
jeśli możesz wybierasz Mszę krótką, bez kazania? 
Czy spóźniasz się na Mszę Świętą?

Jakie jest twoje zaangażowanie we wspólnocie 
liturgicznej? W powyższym tekście pominięto wer-
sety opisujące kolejne osoby, które stały w asyście 
kapłana- pisarza Ezdrasza, jednak każdy ma tam 
swoje miejsce i swoją rolę do wypełnienia. Także 
ten, który wykonał drewniane podwyższenie. Czy 
jesteś gotowy służyć swoimi talentami, aby uboga-
cić to święte spotkanie we wspólnocie? Czy propo-
nujesz pomoc księdzu, scholi, ministrantom, oso-
bom, które sprzątają i upiększają kościół w przygo-
towaniu do liturgii?

Czy przyjmujesz Słowo Boże jako Słowo 
Boga, a nie słowo ludzkie (1 Tes 2, 13)? Jaki jest 
twój szacunek do czytanego Słowa? Czy jako lektor 
przygotowujesz się do czytania, aby wypowiedzieć 
Słowo wyraźnie i zrozumiale? Czy jako słuchacz nie 
chodzisz po kościele w poszukiwaniu miejsca sie-
dzącego, ale zajmujesz postawę w pełni otwartą 
na przyjęcie ziarna Słowa?

Czy jesteś mocno zaangażowany, aby wpro-
wadzać usłyszane słowo w czyn? Czy pragniesz 
takiego szczerego żalu aż do łez za twoje niepo-
słuszeństwa względem wymagań Ewangelii? Czy 
umiesz świętować, czy potrafisz odpoczywać? Czy 
znajdujesz czas na zabawę z rodziną w niedzielę? 
Czy starasz się o atmosferę radości podczas świąt 
np. śpiewając wspólnie kolędy podczas Bożego 
Narodzenia? [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
kieruj naszym życiem według swego upodoba-
nia, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna 
mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

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

Dzisiejsza Ewangelia „składa się” z dwóch 
fragmentów pochodzących z pierwsze-
go i czwartego rozdziału Ewangelii według 
św. Łukasza. Najpierw usłyszeliśmy wstęp do 
dzieła, w którym dowiadujemy się o moty-
wach jego napisania. Święty Łukasz, gorliwy 
uczeń Jezusa, współpracownik Apostołów pi-
sze o różnych chrześcijanach, którzy podejmo-
wali starania zmierzające do przedstawienia na 
piśmie historii Jezusa Chrystusa. Ewangelista 
pisze o zdarzeniach, które się dokonały „pośród 
nas”, zbierając świadectwa ludzi, którzy mieli 
bezpośredni kontakt z Nauczycielem z Naza-
retu. „Naoczni świadkowie” i „słudzy słowa” to 
piękne określenia wiernych, którzy mieli łaskę 
widzenia, słuchania i dotykania Słowa Wcielo-
nego. My również mamy być świadkami Jezu-
sa i Jego sługami. Droga do tego wiedzie przez 
poznawanie nauki Ewangelii, która nam zosta-
ła przekazana przez rodziców, dziadków, księży, 
katechetów, animatorów. Człowiek całkowicie 
przekonany o prawdziwości nauki Chrystusa 
nie zwątpi w chwilach trudnych, nie podda się, 

gdy wszyscy wokół będą mu wmawiać, że „ten 
Jezus to dawno, dawno temu, a dziś mamy XXI 
wiek i można żyć nowocześnie”. Bardzo potrzeba 
nam w Kościele katolików radykalnych ewange-
licznie, którzy wiedzą w co wierzą i dlaczego idą 
za Jezusem, wyrzekając się świata i diabelskich 
manipulacji. 

„Druga część” Ewangelii to opowiada-
nie o publicznej działalności Jezusa w Nazare-
cie, w Jego rodzinnej miejscowości, gdzie był 
dobrze znany. Jezus po chrzcie w Jordanie jest 
pełen Ducha Świętego i w Jego mocy idzie do 
ludzi. Strategia misyjna Jezusa to odwiedzanie 
synagog – miejsc szabatowej modlitwy Żydów, 
gdzie podczas liturgii przewodniczący zgroma-
dzenia często prosili Nauczyciela o komentarz do 
odczytanego fragmentu Biblii. W Nazarecie Je-
zus odczytał fragment z proroka Izajasza. Wybór 
nie był przypadkowy. Słowo proroka wypełniało 
się właśnie w życiu i czynach Chrystusa, który 
namaszczony Duchem Pańskim, podjął misję 
głoszenia dobrej nowiny ubogim i wolności 
zniewolonym. W Duchu Bożym można dokony-
wać wielkich rzeczy, można być narzędziem łaski 
Bożej, można skutecznie ewangelizować. Słowa 
Pisma dziś się spełniły i spełniają, gdy my przyj-
mujemy łaskę Pana, gdy nasze oczy są w Niego 
utkwione, co szczególnie się dzieje w Euchary-
stii i adoracji eucharystycznej. Jakże wielką łaskę 
otrzymujemy, gdy możemy słuchać Jezusa, gdy 
Go spożywamy, adorujemy? (xIJ)

Dzień Życia Konsekrowanego
Serdecznie zapraszam wszystkie Osoby Konsekrowane na 

świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego, które odbędzie się  
w środę 2 lutego 2022 r., w Katedrze Siedleckiej i w Bursie św. 
Stanisława Kostki. Zachęcam do udziału w tym szczególnym zgro-
madzeniu, które pozwoli na pełniejsze doświadczenie wspólnoty 
osób żyjących tym samym powołaniem.

Program spotkania:
– godz. 10.30 – konferencja ascetyczna – Biskup Grzegorz Su-

chodolski;
– godz. 11.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwo-

ścią skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz mo-
dlitwa różańcowa;

– godz. 12.00 – celebracja Eucharystii, połączona z liturgią świa-
tła i dziękczynieniem za dar życia konsekrowanego;

– po zakończeniu Mszy św. agapa w Bursie św. Stanisława Kostki.
Z błogosławieństwem pasterskim  BISKUP SIEDLECKI

+ Kazimierz Gurda



Strona 2 OPIEKUN nr 4 23 stycznia 2022 r.

Kim był błogosławiony Filip Kiryluk (według innych źródeł Geryluk)? 
To jeden z 13 Męczenników Pratulińskich. Urodził się we wsi Zaczopki 26 
listopada 1830 r. Już dwa dni po urodzeniu przyjął chrzest i bierzmo-
wanie w parafii w Pratulinie. On również trudnił się ciężką pracą na 
roli. Jego sąsiadami byli: poznani już Anicet Hryciuk i Onufry Wasyluk, 
jak również Konstanty Łukaszuk czy Konstanty Bojko, których sylwetki 
zostaną dopiero przybliżone. Był głową rodziny. Miał opinię troskliwe-
go ojca i męża oraz pobożnego i sprawiedliwego człowieka. 24 stycznia 
1874 roku z własnej inicjatywy przyszedł do Pratulina, aby przyłączyć 
się do tych, którzy stanęli w obronie swojej świątyni. Wspólnie z nimi 
się modlił i śpiewem wyznawał wiarę. Błogosławiony Filip zachęcał 
też innych, by się wspierać, by trwać przy świątyni i wytrwać razem do 
końca. Na jego oczach zginął najmłodszy bohater pratulińskiej masakry, 
dziewiętnastoletni Anicet Hryciuk, jego sąsiad. Widząc co się dzieje, 

odważnie zawołał do żołnierzy: Już narobiliście 
mięsa, możecie go mieć jeszcze więcej, wszyscy 
jesteśmy gotowi umrzeć za naszą wiarę. Po chwili 
padł na ziemię śmiertelnie ranny w głowę. Zmarł 
na cmentarzu kościelnym przy świątyni. Miał  
44 lata. Pokazał, że Bóg daje moc ludziom słabym 
do obrony najświętszych wartości. Czy są dzisiaj 
mężczyźni, mężowie i ojcowie gotowi bronić swej 
wiary, świątyń i zwyczajów za cenę swojej krwi jak Filip Kiryluk?

Modlitwa do błogosławionego Filipa:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Filipowi 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.  (AZ) Cdn.

Błogosławieni Męczennicy z Podlasia (cz. 11)

Zjazd Kolędników Misyjnych w parafii św. Józefa
Kolędnicy Misyjni z diecezji sieleckiej przybyli 11 stycznia do para-

fii pw. Św. Józefa w Siedlcach na doroczny ZJAZD KOLĘDNIKÓW MISYJ-
NYCH. W tym roku Kolędnicy Misyjni pomagają swoim rówieśnikom z Ka-
zachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie.

Zebrani spotkali się przed południem w sali wielofunkcyjnej przy pa-
rafii Św. Józefa. Tam miała miejsce prezentacja i animacja kolędników 
poszczególnych grup. Każda z parafii miała okazję zaprezentować się, 
przedstawić scenkę, opowiedzieć jak działają i wspólnie pośpiewać kolędy. 
Organizatorzy zaprosili, także m.in. kleryków Wyższego Seminarium Du-
chownego, którzy zaprezentowali film z ich pobytu w Kazachstanie  a tak-
że opowiedzieli o pracy misyjnej.

Centralnym punktem Diecezjalnego Spotkania Kolędników i Kół Mi-
syjnych była Eucharystia w sanktuarium św. Józefa. Przewodniczył jej 
Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, który w homilii dziękował kolędnikom 
misyjnym za ich trud i włączenie się w działalność kolędowania misyjnego. 
Podczas Mszy św. sprawowanej przez Księdza Biskupa modlitwą, śpiewem 
uczestnicy spotkania dziękowali Bogu za całe Dzieło Misyjne w Kościele.

Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone były  wszystkie grupy kolęd-
ników misyjnych oraz koła i ogniska misyjne z diecezji siedleckiej.  Była to 

dobra okazja do wymiany doświadczeń oraz do zapoznania się z pracą 
misjonarzy szczególnie z diecezji siedleckiej - powiedział ks. Kazimierz 
Jóźwik, referent do spraw  misyjnych w diecezji siedleckiej.

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Komunikat Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w sprawie 
diecezjalnej zbiórki na film poświęcony ks. Stanisławowi Brzósce

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!
W przyszłym roku będziemy obchodzić 160-tą 

rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, najwięk-
szego i najdłużej trwającego powstania narodowe-
go w okresie zaborów. Mimo, że ten zryw narodowo
-wyzwoleńczy zakończył się klęską, to jednak w dziejach 
naszego narodu odegrał bardzo ważną rolę, bo pokazał 
ducha patriotyzmu oraz determinację społeczeń-
stwa w dążeniu do niepodległości.

Jedną z ważnych postaci Powstania Styczniowego był 
ks. Stanisław Brzóska, kapłan naszej diecezji, naczelny 
kapelan wojsk powstańczych w randze generała i do-
wódca ostatniego oddziału powstańczego na Podlasiu, 
pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Schwy-
tany przez Moskali, za swoje poświęcenie i niezłom-
ność w walce o wolność Ojczyzny, został skazany na 
karę śmierci. Dnia 23 maja 1865 r. na rynku w Sokołowie 
Podlaskim, na oczach mieszkańców miasta, został powieszony wraz ze 
swoim adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim.

Mimo upływu lat trwa żywa pamięć o ks. Stanisławie Brzósce. W ostat-
nich miesiącach powstała inicjatywa zrealizowania filmu fabularnego 

poświęconego jego Osobie. Dzieła tego podjął się 
Pan Tadeusz Syka, reżyser i scenarzysta m. in. filmu 
„Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” opowiada-
jącego o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim. Do współ-
pracy w tworzeniu filmu - z racji na fakt, że ks. Sta-
nisław Brzóska był kapłanem naszej diecezji i działał 
na Podlasiu, a szczególnie w Łukowie - została rów-
nież zaproszona Diecezja Siedlecka. Po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Kapłańskiej i Księży Dzie-
kanów postanowiłem o włączeniu się naszej Die-
cezji w realizację tego dzieła, zarówno w wymiarze 
merytorycznym, jak również finansowym, o które 
zwracali się pomysłodawcy tego przedsięwzię-
cia. W związku z powyższym – bardzo proszę Was 
Drodzy Diecezjalnie – o solidarne wsparcie tego 
dzieła poprzez złożenie ofiar na tacę w niedzielę 
30 stycznia br.

Już dziś za otwartość, życzliwość i złożone ofiary 
na powyższy cel składam serdeczne podziękowanie i z serca wszystkim 
błogosławię

+ Kazimierz Gurda, BISKUP SIEDLECKI
Siedlce, dnia 14 stycznia 2022 r.
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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 24 stycznia 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO,  

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONA DZIENNIKARZY
1. czytanie (2 Sm 5, 1-7. 10) Dawid króluje nad Izraelem

Psalm (Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26 (R.: por. 25a))
Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida

Ewangelia (Mk 3, 22-30) Chrystus przeciw Szatanowi
6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską

2. + Pawła w 3r., Leona i Barbarę – of. Teresa Niedziółka
3. + Wacława Jerominiaka z racji urodzin

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka – of. żona Jadwiga
2. + Stanisława w 20 r., Józefę, Reginę, Wacława Maliszkiewicz, 

Mariannę i Kazimierza Woźny – of. syn
3. + Aleksandra Kasjanowicza w 22 r. oraz za dusze w czyśćcu cier-

piące – of. dzieci
4. + Grzegorza w 45 r., Jerzego w 23 r., Grażynę i Bogusławę  

– of. Elżbieta Kaszubska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. + Janinę , Edwarda, zmarłych z rodz. Kluczków i Pietrzaków  

– of. córka
2. + Wiesława Duka z racji urodzin – of. żona i syn
3. Poza parafią: + Kazimierę Kosiorek – of. rodzina Mroczków

Wtorek 25 stycznia 2022 r.
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

1. czytanie (Dz 22, 3-16) Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu
albo 1. czytanie (Dz 9, 1-22) Nawrócenie św. Pawła w Damaszku

Psalm (Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)) Idźcie i głoście światu Ewangelię
Albo: Alleluja

Ewangelia (Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską

2. + Jerzego Grzywacza w 31 r – of. córka z mężem
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka

2. + Wiesława Wołos w 2 r. – of. żona
3. + Waldemara Krupę – of. rodzina
4. Dz.-bł. w intencji Grażyny i Stanisława Pawełczak z prośbą  

o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny  
– of. Grażyna Pawełczak

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice

2. + Józefa Woroszkiewicza i zm. z rodz. Białachów i Kruków  
– of. rodzina

19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] w dolny kościele
Środa 26 stycznia 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA
1. czytanie (2 Tm 1, 1-8 ) Żywa wiara Tymoteusza

albo 1. czytanie (Tt 1, 1-5) Tytus synem Pawła w wierze
Psalm (Ps 96, 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3))

Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów
Ewangelia (Mk 4, 1-20) Przypowieść o siewcy

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Kazimierza Grzebisz – of. rodzina Marciszewskich

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Lucjana Wypych w 21 r., Joannę, Stanisława, Reginę Krzemień, 

dziadków z obu stron rodziny – of. Krystyna Borkowska
3. + Kazimierę w 1 r., Tomasza, Franciszka, Jana i Wiesława  z rodz. 

Godlewskich i Oszurko – of. córka
4. + Stanisława Miałkowskiego w 12 r. i jego zmarłych rodziców: 

Zofię i Antoniego – of. żona i córka
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 córki Agnieszki z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. 
Józefa – of. rodzice

II. O pomoc w walce z chorobą nowotworową dla mamy Janiny 
III. Dz.-bł. w intencji Marianny Chmielewskiej z racji 83 r. urodzin  

z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia
IV. + Jarosława Jaroszczyka
V. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin z prośbą o dar życia 

wiecznego 
VI. + Wiesława Walerczaka i zmarłych z rodzin z prośbą o dar nieba 

– of. żona
VII. + Sabinę i Stanisława Krupa – of. uczestnicy pogrzebu
VIII. + Jana w 30 r., Dariusza, Pawełka, Mariannę, Wacława i zmar-

łych z rodz. Olszewskich i Brodzików – of. pani Olszewska
IX. + Sławomira Woźnego – of. mieszkańcy ul. Krótkiej i Łąkowej
X. + Felicję, Kazimierza Ratyńskich, Janinę i Mariana Sikorskich
XI. + Waldemara Oskrobę w 10 msc. od śmierci
XII. + Władysławę Bareja
XIII. + Tadeusza Jakubczyka w 1 r. – of. żona z córkami
XIV. + Ludwikę – Krystynę Czaplicką – of. sąsiedzi z ul Jagiełły
XV. + Mariana Duczek – of. koledzy z pracy
XVI. + Mieczysława Badowskiego z racji imienin oraz zmarłych 

dziadków: Aleksandra i Kazimierę Kozłowskich oraz śp. Irenę  
i Stanisławę Kozłowskie – of. córka

2. Dz.-bł. w 34 r. urodzin Aleksandrii z prośbą o opiekę Matki Bożej 
i wstawiennictwo św. Józefa

Różaniec za Ojczyznę – prowadzony przez Cristeros
Czwartek 27 stycznia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy

1. czytanie (2 Sm 7, 18-19. 24-29) Dziękczynienie Dawida
Psalm (Ps 132 (131), 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32b))

Pan Bóg da Jemu tron ojca, Dawida
Ewangelia (Mk 4, 21-25) Przypowieść o świetle

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Tadeusza, Wacława, Lucję Zubek

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Ewę Dziendzikowską – of. rodzice
3. + Józefa i Józefę Jastrzębskich w rocznicę śmierci – of. rodzina

17.30 1. Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. + Waldemara Lipińskiego, Bogumiłę, Henryka, Teresę, zmarłych 

z rodz. Przesmyckich i Tarkowskich – of. rodzina
2. + Leokadię Flis i Lucjana – of. rodzina
3. + Jadwigę Chudzyńską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 28 stycznia 2022 r.
ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17) Grzech Dawida
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 6c-7. 10-11 (R.: por. 3a))

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Ewangelia (Mk 4, 26-34) Rozwój królestwa Bożego

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Mirosława Raszuka w 2 r., Jerzego Raszuka i Piotra Soszyńskie-

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

2. + Zofię, Jana, Leokadię, Jana, Wacława, Annę, Jadwigę, Karola 
i Zofię

3. + Janusza Kowalczyka w 2 r. – of. żona
4. + Kazimierza, Eugenię, brata Romana, Stanisława, Agatę i Ho-

noratę – of. syn
17.30 Różaniec prowadzony przez czcicieli św. Joanny Beretty Molla
18.00 1. Dz.-bł. w intencji Sylwestra i Izabeli z okazji 5 r. ślubu z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. + Sławomira Woźnego w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
3. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla
4. Poza parafią: + Zygmunta Czapskiego, Helenę, Wacława, Helenę, 

Henryka i Suchożebrskich
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Koronka do Bożego Miłosierdzia
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Informacje o życiu parafii (23.01)Sobota 29 stycznia 2022 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (2 Sm 12, 1-7a. 10-17) Dawid wyznaje winę
Psalm (Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12a))

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
Ewangelia (Mk 4, 35-41) Jezus ucisza burzę

6.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską
2. + Wacławę i Franciszka Stelęgowskich – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Józefa w 14 r., Witolda, Władysławę, Władysława, Eugeniusza, 

Bronisławę i Józefa – of. córki
3. + Stanisławę Sawicką, Teresę, Janinę i Lucynę – of. KRK nr 1

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. + Genowefę w 27 r. i zmarłych z rodz. Michalaków – of. rodzina

2. + Kazimierę Kosiorek w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy po-
grzebu

3. + Tomasza i Krystynę Wasilenko w rocznicę śmierci – of. Marek 
Wasilenko

4. + Kazimierza Malinowskiego w 3 r – of. rodzina
5. + Anielę i Ksawerego Szkup w 12 r

Niedziela 30 stycznia 2022 r.  CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Jr 1, 4-5. 17-19) Powołanie proroka

Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17 (R.: por. 15))
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

2. czytanie (1 Kor 12, 31 – 13, 13) Hymn o miłości
Ewangelia (Łk 4, 21-30) Jezus odrzucony w Nazarecie

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka
2. + Czesława, Krystynę i Alfredę Łagodzin, Barbarę i Edmunda 

Harasim – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską

2. + Mariana w 5 r., Janinę, Czesławę Krasnodębskich, Stanisławę 
z rodz. Księżopolskich

3. + Stanisława w 16 r., Halinę, Jadwigę, dziadków i Aldonę  
– of. rodzina

10.00 1. Dz. bł. w 18. urodziny Mateusza i 14 r. urodzin Weroniki z prośbą 
o łaski Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny  
– of. rodzice

2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
11.30 1. Dz.-bł. w 11 r. urodzin Oskara z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. + Mirosława Demianiuka w 1 r. i zmarłych z obu stron rodziny 

– of. żona
3. + Wiesławę Soczewka w 8 msc. po śmierci – of. rodzina

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Zygmunta w 29 r., Teresę w 9 r., Stanisława w 44 r., Andrzeja  

w 3 r., Annę, Reginę i Henryka i zmarłych z rodz. Andrzejczuków 
i Rozbickich – of. Elżbieta Wierzbicka

18.00 1. + Jana Cieloch w 36 r. oraz Genowefę Cieloch i Antoniego Cieloch 
– of. p. Czesław

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

WIZYTA DUSZPASTERSKA
WIZYTA DUSZPASTERSKA, zwana „kolędą” w naszej parafii odbywa się  
w tym roku na zaproszenie. Kapłani w tym tygodniu odwiedzą parafian, 
którzy wcześniej złożyli zaproszenie. 
•	 24 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00: ul. Nowy Świat 9, 11, 13, 14 
•	 25 stycznia (wtorek) od godz. 16.00: ul. Nowy Świat 15, 17; rodziny  

i osoby, które wcześniej nie mogły przyjąć kapłana lub zdecydowały się 
zaprosić księdza po ustalonym terminie

•	 26 stycznia (środa) od godz. 16.00: ul. Mireckiego
•	 27 stycznia (czwartek) od godz. 16.00: ul. Bema
•	 29 stycznia (sobota) od godz. 9.00: termin dodatkowy dla wszystkich 

chętnych 
Można się jeszcze zapisać „na kolędę”. Istnieje możliwość indywidualnego 
ustalenia wizyty duszpasterskiej w zakrystii, kancelarii lub pod numerem 
500 636 490. 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 23 stycznia: 
•	 SPOTKANIE SYNODALNE (podsumowanie i zakończenie prac na po-

ziomie parafii) o godz. 19.00 w dolnym kościele. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych, którzy chcą razem się modlić i dzielić swoim doświad-
czeniem Kościoła. 

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

 Q WTOREK 25 stycznia: Kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
•	 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym 

kościele. 
 Q ŚRODA 26 stycznia: 

•	 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. 
19.00 – Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.
 Q CZWARTEK 27 stycznia: 

•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie w ciszy do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 28 stycznia:

•	Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla. Po Mszy świętej 
wieczorowej błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka.

 Q SOBOTA 29 stycznia:
•	 Spotkanie dla dzieci Bożych – pogodny wieczór (bal) rozpocznie się 

w dolnym kościele o godz. 17.00. Koszt: 10 zł. Zapisy do piątku 28.01  
w zakrystii, kancelarii lub pod nr telefonu 500 636 490. 
 Q NIEDZIELA 30 stycznia: 

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

„FERIE Z BOGIEM” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 
•	 Oaza dzieci i młodzieży w dniach 31 stycznia, 1 lutego i 2 lutego. 

Spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00, a kończą o godz. 20.00. Czas 
się zapisać, jeśli ktoś chce uczestniczyć w tej parafialnej oazie.

•	 Wyjazd w góry do Zakopanego na narty i nie tylko dla młodzieży  
w dniach 7-12 lutego br. 

Informacji udziela ks. Ireneusz (tel. 500 636 490). Spotkanie rodziców 
dzieci i młodzieży w sprawie tego wyjazdu w niedzielę 30 stycznia o godz. 
19.00 w dolnym kościele.

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu 
pokłon” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan 2022. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przy-
gotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między  
18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się 
na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, kon-
ferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 
odbędzie się w niedzielę, 23 stycznia, o godz. 17.00 w prawosławnej ka-
tedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:
Dzień 1: Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła
Dzień 2: Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością
Dzień 3: Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami
Dzień 4: Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje
Dzień 5: Prowadzeni przez jedynego Pana
Dzień 6: Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana
Dzień 7: Dary wspólnoty
Dzień 8: Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek
Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Eku-

meniczna, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022. 

Źródło: www.ekumenia.pl/aktualnosc/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2022/ 
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Bp Grzegorz Suchodolski  
o młodzieży w Kościele

 Q KAI: To docenienie liczby pojedynczej, a w każdym razie liczb 
bardziej „kameralnych” brzmi na gruncie Kościoła w Polsce dość no-
watorsko.

– Mówię to, co czuję. Trzy lata temu, kiedy byłem proboszczem w siedlec-
kiej katedrze, mieliśmy dużą grupę kandydatów do sakramentu bierzmowa-
nia, około 150 osób. W program przygotowania wpisaliśmy im udział w ulicz-
nym nabożeństwie fatimskim. Później się za tę młodzież wstydziłem, bo 
oni w ogóle nie byli zainteresowani modlitwą. Szli rozmawiając ze sobą, 
cały czas ze smartfonami w rękach. Zero zainteresowania różańcem. Ale po-
tem w indeksie mogli otrzymać wpis, że uczestniczyli w tym wydarzeniu. I to 
mnie przekonało: nigdy więcej czegoś takiego nie rób.

Nie może być wiary na przymus ani Kościoła na przymus. To musi być wy-
bór młodego człowieka. W którymś momencie musimy wreszcie powiedzieć: 
odchodzimy od przymusu, od masy i przechodzimy na grupy elitarne, to zna-
czy na tych, którzy chcą.

Pamiętam, jak już po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie przy-
jechał do mnie ks. Jan Balik, odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzie-
ży w Pradze. Wtedy jeszcze Czesi myśleli, że może i u nich będą ŚDM. Zobaczył 
wtedy dużą grupę młodzieży, która szła do sali katechetycznej, i zapytał, co 
to za zgromadzenie. Mówię, że to przygotowanie do bierzmowania, a on na 
to: u nas, w Pradze przygotowujemy tylko pojedyncze chętne osoby. Nie jest 
do dla mnie ideał, nie chciałbym, żeby do tego doszło w Polsce, ale jednak 
powinniśmy zapraszać do przygotowań nie całe klasy, lecz indywidualnie – 
tych, którzy chcą. A nie rocznikami, które w danym roku po prostu „idą” do 
bierzmowania. Nie, rozpocznij przygotowania wtedy, kiedy masz przekona-
nie, że to ci pomoże w rozwoju wiary, i jeśli rzeczywiście uważasz, że jesteś 
na właściwym etapie życia. Wtedy dopiero powinniśmy zapraszać kogoś 
takiego do grupy formacyjnej, która ma swojego animatora i odpowiednie 
materiały i przez 2-3 lata towarzyszyć mu w drodze przygotowań do sakra-
mentu. A potem duszpasterze powinni ocenić, czy taki ktoś jest już gotowy.

 Q KAI: Bo nie ma religii bez wolności.
– Nie ma religii bez wolności i nie może być Kościoła i wiary na przymus. 

Przestrzegam wszystkich księży, którzy na niewierzących młodych przygoto-
wujących się do bierzmowania nakładają ciężary nie do uniesienia. Mnożą 
ilość różańców, nabożeństw, rorat, dróg krzyżowych. Później ci młodzi mówią: 
zostaliśmy tak przez dwa lata przeczołgani, że marzymy tylko o jednym – 
żeby po bierzmowaniu pożegnać się z Kościołem. A więc, to co my robimy, 
nie przynosi tego, do czego zostaliśmy powołani: nie budzi w sercu tych ludzi 
żywej relacji z Jezusem.

Gdyby wszystkie roczniki wybierzmowane w ciągu ostatnich 10 lat 
pojawiły się w kościołach, to byśmy się w nich nie mieścili. Biskup jadąc 
na bierzmowanie przyjmuje kwiatki i deklaracje tych młodych, że będą 
dbać o wiarę. Tymczasem ja już wiem, że w następną niedzielę większo-
ści z nich już w kościele nie będzie.

Musimy odejść od biurokratycznego, kancelaryjnego sposobu przygo-
towań do tego sakramentu, który, dodajmy, ma miejsce w ważnym etapie 
życia. Młodzi są wtedy często pogubieni i być może właśnie wtedy najbardziej 
potrzebują światła Ewangelii, które nadałoby im jakiś kierunek inny niż tylko 
doczesność i świat wirtualny, który tak ich pochłania. Tymczasem my często 
gasimy w nich te wyższe pragnienia.

 Q KAI: Bo zabrakło refleksji nad tym, czy fasada pięknych liczb nie 
skrywa niekiedy duchowej pustki…

– No właśnie, te liczby nas niosły, budując „ankietową” wartość naszego 
Kościoła. Rozumiem czasami argumenty proboszczów czy wikariuszy, którzy 
pracują z młodzieżą i mówią tak: jeśli on czy ona parę razy przyjdzie do ko-
ścioła, nawet tylko z powodu indeksu, to może wtedy coś usłyszy, coś w nim 
duchowo zadziała, że łaska Boża się do niego „przebije”.

 Q KAI: Wydaje mi się, że to jest także częsty argument księży czy 
biskupów, gdy są pytani o bilans religii w szkole. Mówią wtedy: 
gdyby nie te lekcje, nie mielibyśmy szansy dotrzeć do takiej liczby 
młodych ludzi.

– Ostatnio podczas wizytacji parafii rozmawiałem z jednym z młodych 
księży uczących w liceum. Powiedział mi, że na lekcjach religii ma bardzo 
dobry kontakt z młodzieżą, są żywe dyskusje, bo jest otwarty na ich pytania. 
Ale kiedy zaprasza ich, by przyszli do kościoła, to 90 procent od razu mówi, 
że nie są zainteresowani.

Mimo wszystko ta sytuacja 
ciągle jeszcze pozwala mi wie-
rzyć w szanse, jakie w świecie 
młodych może mieć otwarty 
katecheta. Nawet jeśli ci ludzie 
nie są już zainteresowani Kościo-
łem, a żywe dyskusje w szkole 
nie „przekładają” się, niestety, na 
wiarę i praktyki wiary, to jednak 
widzą księdza pełnego ideałów, 
otwartego na ich życie.

 Q KAI: Bardziej interesuje ich zapewne to, co ksiądz ma do powie-
dzenia w odniesieniu do głośnych spraw dotyczących Kościoła.

– To też, i wielu dobrych katechetów nie zamiata tych tematów pod dy-
wan. Ale młodzież ceni katechetę przede wszystkim za to, że dopuszcza dialog 
na lekcji, że jest otwarty na ich sprawy. I takie świadectwo uważam za coś 
pozytywnego. Natomiast mam też bardzo dużo sygnałów negatywnych, że 
młodzież wręcz rezygnuje z lekcji religii ze względu na osobę katechety, i nie 
ma tu znaczenia, czy jest to duchowny czy świecki. Ci, którzy się wypisują 
mówią, że katecheta traktuje ich „z góry”, dyktuje kwestie do zanotowania,  
a w ogóle nie jest zainteresowany ich problemami i ich światem.

 Q KAI: Proces systematycznego odchodzenia młodych z lekcji religii 
wciąż trwa. Dlaczego tak się dzieje?

– Jeśli lekcja religii ma być dla wierzących, to będą odchodzić bo tę wiarę 
stracili. To pierwszy motyw, skorelowany zresztą z wynikami badań, o których 
mówiliśmy. Drugi czynnik to postrzeganie obecności katechetów w szkole, 
zwłaszcza osób duchownych, jako przedstawicieli instytucji Kościoła, do 
którego młodzi mają wiele zastrzeżeń, więc nie chcą iść z nim razem. Trzeci 
czynnik to przykład konkretnego katechety, który nie znajduje wspólnego 
języka z uczniem i wtedy, na znak protestu, taka osoba rezygnuje z religii. 
Bywa tak, że np. w szkole jest czterech katechetów, ale wypisują się od tego 
jednego, zaś u trzech pozostałych frekwencja pozostaje bez zmian. Osobista 
charyzma lub jej brak ma więc znaczenie.

Ponadto w wielu wypadkach, zwłaszcza na prowincji, bardzo często de-
klarowanym powodem rezygnacji z tych zajęć jest dojeżdżanie do szkoły. 
Młodzi spędzają dużo czasu w pociągach czy autobusach i jeśli religia jest 
na pierwszej lub ostatniej lekcji, to rezygnują z niej, po prostu z powodów 
praktycznych. W diecezji siedleckiej są to wcale nierzadkie przypadki. Młodzi 
mówią, że muszą pomóc w gospodarstwie, w wieczornym obrządku itd.

Musimy pamiętać, że zjawisko rezygnacji z lekcji religii dotyczy głównie 
środowisk wielkomiejskich. Wedle naszych badań przeprowadzonych w ubie-
głym roku, w szkołach podstawowych w diecezji siedleckiej z tych zajęć ko-
rzysta 98 proc. uczniów, a w szkołach średnich – 88 procent. Myślę, że są to 
wyniki typowe dla całej ściany wschodniej.

 Q KAI: A może sposobem na dotarcie z przekazem religijnym  
– zwłaszcza dla zainteresowanych pogłębieniem życia duchowego  
– byłby powrót do katechezy prowadzonej przy parafii?

– Dwa lata temu watykańska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewange-
lizacji wydała nowe dyrektorium o katechizacji, które nakłada na odpo-
wiedzialnych za katechezę w poszczególnych krajach doprowadzenie do 
komplementarności pomiędzy religią w szkole a katechezą przyparafialną. 
Dostrzeżono więc konieczność tego kierunku, przejścia z dotychczasowego 
modelu na nowy.

 Q KAI: Jako szef Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży zamierza 
Ksiądz Biskup wprowadzić to rozwiązanie w Polsce?

– To są kompetencje Komisji ds. Wychowania Katolickiego i całego gre-
mium Konferencji Episkopatu, ale myślę, że tego procesu nie da się zatrzymać. 
Sama religia w szkole nie wystarczy. Potrzeba dziś solidnego namysłu i nad 
uaktualnianiem programu religii w szkole, i nad komplementarnym jej uzu-
pełnieniem poprzez katechezę w parafiach.

Ostatnio wyszła także nowa instrukcja o posłudze katechisty parafialne-
go. Watykan będzie zmierzał do tego, byśmy w polskich diecezjach i para-
fiach ustanawiali taką posługę. To jest trend, którego nie zatrzymamy, i my-
ślę, że w ciągu 2-3 lat katecheza przyparafialna będzie coraz mocniejsza.

Źródło: www.ekai.pl

(cz. 3)
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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)

Córeczka w sklepie do mamy:
 – Mamo, kup mi tego dużego misia.
 – Przecież ty masz w domu dwa misie.
 – A właśnie, że nie mam!
 – A właśnie, że masz! Ciągle mówisz: „nudzi mi 
się”, albo „nie chce mi się”!
FANABERIE PRZYSZŁOŚCI
Jest rok 2050. Rozmawiają dwie sąsiadki:
 – Znajomi do mnie zadzwonili, że zapraszają 
mnie dzisiaj na urodziny ich psa!
 – I byłaś?
 – No co ty! Oni są jacyś nienormalni! Jak mam iść 
na te urodziny, skoro dziś w domu mam wesele 
swoich kotów!
KOŚCIELNA RANDKA
Dziewczyna z chłopakiem umówili się, że pójdą 
razem do kościoła. Niestety chłopak nie przyszedł 
punktualnie:
 – Dlaczego się spóźniłeś?
 – Bo za późno wyszedłem z domu…
 – To nie mogłeś wcześniej wyjść?
 – Już było za późno, aby wcześniej wyjść…
NOWA MUTACJA
Wnuczka przy obiedzie pyta babcię:
 – Babciu, kiedy się skończą te „Covidy”?
 – Nie wiadomo. Z wirusami jest tak, jak z tele-
nowelą lub serialem w telewizji. Myślimy sobie, 
że to już koniec, a tu bach! Pojawiają się nowe 
odcinki…
DOCIEKLIWOŚĆ DOŚWIADCZONYCH
Rozmawiają starsi kawalerowie:
 – Jak to się nazywa, kiedy osoba, która ci się po-
doba, stwierdza, że też jej się podobasz?
 – Ach tak, to wyobraźnia!
GŁÓD
Rozmowa małżeńska o sąsiadach. Żona mówi:
 – Pamiętasz tego Józka naszego sąsiada, który na 
Wielkanoc się ożenił?
 – Pamiętam, był taki zakochany.
 – Wyobraź sobie, przed ślubem ważył 70 kilogra-
mów, a teraz ma 120!
 – Ty, to on nie była zakochany. On był normalnie 
głodny!
DAWKA PRZYPOMINAJĄCA
W barze przy kieliszku i zagryzce w czasach Covi-
da siedzą dwaj koledzy:
 – A ty co myślisz o trzeciej dawce?
 – To dobry pomysł. Kelner, prosimy jeszcze raz 
to samo!
JEŻ
Młode samodzielne małżeństwo siedzi przy stole 
podczas niedzielnego obiadu. On mówi do niej:
 – Lubię patrzeć jak jesz!
 – A jak patrzy jeż??

XVIII Bezalkoholowy Bal Karnawałowy 
w tym roku odbędzie się 12 lutego 2022.

Gwarantujemy, że Piotr Pastor DJ/Wo-
dzirej każdego porwie do zabawy, a siły  
w przerwach zregenerujemy smacznymi 
posiłkami przygotowanymi przez Orchidea.
Zapisy: 
Renata 507 045 220; Małgosia 606 852 794 

Zapraszamy wszystkich na bal
O tańcu nie da się pisać (…) taniec trzeba tańczyć  - Paulo Coelho

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Ty mnie ciągle zapraszasz do wielkości i potęgi. Ty mi śpiewasz 
pieśń o potędze i wspaniałości synów Bożych, boś nam dał cud ubóstwie-
nia. I ubóstwiasz mnie przez to, że karmisz swoim Bóstwem. Dałeś nam moc, 
abyśmy się stali synami Bożymi. Dajesz mojej duszy pocałunek Boży… Pod-
noszę moje czoło, moją twarz, oczy, usta, bo Ty chcesz złożyć na nich Twój 
Boski pocałunek. Dlatego ten moment zjednoczenia eucharystycznego jest 
tak wielki łaską!” (Laski, 30 lipca 1958 r.)

Cud ubóstwienia

W „Echu Katolickim”
•	 Niezwykła	 historia	 odnalezionego	 po	

latach unickiego listu, a także kulisy 
powstania beatyfikacyjnego obrazu bł. 
Męczenników z Pratulina.

•	Czy	wizyta	kolędowa	w	formie,	jaką	zna-
my z przeszłości, ma jeszcze sens?

•	 Gdyby	 ludzie	 znali	 wartość	 Mszy	 św.,	
przed kościołami ustawiałyby się kolejki.

•	Czego	nie	wiemy	o	Koronce	do	Miłosier-
dzia Bożego?

23 stycznia br. 
obchodzimy kolej-
ną Niedzielę Słowa 
Bożego.  

Z myślą o regular-
nym wspieraniu dusz-
pasterzy i wiernych 
w samodzielnym rozważaniu  
i medytacji Słowa Bożego, przy-
gotowano aplikację mobilną 
pod nazwą „Dzieło Biblijne”, 
która jest nieodpłatnie  
w sklepach internetowych 
dla platform mobilnych.

Aplikacja to narzędzie po-
mocne w medytacji czytań 
liturgicznych i popularyzujące 
badania biblijno-teologiczne. 
Zawiera ona Biblię Tysiącle-
cia oraz obszerny komentarz 
do wszystkich czytań nie-
dzielnych, łącznie z psalmem 

r e s p o n s o r y j n y m 
(kontekst perykopy, 
komentarz biblijny, 
teksty paralelne, inter-
pretacja Ojców Kościo-
ła, interpretacja tekstu 
w nauczaniu Kościoła 

z odesłaniem do opracowań 
biblijnych).

Program zawiera rów-
nież Nowy Słownik Teologii 
Biblijnej z podstawowymi 
pojęciami biblijnymi wraz  
z pomocniczymi materiała-
mi multimedialnymi. Całości 
dopełnia komentarz do ksiąg 
Pisma Świętego, przygo-
towywany systematycznie  
w ramach Narodowego Czy-
tania Pisma Świętego, który 
będzie powiększany o księgi 
czytane w kolejnych latach.

Zainstaluj w swoim telefonie!


