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1. czytanie (Jr 17, 5-8)
Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu
2. czytanie (1 Kor 15, 12. 16-20)  
Zmartwychwstanie Chrystusa  
podstawą naszej wiary
Ewangelia (Łk 6, 17.20-26)
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Droga Jezusa i Jego uczniów
Rozważania do Ewangelii w VI Niedzielę Zwykłą (13 lutego)

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
 BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE (Łk 6, 17. 20-26) 
Jednak możemy odkryć pewne problemy z od-

niesieniem tekstu do naszego życia, gdy zadamy 
sobie kilka pytań. Czy błogosławioną ma być oso-
ba, która niszczyła sobie zdrowie np. przez palenie 
papierosów a teraz płacze, bo cierpi na raka? Albo 
głodujący, który nie chce podjąć żadnej pracy? Czy 
potępiony ma być ktoś bogaty, jeśli dorobił się 
swoją ciężką, uczciwą pracą? Aby właściwie go od-
czytać, do tekstu powinniśmy przyłożyć kontekst, 
taki pryzmat, przez który zobaczymy o co napraw-
dę chodzi. Tym pryzmatem jest sam Jezus i Króle-
stwo Boże głoszone przez Niego.

W takim razie chodzi o to, aby na to co się 
ma, albo na to czego brakuje, patrzeć przez pry-
zmat osoby i nauki Jezusa. Wtedy zobaczymy, że 
zarówno ubóstwo i bogactwo może być złe, jeśli 
się w nich zamkniemy i skoncentrujemy na sa-
mych sobie. Takie ubóstwo zrodzi wtedy zgorzk-
nienie i zazdrość, a bogactwo zrodzi pychę, samo-
lubstwo i niewrażliwość. Z drugiej strony ubóstwo 
może być dobre, gdy przez to doświadczenie za-
czynamy rozumieć cierpienie innych. W końcu czy 
wielu nie cierpi bardziej niż my? Tak i bogactwo 
może być dobre, gdy moje umiejętności pomnaża-
nia dóbr w jakiś sposób służą innym.

Kluczem do czytania tego tekstu jest zatem za-
dawanie sobie pytania: kto stoi w centrum mojego 
życia? Ja sam, moje cierpienia, potrzeby, majętno-
ści, zadowolenie; czy Jezus i głoszone przez Niego 
Królestwo Boże? To pytanie dotyczy mnie niezależ-
nie od tego, czy stawiam się po stronie „ubogich” 
czy „bogatych”. [www.onjest.pl]

Dziś jako Ewangelię usłyszeliśmy kazanie 
na równinie, które u św. Łukasza zawiera tre-
ści wyrażone w kazaniu na górze z Ewangelii 
św. Mateusza (zob. Mt 5, 1 – 12). Wersja Ma-
teuszowa jest bardziej znana. Nazywamy ją  
8 błogosławieństw. U świętego Łukasza możemy 
natomiast przeczytać o 4 błogosławieństwach  
i 4 biada, które są sobie przeciwstawione. Powra-
ca znany ze Starego Testamentu motyw dwóch 
dróg: można w życiu iść drogą błogosławień-
stwa, można iść drogą przekleństwa – każdy sam 
wybiera i wybór potwierdza uczynkami. 

Jezus wędrował z Dwunastoma po Ziemi 
Świętej. Odwiedzał różnych ludzi, którym ogła-
szał dobrą nowinę i przywracał zdrowie. Rów-
nina, na której było wygłoszone kazanie o tym 
kto jest błogosławiony, czyli szczęśliwy ma 
swoje znaczenie. Symbolizuje naszą zwyczajną 
codzienność, w której decydujemy o wieczno-
ści. Na równinie wokół Jezusa zgromadził się 
liczy tłum. Byli uczniowie – ludzie, którzy od 
czasu do czasu chodzili z Jezusem, byli piel-
grzymi z Jerozolimy i Judei, a nawet z odległych 
okolic Tyru i Sydonu, a więc miast fenickich, po-
łożonych nad Morzem Śródziemnym. Wniosek 
jest bardzo prosty. Wszyscy mogą przyjść do 
Jezusa. Wszyscy oznacza prawowiernych Ży-
dów, ale również członków innych narodów, 
którzy nie znali wiary w Jedynego Boga i byli 
poganami. Dzisiaj również każdy może spotkać 
się z Jezusem i w Niego uwierzyć, ale potrzeba 
chęci, by wyruszyć nieraz w długą drogą po-
wrotną. Czy we mnie jest chęć, by codziennie 
iść drogą nawrócenia?

Słowo o błogosławieństwach Jezus skie-
rował jednak nie do tłumów, ale do swoich 
uczniów. Nie każdy kto znajdzie się w tłumie lu-
dzi ogólnie wierzących jest uczniem Pana. W ko-
ściołach też do niedawna gromadziły się tłumy 
ochrzczonych. Ilu z nich jest i chce być uczniami 
Chrystusa widzimy dziś po dwóch latach zma-
gań o zdrowie publiczne. 

Do uczniów Jezus mówi: Błogosławieni je-
steście i nie kończy na tym jakże miłym stwier-
dzeniu, że Jego uczeń jest szczęśliwy. Pan 
dodaje szczegółowe wyjaśnienia swej nauki, 
podaje przykłady sytuacji, w których to szczę-
ście jest realizowane. Słyszymy o ludziach 
ubogich, głodujących, płaczących, prześlado-
wanych za wiarę w Chrystusa. I już nam nie 
jest tak wesoło, bo nikt, myśląc tylko po ludz-
ku, tego nie chce. Ciężko znaleźć ludzi, którzy 
chcieliby cierpieć. 

Jezus nie mówi jednak, że mamy takich 
sytuacji szukać na siłę, ale że takie sytuacje 
będą i wtedy otrzymamy łaskę do tego, by ra-
zem z Nim cierpieć. On sam pierwszy poszedł 
drogą błogosławieństw, gdyż był ubogi, nie 
gromadził skarbów dla siebie, nieraz cierpiał 
głód, płakał nad niewiarą i zatwardziałością 
ludzi, był znienawidzony przez faryzeuszów, 
wyłączony ze wspólnoty Izraela poprzez 
ukrzyżowanie jako bluźnierca poza murami 
świętego miasta Jeruzalem, z Jego imie-
niem i prawdą o zmartwychwstaniu od po-
czątku walczyli przywódcy żydowscy i liczni 
poganie, a Jego wierni uczniowie od zawsze 
byli prześladowani, bo prawda jest niewygod-
na i dla wielkich tego świata często nieopła-
calna, ponieważ świat umiłował ciemność. 
Światła Jezusa nie da się pogodzić z ciemno-
ścią tego świata. 

Biada ludziom, którzy nie chcą pójść drogą 
Jezusa. Życie ziemskie, które umiłowali bar-
dziej niż wieczne, jest niezwykle krótkie i na 
pewno się skończy. Biada bogaczom, którzy 
dobrami materialnym karmią swoją pychę, 
biada przejedzonym, którym już nic do szczę-
ścia nie potrzeba, biada tym, którzy myślą, że 
Bóg jest im niepotrzebny, bo teraz są zdrowi, 
piękni i sławni, biada śmiejącym się, czyli takim 
którzy życia nie traktują na poważnie i myślą, 
że sensem życia jest nieustanna zabawa, bia-
da marnującym czas i siły na rzeczy, które nie 
podobają się Bogu, biada chwalonym, którzy 
zdobywają poklask za cenę rezygnacji z praw-
dy. Biada takim uczniom Pana – bo to przecież 
słowo Chrystusa do uczniów – którzy są jak fał-
szywi prorocy. Biada tym, którzy dostosowują 
Kościół do świata, a nie do Ewangelii. Biada 
tym, którzy słuchają antychrysta, a nie Ducha 
Świętego. I zakończmy to rozważanie słowami 
świętego Pawła: Biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii! (1 Kor 9,16)   (xIJ) 

Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w ser-
cach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą 
Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Cie-
bie. 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)
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 lutego 2022 r.)

Drodzy Bracia i Siostry,
trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, 

aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeń-
stwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się 
nimi opiekują [1].

Jesteśmy wdzięczni Panu za drogę, jaką przebyły w ostatnich latach 
Kościoły partykularne na całym świecie. Poczyniono wiele kroków na-
przód, ale pozostaje jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy chorzy, 
także w miejscach i sytuacjach największego ubóstwa i marginalizacji, 
otrzymali potrzebną im opiekę zdrowotną, a także opiekę duszpasterską, 
aby mogli przeżywać czas choroby w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżo-
wanym i zmartwychwstałym. Niech trzydziesty Światowy Dzień Chorego, 
którego kulminacyjne obchody, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć 
się w Arequipie w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na Watykanie, pomoże 
nam wzrastać w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom.

1. Miłosierni jak Ojciec
Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: Bądźcie miłosierni, 

jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36), skłania nas przede wszystkim do 
zwrócenia naszego spojrzenia na Boga bogatego w miłosierdzie (Ef 2, 4), 
który zawsze patrzy na swoje dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy 
one od Niego oddalają się. Miłosierdzie, w rzeczywistości, jest par excellen-
ce imieniem Boga, które wyraża Jego naturę nie na sposób okazjonalnego 
uczucia, ale jako siłę obecną we wszystkim, co On czyni. Jest to siła i czułość 
razem. Dlatego możemy powiedzieć z zachwytem i wdzięcznością, że mi-
łosierdzie Boże ma w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa 
(por. Iz 49, 15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, 
zawsze pragnąc dać nam nowe życie w Duchu Świętym.

2. Jezus, miłosierdzie Ojca
Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do chorych jest Jego 

jednorodzony Syn. Ileż to razy Ewangelie opowiadają nam o spotkaniach 
Jezusa z ludźmi cierpiącymi na różne choroby! On chodził po całej Galilei, 
nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie 
choroby i dolegliwości wśród ludu (Mt 4, 23). Możemy zadać sobie pytanie: 
skąd ta szczególna uwaga Jezusa wobec chorych, do tego stopnia, że staje 
się ona również głównym dziełem w misji apostołów, posłanych przez Mi-
strza, by głosić Ewangelię i uzdrawiać chorych? (por. Łk 9, 2).

XX-wieczny myśliciel podsuwa nam motywację: Ból absolutnie izoluje  
i z tej absolutnej izolacji rodzi się apel do drugiego, wzywanie drugiego [2]. 
Kiedy człowiek doświadcza słabości i cierpienia we własnym ciele z powodu 
choroby, jego serce staje się cięższe, wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz 
bardziej palące staje się pytanie o sens wszystkiego, co się dzieje. Jakże nie 
wspomnieć w tym kontekście o wielu chorych, którzy w czasie pandemii 
przeżyli ostatni etap swojego życia w samotności na oddziale intensywnej 
terapii, z pewnością pod opieką wspaniałych pracowników służby zdrowia, 
ale z dala od najbliższych i najważniejszych osób w ich ziemskim życiu? Dla-
tego tak ważne jest, by mieć u swego boku świadków Bożego miłosierdzia, 
którzy za przykładem Jezusa,  miłosierdzia Ojca, wylewają na rany chorych 
olej pocieszenia i wino nadziei [3].

3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa
Zaproszenie Jezusa, by być miłosiernym jak Ojciec, nabiera szczególnego 

znaczenia dla pracowników służby zdrowia. Myślę o lekarzach, pielęgniar-
kach, diagnostach laboratoryjnych, osobach asystujących w leczeniu i opie-
ce nad chorymi, a także o wielu wolontariuszach, którzy poświęcają swój 
cenny czas cierpiącym. Drodzy pracownicy opieki zdrowotnej, wasza służba 
chorym, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza poza granice zawodu, 
aby stać się misją. Wasze ręce dotykające cierpiącego ciała Chrystusa mogą 
być znakiem miłosiernych rąk Ojca. Bądźcie świadomi wielkiej godności wa-
szego zawodu, a także odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże.

Błogosławmy Pana za postęp, jaki dokonał się w naukach medycznych, 
zwłaszcza w ostatnich czasach: nowe technologie pozwoliły wypracować 
metody terapeutyczne, które są bardzo korzystne dla chorych; badania 
naukowe nadal wnoszą cenny wkład w pokonywanie starych i nowych pa-
tologii; medycyna rehabilitacyjna bardzo rozwinęła swoją wiedzę i umiejęt-
ności. Wszystko to jednak nie może nigdy przesłonić wyjątkowości każdego 
pacjenta, z jego godnością i jego słabością [4]. Chory jest zawsze ważniejszy 

od jego choroby, dlatego w każdym podejściu terapeutycznym nie moż-
na pominąć wsłuchiwania się w głos pacjenta, jego historię, lęki i obawy. 
Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, za-
wsze można pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł bliskość, 
która świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jej chorobą. Dlatego 
wyrażam życzenie, aby procesy formacyjne pracowników służby zdrowia 
uzdalniały ich do słuchania i nawiązywania relacji.

4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia
Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, aby skupić naszą 

uwagę na miejscach opieki. W ciągu wieków miłosierdzie wobec chorych do-
prowadziło do otwarcia przez wspólnotę chrześcijańską niezliczonych «gospód 
dobrego Samarytanina», gdzie przyjmowano i leczono chorych wszelkiego ro-
dzaju, zwłaszcza tych, którzy nie mogli znaleźć odpowiedzi na swoje potrzeby 
zdrowotne z powodu ubóstwa, wykluczenia społecznego lub trudności w le-
czeniu niektórych chorób. Największą cenę w tych sytuacjach płacą przede 
wszystkim dzieci, osoby starsze i najbardziej wrażliwe. Miłosierni jak Ojciec, 
liczni misjonarze, głosząc Ewangelię, budowali szpitale, przychodnie i ośrod-
ki opieki. Są to cenne dzieła, dzięki którym chrześcijańska miłość nabierała 
kształtu, a miłość Chrystusa, o której świadczyli Jego uczniowie, stawała się 
bardziej wiarygodna. Myślę przede wszystkim o ludziach w najbiedniejszych 
częściach świata, gdzie czasami trzeba pokonywać duże odległości, aby zna-
leźć placówki medyczne, które pomimo ograniczonych środków oferują to, 
co jest dostępne. Przed nami jeszcze długa droga, a w niektórych krajach 
otrzymanie odpowiedniego leczenia pozostaje luksusem. Potwierdza to, na 
przykład, ograniczona dostępność szczepionek przeciwko Covid-19 w najbied-
niejszych krajach, ale jeszcze bardziej brak możliwości leczenia chorób, które 
wymagają znacznie prostszych leków.

W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie katolickich instytucji 
opieki zdrowotnej: są one cennym skarbem, który należy chronić i wspierać; 
dzięki nim dzieje Kościoła wyróżniają się bliskością wobec najbiedniejszych 
chorych i w sytuacjach największego zapomnienia [5].  Iluż założycieli 
rodzin zakonnych potrafiło wsłuchiwać się w wołanie braci i sióstr, którzy 
nie mieli dostępu do opieki lub byli niewłaściwie leczeni, i robili wszystko, 
co w ich mocy, aby im służyć! Także dzisiaj, nawet w krajach najbardziej 
rozwiniętych, obecność katolickich placówek sanitarnych jest błogosła-
wieństwem, ponieważ zawsze mogą zaoferować nie tylko opiekę nad cia-
łem ze wszystkimi niezbędnymi kompetencjami, ale także tę dobroczynną 
miłość, dzięki której chorzy i ich rodziny są w centrum uwagi. W czasie, 
kiedy panuje kultura odrzucania, a życie nie zawsze jest uznawane za god-
ne przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako domy miłosierdzia, mogą być 
przykładem ochrony i troski o każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od 
jego początku aż po naturalny kres.

5. Miłosierdzie duszpasterskie: obecność i bliskość
W ciągu tych trzydziestu lat również duszpasterstwo służby zdrowia było 

coraz bardziej doceniane jako niezbędna posługa. Jeśli najgorszą dyskrymi-
nacją, jakiej doświadczają ubodzy – a chorzy są ubogimi w zdrowiu – jest 
brak duchowej uwagi, nie możemy nie zaoferować im bliskości Boga, Jego 
błogosławieństwa, Jego Słowa, sprawowania sakramentów, zapropono-
wania drogi duchowego wzrastania i dojrzewania w wierze [6]. W związ-
ku z tym pragnę przypomnieć, że bliskość wobec chorych i ich duszpaster-
stwo nie jest zadaniem tylko niektórych duszpasterzy specjalnie przygo-
towanych; odwiedzanie chorych jest zaproszeniem skierowanym przez 
Chrystusa do wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i starszych miesz-
ka w domach i czeka na wizytę! Posługa pocieszania jest zadaniem każdego 
ochrzczonego, który pamięta o słowach Jezusa: Byłem chory, a odwiedziliście 
Mnie ( Mt 25, 36).

Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, za-
wierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który 
bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę 
się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, 
potrafili ofiarować pacjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską 
bliskość.

Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.
Franciszek

Źródło: www.vatican.va 

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36)

Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią
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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 14 lutego 2022 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA  

–  PATRONÓW EUROPY
1. czytanie (Dz 13, 46-49) Apostołowie zwracają się do pogan

Psalm (Ps 117, 1-2) Idźcie i głoście światu Ewangelię
Ewangelia (Łk 10, 1-9) Rozesłanie uczniów

6.30 1. + Jana Łuciów – of. rodzina
2. + Stanisławę w 10 r., Pawła i Cecylię – of. Jerzy Osłowski

7.00 1. + Mieczysława Poszalskiego – of. żona z dziećmi
2. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda
3. + Walentego z racji imienin

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską – of. córki Jadwiga i Anna

2. + Lucjana w 19 r., Pelagię, Andrzeja, Lidię, Leokadię, Leszka, 
Włodzimierza i dziadków – of. Marianna Roguska

3. + Romana w 40 r. i rodziców z obojga stron rodziny – of. żona
Wtorek 15 lutego 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Jk 1, 12-18) Bóg nikogo nie kusi do złego

Psalm (Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19 (R.: por. 12))
Błogosławiony, kogo Ty pouczasz

Ewangelia (Mk 8, 14-21) Strzeżcie się kwasu faryzeuszów
6.30 1. + Annę Cabaj – of. sąsiedzi

2. + Czesława Paczuskiego – of. rodzina Tchórzewskich
7.00 1. + Jana w 38 r. i Genowefę Michalskich oraz zmarłych z obu stron 

rodziny – of. p. Michalscy
2. + Jadwigę Pachnik w 11 r. i zmarłych dziadków – of. córka
3. Dziękczynna za rekolekcje Adwentowe

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Lucjana Flisa, Leokadię i zmarłych z rodziny
3. + Teresę w 3 r. i Edwina Sawickich – of. córka

19.00 Spotkanie kręgu biblijno-liturgicznego
20.30 Nieszpory

Środa 16 lutego 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Jk 1, 19-27) Wprowadzajcie usłyszane słowo w czyn
Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b))

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Ewangelia (Mk 8, 22-26) Uzdrowienie niewidomego

6.30 1. + Bolesławę i Romualda – of. córka
2. + Kazimierę Kosiorek – of. bratowa Barbara

7.00 1. + Annę w 31 r., Stanisława w 42 r., zmarłych z rodz. Grzeszczu-
ków i Izdebskich – of. syn Janusz

2. + Wiesława Duka w 8 r. – of. żona i syn
3. + Wandę Sadokierską w 7 r., Stanisława, Halinę, Romana, Jerzego, 

Igę Ostasz i zmarłych dziadków z obu stron rodziny – of. rodzina
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. O darowanie win i łaskę nieba dla Zdzisławy
II. O łaskę przemiany serca dla Beaty i miłosierdzie Boże dla niej 

przez Serce Maryi do Jezusa
III. Dz.-bł. w intencji dzieci Marysi i Michała o rozwiązanie trudnego 

problemu – of. rodzice
IV. + Czesławę Tarkowską
V. + Tadeusza Perkowskiego w 4 msc. od śmierci
VI. + Sławomira Woźnego – of. brat z rodziną V
II. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia wiecz-

nego – of. żona
VIII. + Włodzimierza Zemła w 35 r., Tadeusza, Witolda i zmarłych 

rodziców i rodzeństwo z obu stron rodziny
IX. + Danutę Bulik – of. koleżanki z pracy córki 
X. + Tadeusza Andraszka – of. siostra Krystyna Ornowska

2. Gregorianka: + Zofię Frankowską
3. + Cezarię Kuziak w 1 r. – of. córka Barbara
4. + Za ś.p. ojca Czesława

Różaniec za Ojczyznę – prowadzony przez Cristeros
Czwartek 17 lutego 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

1. czytanie (Jk 2, 1-9) Godność ubogich w Kościele
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Ewangelia (Mk 8, 27-33) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

6.30 1. + Piotra Lacha – of. rodz. Męczyńskich
2. + Kazimierę Kosiorek – of. koleżanki z Oddziału Położniczo-Gi-

nekologicznego
7.00 1. Dz.-bł. w intencji Haliny za przeżyte lata z prośbą o łaskę zdro-

wia, Boże błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego
2. + Jerzego Doroszenko w 29 r,. Mikołaja, Eugenię, Włodzimierza 

i Janinę – of. Danuta Doroszenko
3. + Jolantę Skłodowską – of. koleżanki i koledzy z pracy

17.30 1. Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Janinę z racji dnia urodzin – of. Teresa Zelent
3. + Stanisława w 10 r. i Barbarę w 43 r. – of. Teresa Frank

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 18 lutego 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Jk 2, 14-24. 26) Wiara bez uczynków jest martwa

Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1c))
Radość znajduję w Bożych przykazaniach

Ewangelia (Mk 8, 34 – 9, 1) Prawdziwi uczniowie Jezusa
6.30 1. + Konstantego Kazimierza Kołodzieja z racji urodzin – of. koledzy 

z pracy syna z ARiMR
2. + Mariannę w 32 r., Aleksandra, Józefa, Tadeusza i Edwarda  

– of. rodzina
7.00 1. + Rodziców Elżbietę w 11 r., Władysława, Franciszka, zmarłych 

z rodz. Kokoszkiewiczów, Mikołajczuków, Żurawskich, Rojków  
i Sobotów – of. Maria

2. + Stanisławę Rzyszkowicz z racji urodzin – of. córka chrzestna  
z Augustowa

3. + Stanisławę, Zdzisława, Wiktora, Witolda Grabowskich  
– of. rodzina

14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. Dz.-bł. z okazji 6 r. urodzin Marysi z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Patronki – of. rodzice

3. Dz.-bł. z racji imienin Danuty z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebne łaski

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 19 lutego 2022 r. 

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

1. czytanie (Jk 3, 1-10) 
 Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym

Psalm (Ps 12 (11), 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 8a))
Ty nas zachowasz, Panie nasz i Zbawco

Ewangelia (Mk 9, 2-13) Przemienienie Pańskie
6.30 1. + Zofię w 15 r., Józefa i zmarłych z rodz. Rucińskich – of. Krystyna 

i Szczepan Borutowie
2. + Antoniego Paczuskiego w 3 r. i Jadwigę Paczuską

7.00 1. + Alfredę w 32 r., Bogdana i zmarłych rodziców z obojga stron 
rodziny – of. córka

2. + Mariannę i Jana Skłodowskich – of. syn
3. + Stanisława Kobus w 15 r. – of. żona

Czuwanie ze św. Józefem 
17.00 Różaniec i adoracja Pana Jezusa
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Informacje o życiu parafii (13.02)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Waldemar Łakomy  + Danuta Bulik

+ Mieczysław Ksionek  
+ Tadeusz Andraszek
+ Barbara Brzezińska

18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską
2. + Leokadię i Feliksa Mikiciuk, Wandę i Feliksa Koplejewskich, 

Anielę Szkodzińską oraz zmarłych dziadków z obu stron rodziny 
– of. Wiesława Koplejewsja

3. + Walerię Sikorską w 13 r., Jerzego, Bolesława Sikorskich  
– of. rodzina

19.00 Nieszpory
Niedziela 20 lutego 2022 r. 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) Dawid oszczędza Saula

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

2. czytanie (1 Kor 15, 45-49) Chrystus nowy Adam
Ewangelia (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół

7.00 1. + Stanisława Brochockiego – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Czesława i Mariannę Rachubik i Eleonorę Kunierowicz – of. rodzina
3. + Antoniego Lipińskiego – of. rodzina

10.00 1. Dziękczynna w intencji Olimpii i Benjamina z prośbą o potrzebne 
łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
dla nich – of. babcia

2. Dz.-bł. w intencji Antosia z racji 1 r. urodzin, Aleksandry w 8 r. 
urodzin i Arkadiusza z okazji 5 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, potrzebne łaski dla nich – of. rodzice

11.30 1. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa dla Karoliny i Karola i ich dzieci z racji 11 r. ślubu – of mama

2. Dz.-bł. o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dla Marcela z okazji 8 r. urodzin – of. Jastrzęb-
ska Katarzyna

3. Dz.-bł. w 10 r. urodzin Lenki z prośbą o zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie pierwszokomunijne dla rodziców i dzieci klas trzecich
15.30 Spotkanie z wszystkimi kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami 
16.30 1. + Zbigniewa Kupińskiego w 16 r. – of. żona i dzieci
18.00 1. Dz.-bł. w 5 r. urodzin Nikodema i w 9 r. urodzin Wiktora z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 13 lutego: 
•	Modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 9.45,  

a następnie Eucharystia za tych zmarłych. 
•	 Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem ich dziecka  

w sali przy zakrystii o godz. 19.00. 
•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 15 lutego: 

•	 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym 
kościele. Zapraszamy na rozważanie słowa Bożego i modlitwę. 
 Q ŚRODA 16 lutego: 

•	 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. 
•	 19.00 – Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.

 Q CZWARTEK 17 lutego: 
•	 Dzień modlitwy i skupienia Wspólnoty Różańca Nieustającego  

– wspólny różaniec o godz. 17.30. 
•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-

kramencie w ciszy do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 18 lutego: 

•	 ĆWICZENIA LITURGICZNE dla ministrantów i lektorów o godz. 16.30 
w kościele. Kandydatów na ministranta zapraszamy na godz. 17.00 na 
ich własne spotkanie formacyjne. 

•	Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie dzieci i młodzieży roz-
pocznie się Eucharystią o godz. 18.00. 
 Q SOBOTA 19 lutego: 

•	WIZYTA DUSZPASTERSKA od godz. 9.00 – termin dodatkowy dla osób  
i rodzin zgłoszonych, które nie mogły wcześniej przyjąć kapłana z powodu 
chorób, kwarantann i innych – można się jeszcze zgłosić na kolędę do 
kancelarii, zakrystii lub pod nr telefonu: 500 636 490 – ks. Ireneusz. 

•	 XV Czuwanie ze św. Józefem:
- 17.00 – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą 

różańcową
- 18.00 – Eucharystia z homilią o św. Józefie
- 19.00 – Nieszpory 
•	 Pogodny wieczór – BAL 

DLA MŁODZIEŻY rozpocznie 
się w dolnym kościele o godz. 
17.00. Zapraszamy młodzież. 
Informacje na plakacie. 
 Q NIEDZIELA 20 lutego: 

•	 Spotkanie dla rodziców  
i dzieci z klas trzecich 
przygotowujących się do 
pierwszej Komunii Świę-
tej rozpocznie się Mszą świę-
tą o godz. 13.00.

•	 Spotkanie dla rodziców  
i młodzieży przygotowu-
jącej się do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania  
z obu grup rozpocznie się  
o godz. 15.30 w kościele. 

•	Nieszpory o godz. 20.00  
w dolnym kościele.

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego  
Kazimierza GURDY 
na Diecezjalne  
Spotkanie Presynodalne

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, 
Koordynatorzy grup synodalnych!
W sobotę 26 lutego br. w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa 

w Siedlcach odbędzie się Diecezjalne Zebranie Presynodalne, które będzie 
stanowiło podsumowanie naszej dotychczasowej pracy synodalnej w gru-
pach parafialnych oraz tematycznych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 
10.30. Będzie to czas modlitwy i refleksji nad wyłaniającymi się rzeczy-
wistościami i doświadczeniami diecezjalnej drogi wspólnego podążania 
po synodalnej ścieżce. Słuchając Ducha Świętego będziemy rozeznawać 
wolę Boga, który zaprasza nas ku głębszej komunii, pełniejszemu uczest-
nictwu i bardziej owocnej misji w naszym Kościele lokalnym

Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszam wszystkich członków 
Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Księ-
ży Dziekanów, przedstawicieli Zgromadzeń Zakonnych, Koordynatorów 
parafialnych i tematycznych grup synodalnych, liderów i przedstawicieli 
ruchów i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie naszej diecezji.

Ufam, że czas ten będzie pomocny w odkrywaniu oblicza i formy Ko-
ścioła synodalnego i pozwoli nam coraz pełniej otwierać się na działanie 
Ducha Świętego i angażować w Jego dzieło. 

Z pasterskim błogosławieństwem 
BISKUP SIEDLECKI

Siedlce, dnia 1 lutego 2022 r. 
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CRISTEROS Różaniec jest naszym orężem
Cristeros, czyli męska wspólnota różańcowa 

powstała w Siedlcach w 2016 r. Jej założycie-
lem i liderem jest Mariusz Soczewka. W rozmo-
wie z Edytą Zdunek opowiada o swojej trudnej 
drodze do Boga i przeciwnościach, z którymi 
musi zmagać się każdego dnia. 

Wspólnotę Cristeros tworzą mężczyźni, którzy 
niejednokrotni w życiu mocno się pogubili, mają za 
sobą walkę z nałogiem, bagaż trudnych, życiowych 
doświadczeń, złych wyborów. Mariusz także dość 
długo tkwił w ciemności.

 – Moja droga do Boga była długa i wyboista. 
Miałem intensywną, burzliwą młodość, zatracałem 
się w nałogach tego świata. Dużym problemem 
było nadużywanie alkoholu. Po terapii udało mi się 
go pokonać. Bóg wyciągnął mnie z ciemności, ale 
wtedy jeszcze nie rozumiałem, że to właśnie On zadziałał. Później żyłem 
tak, jak umiałem, stanąłem na nogi, chodziłem do kościoła, ale takiej 
prawdziwej relacji z Panem Bogiem nie miałem , wszystko opierało się na 
przyzwyczajeniach, tradycjach. Czułem, że takie życie mi nie wystarcza, 
że jest ktoś, kto chce dla mnie dobrze, ale jeszcze nie potrafiłem tego na-
zwać, więc ciągle szukałem. Jezus był dla mnie srogim Bogiem, takim który 
mnie karze i dopuszcza, by w moim życiu działy się złe rzeczy. Gdy człowiek 
trzeźwieje, dochodzi do rozmrożenia emocji, wtedy bardziej otwiera się 
na dobro, dostrzega pozytywne aspekty. Z drugiej strony pojawia się py-
cha, brak pokory, egoizm, na którym buduje się to nowe życie, pojawiają 
się nowe bożki, np. inne religie, pieniądze. To są etapy powrotu do Boga, 
wszystkie przeszedłem. Trwało to 13 lat. Po długich poszukiwaniach, praw-
dziwe nawrócenie przeżyłem w 2013 roku. Obejrzałem w internecie mo-
dlitwę o uzdrowienie, tak silnie na mnie podziałała, że musiałem pojechać 
natychmiast do miejsca, z którego była głoszona. 

 Q  Co to było za miejsce? 
 – Kościół pw. św. Józefa w Częstochowie. Pojechałem tam i podczas 

Mszy św. o uzdrowienie przeżyłem to, na co czekałem całe życie – dotknię-
cie Bożej miłości. To był ogień, palący, żywy, uczucie takiej miłości, jakiej 
nigdy nie doświadczyłem ani jako dziecko ani jako osoba dorosła. Zaczęło 
do mnie docierać, że wszystko, co mi wiele lat wcześniej wpajała moja 
babcia o modlitwie na różańcu, wszystko, czego uczyłem się o Bogu jako 
ministrant lektor, jest prawdą. Ten przełom w moim życiu był tak silny, że 
żadne skrawki mojego egoizmu, mojej pychy nie potrafił tego zatrzymać. 
Prowadziłem w tym czasie duży sklep i każdemu kto podchodził do kasy 
opowiadałem o Jezusie. Byłem wręcz natarczywy, bo tak bardzo chcia-
łem, żeby ludzie ujrzeli to, co ja. Niektórzy kpili ze mnie, śmiali się, ale 
mi to nie przeszkadzało. Chciałem obwieścić wszystkim radość przejrze-
nia na oczy, nawrócenia. Wtedy też przeżyłem wyjątkową spowiedź. Po 
17 latach wyspowiadałem się ze swojego życia. Wreszcie mogłem przyjąć 
Jezusa do serca. Bóg nie wymienia w człowieku, który się nawraca paru 
kabelków, ale całą instalację. U mnie wtedy wyrwał tę starą instalację, od-
nowił mnie. W tym uniesieniu chciałem to nowe życie budować trochę po 
swojemu, a Pan Bóg zmienia człowieka, ale tak jak On tego chce. Był czas, 
kiedy gubiłem Jezusa w tej megaeufori, np. przy organizacji pielgrzymek 
diabeł mnie kusił, żeby na tym zarabiać. Gdy to zrozumiałem starałem się 
zabierać ze sobą ludzi biednych, bezdomnych, samotnych, chciałem jakoś 
wynagrodzić te pokusy zarobku. Bardzo dużo było tych pielgrzymek. 

 Q  Czy któraś z nich stała się inspiracją do założenia wspólnoty 
Cristeros? 

 – Nie mogłem się patrzeć, jak ludzie otrzymywali łaski podczas tych piel-
grzymek, np. rzucali palenie, zrywali z pornografią, alkoholem, a potem za 
jakiś czas spotykam takiego człowieka na ulicy, a on odwracał wzrok, bo nie 
wytrwał i wrócił do nałogu. Nie mogłem sobie darować, że diabeł tak szybko 
może okradać z łaski. Czułem, że nie można takich ludzi pozostawić samych, 
że trzeba się spotykać, wspierać, podtrzymywać w nich tę łaskę. Tak powstała 
wspólnota Cristeros. Bodźcem, który uruchomił jej utworzenie był film „Cri-
stiada” opowiadający o powstaniu meksykańskim, w którym przeciwko an-
tyklerykalnemu rządowi wystąpili katolicy – zwani Cristeros. Bóg przemówił 
do mnie właśnie przez ten film. Postać 14-letniego Jose, który oddaje życie 
za Chrystusa Króla całkowicie mnie zafascynowała. Potem często puszczałem 
ten film w autokarach, którymi wyjeżdżaliśmy na pielgrzymki. Film był długi, 

więc z reguły mało kto wytrwał do końca, ale 
na jednej z pielgrzymek był taki chłopak, hipis, 
kolorowy ptak, szef grupy motocyklowej, który 
wytrwał do końca filmu. Podszedł do mnie na 
koniec, mówiąc, że już wie, o co chodzi z Chry-
stusem Królem, że poczuł i zrozumiał to, co ja. 
To był moment powstania Cristeros. Chłopak 
ma na imię Piotr i do dziś obaj jesteśmy we 
wspólnocie. Kilka miesięcy po tej pielgrzym-
ce, gdy wróciliśmy z Medjugorie namówiliśmy 
dwóch bezdomnych, żeby pojechali z nami na 
Mszę św. do Krześlina. Ci młodzi chłopcy kom-
pletnie pogubieni, zachęceni obietnicą kilku 
złotych, zgodzili się na to. Po Mszy św. wy-
szedłem z nimi na środek i spytałem zgroma-
dzonych tam wiernych wprost, co możemy dla 

tych dwóch chłopaków zrobić. Poruszenie serca było wielkie. Wspomniany 
kolega Piotr zadeklarował, że weźmie ich do domu, mnóstwo osób poprzy-
nosiło rzeczy pierwszej potrzeby. Myślałem, że nie zmieszczę tego do auta. 
Od tego dnia codziennie o 19 przychodziłem do domu Piotra i wspólnie z tymi 
bezdomnymi odmawialiśmy różaniec, aż zmówiliśmy Nowennę Pompejań-
ską. Po tej nowennie powstała wspólnota Cristeros. A Msza św. w Krześlinie 
zapoczątkowała obchodzenie przez nas pierwszych sobót miesiąca. 

 Q Kto tworzy tę wspólnotę?
 – Gdy zaczęliśmy działać jako wspólnota, Maryja przesyłała nam głów-

nie osoby zagubione, takich życiowych połamańców. Punktem, gdzie się 
zgłaszali był sklep, który prowadziłem. Przychodzili, opowiadali o swoich 
doświadczeniach, a ja im tylko mówiłem, co mi pomaga. Bo ludziom moż-
na pomóc, tylko mówiąc o sobie i modląc się. Zaczęliśmy się modlić na 
różańcu z wielką mocą i zaangażowaniem. Czekaliśmy na niego z ogromną 
tęsknotą i entuzjazmem, jak na najlepszy mecz światowej ligi. Dla wszyst-
kich osób należących do Cristeros różaniec ma być takim wydarzeniem, że 
masz na niego czekać, masz nim żyć. 

 Q Dlaczego modlitwa różańcowa?
 – Różaniec to wspaniała modlitwa. Jeśli szukacie przepisu na sukces – 

odmawiajcie różaniec! Całe nasze życie jest zapisane w różańcu. Wszystkie 
jego etapy. Modlitwa różańcowa jest taką tajemnicą – Ty poświęcasz czas 
dla Maryi, a Ona ma większe możliwości, żeby móc ingerować w Twoje 
życie. Dlatego diabeł tak nie lubi różańca, sprowadza go do takiej męczą-
cej, długiej formy modlitwy, która ma zniechęcić. Jest wielu, którzy nie 
wytrzymują. Dużo ludzi trafia do nas na chwilę, zostają Ci najwytrwalsi. 
Każda z tych osób jest dla nas cenna, zapada w sercu. Na początku przy-
chodziło do wspólnoty mnóstwo chłopaków, w różnym wieku, o różnym 
statusie społecznym – bezdomni, zniewoleni nałogami, ale też biznes-
meni, lekarze. Teraz nie ma nas aż tak wielu, bo bycie we wspólnocie nie 
jest proste, jest wymagające. Nikogo nie zmuszamy, nie sprawdzamy listy, 
chcesz to przychodzisz, nie chcesz odchodzisz. 

 Q Czy Cristeros zrzesza tylko mężczyzn?
 – Była przez jakiś czas gałąź żeńska, a nawet dziecięca, która powstała 

właśnie w parafii św. Józefa. Piękne były te spotkania dzieci. Przychodziło 
ich kilkadziesiąt. To trwało około dwóch lat, ale ostatecznie utrzymała się 
tylko męska wspólnota Cristeros. 

 Q Gdzie się modlicie i kiedy? 
 – Spotykamy się w niedzielę o godz. 19.30 w salce przy parafii Ducha 

Świętego i w środy po wieczorowej Mszy św. o godz. 19.00 w sanktuarium 
św. Józefa. Niedziela jest tylko dla mężczyzn. W środy mogą się z nami modlić 
też kobiety. Dodatkowo w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca modlimy 
się na cmentarzach, nie tylko siedleckich. Byliśmy już w Kałuszynie, w Miń-
sku Mazowieckim, może Maryja pokieruje nas jeszcze dalej. Nigdy nie pla-
nujemy modlitw na cmentarzach na kilka miesięcy do przodu, tylko na ten 
najbliższy poniedziałek. Na siedleckich cmentarzach możemy modlić się 
zawsze, ale czasami dusze czyśćcowe wzywają nas w inne miejsce. Bardzo 
ważny w naszej wspólnocie jest kult Boga Ojca. W każdy siódmy dzień mie-
siąca czcimy Boga Ojca przez modlitwę i adorację, bo takie było Jego pra-
gnienie w jedynym uznanym przez Kościół objawieniu. W Polsce ruch Boga 
Ojca rośnie w siłę, chociaż diabeł wypacza trochę tę modlitwę. Zapraszamy 
wszystkich chętnych. Nie szukamy ideałów, bo sami nimi nie jesteśmy. Stań-
my w prawdzie, a Maryja nas poprowadzi.  (EZ)
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Młode lwiątka pytają starego lwa z wielką grzywą:
 – Tato, to prawda, że ty jesteś królem naszej 
dżungli?
 – Tak, kochane dzieci, ja tu rządzę, ale tylko wte-
dy, gdy wasza mama śpi!
W CZASIE INFLACJI
Zdesperowane klientki patrzą na nowe wyższe 
ceny w sklepach oraz na liczne napisy przy towa-
rach brzmiące: „Promocja”. Pytają sprzedawcę:
 – Co to za promocja, gdy wszystko jest droższe, 
niż było wczoraj?
 – Tak, drogie panie, bo dziś jest to wszystko tań-
sze. Jutro będą wyższe ceny.
SPADOCHRON
Katecheta tłumaczy ósmoklasistom:
 – Słowo Boże zawarte w Biblii pomaga 
nam w rozwiązaniu wielu trudnych spraw.
Na to uczeń:
 – Ja mam w domu Biblię, ale mam wrażenie, 
że w niczym mi nie pomogła.
 – Biblia i spadochron maja coś wspólnego: ratują 
życie, ale trzeba je otworzyć. Bez otwarcia są nie-
skuteczne!
TABLETKI
Rozmawiają dwie starsze panie:
 – Odkąd lekarz przepisał mi tabletki na sen, prze-
sypiam wspaniale wszystkie noce.
 – A ile ich bierzesz?
 – Ja ich nie biorę, tylko podaje mężowi. Wtedy 
twardo śpi i nie biega w nocy do lodówki.
SEN
Wstaje nowy dzień. Słońce zagląda przez okno 
do małżeńskiej sypialni dwojga starszych ludzi. 
Oni budzą się w dobrym nastroju. Żona mówi do 
męża:
 – Śniło mi się, że byłam w Lidlu.
 – A mi się śniło, że piłem kawę w naszej osiedlo-
wej kawiarence w towarzystwie pięknej kobiety.
 – Tą kobietą byłam ja?
 – Nie, ty wtedy byłaś w Lidlu.

DZIEJE SIĘ W PARAFII
Oaza dzieci i młodzieży „W Tobie jest światło”

W dniach 31 stycznia-2 lutego w naszym 
kościele odbywały się rekolekcje oazowe 
dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. 

Codziennie gromadziło się ponad 30 uczest-
ników. Tematem spotkań były słowa „W Tobie 
jest światło” ukazujące Boga, który jest świa-
tłością i cieszy się, że może nas obdarzyć swoją 
miłością. Celem rekolekcji było m.in. przygo-
towanie się do Święta Ofiarowania Pańskiego, 
które w Ruchu Światło-Życie nazywamy też 
dniem światła oraz integracja uczestników 
wszystkich grup formacyjnych naszej oazy 
(grup mamy 22 i wielu uczestników jeszcze się 
nie zna), a także zaproszenie nowych osób do 
wspólnoty.

Spotkania były prowadzone przez grupę 
kilku animatorów z ks. Ireneuszem. Rozpoczy-
nały się o godz. 15.00 i trwały do godz. 20.00. 
Pierwszym punktem było zawiązanie wspól-
noty, przedstawienie się i modlitwa do Ducha 
Świętego oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
Następnie odbywały się spotkanie w małych 
grupach z animatorami. Był to czas poznawania 
Pisma Świętego i siebie nawzajem poprzez roz-
mowę. Po przerwie na coś słodkiego uczestnicy 
oazy szli do kościoła na Namiot Spotkania – ad-
orację Pana Jezusa połączoną z rozważaniem 
słowa Bożego. Mieli też możliwość przystąpie-
nia do sakramentu pokuty i pojednania. W sali 
przy zakrystii odbywało się przygotowanie 
muzyczne. Licznie zgromadzeni ministranci 
przygotowywali się do swoich zadań w czasie 
liturgii. Najważniejszym wydarzeniem oazy jest 
zawsze Eucharystia. Włączyliśmy się w parafial-
ną Mszę wieczorową, podejmując posługi. Po 
liturgii wracaliśmy do dolnego kościoła, gdzie 
była przygotowana smaczna kolacja – każdego 
dnia coś innego (kanapki, naleśniki, pizza) oraz 
odbywał się pogodny wieczór – czas zabaw i in-
tegracji. Około godz. 20.00 uczestnicy wracali 
do domów, a animatorzy sprzątali wykorzy-
stywane wcześniej pomieszczenia, odmawiali 
wspólnie Nieszpory i dzielili się doświadczenia-
mi kończącego się dnia. 

Niektórzy uczestnicy i animatorzy tej 
oazy chcieli też napisać swoje świadectwo 
– wspomnienia do „Opiekuna”: 

Damian: W oazie parafialnej brałem udział 
jako animator. Doświadczyłem tam nowych 
wyzwań związanych z prowadzeniem grupy 

czy rzeczywistego poświęcenia się w rozmo-
wie z drugą osobą. Oaza ta oczyściła też moją 
wiarę. Byłem tam ze względu na Chrystusa, któ-
ry mógł w tym czasie zagościć w każdej osobie, 
która tam była. 

Jan: Na tej oazie mogłem zbliżyć się do 
Boga. Codzienny namiot spotkania to było coś 
czego potrzebowałem. Czułem, że Bóg do mnie 
mówi. Również podobały mi się Msze Świę-
te, a szczególnie kazania księdza Ireneusza, 
które odpowiadały na pytania krążące w mojej 
głowie od jakiegoś czasu. Cieszę się, że znala-
złem czas na tę oazę i zachęcam inne osoby do 
takich rekolekcji.

Kuba: Na oazie parafialnej udało mi się po-
sługiwać jako animator muzyczny. Były codzien-
ne Msze z ludem na 18:00, były Namioty Spo-
tkania oraz spotkania w małych grupach. Nowe 
osoby mogły spróbować swojej siły w służbie 
przy ołtarzu jako ministranci.

Mateusz: Moim zdaniem Oaza parafialna 
jest potrzebna w życiu każdego młodego czło-
wieka. Przeżyłem te trzy dni z Bogiem poprzez 
Eucharystię, Namiot Spotkania i adorację. 
Spotkania w grupach pozwoliły na poznanie 
nowych osób i poznanie bliżej Boga. Oaza to je-
den z ciekawszych sposobów na spędzenie ferii. 
Bóg zapłać!

Mikołaj: Tegoroczną oazę w parafii prze-
żyłem bardzo dobrze. Poprawiłem się w rela-
cji z Bogiem, umocniłem się w niej. Namioty 
Spotkania były bardzo owocne. Mam nadzieję, 
że będzie jeszcze możliwość skorzystania z ta-
kiej oazy. 

Milena: Oaza parafialna to był czas wspólnej 
modlitwy, czytania Słowa Bożego, celebrowania 
Eucharystii oraz wspólnej zabawy. Jestem szczę-
śliwa, że mogłam bardziej poznać i integrować 
się z najmłodszymi oazowiczami.

Oliwia: Na oazie parafialnej przez rozwa-
żanie Pisma Świętego i temat całej oazy czyli  
„W Tobie jest światło” odkryłam na nowo, że 
Bóg jest światłością i On wyrywa nas z ciem-
ności, czyli z grzechu. Byłam także animatorką 
grupy. Nie było łatwo, ponieważ czasem trzeba 
było bardzo naciskać, aby uzyskać odpowiedź 
od dzieci na zadane pytanie, ale na pewno taki 
był Boży plan, poza tym przez to zrobiłam się 
bardziej cierpliwa i jestem wdzięczna Bogu za 
tą grupę i to doświadczenie. (xIJ)


