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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Bóg moim skarbem,  
szczęściem i życiem 
Rozważania do Ewangelii w VIII Niedzielę Zwykłą (27 lutego)

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 USUŃ NAJPIERW BELKĘ ZE SWEGO OKA (Łk 6, 39-45) 

Zafascynowany programem 12 kroków Anoni-
mowych Alkoholików stworzonym przez Billa Wil-
sona, o. Richard Rohr w swej książce „Oddychając 
pod wodą” proponuje, aby dostrzec w tym progra-
mie uniwersalne narzędzie dojrzewania ludzkie-
go i chrześcijańskiego. Program ten odnoszący się 
do konkretnego uzależnienia jest dla o. Richarda 
parabolą naszego uzależnienia od nas samych, 
chorobliwego i niszczącego skoncentrowania się 
na sobie, czyli fundamentalnego grzechu idolatrii, 
to znaczy stawiania siebie samego w centrum wła-
snego życia. Oczywiście, aby mówić o jakimkolwiek 
uzdrowieniu drogę 12 kroków należy przejść, czy-
tanie o niej nawet najlepszych podręczników w ni-
czym nie pomoże, a teoretycznie zdobyta wiedza 
wyłącznie „wbija w pychę” (1 Kor 8, 1).

Lista 12 kroków z „Oddychając pod wodą”:
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alko-

holu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych 

może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze ży-

cie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek 

moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi 

istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił 

nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął 

nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i stali-

śmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec 

których było to możliwe, z wyjątkiem tych przy-
padków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal osobisty obrachunek, z miej-
sca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do 
coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go 
pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli 
wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, 
staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholi-
kom i stosować te zasady we wszystkich naszych 
poczynaniach.

ks. Maciej Warowny [www.sfd.kuria.lublin.pl] 
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, niech 

pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w poko-
ju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. 
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)

W szkole Jezusa, jako Jego uczniowie sły-
szymy dziś przypowieści, czyli historie z życia 
wzięte z istotnym dla nas przesłaniem, które 
trzeba odkryć i zastosować. Najpierw jest py-
tanie o to kto kogo może prowadzić. Czy trzeba 
być widzącym, aby poprowadzić niewidomego? 
Zdarzają się sytuacje, że niewidomy duchowo 
próbuje pomagać innym niewidomym ducho-
wo, czyli niewierzącym. Kończy się to tak jak 
Pan Jezus powiedział w przypowieści. Obaj są 
zdołowani, przygnębieni porażką wspólnego 
projektu. Zapomnieli lub nie pojęli, że życie ro-
dzi się z życia. Przekazywanie wiary – bycie dla 
kogoś świadkiem Chrystusa, animatorem nie 
jest proste. Potrzeba z naszej strony wysiłku, 
wymagania od siebie, by przeżywać osobistą 
formację chrześcijańską, by wzrastać w wie-
rze. Z tym „pełnym wykształceniem” nie chodzi 
przede wszystkim o posiadany stopień nauko-
wy, o ilość przeczytanych książek, odbytych 

kursów, ale o to, czy ktoś jest ukształtowany 
na wzór Chrystusa Sługi – czy postępuje po 
Bożemu, czy jeszcze tylko po ludzku? W tym 
kontekście należy rozumieć potrzebę dobrej 
formacji wszelkich animatorów i w ogóle ko-
nieczność, by wierzący dzielili się światłem 
wiary. Popełniamy grzech zaniedbania, gdy 
światło Bożego życia zatrzymujemy dla sie-
bie z myślą o swoich korzyściach. 

W tej Ewangelii pojawia się także zagad-
nienie „belki i drzazgi” – poważnych grze-
chów i drobnych wykroczeń. Gdy chcesz pomóc 
swemu zagubionemu bratu lub zagubionej 
siostrze, pomyśl najpierw o tym, czy pozwo-
liłeś by Jezus cię odnalazł i usunął wszelkie 
belki i drzazgi z twoich oczu, z twego życia. 
Zbawiciel nam pomaga, porządkuje nasze ży-
cie według swego słowa, abyśmy mogli innym 
pomagać. A my tymczasem łatwo zauważamy 
błędy innych, a niechętnie robimy szczery ra-
chunek własnego sumienia. 

Wiadomo, że dobre drzewa wydają dobre 
owoce; dobrzy ludzie spełniają dobre uczynki. 
Gdy twoje serce będzie pełne Jezusa, pełne 
Ducha Świętego, owoce twego postępowania 
będą Boże. Z obfitości serca mówią usta – co 
człowiek ma w sercu, to i na języku. Czy Bóg 
jest w skarbcu twego serca?  (xIJ) 

Wielki Post - Środa Popielcowa
Środa Popielcowa rozpoczyna okres 

czterdziestodniowego przygotowania do naj-
większej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt 
Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten 
okres, trwa do początku liturgii 
Mszy Wieczerzy Pańskiej spra-
wowanej w Wielki Czwartek.

W Środę Popielcową - zgod-
nie z kanonami 1251-1252 
Kodeksu Prawa Kanonicznego 
- obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu 
dnia, w tym tylko jeden - do syta). Pra-
wem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy 
powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - 
osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku ży-
cia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych 
natomiast obowiązku uczestniczenia w tym 

dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną 
praktyką, z której nie powinno się rezygnować 
bez ważnej przyczyny).

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem 
na znak żałoby i pokuty, celebro-
wany w Środę Popielcową, zna-
ny jest w wielu kulturach i tra-
dycjach, m.in. w starożytnym 
Egipcie, u Arabów i w Gre-
cji. W liturgii pojawił się on w VIII 

w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu 
pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II 
wprowadził ten zwyczaj jako obowiązują-
cy w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, 
że popiół do posypywania głów wiernych ma 
pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę 
Palmową poprzedniego roku. 

Źródło: www.brewiarz.pl 
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Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę

W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu Konferencji Epi-
skopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji i Władimira Putina, 
uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt barbarzyństwa, skierowany 
wobec suwerenności i niezależności niepodległego państwa.

Jednocześnie – wraz z całym Kościołem w Polsce – wyrażam moją so-
lidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, 
zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy.

W związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do Księży 
Biskupów oraz wszystkich wiernych, aby Środa Popielcowa była obcho-
dzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju 
oraz solidarności z Ukrainą. Proszę, aby w każdym kościele i parafii w Pol-
sce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraiń-
ców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji.

Jako Kościół w Polsce pragniemy przyjść naszym Braciom rów-
nież z materialną pomocą, dlatego apeluję, aby zarówno w najbliższą 

niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zorganizować 
zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zo-
staną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc 
Kościoła katolickiego w Polsce będzie świadczona sukcesywnie i systemo-
wo za pośrednictwem naszych instytucji charytatywnych – parafialnych, 
diecezjalnych i ogólnopolskich – w tym, przez Zespół Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Ponadto, proszę wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o otwartą 
postawę wobec potrzebujących schronienia.

Królowej Pokoju zawierzam losy Ukrainy i Polski, zapewniając wszyst-
kich o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 Warszawa, dnia 24 lutego 2022 roku Źródło: www.episkopat.pl 

Rekolekcje dla młodzieży
Cześć! Małymi krokami zbliżamy się 

do Wielkiego Postu Mamy dla Was pro-
pozycję- rekolekcje, tylko... odrobinę 
inne niż zwykle. Braliście kiedyś udział  
w rekolekcjach prowadzonych nie przez 
samego księdza, ale przez grupę mło-
dych ludzi? Te będą właśnie takie! Je-
steście ciekawi, jak to będzie wyglądać 
i co Was czeka? Przyjdźcie, chodźcie na 
żywioł, IDŹ NA ŻYWIOŁ! 

KIEDY? 2-4 marca po Mszach wieczor-
nych (5 marca bonus dla chętnych!)

GDZIE? Parafia Bożego Ciała w Siedl-
cach (w kościele)

DLA KOGO? Dla wszystkich, a w szcze-
gólności dla kandydatów do bierzmowa-
nia

Modlitwa o pokój
Papież ogłosił Środę Popielcową dniem postu i modlitwy w in-

tencji pokoju
Ojciec Święty wyraził ogromne zaniepokojenie z powodu dramatycznej 

sytuacji na wschodzie Ukrainy. Podkreślił, że pokój wszystkich jest zagrożo-
ny przez interesy partykularne. Środę Popielcową Franciszek ogłosił dniem 
postu i modlitwy w intencji pokoju.

O dramacie Ukrainy papież mówił podczas audiencji środowej. Wyznał, 
że z wielkim bólem w sercu śledzi pogarszającą się sytuację.

W moim sercu odczuwam wielkie cierpienie z powodu pogarszającej się 
sytuacji na Ukrainie. Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygo-
dni, otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, 
wielu ludzi na całym świecie odczuwa lęk i niepokój. Po raz kolejny pokój 
wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne. Chciałbym za-
apelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku 
sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny; który jest 
Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych; który chce, abyśmy byli braćmi,  
a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały 
się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie 
ludzi, destabilizację współistnienia między narodami i dyskredytację prawa 
międzynarodowego. – mówił Franciszek. Odwołał się też do diabelskiego 
wymiaru przemocy. Dlatego też zbliżającą się Środę Popielcową ogłosił 
dniem postu w intencji pokoju.

Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewie-
rzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada 
się orężem Boga: modlitwą i postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 
2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny 
sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie 
i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny.

Źródło: www.idziemy.pl

Błogosławiony Ignacy Frańczuk to już ostat-
ni z przedstawianych Męczenników z Pratulina. 
Urodził się w 1824 roku we wsi Derło. Jego rodzi-
ce, Daniel i Akacja – katolicy obrządku greckiego, 
ochrzcili go w miejscowej świątyni. Był ojcem sied-
miorga dzieci, które wraz z żoną Heleną starał się 
wychowywać w duchu miłości Boga i bliźniego. 
Swoją liczną rodzinę utrzymywał z ciężkiej pracy na 
roli. Był dobrym gospodarzem. Ludzie szanowali go 
za uczciwość i sprawiedliwość, pracowitość i uprzej-
mość. Należał do bractwa cerkiewnego. Wierność 
wierze przedkładał ponad wszystko. Dlatego nie mogło go zabraknąć wśród 
tych, którzy 24 stycznia 1874 roku ramię w ramię stanęli w obronie pa-
rafialnej świątyni. Idąc do Pratulina, ubrał się w odświętne ubranie, mó-
wiąc, że jeżeli Pan będzie chciał wezwać go do siebie, to nie może iść byle 
jak ubrany. Pożegnał się ze wszystkimi, gdyż miał przeczucie, że już nie 
wróci. Wyruszając rzekł: „Żyję ostatni dzień na tym świecie”. Kiedy obok 
niego padł ranny Daniel Karmasz, trzymający w rękach krzyż, podniósł 
go i stanął na czele obrońców. W ten sposób utwierdził swoich współbra-
ci w stałości w wierze. Zginał jako jeden z pierwszych. Miał 50 lat.

Przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego prośmy Pana Boga, 
by uzdalniał mężczyzn do odkrywania wielkiego powołania jakim jest 
ojcostwo oraz by każdego dnia uczył nas jak być troskliwymi i czułymi 
opiekunami dla naszych dzieci.

Modlitwa do błogosławionego Ignacego:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Ignacemu 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.

nnn
Trzynastu świeckich mężczyzn, w wieku od 19 do 50 lat, ciężko pra-

cujących, mających własne rodziny, żony i dzieci, które przykładnie sta-
rali się wychowywać, niech będzie dla nas, współczesnych chrześcijan, 
wzorem odpowiedzialności za Kościół, przykładem wierności chrześci-
jańskiemu sumieniu, które nie waha się ani przez chwilę, gdy w obronie 
najświętszych wartości trzeba poświęcić wszystko. (AZ)

Błogosławieni  
Męczennicy z Podlasia (cz. 15)

Podziękowanie
Jest sztuka jedna, co jak słońce w niebie świeci nad wiekiem;

mieć moc pocieszać (…)     (C. Norwid)

W chorobie największą pociechę odnajdujemy w modlitwie oraz w ser-
cu drugiego człowieka.

Dziękujemy serdecznie naszemu Księdzu Proboszczowi, Kapłanom 
za Eucharystię, zaniesione do Boga prośby w Uroczystość Matki Bożej z Lo-
urdes, w intencji osób dotkniętych cierpieniem, także Parafialnej Caritas 
za przygotowaną miłą niespodziankę. 

Bóg zapłać wszystkim – chorzy parafii św. Józefa w Siedlcach 
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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 28 lutego 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 P 1, 3-9) Radość płynąca z wiary

Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 5-6. 9 i 10c (R.: 5b))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja

Ewangelia (Mk 10, 17-27) Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem
6.30 1. + Stanisława w 37 r., Juliannę, Kazimierza Jurków – of. córka

2. + Juliana w 23 r., Edwarda w 26 r., Annę i Mieczysława – of. 
p. Strzalińscy

7.00 1.  + Romana Norwę z racji imienin, jego rodziców i dziadków, 
Irenę i Edmunda Stepczuk, zmarłych z rodz. Sawczuków  
i Stepczuków – of. żona

2. + Rodziców: Juliannę w 35 r., Bolesława, zmarłych szwagrów, 
siostrę i Janusza Kiersztyna

3. + Ryszarda Lada – of. sąsiedzi
17.30 Różaniec prowadzony przez Czcicieli św. Joanny Beretty Molla
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Zofię w  13 r. i Eugeniusza Filipków – of. córka
3. Dz.-bł. o łaskę zdrowia dla Katarzyny Radomskiej – of. mama
4. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla

Wtorek 1 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 P 1, 10-16) Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 10, 28-31) Nagroda za wyrzeczenia

6.30 1. + Andrzeja w 78 r., Władysława i Aleksandrę – of. Danuta 
Doroszenko

2. + Stefana Dąbrowskiego w 1 r.
7.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Józefa, Helenę, Józefa, zmarłych z rodz. Ciozdów i Kozaków
3. + Halinę Boguszewską w 1 r. oraz Tadeusza i Janinę Uleckich – of. mąż
4. + Helenę z racji imienin, Jana Kowalina, Kazimierza i Włady-

sławę Mitrofaniuk i Jolantę Szpryngier
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Stanisława Wasiluka – of. dzieci

2. + Leszka i Włodzimierza w 2 r. – of. Marianna Roguska
3. + Cecylię Piątek – of. Marta Borkowska

19.00 Nieszpory 
19.30 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Środa 2 marca 2022 r. ŚRODA POPIELCOWA
1. czytanie (Jl 2, 12-18) Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a))
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

2. czytanie (2 Kor 5, 20 – 6, 3)
Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony

Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18)
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

7.00 1. + Eugeniusza Bobaka w 1 r. i zmarłych rodziców z obu stron rodziny
2. + Helenę i Mieczysława Pieńkowskich i zmarłych z obu stron rodziny

8.30 1. Gregorianka (zakończenie): + Zofię Frankowską 
2. + Za rodziców z obojga stron rodziny: Annę, Zofię, Jerzego  

i Kazimierza – of. rodzina
3. + Franciszka Prochenka, Sabinę, Józefa, Henryka Błońskiego

10.00 1. + Annę, Józefa, Krzysztofa, Grażynę i Witolda Szachnowskich 
– of. córka Maria i Elżbieta

16.30 1. + Juliusza w 18 r., Pawła, Artura Maliszewskich, rodziców z obu 
stron rodziny oraz Zbigniewa Majora – of. Maliszewska Janina

17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w intencji Magdaleny z okazji 18 r. urodzin z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski przez wstawien-
nictwo św. Józefa – of. rodzice

II. Dz-bł. z okazji 18 r. urodzin Mai z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i łaskę żywej wiary na dalsze lata życia – of. rodzice

III. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę św. Jó-
zefa dla uczestników i opiekunów grupy 50 + ze STARTU  
– of. uczestnicy

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

V. + Henryka Kocia,  siostry, braci i rodziców z obojga stron ro-
dziny – of. żona Eugenia Koć

VI. + Bogusława Malinowskiego w 23 r. i rodziców z obu stron 
rodziny – of. Danuta Malinowska

VII. + Kazimierza Woźnego z racji imienin – of. rodzina
VIII. + Lucję, Tadeusza i Wacława Zubek
IX. + Danutę Bulik w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
X. + Kazimierza Kryńskiego z okazji dnia urodzin i imienin – of. 

żona z dziećmi i wnukami
XI. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia 

wiecznego – of. żona
XII. + Stefana Kondraciuk – of. rodzina Borkowskich
XIII. +Kazimierza Haraszczuk  – of. sąsiedzi
XIV. + Danutę Kobylińską – of. siostra Barbara z rodziną
2. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka
3. + Waldemara Łakomego w 30 dzień od śmierci – of. uczest-

nicy pogrzebu
20.00 1. + Beatę w 11 r., Bolesława, rodziców, teściów i zmarłych z rodziny

Czwartek 3 marca 2022 r. CZWARTEK PO POPIELCU 
pierwszy czwartek miesiąca

1. czytanie (Pwt 30, 15-20) Wierność i grzech, życie i śmierć
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu
Ewangelia (Łk 9, 22-25)  

Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa
6.30 1. + Henryka, Albinę, Zofię i Dariusza, dziadków Julię, Stefana, 

Antoninę i Franciszka – of. rodzina
2. + Zmarłych rodziców: Janinę i Czesława, ich rodziców Bole-

sławę i Mateusza, Aleksandrę, Wiktora
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-

bą o obfitość łask Bożych oraz święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża” 

2. + Józefa w 22 r. i Feliksę – of. córka
3. + Zygmunta Skolimowskiego w 8 r. – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14  
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Annę i Józefa, Krzysztofa, Grażynę, Witolda i zmarłych  
z rodz. Szachnowskich_– of. dzieci

3. + Stanisława Bajka w 9 r. – of. rodzina
4. + Barbarę Brzezińską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy 

do godz. 21.00
Piątek 4 marca 2022 r. ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Syr 51, 13-20) Szukanie prawdziwej mądrości

albo 1. czytanie (Flp 3, 8-14) Nieustanne dążenie do doskonałości
Psalm (Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11)

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem
Ewangelia (J 15, 9-17)  

Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc
6.30 1. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. żona

2. + Pawła Dębskiego i Emilię, zmarłych z rodz. Dębskich – of. synowa
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Informacje o życiu parafii (27.02)
 n DZIŚ W NIEDZIELĘ 27 lutego: 

•	 Przypada 35 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka 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. Postanowie-
nia abstynenckie na Wielki Post i na dłużej można zgłaszać w zakrystii. W pa-
rafii funkcjonuje „Złota Księga Trzeźwości”. Można też włączyć się w dzieło 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Deklaracje zgłoszeniowe są w zakrystii. 

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

 n PONIEDZIAŁEK 28 lutego:
•	 Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla. Różaniec pro-

wadzony przez Czcicieli o godz. 17.30. Eucharystia w intencjach poda-
nych i zapisanych przez Czcicieli o godz. 18.00. Następnie błogosławień-
stwo matek oczekujących narodzin dziecka.
 n WTOREK 1 marca: 

•	 Zapraszamy na rozważanie słowa Bożego i modlitwę do dolnego kościoła. 
•	 19.00 – Nieszpory 
•	 19.30 – Spotkanie Kręgu biblijno – liturgicznego: Oaza dorosłych 

 n ŚRODA POPIELCOWA 2 marca: 
•	 Msze Święte z homilią i obrzędem posypania głów popiołem o godzinach: 

7.00, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00, 20.00. 
•	 Kult św. Józefa

•	 Nie będzie różańca św. Józefa
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

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

 n CZWARTEK 3 marca: 
•	 Pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitw za kapłanów i o nowe po-

wołania kapłańskie. Po Eucharystii o godz. 18.00 Godzina Święta – adoracja 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie 
adoracji możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. 
 n PIĄTEK 4 marca:

•	 Święto św. Kazimierza Królewicza – dzień imienin ks. biskupa Kazi-
mierza Gurdy – w modlitwie pamiętamy o Pasterzu Diecezji Siedleckiej. 

•	 Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w czasie Mszy świętych poran-
nych i od godz. 17.15. Po Mszach świętych o godz. 7.00 i 18.00 – nabo-
żeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

•	 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ w piątki Wielkiego Postu:
•	  o godz. 16.30 z udziałem dzieci
•	  o godz. 17.15 dla wszystkich
•	  o godz. 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży

•	 Celebracja Słowa Bożego „Słowo Boże w historii zbawienia” o godz. 
20.00. Zapraszamy młodzież z oazy i dorosłych, chętnych do słuchania 
Bożych słów. 

•	 Całonocna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie: od godz. 
21.30 do 24.00 prowadzona przez różne grupy parafialne, od północy do 
godz. 6.00 w sobotę w ciszy. 

7.00 1. + Kazimierę z racji imienin i Józefa  Drozdów – of. dzieci (Ha-
lina Drozd)

2. + Kazimierza z racji imienin, Stefanię i zmarłych dziadków  
z obu stron rodziny – of. córka

3. + Kazimierza z okazji imienin – of. żona
4. Poza parafią: + Eugeniusza Ryciaka w 28 r., rodziców z obojga 

stron rodziny, Genowefę, Wacława i Jana – of. rodzina
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of. p. Olszewska – 
sąsiadka

3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji 
pierwszego piątku miesiąca

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
19.00 Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży
20.00 Celebracja Słowa Bożego „Słowo Boże w historii zbawienia”
21.30 Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota 5 marca 2022 r.  SOBOTA PO POPIELCU
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Iz 58, 9b-14) Obietnica dla sprawiedliwych
Psalm (Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11ab))

Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy
Ewangelia (Łk 5, 27-32) Nie przyszedłem wezwać  
do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

6.30 1. + Ryszarda Jakubiaka i zmarłych z rodz. Antoniaków i Jaku-
biaków – of. Janina Jakubiak

2. + Stanisława Krasuskiego w 25 r., Mariannę, Ryszarda, Tade-
usza, Mariannę, Józefa, Eleonorę i Stanisława – of. rodzina

7.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wy-
zwolenie z uzależnień – of. KWC

2. + Rodziców Władysława, Elżbietę, Franciszka, Marka, Helenę, Hen-
ryka, zmarłych z rodz. Kokoszkiewiczów i Mikołajczuków – of. Maria

3. + Ryszarda Harasima i Waldemara Sowińskiego
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Różaniec o uwolnienie z nałogów prowadzony przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka
18.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 

soboty miesiąca
2. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka
3. + Tadeusza Andraszek w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
4. Dz.-bł. w intencji Marioli w 50 r. urodzin z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec  

i rozmyślanie
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP i kandydatów
Niedziela 6 marca 2022 r.  PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Pwt 26, 4-10) Wyznanie wiary ludu wybranego
Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b))

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
2. czytanie (Rz 10, 8-13) Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Ewangelia (Łk 4, 1-13)
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

7.00 1. + Wiktora Wolgiemuta z okazji imienin – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka 

2. + Kazimierza Orzepowskiego – of. p. Malinowscy
3. + Irenę, Mariana oraz zmarłych z rodziny – of. rodzina

10.00 1. Dz.-bł. w intencji Małgorzaty i Pawła z okazji 22 r. ślubu  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla nich i całej rodziny – of. Jubilaci

2. + Mieczysława Ksionek w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

11.30 1. + Halinę i Henryka Błońskich
2. + Marka Wasiaka – of. Agnieszka Wasiak
3. + Elżbietę Malinowską, Edwarda, Stanisławę, Czesława  

i zmarłych z rodz. Malinowskich, Kryńskich, Musiejczuków  
i Sawickich – of. rodzina

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowanie z grupy pierwszej i ich 

rodziców
16.30 1. Dz.-bł. w intencji kandydatów do bierzmowania, ich rodziców 

i animatorów
18.00 1. + Rafała Włodarka, Wandę Rojek, Alinę Guzek i Zdzisławę 

Myszkę – of. Małgorzata
Gorzkie Żale – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)
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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 2

Odeszli do Pana
+ Danuta Kobylińska  

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

 n SOBOTA 5 marca:
•	 Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwa do NMP po Mszy świę-

tej o godz. 7.00 i 18.00. Po Mszy świętej o godz. 7.00 różaniec prowa-
dzony przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji osób 
uzależnionych. Po Mszy świętej o godz. 18.00 różaniec wynagradza-
jący Niepokalanemu Sercu NMP i rozmyślanie. W tym dniu w czasie 
nabożeństw pierwszosobotnich i po nich będzie można oddać cześć 
relikwiom św. Maksymiliana Marii Kolbego, wielkiego Czciciela Nie-
pokalanej. Relikwie będą wystawione pod krzyżem. 

•	 O godz. 20.00 w dolnym kościele spotkanie formacyjno-modli-
tewne Duchowych Niewolników NMP i kandydatów. 

•	 Duszpasterski wyjazd do chorych od godz. 9.00. Chorych zgłasza-
my w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

•	 Przygotowania do Misterium „A z tej śmierci życie tryska”. Zapra-
szamy młodzież chętną do udziału w przedstawieniu o Męce, Śmier-
ci i Zmartwychwstaniu Jezusa na spotkanie o godz. 15.00 w kościele. 
Potrzeba też osób dorosłych do pomocy.  
 n NIEDZIELA 6 marca: Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 

•	 Pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie po Mszy świętej o godz. 13.00, następnie spotkanie z Ko-
łami Żywego Różańca. 

•	 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy pierwszej i ich 
rodziców o godz. 15.30 w kościele. Konferencję do młodych wygło-
si ks. Marek Weresa, pracujący w Katolickim Radiu Podlasie. Temat: 
„Teologia smartfona, czyli świadectwo wiary w społeczeństwie sieci”. 
Następnie Eucharystia o godz. 16.30 sprawowana w intencji kandyda-
tów do bierzmowania z obu grup, ich rodziców i animatorów. W czasie 
liturgii możliwość złożenia deklaracji KWC. 

•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 n WEŹ I CZYTAJ – W niedziele w Wielkim Poście w sklepiku pod chó-
rem będzie można nabyć książki religijne pomocne w rozwoju wiary.

 n Zdrapkę Wielkopostną można otrzymać w zakrystii.

Czcigodni Księża,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!
W piątek 4 marca 2022 r., w święto św. Kazimierza Królewicza – przy-

pada dzień Imienin Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Tego dnia  
o godz. 12.00 w Siedleckiej Katedrze będzie sprawowana Eucharystia  
w intencji Dostojnego Solenizanta. 

Serdecznie zapraszam zatem Czcigodnych Księży do koncelebry,  
a Osoby Życia Konsekrowanego oraz Wiernych Świeckich, szczególnie  
z Siedlec i okolic, do wspólnej modlitwy. Niech udział w tej Mszy świętej 
będzie wyrazem naszej życzliwości i wdzięczności wobec Księdza Biskupa 
Kazimierza, a także okazją do modlitwy o potrzebne łaskii błogosławień-
stwo Boże w Jego posłudze pasterskiej w naszej diecezji. Tych, którzy nie 
będą mogli osobiście przybyć do Katedry zapraszam do duchowej łączno-
ści i uczestniczenia w Eucharystii, transmitowanej przez Katolickie Radio 
Podlasie.

Proszę duszpasterzy, aby przewodnicząc Eucharystycznym zgromadze-
niom w swoich kościołach, w piątek 4 marca br., dołączyli odpowiednie 
wezwanie do modlitwy wiernych.

 + Grzegorz Suchodolski WIKARIUSZ GENERALNY

Zapraszamy w tym tygodniu na Mszę świętą o godz. 18.00, a w pią-
tek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 w wy-
żej wymienionych intencjach

Osoby, które chcą się włączyć w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka przez publiczne złożenie deklaracji będą mogły to uczynić pod-
czas Eucharystii w niedzielę 6 marca o godz. 16.30. 

Proszę, aby takie osoby zgłosiły się przed tym dniem – ks. Ireneusz 
(tel. 500 636 490). 

Imieniny biskupa Kazimierza

55. Tydzień Modlitw  
o Trzeźwość Narodu

O d  2 7  l u t e g o  d o  
5 marca 2022 r. w Kościele 
w Polsce przeżywać będzie-
my 55. Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Narodu, któ-
remu towarzyszyć będzie ha-
sło ,,Posłani w pokoju Chrystu-
sa, budujmy trzeźwą i wolną 
Polskę”. Ogólnopolski Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Naro-
du rozpoczyna się w ostatnią 
niedzielę karnawału i trwa 
do soboty przed Pierwszą  Nie-
dzielą Wielkiego Postu włącz-
nie. Celem wydarzenia jest 
zwrócenie uwagi na problem, 
skalę i konsekwencje alkoholi-
zmu oraz na wartość trzeźwości 
i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej 
modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoho-
lików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszuki-
wanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję. 

Apostolstwo Trzeźwości i Ruchy Trzeźwościowe, zwracają uwagę, 
że żyjemy w trudnych czasach. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, 
w sytuacji różnych obostrzeń, społecznej izolacji. Wiele osób w różnym 
wieku nie radzi sobie ze skutkami tego kryzysu. Cierpią fizycznie, psy-
chicznie i duchowo. Zdarza się, że szukają pocieszenia nie tam, gdzie na-
prawdę można je znaleźć. Niestety, sięgają po alkohol, a także wpadają 
w sidła różnych innych nałogów. Wielu jest również tych, którzy rozpi-
jają naród. Myślimy o nieodpowiedzialnym zachowaniu dorosłych, któ-
rzy w codziennym życiu pielęgnują pijackie obyczaje i stosują towarzyski 
przymus picia. Bardzo duży wpływ na spożycie alkoholu ma agresywna 
jego reklama i łatwa dostępność. 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w ostrych słowach piętnował przy-
mus alkoholowy. Pijaństwo porównywał do bożka, który zasiadł na tro-
nie w naszym narodzie i czyni z nas armię niewolników. Nie wolno tego 
lekceważyć. Nie wolno udawać, że nie ma problemu. Aby rozwiązać ten 
problem, musimy słuchać świętych apostołów trzeźwości i wielkich ojców 
narodu, którzy są dla nas autorytetem. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz z mocą 
wołał, że pijaństwo to ,,śmiertelna rana na ciele Polski”. Św. Jan Paweł II 
mówił: Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu i na to dobro muszą być 
otwarci wszyscy jej synowie i córki, bo takie dobro domaga się stałego i rzetel-
nego wysiłku całego społeczeństwa. Bł. Kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie 
powtarzał, że troska o trzeźwość to polska racja stanu. 

Dlatego potrzeba ludzi, którzy nie tylko rozumieją potrzebę trzeźwo-
ści w codziennym życiu, ale również są zdolni do podjęcia daru dobrowolnej 
abstynencji za osobę uzależnioną. To jest post, który ma wielką moc prze-
miany ludzkiego życia i powrót na drogę trzeźwości. Każdy z nas może mieć 
wkład w dzieło otrzeźwienia Narodu poprzez własną decyzję o rezygnacji 
używania alkoholu w intencji własnej lub za bliską osobę .W Tygodniu 
Modlitw o Trzeźwość Narodu duszpasterze i Diakonia Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka zachęcają naszą wspólnotę parafialną do podjęcia konkretnych 
czynów miłości, przejawiających się głównie w podejmowaniu decyzji abs-
tynencji okresowej na czas Wielkiego Postu lub na dłużej.    KWC
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Wycieczka szkolna zwiedza Muzeum Diecezjal-
ne. Pani przewodnik opowiada między innymi  
o obrazie przedstawiającym Poncjusza Piłata, 
który umywa ręce i nie chce mieć nic wspólnego  
z wyrokiem śmierci na Pana Jezusa. Po zakończe-
niu zwiedzania pani wychowawczyni zadaje dzie-
ciom pracę domową: „Opisz jeden z oglądanych 
eksponatów”. Kamil z IV-tej klasy napisał:
 – Najbardziej podobał mi się obraz, na którym 
Piłat prezentuje skuteczne mycie rąk, by pokonać 
koronawirusa w 33 roku n.e.
OCZEKIWANIE
Przy kawie koleżanka skarży się koleżance:
– Tak bym chciała, aby wtedy, gdy przyjdę do 
domu, ktoś na mnie czekał.
– Masz dużą rodzinę. Na ciebie ktoś zawsze czeka.
– A skądże! Starsze dzieci w pracy, młodsze  
w szkole, a mąż w garażu zawsze coś dłubie przy 
samochodzie…
– Gdyby ci się wydawało, że nie ma nikogo, kto by 
na ciebie w domu czekał, to przypomnij sobie kosz  
w łazience. Tam zawsze w nim na ciebie czeka pranie!
DEFICYT
Na jednej z naszych wiosek na ławeczce przy pło-
cie siedzi prawie 100-letnia staruszka i pali pa-
pierosa. Spotyka ją dawna znajoma, która często 
przyjeżdża z Siedlec na wioskę i pyta staruszkę:
 – Pani Irenko, czy już pani wie, w czym tkwi se-
kret pani długowieczności?
 – Tak. Nie mam pieniędzy na pogrzeb!
CUDOWNA ZAMIANA
Na lekcji religii Siostra Katechetka opowiada  
o tym, jak Pan Jezus w cudowny sposób zamienił 
wodę w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej. 
Słysząc to Kasia z IIb odpowiada:
 – A moja mama dziś zamieniła wczorajszy rosół 
na smaczną pomidorową.
NAWRÓCENIE
Rondo powoli przejeżdża samochód. Za kierowni-
cą siedzi Pan Jezus. Zatrzymuje go policjant i pyta:
 – Co Pan robił na tym rondzie?
 – To co zwykle: nawracałem!

W sobotę 19 lutego animatorzy Oazy w naszej parafii zorganizowali już po raz czwarty bal 
dla młodzieży. Wydarzenie rozpoczęło się w oazowym stylu zawiązaniem wspólnoty o godz. 17.00  
w dolnym kościele. Później młodzi uczestniczyli w Eucharystii o godz. 18.00 i w Nieszporach rozpo-
czynających świętowanie VII Niedzieli Zwykłej. Po modlitwach rozpoczęła się zabawa prowadzona 
przez pana Andrzeja Zubkę. Na imprezie było ponad 100 młodych z naszej parafii i nie tylko. Poniżej 
kilka wspomnień, relacji z wydarzenia: 
•	Jakub: Bal był super, była fajna atmosfera. Muzyka była w miarę, dziewczyny też nie były słabe, 

jedzenie było dobre. Wytańczyłem się, byli fajni organizatorzy. Czekam na kolejne bale z niecier-
pliwością . 
•	Krzysztof: Jest to kolejny bal zorganizowany przez ks. Ireneusza, który liczył bardzo dużo osób  

i był przygotowany w profesjonalnym stylu. Styl retro naprawdę był wspaniały. Świetnie się bawi-
łem i mam nadzieję, że ksiądz Ireneusz będzie mógł zrobić kolejny, jeszcze lepszy bal.
•	Magdalena: Chciałabym podziękować za świetnie spędzony czas na balu. Bardzo dobrze się ba-

wiłam. Muzyka była świetna oraz jedzenie dobrze zagospodarowane. Sala wyglądała świetnie  
i mogliśmy się poczuć jak w latach 80. Nigdy tego nie zapomnę. Pozdrawiam. 
•	Michał: Bal zaczęliśmy od wspólnej Eucharystii i Nieszporów. Później wszyscy udaliśmy się do 

dolnego kościoła, aby rozpocząć zabawę. Do jedzenia oprócz gazowanych napojów i chipsów, 
mieliśmy ciepłe tosty z serem i szynką. Był to super bal i z chęcią pójdę na kolejny.
•	Mikołaj: To już kolejny bal zorganizowany w naszej parafii. Był on najliczniejszy. Został również 

przygotowany muzycznie w profesjonalnym stylu. Zabawa w stylu lat 80 była świetna. Bardzo 
dobrze się bawiłem. 
•	Milena: Na balu dla młodzieży w stylu retro bawiłam się bardzo dobrze. Były piękne dekoracje, 

świetna muzyka i wspaniali młodzi ludzie, którzy stworzyli super atmosferę. Jestem szczęśliwa, że 
przed balem mogłam uczestniczyć w Eucharystii oraz Nieszporach razem z taką ilością młodzieży  
i budować piękną wspólnotę, nie tylko przez zabawę, ale też i wspólną modlitwę. 
•	Oliwia: Na balu kościelnym jestem już któryś raz z kolei. Na każdym bardzo dobrze wszyscy się 

bawią. Jest wesoło i panuje miła i przyjazna atmosfera. Każdy się integrował z rówieśnikami  
w różnym wieku. Pan Andrzej bardzo dobrze sprawował się jako DJ. Polecam każdemu, kto lubi 
się trochę pobawić :))
•	Oliwia: Cały bal zaczęliśmy od zawiązania wspólnoty oraz przedstawienia się. Później udaliśmy 

się na Eucharystię, po której odmówiliśmy Nieszpory i zaczęliśmy zabawę w dolnym kościele. 
Większość czasu spędziłam na integracji z innymi uczestnikami oazy. Ogólnie było fajnie i miło. 
Jeśli będzie następny bal, będzie jeszcze lepiej.
•	Piotr: Bale kościelne to najlepsza forma zabawy jaka spotkała mnie w ostatnim czasie. Jest su-

per wszystko zorganizowane od A do Z w postaci muzyki, dekoracji, tańców typu polonez lub 
belgijka, a także smacznego dla młodzieży jedzenia. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi  
i mogliśmy w dobrej atmosferze spędzić wspólnie czas. Zabawa była wspaniała, na balu nie było 
ani sekundy nudy. Towarzystwo było bardzo miłe oraz pobożne, a wszystko zaczęliśmy Mszą 
święta co utwierdziło nie tylko mnie, ale też i dużą ilość moich znajomych, że w kościele przy 
Panu Bogu można w świetny sposób spędzić czas. Niczego nie żałuję i z niecierpliwością oczekuję 
następnych kościelnych imprezek!
•	Stanisław: Bal mi się bardzo podobał, była super atmosfera. Muzyka była w miarę fajna. Było dużo 

osób do tańczenia, jedzenie było dobre, wytańczyłam się, było super i czekam na następny bal. 
•	Weronika: Zorganizowany bal w kościele bardzo mi się podobał, ponieważ był on w stylu retro. 

Poznałam wielu ludzi, którzy są teraz moimi przyjaciółmi. Panująca tam atmosfera była swobod-
na, a DJ Andrzej puszczał świetne piosenki.    (Zebrał xIJ)

Bal Młodzieży w stylu retro


