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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 (Ml 3, 19-20a) Sprawiedliwy sąd Boży
Psalm (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9))
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
2. czytanie (2 Tes 3, 7-12)
Kto nie chce pracować, niech też nie je
Ewangelia (Łk 21, 5-19)
Jezus zapowiada prześladowania  
swoich wyznawców

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
PRZEZ SWOJĄ WYTRWAŁOŚĆ OCALICIE  

WASZE ŻYCIE (Łk 21, 5-19)

Jezus wskazuje też na dwa problemy: fałszywi 
prorocy i wytrwałość w wierze pośród ucisku. Oby-
dwa tematy są ze sobą powiązane. Zarówno zwo-
dziciele, jak i prześladowania, choć są różnice w ich 
wyrazie i sposobie działania, odwodzą od Jezusa 
i wskazują na nieprawdziwe i niewłaściwe drogi 
życiowe, wiodące ku śmierci. Uczniowie Chrystusa 
muszą zapamiętać Jego wskazówkę: Bądźcie więc 
roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie (Mt 
10, 16). Zażyłość z Jezusem i przyjęcie całej Jego 
nauki pozwoli rozpoznawać to, co pochodzi z Bo-
żego Ducha i opierać się kłamstwu. Jezus zapew-
nia też o Jego asystencji, gdy przyjdą najtrudniej-
sze chwile wymagające obrony chrześcijańskiej 
tożsamości. Wszelkie uciski nie stanowią w tym 
względzie przeszkody, a stanowią okazję do skła-
dania świadectwa. Uczniowie Jezusa, pomni słów 
modlitwy, którą przekazał wszystkim pokoleniom, 
nie mają prosić o oddalenie krzyża, ale pełni uf-
ności proszą swojego Mistrza o umocnienie: I nie 
dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od 
złego (Mt 6, 13). Kroczenie drogą wyznaczoną przez 
Chrystusa nie jest łatwe, ale zbawienne. W tym 
sensie chrześcijanin ocala swe życie, a na docze-
sność i jego cierpienia, a nawet śmierć, patrzy przez 
pryzmat wieczności. Jest to spojrzenie pełne reali-
zmu i nadziei, jak światło pośród ciemności. W tym 
kontekście warto przywołać słowa św. Pawła: Sądzę 
bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można sta-
wiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić  
(Rz 8, 18). [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy 
znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem 
szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tyl-
ko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszel-
kiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Wszyscy jesteśmy żyjącą 
świątynią żywego Boga

Rozważania do Słowa Bożego z XXXIII Niedzieli Zwykłej

Najpierw garść informacji historycznych: 
„Historia świątyni w Jerozolimie liczy około 1000 
lat. To cała epoka i instytucja. Pierwsza świątynia 
pochodziła z X w. przed Chr. (świątynia Salomo-
na), druga sięga końca VI w. przed Chr. (tzw. Zo-
robabela) i trzecia, o której tutaj jest mowa, była 
projektem powstałym z inicjatywy Heroda Wiel-
kiego. Jego zamiarem było stworzenie czegoś wy-
jątkowego, co przyniosłoby mu splendor i chwałę. 
Budowa ciągnęła się od 20 r. przed Chr. do 64 r. 
po Chr. Dowody archeologiczne i źródła piśmien-
ne wskazują na ogrom, bogactwo i przepych tego 
miejsca. Używano bloków kamiennych, najlep-
szej jakości, o wymiarach: 1,20 m wys. i 9-12 m 
dł. Przysłowie mówiło: „Kto nie widział budowli 
Heroda, nie widział nic pięknego”. 

Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, 
na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, 
który by nie był zwalony. Spełnienie tych słów 
[…] nastąpiło w roku 70 w wyniku działań legio-
nów rzymskich pod wodzą Tytusa. Od tamtej pory 
świątynia nie podnosi się z gruzów, a dziś w tym 
miejscu stoi muzułmański meczet zwany „Kopułą 
Skały”, albo meczetem Omara. Świątynia z kamie-
nia rozpada się, by ustąpić miejsca nowej i wiecz-
nej Świątyni, jaką jest uwielbione Ciało Jezusa po 
Jego zmartwychwstaniu (por. J 2,19-22). Chry-
stus jest kamieniem węgielnym (por. Łk 20,17), 
żywej budowli, której elementami są wszyscy 
wierzący w Niego, przyjmujący dar zbawienia, 
trwający w komunii z Jezusem (por. 1 P 2,4-5).” 
[cytat ze strony: www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Niektórzy słuchający Jezusa byli zachwyceni 
pięknem świątyni jako budowli, która była przy-
ozdobiona i robiła wrażenie. Jezus zapowiedział, 
że ta świątynia zostanie zniszczona. Słowa Zbawi-
ciela były szokujące, podobnie jak słowa proroka 

Jeremiasza, który zapowiadał zburzenie świątyni 
przez Babilończyków będące karą za grzechy Izra-
ela. Słowo Boże wypełnia się. Bóg wie co mówi. 
Pozwala nawet na zniszczenie swojej świątyni, 
aby poprzez to tragiczne wydarzenie przemó-
wić z mocą do swego ludu, by wstrząsnąć ludź-
mi, którzy nie chcą nawracać się „po dobroci” i do-
piero w obliczu zagrożenia śmiercią i w niewoli 
zaczną myśleć. My też potrafimy zachwycać się 
pięknem budowli sakralnych. Trzeba jednak pa-
miętać, że to co materialne przemija. Nasza dusza 
jest nieśmiertelna i ona ma być piękna i czysta, 
czyli wypełniona miłością Boga. Każdy z nas ma 
być żywą świątynią Boga żyjącego na wieki. 

W naszych czasach nie brakuje wojen, prze-
wrotów, trzęsień ziemi, głodu, zarazy, strasznych 
zjawisk i wielkich znaków na niebie. Poprzez to 
wszystko możemy boleśnie przekonać się jak 
mały i słaby jest człowiek wobec majestatu swego 
Stwórcy, wobec sił przyrody, wobec władzy wiel-
kich tego świata. Trudne wydarzenia mobilizują 
niektórych do większej wiary i ufności w Bożą 
Opatrzność. Od dawna jest tak, że jak trwoga, to 
do Boga. W sytuacjach granicznych ludzie często 
przypominają sobie o modlitwie i sakramentach. 
Nie ma w tym nic dziwnego. Dobrze, że nasz 
Bóg jest tak cierpliwy i łaskawy. On przecież nie 
mówi: „nie miałeś dla Mnie czasu, nie modliłeś 
się, nie chodziłeś do kościoła, żyłeś byle jak, bez 
spowiedzi, bez Komunii, to teraz sobie poczekasz 
na spotkanie ze Mną”. Bóg jest zawsze gotowy, 
by się za nami spotykać, gdy my będziemy tego 
spotkania chcieli. 

W tej Ewangelii Jezus zapowiada także prze-
śladowania swych uczniów, ale jednocześnie 
obiecuje im swą obecność i pomoc. Wymo-
wa i mądrość pochodzące od Jezusa będą nie do 
pokonania. Składanie świadectwa może mieć 
nawet formę męczeństwa. Nieraz do tego cierpie-
nia będą przyczyniali się najbliżsi. Tak było i jest, 
że w rodzinach nie wszyscy wierzą. Trudne do zro-
zumienia jest, że chrześcijanie prześladują i zabi-
jają chrześcijan. W tym wszystkim potrzeba nam 
wielkiej wytrwałości, by ocalić w nas Boże życie, 
by nie utracić łaski uświęcającej, by po śmierci, 
może męczeńskiej, żyć z Bogiem na wieki. (xIJ)Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 

we wtorek o godz. 19.30 w dolnym kościele. (xIJ)
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Z księdzem Mariuszem Baranem rozmawia Edyta Zdunek

Pojednanie prowadzi do uzdrowienia...
...to temat przewodni najbliższej 

Mszy św. w intencji chorych o uzdro-
wienie i uwolnienie, która odbę-
dzie się w naszej parafii 18 listopada  
o godz. 18.00. Wielu z nas czekało na 
to nabożeństwo z wielką tęsknotą. 
Przyjeżdżają na nie wierni z całej die-
cezji, by uwielbiać Pana i prosić o łaskę 
uzdrowienia. Udział w tej Eucharystii 
i adoracja Najświętszego Sakramentu 
głęboko dotykają naszej relacji z Bogiem, 
pozwalają stanąć w prawdzie, przyznać 
się do swoich słabości i wyrzec się tego, 
co niszczy nas fizycznie i duchowo.  
O tym jak bardzo te nabożeństwa są po-
trzebne i jak wiele owoców przynoszą 
świadczą głosy samych wiernych. Wszy-
scy potrzebujemy wsparcia, pogłębienia 
wiary i mocnej wspólnotowej modlitwy, 
by stawić czoła życiowym zakrętom, sza-
tańskim zasadzkom, zwątpieniu. Niestety 
to, co dzieje się wokół nas – sytuacja eko-
nomiczna, wojna za wschodnią granicą, 
osłabienie psychiczne i fizyczne po okresie 
pandemii odbijają się na naszej kondycji, 
także duchowej. Msze św. o uzdrowienie  
i uwolnienie odprawiane w parafii św. Jó-
zefa są dla nas jak zastrzyk, który stawia na nogi, dodaje siły, odbudowuje 
chore komórki. Spotkanie z żywym Bogiem, mądrze i spokojnie prowa-
dzona adoracja dają ukojenie i pewność, że tylko z Bogiem przetrwamy 
wszystkie burze – mówią parafianie. 

Najbliższą Mszę św. o uzdrowienie i uwolnienie poprowadzi, jak za-
wsze w naszej parafii, ks. Mariusz Baran. 

 Q Czy będzie miała podobny przebieg do poprzednich nabo-
żeństw?

 – Eucharystia i adoracja będą przebiegały podobnie, jak dotychczas. 
Natomiast tematem przewodnim będzie pojednanie na trzech płaszczy-
znach: z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Takie potrójne 
pojednanie daje wielką siłę i prowadzi do uzdrowienia nie tylko na po-
ziomie duchowym.

 Q  W jaki sposób pojednanie może wpłynąć na uzdrowienie fi-
zyczne?

 – Pojednanie z Panem Bogiem w chorobie powoduje, że nie obwinia-
my Go za ból i cierpienie. Często zdarza się, że zrzucamy na Boga winę za 
nasze dolegliwości czy słabości, a On przecież nie zsyła na nas żadnego 
cierpienia, nie chce żebyśmy chorowali. On pragnie naszego szczęścia. 
Musimy tylko słuchać tego, co do nas mówi i uznać, że Bóg zawsze ma 

rację. Wtedy nie ma sytuacji beznadziej-
nych. Kiedy słucham Pana Boga zawsze 
wygrywam. Wiele osób przez doświad-
czenie choroby odwróciło się od Boga  
i przestało przyjmować sakramenty. 
Gdyby tutaj pojawiło się pojednanie, taki 
człowiek pozostałby na drodze do zbawie-
nia. Oczywiście czasami warto, a nawet 
trzeba powiedzieć Panu Bogu co czujemy, 
co nas dręczy, wyrzucić z siebie wszystko 
w modlitwie, ale bez pretensji. 

 Q Ogromny wpływ na zdrowienie 
ma też pojednanie z drugim człowie-
kiem...

 – Oczywiście. Jeśli człowiek chory ma 
wokół siebie ludzi, którzy się nim opie-
kują i z którymi żyje w zgodzie zupełnie 
inaczej znosi cierpienie. Widziałem wiele 
takich osób podczas odwiedzania chorych  
z sakramentami. Nawet ludzie z glejakami 
potrafili w pokorze i bez narzekania zno-
sić trudy śmiertelnej choroby. Dlaczego? 
Między innymi dlatego, że mieli przy so-
bie dobre osoby, które im pomagały. Brak 
pojednania z najbliższymi, czy w ogóle  
z innymi ludźmi może chorobę pogłębić. 
Wtedy trwamy w chorych relacjach, ina-

czej postrzegamy świat, ludzi i Pana Boga.
 Q  Trzeci rodzaj pojednania to pojednanie z samym sobą.
 – Chodzi tu głównie o właściwe uzdrowienie przeszłości, która może 

być dla człowieka wielkim ciężarem i to długoterminowym. Jeśli nie je-
steśmy w stanie odciąć się od przeszłości, wybaczyć sobie tego, co uczy-
niliśmy, to nie będziemy mogli w pełni i szczęśliwie żyć teraźniejszością. 
Tutaj może w grę wchodzić też tak zwane wrażliwe sumienie, czy po pro-
stu brak duchowego przewodnictwa i konkretnych wskazówek. Tak więc 
pojednanie z samym sobą jest bardzo ważne w kontekście uzdrowienia 
na duszy i ciele. Co zrobić, by do takiego pojednania doszło? Opowiem  
o tym bardziej szczegółowo i konkretnie na Mszy św. 18 listopada.

 Q Tradycyjnie po Mszy świętej będzie adoracja Najświętsze-
go Sakramentu?

 – Adoracja będzie przebiegała tak, jak dotychczas. Będzie uwielbie-
nie Pana Boga, wyrzeczenie się zła, co jest bardzo istotne w dzisiejszym, 
przesiąkniętym grzechem świecie. Problem duchowy dotyka wielu osób. 
Dziś trzeba wyznać wprost, przed Najświętszym Sakramentem, że wy-
bieram Boga, a odcinam się od zła i szatańskich podszeptów. Ostatni 
element nabożeństwa to będzie konkretna modlitwa o uzdrowienie.  
i uwolnienie. Zapraszam wszystkich wiernych 18 listopada na godz. 18.00. 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na VI Światowy Dzień Ubogich (fragmenty)
13 listopada 2022, XXXIII Niedziela okresu zwykłego
Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim (por. 2 Kor 8, 9). Tymi sło-

wami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, 
aby utwierdzić ich działania solidarnościowe na rzecz potrzebujących 
braci. Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo 
swego rodzaju pozytywną prowokacją, która ma nam pomóc w refleksji 
nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które 
pojawiają się w tym obecnym momencie dziejowym. […]

Dnia 15 maja br. kanonizowałem brata Karola de Foucauld, człowie-
ka, który urodził się bogatym, ale wyrzekł się wszystkiego, aby pójść za 
Jezusem i stać się wraz z Nim ubogim oraz bratem wszystkich. Jego życie 
pustelnicze, najpierw w Nazarecie, a następnie na pustyni Saharyjskiej, 
utkane z milczenia, modlitwy oraz dzielenia się jest przykładnym świa-
dectwem ubóstwa chrześcijańskiego. Dobrze nam uczyni przemyślenie 
jego słów: «Nie gardźmy ubogimi, małymi, robotnikami; nie tylko dla-
tego, iż są oni naszymi braćmi w Bogu, ale również dlatego, że w sposób 

najdoskonalszy naśladują Jezusa w Jego życiu zewnętrznym. Oni uka-
zują nam doskonale Jezusa, Robotnika z Nazaretu. Są pierworodnymi 
wśród wybranych, pierwszymi wezwanymi do żłóbka Zbawiciela. Byli 
codziennymi towarzyszami Jezusa: od Jego urodzin, aż do śmierci [...]. 
Czcijmy ich, czcijmy w nich obraz Jezusa oraz jego Świętych Rodziców 
[...]. Przyjmujmy na siebie [postać], którą on sam wybrał dla siebie [...]. 
Nie przestawajmy nigdy być we wszystkim ubogimi, braćmi ubogich, 
towarzyszami ubogich, jesteśmy najuboższymi z ubogich jak Jezus i tak 
jak On kochamy ubogich i otaczamy się nimi» (Komentarze do Ewangelii 
według świętego Łukasza, Medytacja 263). Dla brata Karola były to nie 
tylko słowa, ale konkretny styl życia, który go doprowadził do dziele-
nia z Chrystusem daru samego życia.

Niech ten VI Światowy Dzień Ubogich stanie się okazją łaski, aby 
uczynić rachunek sumienia osobisty oraz wspólnotowy i zapytać się, 
czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem ży-
cia.
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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 listopada 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Ap 1, 1-4; 2, 1-5a) List do Kościoła w Efezie

Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ap 2, 7b))
Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia

Ewangelia (Łk 18, 35-43) Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem
6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Krystynę Zwolińską – of. siostra Jadwiga z rodziną
7.00 1. + Sylwestra Gąsowskiego w 2 r. – of. żona

2. + Mariana Czerskiego w 5 r., rodziców: Mariannę i Bolesława 
Czerskich, Irenę i Stanisława Biardzkich – of. żona

3. + Witolda, Mirosławę, Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Da-
riusza i zmarłych z rodz. Krupów i Kowalczyków

17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Szymona, Marię, Jana Zbigniewa, Mieczysława i zmarłych  
z obu stron rodziny – of. rodzina

3. + Stanisława Strusa, zmarłych z rodz. Strusów, Bórskich i Mie-
ścickich – of. córka

4. + Martynę Majek w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
Wtorek 15 listopada 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Ap 3, 1-6. 14-22) Listy do Kościołów w Sardes i w Laodycei

Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. Ap 3, 21a))
Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie

Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza
6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Krystynę Zwolińską – of. rodzina Antczaków
7.00 1. + Eugeniusza, Mariana, Marka i Milenę

2. + Mirosława Pasiaka w 10 r. 
3. + Halinę Stańczuk w 2 miesiąc od śmierci – of. Dmowska Elżbieta

17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Witolda, Irenę, Waldemara, Kazimierę, Mikołaja oraz Stani-
sława – of. rodzina

3. + Wacława w 5 r.
4. + Alinę Mężyńską w 3 r. – of. rodzina Zalewskich i Leszczyńsich

19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Środa 16 listopada 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych  
apostołów Piotra i Pawła albo wspomnienie św. Małgorzaty 

 Szkockiej  albo wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy
albo NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA

1. czytanie (Ap 4, 1-11) Wizja otwartego nieba
Psalm (Ps 150, 1b-2. 3-4. 5-6a (R.: por. Ap 4, 8b))

Bóg wszechmogący jest po trzykroć Święty
Ewangelia (Łk 19, 11-28) Przypowieść o dziesięciu minach

6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
7.00 1. Dz.-bł. w intencji Koła Różańcowego nr 4 o Boże błogosławień-

stwo i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla wszystkich człon-
ków Koła i ich rodzin oraz wieczny pokój za zmarłych z Koła 
– of. Teresa Niedziółka 

2. + Edmunda Wieczorka z racji imienin – of. dzieci
3. + Edmunda Marciniuka w dniu imienin – of. żona

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

I. Dz.-bł. w intencji Ignacego w 3 r. urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane zdrowie – of. dziadkowie

II. Dz.-bł. z okazji urodzin Agnieszki z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i wstawiennictwo św. Józefa

III. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Arkadiusza z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Świętej Rodziny dla niego i jego najbliższych 

IV. O łaskę zdrowia i pomoc w pracy dla Anny oraz pomoc w nauce 
dla Stasia i łaskę znalezienia pracy dla Jakuba

V. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie
VI. O łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty Juśkiewicz

18.00 VII. + Alicję Wróblewską – of. III Zakon Dominikanów
VIII. + Krystynę Zwolińską – of. rodz. Rubachów i Sankowskich
IX. + Helenę Charuta w 1 r., Marię Rzewuską i Bogdana Rzewu-

skiego – of. synowa
X. + Za zmarłych z KŻR nr 5 i Różańca Nieustającego
XI. + Romana Frankowskiego – of. rodz. Wojtyrów
XII. + Wiesława Duka i rodziców z obu stron rodziny – of. żona
XIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin, aby cieszyli się 

chwałą Nieba – of. żona
XIV. + Sabinę Terlikowską – of. Helena i Andrzej z rodziną
XV. + Zofię Mazur – of. Jolanta Stańczuk i Alicja Potako z rodziną 
XVI. + Natalię Prodemod – of. Elżbieta i Teresa
XVII. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmar-

łych z obu stron rodziny
XVIII. + Martynę Majek – of. koleżanki i koledzy z US w Siedlcach
XIX. + Tadeusza Orzyłowskiego – of. rodz. Niemirków i Rozbickich
XX. + Mariannę Chomka – of. rodzina Łukasiaków
2. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
3. + Renatę Sikorską-Zbieć w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
4.Dz.-bł. za dar życia Doroty w 52 r. urodzin z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia – of. Dorota Obrępalska
19.00 Spotkanie animatorów kandydatów do bierzmowania

Czwartek 17 listopada 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY

1. czytanie (Ap 5, 1-10) Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń
Psalm (Ps 149 (148), 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10))

Tyś nas uczynił kapłanami Boga Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 19, 41-44) Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Franciszka Koziestańskiego w 15 r. – of. córka z rodziną

7.00 1. + Jadwigę Ilczuk w 13 r. – of. córka
2. + Cezarego Lange w 7 r. – of. żona
3. + Halinę Stańczuk – of. Alicja Stańczuk z rodziną

17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Mirosława Brodzika w 6 r., zmarłych z rodz. Rosa i Brodzików 
– of. Genowefa Brodzik

3. + Jana Sułka w 2 r. – of. rodzina
4. + Artura Sopińskiego w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 18 listopada 2022 r.
WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

1. czytanie (Ap 10, 8-11)
Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak jego doświadczenia

Psalm (Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103))
Nad miód są słodsze Twoje przykazania

Ewangelia (Łk 19, 45-48) Jezus wypędza przekupniów ze świątyni
6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Tadeusza Orzyłowskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

7.00 1. Dz.-bł. z racji imienin Karoliny o światło i dary Ducha Świętego 
i wstawiennictwo Wszystkich Świętych

2. + Stanisławę w 31 r., Franciszka, Bronisławę, Antoniego, An-
drzeja i dusze w czyśćcu cierpiące

3. + Halinę Stańczuk – of. rodzina Marciszewskich
14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Wacława i Irenę Rowickich – of. córki
3. + Kazimierza, Tomasza, Mariannę, Stanisława, Annę i Jana
4. W intencjach wszystkich chorych o łaskę uzdrowienia i uwolnie-

nia na ciele i duszy
Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
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Informacje o życiu parafii
 Q NIEDZIELA 13 listopada: Trzydziesta trzecia niedziela zwykła 

•	Dziś XIV Dzień Solidarno-
ści z Kościołem Prześladowa-
nym. W tym roku pod hasłem 
„Solidarni z Ukrainą”. Zebrane 
fundusze zostaną przekazane na 
wsparcie chrześcijan w tym kraju. 
•	Nasza modlitwa, a także pomoc 

materialna jest konkretnym 
darem miłosierdzia oraz wyra-
zem solidarności z umęczonym 
narodem ukraińskim. Trwająca 
od lutego wojna jest wielkim 
dramatem dla milionów ludzi, 
która pozbawia nadziei, odbiera 
marzenia dzieciom, powoduje zniszczenia i ubóstwo. Ukraina potrze-
buje naszego wsparcia, zwłaszcza najsłabsi, czyli kobiety, dzieci i oso-
by starsze.
•	Zachęcamy do włączenia się w działalność Papieskiego Stowarzysze-

nia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Dzisiaj jej głównym celem jest 
wsparcie przetrwać tragedię, jaka wciąż się dzieje naszym ukraińskim 
braciom i siostrom w wierze.
•	Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie 

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie” może realizować projekty pomocy 
dla chrześcijan w Ukrainie.
•	Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” dzia-

ła w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieje i pojednanie. 
Wszystkie akcje, które prowadzimy, można śledzić na naszej stronie 
internetowej www.pkwp.org.
•	Zamieściliśmy tam również modlitwy za prześladowanych chrześci-

jan. Można nas znaleźć również w mediach społecznościowych.
•	Dziś Światowy Dzień Ubogich. Ofiary składane na tacę są przezna-

czone na potrzeby naszej diecezjalnej Caritas.
•	Modlitwa wypominkowa o godz. 9.45. 
•	Spotkanie uczniów klas czwartych ze szkół podstawowych i ich 

rodziców o godz. 11.30 w kościele. 
•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 15 listopada: 

•	W dolnym kościele: 
•	 Nieszpory o godz. 19.00
•	 Spotkanie Kręgu Biblijno-Liturgicznego o godz. 19.30

 Q ŚRODA 16 listopada: 
•	Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa 
•	Spotkanie animatorów kandydatów do bierzmowania o godz. 

19.00 w dolnym kościele. 
 Q CZWARTEK 17 listopada: 

•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy 
świętej wieczorowej do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 20.00.

•	Spotkanie oazowe DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży ze szkół 
średnich o godz. 19.00 w dolnym kościele. 
 Q PIĄTEK 18 listopada: 

•	Spotkanie młodzieży chętnej do śpiewania i grania w Mło-
dzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” odbędzie się o godz. 
17.00 w sali przy zakrystii. 

•	Msza święta w intencji chorych o łaskę uzdrowienia i uwolnienia 
na duszy i ciele o godz. 18.00. Po nabożeństwie błogosławieństwo 
wody i soli.
 Q SOBOTA 19 listopada: 

•	Wspólne wyjście na Cmentarz Centralny dzieci i młodzieży z Oazy o godz. 
10.00. Na cmentarzu odmówimy różaniec i zapalimy znicze.

1 3  L I S T O P A D A  2 0 2 2
X I V  D Z I E Ń  S O L I D A R N O Ś C I  
Z  K O Ś C I O Ł E M  
P R Z E Ś L A D O W A N Y M

U K R A I N A

Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Ukraina tęskni  za pokojem, 
uchodźcy tęsknią za domem. 
Dzięki  Twojej  pomocy możemy 
dotkniętym wojną dać nadzieję 
na powrót do normalności .

Sobota 19 listopada 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Ap 11, 4-12) Dwaj świadkowie, uczestnicy męki i chwały ich Pana

Psalm (Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b))
Błogosławiony Pan, Opoka moja

Ewangelia (Łk 20, 27-40) Uduchowione życie zmartwychwstałych
6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. Dz.-bł. w 70 r. urodzin Danuty z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę św. Józefa dla niej i jej męża – of. dzieci

7.00 1. + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Kingę Chmielewską w 2 r., Jana Chmielewskiego w 11 r.
3. + Sabinę Terlikowską – of. Pracownicy PEC-u

17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. + Sławomirę Wiktorię Mirońską w 30 dzień od śmierci  

– of. uczestnicy pogrzebu
2. + Lucjana Ornowskiego w 9 r. i Eugeniusza Ornowskiego
3. + Zygmunta Jaroszewskiego w 3 r. i Bogdanę Jarosińską  

– of. rodzina
Niedziela 20 listopada 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. czytanie (2 Sm 5, 1-3) Namaszczenie Dawida na króla

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana Albo: Alleluja

2. czytanie (Kol 1, 12-20) Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna
Ewangelia (Łk 23, 35-43)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Michała Mroczka w 25 r. i zmarłych z rodz. Mroczków
8.30 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Kazimierza w 10 r. 
3. + Reginę w 19 r., Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich, 

Mariannę i Bronisława Zabadałów oraz siostrę Teresę  
– of. P. Podniesińska

10.00 1. Dz.-bł. w 40 r. ślubu Małgorzaty i Zygmunta z prośbą o opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa

2. + Wiesława Grochowskiego w 2 r. – of. córka z rodziną
3. + Mieczysława Wawryniuka w 1 r. – of. rodzina

12.00 1. W intencji Parafian
2. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

Spotkanie rodziców i dzieci z klas 3 SP przygotowujących się do I Komunii Świętej
15.30 Spotkanie rodziców i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
16.30 1. + Jadwigę Krajewską
18.00 1. + Pelagię w 43 r., Lucjana, Lidię, Andrzeja, Leokadię, Włodzi-

mierza i Leszka – of. Marianna Roguska
Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory (kościół)

Intencje modlitewne  
Żywego Różańca 
na listopad 2022 r. 
•	 Za cierpiące dzieci: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią- żyjące na 

ulicach, ofiary wojen, osierocone- miały dostęp do edukacji i mogły na 
nowo doświadczyć bliskości rodziny. 

•	 Diecezjalna: Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca oraz za 
wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, aby dzięki wstawiennictwu 
Maryi mogli dostąpić radości życia wiecznego. 

•	 Parafialna: O naszą otwartość na parafian samotnych, ubogich, cho-
rych i cierpiących - aby otrzymali potrzebną pomóc i wsparcie.

Malowanie kościoła 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na malowanie.

•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat 3 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Słowackiego – 200 zł 
•	 Bezimienna z ul. Sokołowskiej 84 – 100 zł æ
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIE-
ŻY  – dla młodych z Sie-
dlec i okolic w naszym sanktu-
arium w sobotę 19 listopada 
od godz. 15.00. Młodzi, zapra-
szamy. 
•	15.00 zawiązanie wspólnoty
•	15.30 rozesłanie do pra-

cy w grupach
•	17.00 Echo pracy w grupach
•	18.00 Eucharystia pod  

przewodnictwem ks bp. Grzegorza Suchodolskiego
•	19.00 Kolacja
•	19.30 Świadectwa i koncert zespołu „Porozumienie”
•	21.00 Apel Jasnogórski

 Q NIEDZIELA 20 listopada: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata
•	W parafii NIEDZIELA SEMINARYJNA. Przyjadą do nas kapłan i kle-

ryk z Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji, aby podzielić 
się słowem Bożym i wspólnie modlić się o powołania kapłańskie z na-
szej parafii. Taca będzie przeznaczona na utrzymanie seminarium. 
Przed kościołem będzie można nabyć Kalendarz seminaryjny. 

•	Błogosławieństwo NOWYCH MINISTRANTÓW na Mszy świę-
tej o godz. 12.00. Błogosławieństwo kandydatów na ministranta na 
Mszy świętej o godz. 16.30. 

•	Spotkanie dla dzieci klas III (przygotowujących się do I Komunii 
Świętej) i ich rodziców po Mszy św. o godz. 12.00. 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY:
•	 Eucharystia o godz. 16.30
•	 Pogodny wieczór w dolnym kościele

•	Spotkanie kandydatów do bierzmowania z obu grup i ich rodzi-
ców o godz. 15.30 w kościele. Po spotkaniu uczestniczymy w Eucha-
rystii o godz. 16.30. 

•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele.
OGŁOSZENIA RÓŻNE

•	DIAKONIA SŁOWA: Pod chórem można nabyć różańce i książki religijne 
(nowe). Ofiary składane przy zakupie różańców są przeznaczone jako 
wsparcie Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 
(zob. www.wspomozycielki.pl ). Zachęcamy, by nabyć dla siebie i bli-
skich jako prezent: Ewangelia 2023 na każdy dzień w formacie A5, A6 
oraz dla dzieci.

•	Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub rozpo-
cząć przygotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, wy-
pełnić zgłoszenie i udać się na odpowiednie spotkanie, ewentualnie 
zadzwonić do ks. Ireneusza pod nr: 500 636 490. 

•	W sobotę 26 listopada w Domu Rekolekcyjnym w Osinach 
Dolnych [nr 38] odbędzie się Dzień Skupienia dla wszystkich 
chętnych dorosłych i młodzieży, dla osób związanych z tym miej-
scem. Rozpoczęcie o godz. 11.00. W programie: konferencja, spotka-
nia w grupie, okazja do spowiedzi, Eucharystia, adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, różaniec, Nieszpory, czas budowania wspólnoty. 
Będzie to wprowadzenie w Adwent. 

Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej,  
Prezes tegoż ks. Ireneusz Juśkiewicz

Domowy Kościół żyje
W naszej parafii od wielu lat  
działa wspólnota Domowego  
Kościoła – rodzinna gałąź  
Ruchu Światło-Życie. 

Obecnie łączy w duchu wiary 10 kręgów po 
4-5 małżeństw. Co roku tworzą się nowe kręgi, 
widać zatem potrzebę formacji małżeńskiej i rodzinnej. Jako wspólnota 
dbamy przede wszystkim o swój rozwój duchowy, jak również o zawiązy-
wanie jedności braterskiej. Okazją do budowania relacji – najpierw z Pa-
nem Bogiem, potem ze sobą wzajemnie, są m.in. wspólnotowe Msze 
Święte raz w miesiącu. Po takiej Mszy spotykamy się w salce pod kościo-
łem, aby przy kawie, herbacie i ciastku poznawać się i integrować. Na 
spotkania zaproszone są rodziny ze wszystkich kręgów oraz te, które chcą 
poznać bliżej charakter naszej wspólnoty, mają różne pytania związane 
ze wstąpieniem do Domowego Kościoła. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się w trzecią niedzielę miesiąca 
listopada tj. 20.11.2022 r. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 
10.00. Serdecznie zapraszamy! (NB)

Wypominki
Przez cały listopad od poniedziałku do soboty o godz. 17.15 odmawia-

my różaniec, wspominając zmarłych z poszczególnych ulic i miejscowości. 
Kartki są na stolikach pod chórem. Po wypełnieniu przynosimy do zakry-
stii lub kancelarii. 

Porządek wyczytywania kartek wypominkowych w tym tygodniu:
•	 14.11: ul. Mieszka I bloki nr 2, 4, 6, 8
•	 15.11: ul. Mieszka I bloki nr 10, 14, 16, 18
•	 16.11: ul. Mieszka I bloki nr 19, 20, 22, 26
•	 17.11: ul. Sokołowska bloki nr 70, 71, 75, 77, 79
•	 18.11: ul. Sokołowska bloki nr 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88
•	 19.11: Chodów, Kolonia Strzała, Purzec, Żytnia

Świadectwo
To był zwyczajny niedzielny poranek. Wspólne rodzinne śniadanie, 

modlitwa przed posiłkiem.
Oboje z mężem wybraliśmy się na Mszę św. o godz. 11.30. Siedzieli-

śmy blisko ołtarza.  Głównym celebransem był ks. Grzegorz.
Z zaciekawieniem słuchałam kazania ks. proboszcza, opowia-

dał o przeżyciach św. siostry Faustyny Kowalskiej. Myślałam o tym co 
mówił – o duszach czyśćcowych, pokucie, modlitwie i spowiedzi. Za-
częłam zastanawiać się nad stanem własnej duszy, czy na pewno jest 
czysta i godna spotkania z Panem, gdybym nagle stanęła przed Jego 
obliczem?

Przebiegłam myślami przez dzieciństwo i młodość i zatrzymałam się 
na dwóch  sytuacjach. Nie miałam pewności , czy się z nich spowiadałam. 
Druga myśl to muszę zaplanować spowiedź z całego życia, taką general-
ną... Muszę to zrobić dla własnej pewności i czystości swej . W tym mo-
mencie  ks. Grzegorz uniósł Hostię. Spojrzałam na nią a potem nisko skło-
niłam głowę. Za chwilę podniosłam ją do góry i zobaczyłam uniesiony 
kielich, ale jakże inny. Był szklany, cały przeźroczysty, a w nim czerwony 
płyn... wino? krew? Ojej pomyślałam, niesamowite przeźroczysty z czer-
wonym winem. Od kiedy ta zmiana?

Skłoniłam znów głowę, a za chwilę po raz kolejny spojrzałam szuka-
jąc wzrokiem na ołtarzu tego kielicha, ale go nie zauważyłam. Był tylko 
złoty... Czy to możliwe że są dwa? – pomyślałam.

Tkwiłam w jakimś oszołomieniu... zaraz to niemożliwe przecież ka-
płani używają białego wina... Muszę koniecznie zapytać ks. Grzegorza.

Po przyjęciu Komunii świętej  łzy szczęścia popłynęły z moich oczu. 
Zaraz po mszy stanęłam w zakrystii w długiej kolejce do ks. Grzegorza.

Nie wiedziałam jak mam mu to powiedzieć ...ale czułam ogromne 
przynaglenie. Muszę! Tylko jak zacząć?... Może wcześniej zarezerwuję 
mszę świętą na przyszły rok?

To od tego zacznę, aby się nie rozpłakać i nie zablokować...
Tak też zrobiłam, a potem to najważniejsze...
Proszę księdza nigdy wcześniej nie miałam takiego przeżycia ... do-

świadczenia żywej obecności Chrystusa, ale dzisiaj w księdza dłoniach 
unoszących kielich widziałam... że był on przeźroczysty i wypełniony 
prawie do połowy ciemnoczerwonym winem, a raczej Krwią Chrystusa .

Miała pani mistyczne przeżycie... powiedział kapłan.
Ale to w księdza dłoniach... – dodałam.
Dopiero w drodze powrotnej opowiedziałam mężowi... łzy cisnęły 

się z moich oczu... łzy szczęścia... Panie Jezu co mam z tym zrobić? 
Parafianka
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Starszy chłopak podrywa na spacerze dziew-
czynę:
– Ile masz wzrostu?
– 152 cm.
– Ojej. Jesteś malutka jak wróżka z bajki.
– Wagę mam jeszcze mniejszą: tylko 112 kg.
PODWYŻKA
Do dyrektora i głównej księgowej przychodzi 
pracownik:
– Muszę jak najszybciej dostać podwyżkę.
– To niemożliwe. Inni też by chcieli mieć wtedy 
większe pensje.
– Jak państwo nie dacie mi podwyżki, to w firmie 
rozpowiem, że ją dostałem i wtedy się narobi!
LODY
Chłopak bajeruje dziewczynę sprzedającą 
lody w „budce”:
 – Przed chwilą dzwonili do mnie z raju. Mówi-
li, że uciekł im najpiękniejszy Anioł, ale cię nie 
wydałem, gdzie jesteś.
 – Nie bajeruj cwaniaku. Już ci mówiłam: nie 
masz pieniędzy, nie ma lodów!
DWA PROCENT
Chłopak telefonuje do dziewczyny, a ta odpo-
wiada:
 – Nie mogę teraz z tobą rozmawiać.
 – Dlaczego?
 – Mam 2%.
 – Czego? Baterii w telefonie?
 – Nie. Mam 2% chęci rozmawiania z tobą!
TELEMARKETING
Pracę w firmie telemarketingowej podjął nowy 
pracownik. Po trzech dniach stażu kierownik 
zmiany pyta:
 – Jak się panu pracuje? Może ta praktyka nasu-
nęła panu jakieś pomysły?
– Tak. Wiem, że mamy być bardzo grzecz-
ni w rozmowach, ale ta praca byłaby znacznie 
ciekawsza, gdyby można było się pokłócić z jed-
nym klientem dziennie.
MATURA
Maturalne zadanie z matematyki:
 – Marta po urodzeniu ważyła 4 kg. Teraz waży 
15 kg. Ile lat ma Marta?
DIALOG INDYWIDUALNY
Koleżanka opowiada koleżance:
 – Ostatnio mi się zdarza rozmawiać z samą 
sobą. Nie wiem, czy to czasem nie jest oznaka 
jakiegoś szaleństwa?
 – Nie! Ja się trzy dni temu tak ze sobą pokłóci-
łam, że do tej pory się do siebie nie odzywam.
FILM
Młodszy brat radzi się starszego:
 – Szukam jakiegoś filmu, po którym dojdę do 
wniosku, że nie warto się zakochiwać.
 – To dobrze się składa. Tanio odsprzedam ci 
DVD z mojego ślubu i wesela.

Czystość – ważne zadanie dla każdego
18 listopada obchodzimy 

wspomnienie błogosławionej 
Karoliny Kózkówny, dziewi-
cy i męczennicy, patronki czy-
stych serc.

Urodziła się 2 sierpnia 1898 
roku we wsi Wał-Ruda (dzisiaj 
Zabawa) pod Tarnowem. W jej ro-
dzinnym domu panowała atmos-
fera pełna prostoty i ducha mo-
dlitwy. Codziennie odmawiano 
różaniec. Kolejne dni wypełnione 
były pracą w domu i na roli, a jej 
rytm wyznaczały niedziele i świę-
ta kalendarza liturgicznego. We 
wczesnym dzieciństwie Karolina obdarzona 
została specjalną łaską: postanowiła należeć 
tylko do Boga. W sercu swoim przeżywała nie-
ustanną radość. Od najmłodszych lat czuła się 
apostołką Jezusa. Brała aktywny udział w życiu 
parafii. Była zdolną i sympatyczną dziewczyną, 
chętnie się uczyła.

Zamęczona przez rosyjskiego żołdaka na po-
czątku I wojny światowej, przez swój heroiczny 
czyn wypełniła słowa Jezusa: „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą”. Miała szesnaście lat.

Jest ona patronką dziewcząt i chłopców, 
którzy pragną doświadczyć radości czystej mi-
łości. Jest także patronką Ruchu Czystych Serc. 
Członkowie tego Ruchu zobowiązują się, by nie 
podejmować współżycia płciowego przed otrzy-
maniem Sakramentu Małżeństwa. Pragną uczyć 
się od niej pięknej i odpowiedzialnej miłości.

Ale czym tak naprawdę jest czystość? 
Sfera seksualna opanowała myśli i czyny 

wielu ludzi w stopniu dotąd niespotykanym, 
dlatego pierwszą myślą która się nasuwa, to 
niepopełnianie zakazanych aktów seksualnych. 
Ale czystość jest czymś znacznie szerszym.

To nie tylko wyrzeczenie. Czystość jest da-
rem Bożym, łaską, owocem działania Ducha 
Świętego, który uzdalnia odnowionego wodą 
chrztu do naśladowania czystości Chrystusa. 
(Katechizm Kościoła Katolickiego)

Czystość serca, do której zaprasza Jezus nie 
odnosi się jedynie do osób zakonnych i księży 
przyrzekających celibat, ale do nas wszystkich, 
uczniów Chrystusa pragnących żyć w intymnej 
przyjaźni z Nim. Istotą czystości nie są ascetycz-
ne ograniczenia i wyrzeczenia, ale głębokie pra-
gnienie życia tylko dla Jezusa. Czystość wypływa 
bowiem z miłości do Pana i do niej prowadzi. 
Dobrze rozumiana i przeżywana – rozwija i po-
głębia miłość z Bogiem i drugim człowiekiem. 
Jest ona porządkiem, równowagą, opanowa-
niem i harmonią, jest pięknem miłości. 

A oto ważne słowa kardynała 
Carlo Marii Martiniego na te-
mat czystości: „Czystość, daleka 
od pogardy dla ciała, pozwala 
łatwiej rezygnować z egoistycz-
nych skłonności, skanalizować 
energię, koncentrując ją na coraz 
bardziej oddanej i pełnej wza-
jemności służbie. Prawdą jest, że 
czystość kojarzy się z surowością, 
trzymaniem na wodzy. Czystość 
uczy nas dyscypliny serca, oczu, 
języka i wszystkich zmysłów. Lecz 
wszystko to przynosi swobodę, 
wolność, harmonię i pokój. Czy-

stość nie jest czymś negatywnym; przeciwnie, 
jest autentycznym panowaniem nad sobą, a za-
razem uznaniem panowania Jezusa nad na-
szym ciałem i życiem.”

Jak kierować naszymi myślami, pragnienia-
mi i uczuciami? Bo czyste myśli, uczucia i pra-
gnienia wcale nie są w naszym życiu sponta-
niczne. To wielka sztuka, której należy się uczyć 
całymi latami. Każdemu „słowu pokusy” trzeba - 
jak Jezus na pustyni - przeciwstawić słowo Boże.

Czystość ściśle wiąże się z miłością. Wza-
jemne czekania na siebie w czystość jest da-
rem i dowodem miłości przez wielkie M po-
nieważ uczy wierności. Szacunek i miłość do 
własnego ciała to również jeden z aspektów 
czystości.

W przeżywaniu czystości bardzo ważne są 
także relacje z drugim człowiekiem i umiejęt-
ność stawiania granic tym, z którymi jeste-
śmy w relacjach. 

Siostra Łucja tak pisze o tych relacjach: 
„Jeśli wiesz, że należysz do Boga sercem i cia-
łem przez złożony ślub lub do męża przez sa-
krament małżeństwa, to musisz umieć jasno 
określić granice także w kontaktach z inny-
mi. Jako siostra zakonna walczę o pierwsze 
miejsce Boga w moim sercu. Żona powinna 
dbać o wierność w relacji z mężem, narzeczona 
– o jedność w związku ze swym narzeczonym. 
Wierność sobie i wierność wartościom, które 
obrałam, a także wierność ukochanej osobie są 
ważną i piękną cnotą. Warto sobie zapamiętać, 
że wierności nie nabywa się na całe życie za 
pomocą złożonego przed ołtarzem ślubu, ale 
walczy się o nią każdego dnia, aż do śmierci”.

Wynikająca z czystości wierność nie jest rze-
czą łatwą skoro trzeba o nią walczyć każdego 
dnia. Ale nie jesteśmy w tej walce osamotnie-
ni, mamy sprzymierzeńców. Najpotężniejszym 
jest nasz Stwórca, ale Kościół pokazuje nam 
także w tych dniach postać błogosławionej Ka-
roliny, która może być dla nas wsparciem. (AZ) 


