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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Miłość z krzyża 
Rozważania do Ewangelii w VII Niedzielę Zwykłą (20 lutego)

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ (Łk 6, 27-38) 

Życie miłosierdziem to zupełnie inna rzeczy-
wistość niż spełnianie „dobrych uczynków”. Tu 
trzeba niejako opuścić własne życie, własne tery-
torium i wejść w życie tego drugiego. Nie można 
wchodzić na siłę, jako nieproszony gość, a więc 
trzeba zbliżyć się z taką miłością, akceptacją, taką 
czułością i delikatnością, że zostanę zaproszony 
do środka, uznany za swego. Trzeba umieć się nie 
gorszyć życiem bliźniego i najpierw słuchać. Słu-
chać, a nie dawać recepty. Wsłuchać się i chcieć 
poczuć ból i ciężar przygniatający bliźniego, nawet 
dotknąć jego śmierci, tego co go zabija: rozpaczy, 
smutku, bezradności, która jest w nim. Dać mu nie 
to, co zbywa, ale oddać część własnego życia. 

Jeśli pozwalasz, by ogarniało cię Boże mi-
łosierdzie – Jezus Chrystus, który chce także 
dziś w tobie żyć i działać przez ciebie, dając ci 
swego Ducha, wtedy także ty będziesz mógł być 
miłosiernym, a nie wykonawcą „dobrych uczyn-
ków”, będziesz w stanie dawać siebie nie z tego 
co ci zbywa: z pieniędzy, wolnego czasu, ale 
uśmiechniesz się szczerze, okażesz gest, którego 
nie musisz okazywać, pobędziesz bezinteresow-
nie dasz to, co będzie przywracało życie, godność 
innym. Tracąc siebie i ze swego, będziesz coraz 
bardziej podobny do tego, który jest Synem Czło-
wieczym. To dopiero spełnia nas, i nie jest tanią 
emocją, ale doświadczeniem zmierzania ku pełni 
człowieczeństwa.

 Ks. Robert Muszyński, Lublin [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, 
abyśmy stale rozważając Twoją naukę, spełniali 
słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
ry 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)

Naukę o miłości nieprzyjaciół Jezus kieruje 
do swoich uczniów, czyli do ludzi, którzy słu-
chają słowa Bożego. Trzeba najpierw stać się 
uczniem Jezusa przez łaskę i podjęcie decyzji, 
trzeba być w osobistej relacji z Jezusem, aby 
otrzymać moc Bożego Ducha do prowadzenia 
życia chrześcijańskiego. Dziś słyszymy kolejny 
fragment kazania na równinie, w którym naj-
częściej pojawia się słowo „miłujcie”. Jesteśmy 
zaproszeni do miłowania wszystkich ludzi. 
Miłować to pragnąć czyjegoś prawdziwego do-
bra, pragnąć dla kogoś świętości i podjąć stara-
nia o wypełnienie się tego pragnienia. 

W życiu mamy osoby bliskie, rodzinę, przy-
jaciół, kolegów, znajomych, ale zdarzają się 
także osoby nam nieprzyjazne, czy wrogo do 
nas nastawione. Nie musi to być z naszej winy. 

Nie zawsze ktoś jest naszym nieprzyjacie-
lem dlatego, że wcześniej wyrządziliśmy mu 
krzywdę. Chrześcijanie od początku mają wielu 
nieprzyjaciół, którzy prześladują Kościół, prze-
klinają wierzących, oczerniają ich, biją, wyko-
rzystują. Jezus zapowiedział, że tak będzie. 
Odpowiedzią na zło prześladowań z naszej 
strony ma być modlitwa, błogosławieństwo, 
cierpliwość i zwyciężanie zła dobrem, przeba-
czenie i przyjęcie postawy człowieka, który jest 
dobry dla niewdzięcznych i złych, tak jak Pan 
Bóg jest dobry dla nas wszystkich. Nasz Ojciec 
jest miłosierny, my możemy Go naśladować, 
możemy dzielić się sercem, bez oczekiwania 
na „dziękuję”. 

Gdy myślimy tylko po ludzku, dochodzimy 
do wniosku, że tak się nie da żyć. Potrzeba Du-
cha Świętego i naszej z Nim współpracy, aby 
słowa o miłości nieprzyjaciół mogły się w nas 
wypełniać. Taka miłość objawiła się w krzyżu 
Jezusa, który konając w straszliwych męczar-
niach, modlił się za nas, którzy wtedy byliśmy 
nieprzyjaciółmi Boga przez nasze złe postepo-
wanie. Taka miłość objawi się w godzinie, gdy 
będziemy dźwigali nasz krzyż razem z Jezu-
sem.  (xIJ) 

Na narty i nie tylko
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Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy „Bóg jest miłością” do Zakopanego dla dzieci i młodzieży 

Na narty i nie tylko
W dniach 7 -12 lutego trwał wyjazd na Ferie z Bogiem z naszej parafii 

do Zakopanego. Brało w nim udział 62 osoby. Cztery rodziny z dziećmi, 
liczna grupa dzieci i młodzieży od klasy drugiej szkoły podstawowej do 
klasy trzeciej szkoły średniej, uczestniczących w oazie i nie tylko, mini-
stranci, lektorzy. Poniżej zamieszczamy świadectwa i wspomnienia uczestników 
i animatorów – wychowawców. 
•	 Adrian: Oazę w Zakopanym spędziłem bardzo ciekawie, poznałem dużo no-

wych osób, nauczyłem się jeździć na nartach oraz pogłębiłem więź z Bogiem.
•	 Agnieszka Nasiłowska: Szczęść Boże. Nam zimowy rekolekcyjny pobyt minął 

przyjemnie. Dzień zaczynał się od Jutrzni, na którą przychodziła mała grupa 
uczestników. Następnym punktem była Msza święta z piękną oprawą muzyczną 
i posługą naszych dzieci. Był to ważny punkt dnia dla wszystkich. Wyjazdy na 
narty lub na Gubałówkę przebiegały w przyjaznej atmosferze. Czasami udawało 
nam się zdążyć na czas na obiadokolacje, która była zawsze pyszna i ciepła. Wie-
czór przebiegał w atmosferze modlitwy, a następnie był czas integracji młodzie-
ży i opiekunów. Noce, szczególnie ostatnia, również zostaną nam w pamięci,  
o co zatroszczyła się nasza młodzież :-). Do zobaczenia na następnym wyjeździe.

•	 Aleksander: Wyjazd do Zakopanego był super. Będę wspominał zjazdy nar-
ciarskie po różnych stokach. Najbardziej podobał mi się stok w miejscowości 
Małe Ciche. Piękna pogoda, słońce, śnieg. Super koledzy i koleżanki, z którymi 
śpiewaliśmy np. „Barkę” na wyciągu krzesełkowym. Niezapomniana ekipa, no 
i ksiądz ze wspaniałymi opiekunami oraz fajny pan organista. Codzienna Msza 
święta, dzięki której wzmocniłem swoją wiarę. Szkoda, że ferie tak krótko trwały.  
W następnym roku będę doskonalił snowboard.

•	 Ania Kluczek: Codziennie była Msza święta. Nauczyłam się jeździć na nartach. 
I szło mi całkiem nieźle. Wspaniale się przy tym bawiłam. Nigdy nie widziałam 
takich pięknych gór. Mieszkałam z bardzo miłymi i fajnymi dziewczynami. Był 
także konkurs czystości, który wygrałyśmy. Wieczorem był pogodny wieczór, 
na którym poznawaliśmy nowych ludzi i bawiliśmy się wspaniale. Poznałam 
wiele nowych osób, z którymi mogłam rozmawiać, śmiać się i bawić. Zakopane 
to piękne miejsce rozpoznawalne z drewnianych pięknych domków oraz oscyp-
ków, które były przepyszne. Bardzo się cieszę, że mogłam spędzić tu ferie. 

•	 Anna Sulej: Pobyt na rekolekcjach w Zakopane Cyrhla to był niezwykle budujący 
dla mnie czas. Doświadczyłam ogromnej życzliwości i otwartości wielu osób. Mia-
łam szansę poznania wspaniałych młodych ludzi, którzy nie wstydzą się modlić, 
śpiewać i bawić. Dziękuję za wspólnie i owocnie spędzony czas Panu Krzysztofowi, 
Państwu Nasiłowskim, Chalimoniukom, Cielemęckim i Stefaniukom. Panu Wojt-
kowi za piękna oprawę muzyczną, wiedzę, którą nam przekazał na temat 
śpiewów liturgicznych. Największe podziękowania należą się ks. Ireneuszowi, 
za organizację wyjazdu oraz wspaniale świadectwo wiary i ufności.

•	 Bartek: Na wyjeździe doświadczyłem więcej relacji z Bogiem. Poznałem też 
znaczenia różnych modlitw. Zaprzyjaźniłem się z wieloma osobami. Najbardziej 
podobały mi się narty oraz zorganizowany czas. Posiłki w ośrodku były bardzo do-
bre. Podobały mi się kazania księdza, koronki oraz różańce. Jestem zadowolony, 
że przyjechałem na ferie zimowe, ponieważ fajnie i korzystnie spędziłem czas.

•	 Bartosz: Czemu pojechałem na wyjazd? Głównie pojechałem na ten wyjazd 
dlatego, że nie miałem alternatywy, ale też dlatego, że bardzo lubię wyjazdy 
z księdzem Ireneuszem, ponieważ łączą one wypoczynek z formacją ducho-
wą. Czy mi się podobało? Oczywiście, że tak, jak każda wycieczka z księdzem. 
Mogłem się zbliżyć do Boga, ale też trochę wypocząć. 

•	 Blanka: Na koloniach w dniach 7.02-12.02.22 r. podobały mi się wyjazdy na 
narty, Msze święte, Namioty Spotkania, Nieszpory oraz pogodne wieczory ra-
zem z innymi fajnymi uczestnikami wyjazdu.

•	 Damian: W Zakopanem było bardzo fajnie, szczególnie zjazdy na nartach, 
osoby, które poznałem.

•	 Hubert Daniluk: Na tym wyjeździe mogłem poprawić o wiele bardziej swoją 
relację z Bogiem i teraz odczuwam, że jestem bliżej Boga. Oprócz doświadczeń du-
chowych, podobało mi się zorganizowanie np. pogodnych wieczorków, ale też wy-
jazdy na narty. Cieszę się, że mogłem na przykład pomóc innym na Krupówkach. 

•	 Jakub: Podobały mi się narty.
•	 Julia: Szczęść Boże. Bardzo podobała mi codzienna jazda na nartach. Cieszę 

się, że mogłam ten czas spędzić z Bogiem. Miło mieszkało się w pokoju cztero 
osobowym. Obiady były pyszne. Miałyśmy piękny widok na góry. Opiekunowie 
byli bardzo mili i pomocni. Poznałam nowych ludzi i się z nimi zapoznałam. Co-
dzienna modlitwa zachęciła mnie do chodzenia częściej do kościoła. Wygraliśmy 
konkurs na najczystszy pokój! Na koniec pojechaliśmy na Gubałówkę. Kupiliśmy 
pamiątki. I tak zakończyła się nasza przygoda w Zakopanym. Pozdrawiam.

•	 Kacper Wyżywniak: Wycieczka była super. Dzięki niej poznałem dużo 
miłych osób, nauczyłem się jeździć na nartach. Podczas wycieczki dowie-
działem jaki duże znaczenie ma śpiew podczas Mszy świętej, mogłem się 
sprawdzić w nowych sytuacjach, np. służenie podczas Mszy świętej, orga-
nizowanie czasu wolnego dla małej grupy osób. Wyjazd uznaje za udany.

•	 Krzysztof: Na wyjeździe był swoje plusy i minusy. Pierwszym i zdecydowanie 
najważniejszym była możliwość umocnienia się w wierze. Drugim plusem była 
możliwość poznania z wieloma ciekawymi ludźmi. Trzeci plus to narty, przez 
które pojechało 80% osób. Czwartą pozycją zajmują pogodne wieczory, na któ-
rych mogliśmy się przednie bawić w różnego rodzaju konkurencjach. 

•	 Kuba: Na wyjeździe szczególnie podobał mi się udział w liturgii Jutrzni. Były 
również codzienne Msze święte, Namioty Spotkania oraz wieczorne Niesz-
pory. W ciągu dnia jeździliśmy też na nartach w Jurgowie i Małym Cichym. 
Każdy, kto chciał nauczyć się jeździć na nartach, miał taką możliwość.

•	 Lena: Na zimowej oazie było super, były fajne pogodne wieczorki. Zawsze  
z księdzem modliliśmy się przed śniadaniem i obiadokolacją i po.

•	 Lena: Na wyjeździe na narty bardzo podobała mi się codzienna Msza święta. 
Dzięki niej zbliżyłam się do Boga. Podczas wypoczynku w Zakopanem na-
uczyłam się jeździć na nartach. Przez te kilka dni poznałam ciekawych ludzi.

•	 Marcel: Na wyjeździe bardzo mi się podobało, jednak przez pierwsze  
2 dni nie umiałem jeździć na nartach. Na 3 dzień pani Anna Sulej (najlep-
sza pani od historii :)) zarezerwowała nam instruktorów, po paru minutach 
nauki jeżdżenia na nartach w końcu się udało, nauczyłem się jeździć na 
nartach. Dzięki temu wyjazdowi mogłem bardziej zbliżyć się do Boga oraz 
poprawić z Nim relacje.

•	 Marcin: Szczęść Boże, zapisanie się na wyjazd na narty było naprawdę dobrą 
decyzją, bo atmosfera była bardzo fajna, a ludzie mili i sympatyczni. Do-
datkowo można było pojeździć na nartach, poznać nowych ludzi, odpocząć 
od codziennych spraw i obowiązków oraz przede wszystkim pobyć kilka dni  
w ścisłym kontakcie z Bogiem, co jest obecnie bardzo potrzebne i na co 
niestety nie ma zwykle za dużo czasu w codziennym życiu.

•	 Maria: Szczęść Boże. Najbardziej na wyjeździe podobało mi się to, że mo-
głam tak wiele czasu spędzić z Jezusem oraz że pogłębiłam swoją wiarę. 
Mieszkaliśmy w ośrodku na ulicy Cyrhla. Bardzo miło mieszkało się w 4-oso-
bowym pokoju. Podobała mi się także jazda na nartach, którą pierwszy raz 
doświadczyłam w swoim życiu. Każdy dzień zaczynaliśmy od Eucharystii 
o godzinie 8.00, a kończyliśmy Nieszporami oraz adoracją. Poznałam tam 
wiele miłych i sympatycznych osób. Opiekunowie także byli bardzo mili oraz 
bardzo dobrze się nami opiekowali. Przedostatniego dnia pojechaliśmy na 
Gubałówkę i Krupówki, gdzie mogliśmy zakupić różne pamiątki. Ostatniego 
dnia po śniadaniu wyjechaliśmy z miejsca pobytu i wyruszyliśmy w długą 
podróż z Zakopanego do Siedlec. Podsumowując, zrozumiałam, że trzeba 
otwierać serce dla Boga, a nie zamykać je coraz bardziej. Pozdrawiam.

•	 Maria: Oazą bardzo mi się podobała. Mogłam się nauczyć jeździć na nartach, 
spędzić czas z nowo poznanymi osobami oraz zbliżyć się do Boga.

•	 Mateusz: Ferie minęły bardzo szybko. Dzięki Panu Bogu, przez cały czas w Za-
kopanem była słoneczna pogoda. Właśnie tam obchodziłem moje 10 urodziny! 
Co dzień doskonaliłem jazdę na nartach. Każdego dnia modliliśmy się na Mszy 
świętej. Poznałem wielu fajnych ludzi, którzy chodzą do kościoła i nie wstydzą 
się wiary. Byłem na Gubałówce i chodziłem po Krupówkach. Opiekunowie za-
wsze bardzo mili i pomocni, o każdej porze można było liczyć na pomoc. Bardzo 
dziękuję księdzu Irkowi za zorganizowanie takiego wyjazdu. Było super.
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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 21 lutego 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Jk 3, 13-18) Mądrość zstępująca z góry

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a))
Nakazy Pana są radością serca

Ewangelia (Mk 9, 14-29) Uzdrowienie opętanego epileptyka
6.30 1. + Zdzisława Myszkę – of. siostra Augustyna z dziećmi i ich rodzinami

2. + Gabrielę Ilczuk w 5 r. i rodziców z obu stron rodziny – of. mąż
7.00 1. + Aleksandra w 53 r., Adelę, Barbarę Marciszewskich, Wandę  

i Teresę – of. córka
2. + Antoniego Łaszczyka w 5 r. – of. żona
3. + Czesławę Jaszczuk w 8 r. – of. córki

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Mieczysława Ksionka w 7 dzień od śmierci – of. rodzina
3. + Anielę i Wwacława Wierzchuckich, Stanisławę i Waleriana Sko-

limowskich – of. rodzina
Wtorek 22 lutego 2022 r.

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
1. czytanie (1 P 5, 1-4) Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa

Psalm (Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6)
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
6.30 1. + Annę Cabaj – of. sąsiedzi

2. + Za zmarłych dziadków: Aleksandra i Kazimierę Kozłowskich, Mie-
czysława Badowskiego, Irenę i Stanisławę Kozłowskie – of. wnuczka

7.00 1. Dz.-bł. w 60 r. urodzin Dariusza z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej dla Niego i całej rodziny

2. + Mariannę Reduch w 10 r. i Romana Reduch w 7 r., Tadeusza 
Banasiuka, Zygmunta Barana i zmarłych dziadków – of. syn

3. + Genowefę Budek w 10 r., Grzegorza i Henryka Budek 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Romana Jastrzębskiego w 10 r. – of. siostra
3. + Krzysztofa i Antoniego Grabowskich
4. + Wiesława Kowal w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
20.00 Nieszpory

Środa 23 lutego 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

1. czytanie (Jk 4, 13-17) Zależność ludzi od Boga
Psalm (Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3))

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Ewangelia (Mk 9, 38-40) Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

6.30 1. Dz.-bł. w 4 r. sakramentu małżeństwa Ignacego i Magdaleny  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej wiarę, 
nadzieję i miłość w rodzinie – of. jubilaci

7.00 1. Dz.-bł. z okazji 45 r. urodzin Mariusza z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo na dalsze lata życia – of. rodzina

2. + Cecylię i Stanisława Kowalczyk oraz Sławomira Kowalczyka  
– of. wnuczka

3. + Jolantę Skłodowską – of. Zarząd i Pracownicy firmy APIS
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 Marcina w 30 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla niego i jego rodziny – of. rodzice

II. Dz.-bł. z podziękowaniem za wyjście z choroby covid z prośbą  
o uzdrowienie z choroby cukrzycowej

III. O darowanie win i łaskę nieba dla Zdzisławy przez wstawien-
nictwo św. Józefa

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

18.00 V. O Boże Miłosierdzie i łaskę trwałego nawracania się dla braci 
masonów i nieprzyjaciół Kościoła za przyczyną Niepokalanej 
Dziewicy i św. Józefa – of. Jacek i Grażyna

VI. O łaskę zdrowia i skuteczną rehabilitację dla Michałka w 3 r. uro-
dzin – of. rodzina

VII. + Waldemara Oskrobę w 11 msc. od śmierci
VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia 

wiecznego
IX. + Romana Świderskiego i zmarłych z rodz. Grochowskich i Świ-

derskich
X. + Za zmarłych z rodziny Jastrzębskich i Dąbrowskich – of. rodzina
XI. + Mariannę Kryńską w 24 r., Stanisława, Kazimierza, Joannę  

i zmarłych dziadków z obu stron rodziny – of. rodzina
XII. + Jarosława Jaroszczyka
XIII. + Stefana Kondraciuk – of. Marianna Sowińska z córką
XIV. + Kazimierza Haraszczuka – of. żona
2. Gregorianka: + Zofię Frankowską
3. + Mieczysława Zalewskiego w 11 r., rodziców z obu stron rodziny 

Stanisława, Aleksandrę ,Weronikę i Bolesława – of. żona
4. + Marcelego Glinkę w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
Różaniec za Ojczyznę – prowadzony przez Cristeros

Czwartek 24 lutego 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Jk 5, 1-6) Marność dostatków doczesnych
Psalm (Ps 49 (48), 14-15b. 15c-16. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3))

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Ewangelia (Mk 9, 41-43. 45. 47-50) Unikać okazji do grzechu

6.30 1. + Dariusza Szmitkowskiego w 1 r. – of. żona
2. + Edwarda i Kazimierę Wiśniewskich z racji imienin rodziców  

– of. dzieci z rodziną
7.00 1. + Jana, Zofię, Zbigniewa, Stefana i Bogdana – of. rodzina Oklińskich

2. + Eugenię Wolgiemut w 28 r. – of. córka
3. + Piotra Lacha – of. rodzina Darcherskich

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Henryka w 27 r., Kazimierę i zmarłych z rodz. Wysockich i Dar-
czuków – of. córki

3. + Jerzego Sadokierskiego w 10 r., Igę, Pawła, zmarłych z rodz. 
Kupów i Sadokierskich

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 25 lutego 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Jk 5, 9-12) Cierpliwość i wytrwanie

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Ewangelia (Mk 10, 1-12) Nierozerwalność małżeństwa
6.30 1. + Janinę w 2 r. – of. p. Mieczysław Karcz

2. + Piotra Lacha – of. rodz. Jóźwików
7.00 1. + Jana, Helenę, Tadeusza i zmarłych z rodz. Kościuszków i Sowów 

– of. rodzina
2. + Władysławę, Wacława, Mieczysława Wawryniuków – of. rodzina
3. + Ryszarda Lada – of. sąsiedzi

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzina
3. + Romualda Czapińskiego – of. sąsiedzi z ul. Chrobrego

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 26 lutego 2022 r. 

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

1. czytanie (Jk 5, 13-20) Namaszczenie chorych
Psalm (Ps 141 (140), 1b-2. 3 i 8 (R.: por. 2a))

Moja modlitwa jest jak dym kadzidła
Ewangelia (Mk 10, 13-16) Jezus błogosławi dzieci

6.30 1. + Stanisławę Ficek w 16 r., Michała i Andrzeja – of. Doroszenko 
Danuta
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Informacje o życiu parafii (20.02)

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

•	 z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 z ul. Chrobrego 7 – 50 zł
•	 z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	 z ul. Mieszka I 16 – 100 zł

•	 z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
•	 z ul. Nowy Świat 4 – 50 zł
•	 z ul. Nowy Świat 11 – 150 zł
•	bezimienna – 100 zł 

7.00 1. + Krystynę Pietkiewicz w 30 dzień od śmierci – of. rodz. Krawczun
2. + Mirosława Brodzika z racji imienin, Tadeusza, Zygmunta, Ste-

fana i Krzysztofa – of. Genowefa Brodzik 
3. + Mirosława Pałkę z racji imienin – of. żona
4. + Mariannę Soszyńską w 19 r. – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Romana Chomka
3. + Stanisława, Janinę, Helenę, Edwardę z rodz. Kołodziejczyków 

– of. Barbara Kołodziejczyk
Niedziela 27 lutego 2022 r. 

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Syr 27, 4-7) Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość

Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58) Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć
Ewangelia (Łk 6, 39-45) Z obfitości serca mówią usta

7.00 1. + Stanisława w 4 r., Mariannę oraz zmarłych z rodz. Nasiłow-
skich, Kalickich, Sarnowiec i Kobylińskich – of. Hanna Sarnowiec

8.30 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską
2. + Mariana w 25 r., Irenę i zmarłych z rodziny – of. rodzina
3. Dz.-bł. z okazji 50 r. urodzin córki – of. mama

10.00 1. Dz.-bł. w 28 r. urodzin Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę św. Józefa dla niego i rodziców

2. + Lucynę Oleszek w 7 r. i Celinę Sobiczewską w 6 r. – of. Anna 
Sobiczewska

11.30 1. Dz.-bł. w intencji Kacpra i Michaliny z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

2. + Wiesława Soczewka w 8 msc. po śmierci – of. rodzina
3. + Karola w r. śmierci, Halinę Skorupka i zmarłych z rodz. Skorup-

ków i Trociów
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. Dz.-bł. o dar beatyfikacji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
18.00 1. + Krystynę w 10 r., Franciszka, zmarłych z obu stron rodziny – of. dzieci
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 20 lutego: 
•	Spotkanie dla rodziców i dzieci z klas trzecich przygotowujących się 

do pierwszej Komunii Świętej rozpocznie się Mszą świętą o godz. 13.00.
•	Spotkanie dla rodziców i młodzieży przygotowującej się do przy-

jęcia sakramentu bierzmowania z obu grup rozpocznie się o godz. 
15.30 w kościele. 
•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 22 lutego: 

•	Zapraszamy na rozważanie słowa Bożego i modlitwę. Spotkanie Kręgu bi-
blijno- liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

 Q ŚRODA 23 lutego: 
•	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 24 lutego: 

•	Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość przystąpienia 
do sakramentu pokuty i pojednania. 

 Q SOBOTA 26 lutego:
•	„Noc Walki Duchowej o Błogosławieństwo dla Polski” rozpocznie 

się o godz. 19.00. 
 Q NIEDZIELA 27 lutego: 

•	W tym dniu przypada 35 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Francisz-
ka Blachnickiego. Wszystkich Oazowiczów zapraszamy na Mszę świętą 
dziękczynną za dar Ojca Założyciela Ruchu Światło-Życie z prośbą o Jego 
beatyfikację o godz. 16.30. 
•	Rozpoczyna się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. 

W roku 2003 powstała w Siedlcach Fundacja 
Nasza Szkoła, której główną misją jest wspieranie 
działalności i rozwój katolickich placówek oświa-
towych. Na terenie naszej diecezji Fundacja wybu-
dowała Katolicką Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sie-
dlcach i wspiera jej prowadzenie oraz obecną rozbudowę. Wsparła także 
budowę Katolickiego Przedszkola im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Białej 
Podlaskiej i Katolickiego Przedszkola „Ogródek św. Franciszka” w Siedl-
cach, a także rozbudowę I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Świętej Rodziny w Siedlcach. Fundacja również organizuje i współorgani-
zuje liczne dzieła ewangelizacyjne m. in. Orszak Trzech Króli w Siedlcach czy 
Koncert Siedlce dla Jezusa.

Wszystkie podejmowane inicjatywy Fundacja może realizować przede 
wszystkim dzięki pozyskanym środkom z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Dlatego zwracam się do wszystkich Czcigodnych Księży 
Proboszczów o poinformowanie wiernych w swoich parafiach o możliwości 
wpłacenia powyższego podatku na rzecz Fundacji Nasza Szkoła. Proszę, aby 
to uczynić zarówno podczas ogłoszeń parafialnych już w najbliższą niedzie-
lę, ale także odpowiednie materiały przygotowane przez Zarząd Fundacji - 
dołączone do mojego pisma - umieścić w gablocie parafialnej, na stronie in-
ternetowej parafii lub parafialnym Facebooku, a ulotki przekazać wiernym.

Ufam, że wspólne zaangażowanie w promocję tej kampanii przyczyni się 
do pozyskania odpowiednich środków, dzięki którym będzie możliwe dalsze 
wspieranie i rozwój naszych katolickich placówek edukacyjnych.

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

 

 

Fundacja Nasza Szkoła wspiera katolickie placówki oświatowe na terenie DIECEZJI SIEDLECKIEJ.  

 Chcielibyśmy przybliżyć jako organizacja nasze działania i cele, które przyświecają nam od momentu założenia Fundacji 
Nasza Szkoła. Po dziesięciu latach funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach 
i wielu innych szkół które jako fundacja wsparliśmy widzimy jak pięknie wzrasta pokolenie młodych ludzi kształcących się 
w katolickich placówkach oświatowych. Edukacja w duchu katolickim na wysokim poziomie nauczania i w dobrych warunkach 
przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich. 

Już dziś zachęcamy do podjęcia decyzji wsparcia działań i przekazania Fundacji Nasza Szkoła 1 % podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować założone cele i wspierać edukację dzieci i młodzieży w 
duchu katolickim.  

Apel biskupa
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Odeszli do Pana
+ Stefan Jan Kondraciuk 

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedzi

Kacper Kołodziejczyk, kawaler i Klaudia Woźniak, panna; oboje  
z parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze – zapowiedź 1

Ankieta dla młodzieży
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży rusza z kolejną inicjatywą – 

ankietą katechetyczną. Przygotowana ankieta, ma przynieść odpowiedzi 
dotyczące katechezy w szkole. Do wypełnienia jej zaproszeni są uczniowie 
klas 7 i 8 szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich, uczęszczający lub 
też nie na lekcje religii w szkole.

Na profilu fb Centrum Duszpasterstwa Młodzieży jest prośba, aby wziąć 
udział w tej ankiecie:

„Tym razem zrobimy coś dla dobra każdego z nas. Na koniec maja planuje-
my spotkanie pt. „Areopag Młodych”. Będzie to czas dyskusji i spierania się na 
temat katechezy w szkole. Temat rzeka więc i przygotowanie do niego musi 
być trochę dłuższe i treściwsze. Proponujemy zatem, zanim spotkamy się na 
debacie, anonimową ankietę katechetyczną, roboczo nazwaną przez nas „fe-
edbackiem katechetycznym”.

Dla kogo ankieta: uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej i uczniowie 
szkół średnich, chodzący lub też nie chodzący na lekcje religii w szkole

- po co: by usłyszeć głos młodych w dyskusji dot. katechezy w szkole
- do kiedy: czekamy na wypełnione ankiety do 13 marca br.
- jak wypełnić: klikając w link i odpowiadając na 25 pytań
Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie. Prosimy o udostępnie-

nie tej informacji na swoich profilach FB oraz o przesłanie jej do swoich 
kolegów i koleżanek, zwłaszcza do tych, których nie ma już na kate-
chezie w szkole.      Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

„Niech zstąpi Duch Twój  
i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”

Polacy! Macie Boga w sercach? Macie krew w żyłach? Macie dosyć niewo-
li i cierpienia? Podnieście się! Do powstania! Musi to być ruch nie krwawy, lecz 
pobożny, olbrzymi. Nie destruktywny, lecz namiętny, twórczy. Potrzebny jest 
najwyższy wysiłek! Trzeba napiąć wszystkie energie i najidealniejsze namięt-
ności! Musimy urządzić ostatnie powstanie, powstanie przeciw sobie, przeciw 
naszym błędom, swym grzechom! prymas Sługa Boży ks. kard. August Hlond

Nawiązując do wezwania, skierowanego do wszystkich ludzi dobrej 
woli oraz tych, którym na Polsce zależy – potrzebujemy nowego wyla-
nia Ducha Świętego na Polskę oraz otwarcia polskich serc – podkreślają 
organizatorzy inicjatywy modlitewnej, wśród których jest ksiądz Dominik 
Chmielewski. Wojownicy Maryi w czterechsetną rocznicę święceń kapłań-
skich św. Andrzeja Boboli zapraszają wszystkich Polaków do wspólnej mo-
dlitwy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.
blogoslawienstwodlapolski.pl

Modlitewny zryw będzie odbywał się jednocześnie w różnych miejscach 
Polski oraz poza granicami Polski. Nasza Parafia będzie również uczestni-
czyła w tym wydarzeniu. 

„Noc Walki Duchowej o Błogosławieństwo dla Polski” rozpocznie się  
26 lutego o godz. 19.00 w Sanktuarium świętego Józefa w Siedlcach. Mo-
dlitewne wydarzenie poprowadzi ks. Mariusz Baran. Spotkanie zakończy 
się Eucharystią sprawowaną o godz. 23.00 w intencji naszej Ojczyzny. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Wspólnoty Modlitewne oraz 
Ludzi dobrej woli do uczestnictwa w tym modlitewnym szturmie do nieba!

Wobec Pana Boga Wszechmogącego wraz z Królową Polski - Niepoka-
laną Dziewicą Maryją, prowadzeni przez patronów naszej Ojczyzny: św. 
Andrzeja Bobolę, św. Jana Pawła II i wszystkich Świętych naszego narodu, 
głosimy, iż dziś ze Strachociny płynie wezwanie do zjednoczenia się w mo-
dlitwie o odwagę i zjednoczenie polskich serc w mocy Ducha Świętego, 
aby Jezus Chrystus zakrólował w każdej polskiej rodzinie i we wszystkim co 
Polskę stanowi. Andrzej Grabowski – założyciel grupy „Ks. Dominik Chmie-
lewski. Jedyna grupa oficjalna. Rekolekcje i nie tylko”

Wśród błogosławionych męczenników z Pra-
tulina był także Konstanty Bojko. Urodził się 
25 sierpnia 1826 roku we wsi Derło należącej 
do parafii Pratulin. Pochodził z ubogiej rodziny. 
Swoje dzieciństwo i dorosłe lata spędził w nie-
daleko położonych Zaczopkach. Tam się ożenił. 
Podobnie jak większość męczenników był do-
brym mężem i ojcem. Wraz z rodziną pracował 
w maleńkim gospodarstwie, które z trudem 
mogło zabezpieczyć ich podstawowe środki 
do życia. Dlatego czasami wynajmował się do pracy na roli u bogatszych 
gospodarzy. Konstanty był człowiekiem pracowitym. Miał silne poczu-
cie sprawiedliwości i uczciwości. Z tego też powodu zamożniejsi sąsiedzi 
chętnie go zatrudniali i w ten sposób realizowali swoje chrześcijaństwo. 
Był też człowiekiem bogobojnym. W chwilach pokusy siłę do jej pokony-
wania czerpał z Eucharystii. Prosta i żywa wiara zaprowadziła Konstan-
tego  aż do męczeństwa. Został zabity przez kozaków strzałem w głowę 
24 stycznia 1874 roku podczas obrony świątyni w Pratulinie. Miał 49 lat.

Modlitwa do błogosławionego Konstantego:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Konstantemu 

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. 14)
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U PSYCHOLOGA

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 egz. wydaje 
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124, 

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl. Druk: 
NOWATOR. Konto parafii:  

31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata 

Woźniakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska.  
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały  

do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektro-
niczną na adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl 
najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego 

ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele nieczynna.

(opr. xHD)

W ramach terapii po skutkach „Covida” lekarz do-
mowy skierował młodego mężczyznę do psycho-
loga. W wyznaczonym terminie rozpoczyna się 
spotkanie. Specjalista kazał mężczyźnie wygodnie 
ułożyć się na leżance i rozluźnić się. Chce zacząć 
rozmowę, ale w słowo wchodzi mu pacjent:
– Panie doktorze, ma pan nierówno pod sufitem.
– Ale to ja jestem lekarzem i to ja decyduję o tym.
– Tak, ale ja jestem tynkarzem i widzę, że jakiś 
partacz źle panu zrobił tynki pod sufitem.
3 DNI WYZWANIA
Na portalach społecznościowych modne są teraz 
gry nazywane „wyzwaniami”. Żona zachęca męża, 
często nadużywającego alkoholu:
– Może i ty podjąłbyś takie wyzwanie, jak twoi 
koledzy, którzy postanawiają, że przez kilkadzie-
siąt dni nie będą pili alkoholu pod żadna postacią.
– No, ostatecznie i ja mogę to zrobić. W takim ra-
zie ja podejmuję wyzwanie, że nie będę pił wódki 
29, 30 i 31 lutego.
WSPOMNIENIE Z GRUDNIA
Na plaży w jednym z nadmorskich kurortów Taj-
landii, w pierwsze dni grudnia odpoczywa św. 
Mikołaj. Spotykają go zdziwieni polscy turyści:
 – O… Mikołaj tutaj? A w Polsce dzieci na prezen-
ty czekają!?
 – W tym roku nie pojechałem, bo jestem niesz-
czepiony. Nie zdążyłbym ze względu na kwaran-
tannę i obostrzenia.
TELETURNIEJ
W teleturnieju „Jeden z dziesięciu” biorą udział za-
wodowi strażacy. Tadeusz Sznuk zadaje im pytanie 
z dziedziny: „Muzyka”:
 – Czym różnią się skrzypce od wiolonczeli?
 – Wiolonczela dłużej się pali!
WALKA
Pielęgniarka na szpitalnym oddziale ortopedycz-
nym spotyka swego sąsiada z bloku. Leży unieru-
chomiony w gipsie i bandażach:
 – Panie Januszu, co się stało?
 – Tak biłem się przez całą noc z myślami, że aż 
pogotowie mnie zabrało!

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2 
•	 Michał: Pojechałem na ten wyjazd z myślą  

o umocnieniu w wierze, bo niestety nie było  
z nią najlepiej. Miałam ciężki czas i nie mogłem 
dostrzec Boga w moim życiu. Tydzień przed wy-
jazdem zachorowałem. Już myślałam, że nie uda 
mi się pojechać w góry, ale 2 dni przed wyjazdem 
poczułem się już lepiej i wiedziałem, że Bóg oka-
zał mi łaskę. Na wyjeździe miałem bardzo ciężkie 
dni duchowo i psychicznie. Na szczęście Bóg dał mi 
łaskę spotkania z Nim w sakramencie pokuty i po-
jednania oraz szczerej rozmowy. Po tym wyjeździe 
wiele się zmieniło. Zaczęłam dostrzegać obecność 
Boga oraz Jego dary. I za to jestem wdzięczny 
Bogu: za wyjazd i za ludzi, których tam poznałem.

•	 Michał: Oświadczam, że pierwszym wspo-
mnieniem i moim przeżyciem było wytrzyma-
nie wielu godzin w autobusie, pierwszej Mszy  
i Namiotu, a drugim i przez resztę tych dni były 
narty i inne modlitwy. Poza tym w tych modli-
twach mogłem porozmawiać z Jezusem, bardziej 
zbliżyłem do Boga. Wyjazd był fajny i dziękuje za 
namówienie do udziału w nim. 

•	 Milena: Na tym wyjeździe na narty czułam się 
bliżej Boga niż zwykle. Bardzo podobał mi się 
Namiot Spotkania, na którym miałam okazję 
pomyśleć o słowach Pisma Świętego i moich czy-
nach. Równie piękny był czas jazdy na nartach  
i odpoczynku z przyjaciółmi. Cieszę się, że Bóg 
był przy mnie przez cały czas i pozwolił mi na 
zdobycie pięknych wspomnień.

•	 Ola Kalisiak: Najbardziej na obozie podobały mi 
się pogodne wieczorki. Były one bardzo zabawne 
i pomysłowe. Podobały mi się, również Nieszpo-
ry. Cieszę się też, że nauczyłam się jeździć na 
nartach. Chociaż wywalałam się mnóstwo razy, 
to i tak było wspaniale. Z tego wszystkiego naj-
bardziej podobały mi się widoki. Kocham góry, 
chociaż wcześniej w nich nie byłam. Podobał mi 
się ich majestat i ogrom. Podobał mi się również 
zorganizowany czas. Na Gubałówce i Krupów-
kach też było fajnie. 

•	 Oliwia: Na wyjeździe na narty bardzo podobały mi 
się Nieszpory. Dzięki moim rówieśnikom i księdzu 
nauczyłam się je odmawiać i bardzo mi się one 
spodobały. Ksiądz Ireneusz na Mszy świętej głosił 
ciekawe kazania, a pan Wojciech uczył nas nowych 
pieśni na chwałę Pana. Oprócz tego, podczas wy-
jazdu nawiązałam wiele nowych znajomości. Na 
wyjeździe byli sami wspaniali ludzie. W ciągu tych 
dni mogliśmy przybliżyć się do Boga. Cieszę się, 
że miałam okazję tu przyjechać, aby wielbić Boga  
i nie zapominać o Nim nawet podczas ferii.

•	 Piotr Bazan: Szczęść Boże. Najbardziej podo-
bało mi się jeżdżenie na nartach. Podobały mi 

Na narty i nie tylko

się też bardzo stoki, na których zjeżdżaliśmy. 
Na tym wyjeździe też pierwszy raz służyłem do 
Mszy świętej. Na tym wyjeździe poznałem dużo 
nowych osób. Również bardzo podobał mi się 
lokal, w którym mieszkaliśmy.

•	 Sandra: Uważam wyjazd za niesamowicie 
udany. Jednym z powodów jest to, iż nauczy-
łam się jeździć na nartach. Po drugie poznałam 
wielu cudownych ludzi. I po trzecie najważniej-
sze, zbliżyłam się do Boga. Poranne modlitwy 
sprawiały, że zaczynałam dzień z Bogiem. 
Moim zdaniem najlepszą częścią dnia były Nie-
szpory. Bardzo dobrze wspominam też adora-
cje. Czułam się wtedy bardzo blisko z Jezusem. 
Ten wyjazd będę wspominać bardzo dobrze.

•	 Szymon: Ten wyjazd w góry przybliżył mnie 
do Boga poprzez Namioty Spotkania, codzien-
ne Msze i Nieszpory. Plan dnia był bardzo roz-
winięty. Jeździliśmy na nartach. Bardzo mi się 
podobały kazania księdza na Mszach i Niesz-
porach. Bardzo chętnie poznawałem kolegów  
i koleżanki. Dobrze też było spędzić czas z przy-
jaciółmi. Animatorzy bardzo się o nas troszczyli. 
Bardzo dobre były posiłki. Wiem, że za rok też 
tu przyjadę. Bardzo zachęcam, żeby przyjechać 
w góry z księdzem.

•	 Weronika, Michał, Paweł oraz Krzysztof: Na 
oazie najbardziej podobało się nam codzienne 
jeżdżenie na nartach w sześcioosobowej grupie. 
Dzięki pysznemu jedzeniu mieliśmy dużo siły na 
jazdę na nartach oraz przybliżanie się do Boga. 
Oczywiście nie obyło się bez przygód takich jak: 
wywrotki na dwóch stokach, nabicie siniaków, 
kłótnie z wyniesiony morałem. Mieszkaliśmy  
w ośrodku prowadzonym przez księży Ma-
rianów, których zakon ma bardzo ciekawą 
i długą historię. Każdy dzień zaczynaliśmy 
Jutrznią oraz Eucharystią. Poza nimi mieliśmy 
możliwość uczestniczenia w Nieszporach oraz  
w Namiocie Spotkania przy wystawionym Naj-
świętszym Sakramencie.
Jak Pan Bóg nam pozwoli, w przyszłym roku 

również wybieramy się do Zakopanego, w dniach 
13-18 lutego.                                                  Zebrał: xIJ


