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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO  
w piątek 6 stycznia o godz. 20.15 

w dolnym kościele. (xIJ)

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ  
RODZICIELKI MARYI 

DO BETLEJEM NIE JEST TAK DALEKO(Łk 2, 16-21)
Pasterze pośpiesznie udali się do Betle-

jem. Dziś słowo pasterz ma wydźwięk raczej po-
zytywny. Myślimy o pasterzach – góralach, o Je-
zusie jako pasterzu, biskupach pasterzach i ar-
cypasterzach… Za czasów Jezusa pasterze byli 
najniższą warstwą w społeczeństwie, najbar-
dziej pogardzaną. Ale to właśnie oni przyjęli no-
wonarodzonego Jezusa i oddali Mu hołd, a nie 
kapłani i uczeni w Piśmie. Jezus – słaby i kruchy 
noworodek – zaprasza nas, abyśmy powierzyli 
Mu to, co w nas najtrudniejsze czy wręcz pogar-
dzane. Czy twoja postawa wobec przychodzące-
go Jezusa jest prostą, ufną wiarą pasterza, czy 
raczej zimną kalkulacją uczonego w Piśmie?

Maryja zachowywała wszystkie te spra-
wy i rozważała je w swoim sercu. Maryja 
przyjęła pewną postawę, która towarzyszyła Jej 
przez całe życie. Słowo, którego słuchała, wyda-
rzenia, w których brała udział rozważała w swoim 
sercu, zastanawiała się, co Bóg Jej chce przez to 
pokazać, jak Ją chce prowadzić. Czy masz czas na 
zatrzymanie się i refleksję nad swoim życiem, czy 
raczej jesteś w ciągłej gonitwie? Czy dajesz Bogu 
czas, aby Go posłuchać i zobaczyć, co ma ci do 
powiedzenia w sprawach twojego życia? Czy za-
dajesz Mu pytania o swoje życie i słuchasz, a nie 
tylko zagadujesz Go swoją modlitwą?

Nadano Mu imię Jezus. W Słowie Bożym 
imię ukazywało istotę osoby, wyznaczało jej misję, 
rolę do spełnienia w świecie. Imię Jezus oznacza 
„Bóg zbawia”. Synonimem słowa zbawia jest sło-
wo wyzwala, uwalnia. Po to przyszedł Jezus – aby 
więźniom głosić wolność. Czy żyjesz w wolności 
od grzechu? Czy pozwalasz Jezusowi wejść w naj-
głębsze miejsca twojego ucisku?[www.onjest.pl]

 

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macie-
rzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś 
ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy 
doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzy-
maliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1 stycznia – Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień 
od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskie-
go każdy chłopiec miał być tego dnia obrzeza-
ny. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu 
za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi 
uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą 
spełniły się obietnice dane całej ludzkości, zwią-
zane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszyst-
kich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej 
macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że 
swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpo-
czynającego się roku ma także inne znaczenie. 
Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako naj-
doskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierw-
sza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. 
Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspo-
mnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożyt-
ności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII 
wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła 
wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 
1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie 
(431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę 
tego święta dzień 11 października. Reforma li-
turgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, 
ale podniosła je do rangi uroczystości nakaza-
nych i przeniosła na 1 stycznia. 

Źródło: www.brewiarz.pl

Drodzy Parafianie! 
Życzymy Wam dobrego roku. 

Niech obfituje w takie wydarzenia i przeżycia,  
które sprawią, że będziecie bliżej Boga. 

Każdego dnia z miłością w sercu, wdzięcznością i odwagą  
spełniajcie swoje powołanie. 

Żyjcie w prawdzie, bez oczekiwań, ale z pełną ufnością  
w Boży plan na Wasze życie. 

Bądźcie szczęśliwi i pełni wiary! 
Niech 2023 rok przyniesie wiele łask! 

Duszpasterze i Redakcja „Opiekuna”
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Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy  „Na narty i nie tylko” 
do Zakopanego w czasie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin (13-18 lutego 2023 r. ) 

Hasło wyjazdu: „Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, 
bo przyjście Pana jest już bliskie”. (Jk 5, 8)

W czasie wyjazdu uczymy się jak kochać Boga (uczestniczymy we 
Mszy świętej, modlimy się Liturgią Godzin, rozważamy słowo Boże), 
uczymy się jak żyć we wspólnocie, jak jeździć na nartach i snowboar-
dzie, jak dobrze zaplanować dzień. 

Wyjazd rozpoczyna się w poniedziałek 13 lute-
go o godz. 6.00. Wyjeżdżamy autobusem z parkingu parafialnego. 
Powrót w sobotę 18 lutego w godzinach wieczornych. 

Koszt wyjazdu to 1300 zł. W tym są zawarte: przejazd, pobyt w ośrod-
ku, wyżywienie, ubezpieczenie, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, 
karnety na stoki – przewidziane są 4 dni jeżdżenia, wynajęcie instruk-
torów dla osób, które tego potrzebują. W ośrodku można zapłacić bo-
nem turystycznym. Istnieje możliwość zmniejszenia płatności w uza-
sadnionych sytuacjach. Co roku też znajdują się osoby, które wspierają 
młodzież finansowo – Bóg zapłać za taką formę jałmużny. 

Adres wypoczynku: Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy  
pw. Miłosierdzia Bożego; ul. Cyrhla 37; 34-500 Zakopane 

Zapisy trwają do 25 stycznia lub do wyczerpania miejsc.
•	 Osoba lub rodzina chętna do wyjazdu zgłasza się do organizatora: 

ks. Ireneusz Juśkiewicz; tel. 500 636 490; ireneuszjuskiewicz@wp.pl.
•	 Otrzymuje link do zapisów w formularzu internetowym i przesyła 

swoje zgłoszenie.
•	 Następnie wpłaca zaliczkę 200 zł i przynosi wypełnioną papierową 

kartę zgłoszeniową
•	 W miarę możliwości przychodzi na spotkanie organizacyjne w nie-

dzielę 29 stycznia o godz. 19.00 w dolnym kościele w naszej pa-
rafii.

Fotograficzny przegląd wydarzeń 2022 r.

9 stycznia  –  spotkanie opłatkowe grup i wspólnot działających w parafii

8 stycznia – bal noworoczny dla młodzieży 30 marca – pogrzeb śp. Eleny Timokhiny

10 kwietnia – Miejska Droga Krzyżowa

WIĘCEJ NA STR. 7, 8
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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 2 stycznia 2023 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU,  

BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA
1. czytanie (1 J 2, 22-28) Jezus jest Mesjaszem

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 3cd))
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Ewangelia (J 1, 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Ks. Mieczysława Skorodiuka i jego zmarłych rodziców
3. + Mieczysławę z okazji imienin – of. syn z rodziną

7.00 1. Dz.-bł. dziękując Bogu za przeżyty rok prosząc o zdrowie, Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny na Nowy Rok – of. Maria

2. + Mieczysława Badowskiego z racji imienin, zmarłych dziad-
ków: Aleksandra i Kazimierę Kozłowskich, Irenę i Stanisławę 
Kozłowskie – of. córka

3. +Józefę Hutnik w 1 r. 
17.15 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
18.00 1. + Halinę w 21 r., Edwarda, Reginę, Stefana Podniesińskich, 

Mariannę, Bronisława Zabadałów oraz Teresę – of. Jadwiga 
Podniesińska

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
Wtorek 3 stycznia 2023 r.

DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO
albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa

1. czytanie (1 J 2, 29 – 3, 6) Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd))

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Zmarłych Michalskich, Jerzego, Mariannę, Edwarda, Feliksę  
i Czesława Putkowskich

7.00 1. Dz.-bł. w intencji Czesława Sarneckiego w 90 r. urodzin dziękując za 
przeżyte lata prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

2. + Helenę i Stanisława Ługowskich
3. + Helenę Kaleniecką w 1 r. – of. córka Alina z rodziną, córka 

Bożena z rodziną, syn Leszek z rodziną
4. + Mieczysława, Andrzeja, zmarłych z rodz. Świątków i Pałdynów

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Dziękczynna za Sakrament Chrztu Świętego, w intencji rodziców 

i rodziców chrzestnych – of. Elżbieta Kielak
2. + Genowefę z racji imienin, Zygmunta i zmarłych z obu stron 

rodziny – of. córka
Środa 4 stycznia 2023 r.

DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO
pierwsza środa miesiąca

1. czytanie (1 J 3, 7-10) Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 3cd)) Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Marię Czarnocką w 5 r. – of. mąż i dzieci
7.00 1. + Bronisława, Bronisławę, Kazimierza, zmarłych z rodz. Ga-

łązków, Jarosława Jaroszczyka, Leontynę, Wiesława, Łukasza, 
zmarłych z rodz. Trociów

2. + Tadeusza Szewczyka, jego rodziców; Eugenię i Jana
3. + Kazimierę i Czesława Radeckich oraz zmarłych dobrodziei  

z trasy Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę – of. Pielgrzymi
17.00 Akatyst do św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. O laskę uzdrowienia dla Krzysztofa, o dobrą diagnozę, światło Boże 
dla lekarzy, aby Maryja i św. Józef mieli go w swojej opiece

II. + Zmarłych z rodz. Wakułów, Dąbrowskich, Krzysztofa Chołujów 
– of. Hanna Wakuła

III. + Mieczysława Godlewskiego w 30 dzień po śmierci  
– of. uczestnicy pogrzebu

IV. + Leokadię, Bronisława i Mariana Sasim – of. rodzina
V. + Celinę Pogonowską – of. rodzina Krasuskich

VI. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzica
VII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
VIII. + Halinę Wałowską – of. chrześniak Paweł
IX. + Zofię Zakolską – of. mieszkańcy wsi Mała Strzała
X. + Małgorzatę Juśkiewicz
2. + Waldemara Nedzielaka w 2 r. – of. rodzina

Spotkanie formacyjne dla wszystkich mężczyzn
Czwartek 5 stycznia 2023 r.

DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO
pierwszy czwartek miesiąca

1. czytanie (1J 3, 11-21)
Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci

Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu

Ewangelia (J 1, 43-51) Chrystus jest Synem Bożym
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Mariannę w 33 r., Władysława i ks. Mieczysława Skorodiuka 
– of. rodzina

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-
bą o obfitość Bożych łask oraz święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”

2. + Fryderyka Wolskiego w 28 r. i Helenę Wolską
3. + Henryka w 2 r. oraz zmarłych z rodz. Łopaciuków

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. + Zofię w 33 r., zmarłych z obu stron rodziny – of. rodzina

2. + Albinę Księżopolską w 11 r., rodziców z obojga stron rodziny 
– of. rodzina

Godzina Święta – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 – 
spowiedź od godz. 20.00

Piątek 6 stycznia 2023 r.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Iz 60, 1-6) Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11))

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
2. czytanie (Ef 3, 2-3a. 5-6) Poganie są uczestnikami zbawienia

Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu
7.00 1. + Irenę i Wacława Rowickich – of. córki
8.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Henryka, Janinę, Małgorzatę, Dorotę, zmarłych z rodz. Świ-
derskich, Jerzego Czapskiego – of. Marek i Elżbieta Świderscy

10.00 1. Dz.-bł. w intencji Barbary i Jana w 60 r. ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i ich rodzin

2. + Bolesława Kotarskiego w 7 r. – of córka
3. + Jerzego Ługowskiego w 4 r. – of. rodzina

12.00 1. W intencji parafian
2. Dz.-bł. w intencji 19 r. urodzin Bartosza z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Świętej Rodziny
3. + Jadwigę Żurko w 15 r. – of. syn

14.30 Spotkanie świąteczne dzieci i młodzieży zaangażowanych w życie parafii
16.30 1. Dz.-bł. w intencji Ruchu Światło – Życie w parafii i za kandyda-

tów do bierzmowania, ich rodziców i animatorów
18.00 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
19.30 Nieszpory (kościół)
20.15 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Sobota 7 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO

albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (1 J 3, 22 – 4, 6) Badajcie duchy, czy są z Boga
Psalm (Ps 2, 7-8. 10-12a (R.: por. 8a)) Dam Ci narody w Twoje posiadanie

Ewangelia (Mt 4, 12-17. 23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Jacka Stańczuka w 28 r., zmarłych dziadków z obu stron ro-
dziny – of. Zofia Stańczuk
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Informacje o życiu parafii7.00 1. + Wiktora Wolgiemut w 6 r. – of. rodzina
2. + Henryka w 19 r., Marię, Krzysztofa i Sławomira
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwo-

lenie z uzależnień – of. KWC
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Różaniec prowadzony przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
18.00 1. + Bogumiłę Plichtę w 12 r. – of. mąż

2. + Andrzeja w 3 r., Zdzisława Marciniaków i dziadków z obu stron 
rodziny – of. rodzina

3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 
soboty miesiąca

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: różaniec i roz-
myślanie

20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP
Niedziela 8 stycznia 2023 r. ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

1. czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7) Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Psalm (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b))

Pan ześle pokój swojemu ludowi
2. czytanie (Dz 10, 34-38) Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Ewangelia (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa
7.00 1. + Franciszka w 35 r. i Mariannę Soczewków oraz zmarłych z obu 

stron rodziny – of. p. Michalscy
8.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Józefa, Michała i Mariannę – of. p. Trojanowscy
9.45 Modlitwa wypominkowa
10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

2. + Juliannę w 35 r., Stanisława, Czesława, Mariannę Kadej i ich 
rodziców – of. p. Marciszewscy

12.00 1. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa dla Zuzanny w 11 r. urodzin i Krzysztofa z okazji 13 r. urodzin 

2. + Teresę Jońską w 2 r. – of. rodzina
3. W intencji małżonków przeżywających jubileusze

Spotkanie świąteczne dorosłych zaangażowanych w życie parafii
16.30 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Romana Burgs w 1 r., Jadwigę Burgs, Mieczysława Burgs oraz 

Barbarę i Marka Mrawiec – of. Wanda Cieloch
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 Nieszpory

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
2 stycznia 
poniedziałek 

9.00 ul. Góreckiego
16.00 ul. Batorego 5 i 7, ul. Jagiełły 13, 15, 17

3 stycznia 
wtorek 

9.00 ul. Mireckiego
16.00 ul. Jagiełły 19, 21, 23, 25

4 stycznia 
środa 

9.00 ul. Okrzei, ul. Plac Wolności
16.00 ul. Chrobrego 1, 3, 5, 7

5 stycznia 
czwartek 

9.00 ul. Jagiellońska 
16.00 ul. Chrobrego 9, 11

7 stycznia 
sobota 

9.00 ul. Żytnia domy i bloki nr 26, 28, 
ul. Łąkowa, Chabrowa i Rumiankowa 

9 stycznia 
poniedziałek 

9.00 ul. Bema
16.00 ul. Chrobrego 2, 4

Wskazówki dotyczące kolędy
Prosimy, aby gospodarz domu /gospodyni/ odprowadził księdza do 

następnej rodziny, wcześniej dowiadując się czy rodzina sąsiadująca pra-
gnie przyjąć kapłana. Jest bardzo wskazane gdyby ktoś z rodziny czekał 
przy furtce czy przy bramie swojej posesji. Będzie to widoczny sygnał, że 
rodzina ma wielkie pragnienie przyjęcia kapłana. 

W blokach prosimy, aby drzwi były uchylone w mieszkaniach rodzin, 
które pragną przyjąć kapłana. Drzwi można uchylić wtedy, gdy dusz-
pasterz pojawi się na klatce schodowej. W bloku także sąsiad może od-
prowadzić kapłana do następnej rodziny, która przyjmuje duszpasterza. 
Chodzi o to, żeby ksiądz nie pukał tam, gdzie drzwi są zamknięte i nie 
wiadomo, czy ktoś otworzy i ile trzeba czekać zanim otworzy.

Gdy rodzina nie jest obecna w dniu wyznaczonym, a pragnie przyjąć 
kapłana, to również zgłasza się do zakrystii w celu ustalenia terminu wizyty.

Wodę święconą można otrzymać w kościele przy wejściu do zakrystii. 
Najbardziej aktualny plan kolędy na stronie internetowej parafii i na 

parafialnym Facebooku. 
W razie potrzeby prosimy dzwonić: 500 636 490. 

•	Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna od poniedziałku do 
soboty, z wyjątkiem piątku 6 stycznia, w godz. 16.00-17.30. W czasie 
trwania Wizyty Duszpasterskiej w parafii w kancelarii nie będzie kapła-
na, dlatego sprawy wymagające pomocy księdza załatwiamy po Mszy 
świętej porannej do godziny 8.00.  

•	SPOWIEDŹ wieczorem 15 minut przed rozpoczęciem Mszy świę-
tej o godz. 18.00 (większość księży będzie na kolędzie). 
 Q NIEDZIELA 1 stycznia: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  

Maryi, Światowy Dzień Pokoju
•	Nie ma Mszy świętej o godz. 7.00. 
•	Po Mszy Świętej o godz. 12.00 adoracja Jezusa z racji pierwszej niedzieli 

miesiąca, spotkanie z członkami Kół Żywego Różańca – katecheza i wy-
miana tajemnic różańcowych. 

•	 Po Mszy świętej wieczorowej adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
•	O godz. 20.00 modlitwa Nieszporów. Zapraszamy. 

•	1 stycznia, w Nowy Rok, mamy już pierwszą okazję, aby w 2023 roku 
uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla zmarłego. Co trzeba 
zrobić?
•	Przede wszystkim – konieczne jest wypełnienie warunków zwykłych 

odpustu. Należą do nich:
•	brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,  

nawet powszedniego
•	bycie w stanie łaski uświęcającej
•	przyjęcie w tym dniu Komunii świętej
•	modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. 
•	Poza powyższymi warunkami Kościół zawsze wyznacza też dodat-

kową czynność wymaganą do uzyskania odpustu. 1 stycznia, aby 
uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla zmarłego, konieczne jest 
publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego 
– „Veni Creator Spiritus” („O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”). 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 3 stycznia: 

•	Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 
 Q ŚRODA 4 stycznia: pierwsza środa miesiąca

•	Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	17.00 – Akatyst do św. Józefa
•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa 
•	SPOTKANIE FORMACYJNE DLA WSZYSTKICH MĘŻCZYZN [rozpoczyna 

się Eucharystią o godz. 18.00] – o potrzebie takich spotkań było w czasie 
Parafialnych Rekolekcji Adwentowych i w artykułach poświęconych Wo-
jownikom Maryi 27 listopada i 4 grudnia ubiegłego roku w „Opiekunie”.
 Q CZWARTEK 5 stycznia: pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się 

za kapłanów i o powołania kapłańskie 
•	Po Eucharystii o godz. 18.00 Godzina Święta – adoracja Jezusa w Naj-

świętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji moż-
liwość spowiedzi od godz. 20.00. 
 Q PIĄTEK 6 grudnia: Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech 

Króli); pierwszy piątek miesiąca
•	Msze Święte będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę. W tym dniu 

mamy obowiązek udziału w Eucharystii i powstrzymania się od prac 
niekoniecznych. Taca jest przeznaczona na działalność misyjną Kościoła. 

•	Na zakończenie każdej Mszy świętej będzie poświęcenie kredy i ka-
dzidła. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone jako wspar-
cie funkcjonowania Oazy dzieci i młodzieży w naszej parafii, w tym na 
dofinansowanie wyjazdu formacyjno-wypoczynkowego w czasie ferii 
„Na narty i nie tylko”. Młodzi pracowali nad przygotowaniem kredy i ka-
dzidła. Bóg zapłać!

•	W parafii w czasie Mszy świętych przed południem będą rozdawane pa-
pierowe korony przydatne dla osób, które pójdą w Orszaku Trzech Króli. 

•	 Spowiedź pierwszopiątkowa w czasie Mszy świętych w ciągu całego 
dnia porannych i od godz. 17.15. Nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa po Mszy świętej o godz. 18.00. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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Odeszli do Pana
+ Zygmunt Sopiński 

+ Wiesław Bąk
+ Leszek Marian Pietruk

+ Wanda Włodek

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

•	Błogosławieństwo nowych kandydatów na ministranta w czasie 
Mszy świętej o godz. 16.30. 

•	SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY zaangażowa-
nych w życie parafii. Zapraszamy wszystkich, którzy należą do Oazy, 
kandydatów do służby Bożej, ministrantów, lektorów, kandydatów do 
bierzmowania, rodziców, aminatorów. 

•	14.30 – przygotowania w dolnym kościele
•	 14.45 – modlitwa, odczytanie Ewangelii, życzenia, dzielenie się opłatkiem
•	Agapa, kolędowanie
•	16.30 – Msza święta w intencji Ruchu Światło – Życie w parafii i za 

kandydatów do bierzmowania, ich rodziców i animatorów
•	Kolędowanie przy żłóbku i w dolnym kościele, zabawy, czas dla bliź-

niego
•	19.30 – Nieszpory w kościele; zapraszamy by razem wielbić Pana Boga

•	Spotkanie Kręgu Biblijno-Liturgicznego o godz. 20.15 w dolnym 
kościele. Każdy może przyjść, pomodlić się, posłuchać słowa Bożego. 
 Q SOBOTA 7 stycznia: pierwsza sobota miesiąca

•	Nabożeństwa do NMP po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Po Mszy 
świętej o godz. 7.00 różaniec prowadzony przez członków Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka w intencji osób uzależnionych. Po Mszy świę-
tej o godz. 18.00 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu 
NMP i rozmyślanie.

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

•	 Z racji trwającej kolędy nie będzie w tym dniu planowego duszpa-
sterskiego wyjazdu do chorych. Osoby starsze i schorowane, które nie 
mogą przybyć do kościoła, kapłani odwiedzą z posługą sakramental-
ną w Światowym Dniu Chorego 11 lutego. W razie nagłej potrzeby, gdy 
stan zdrowia chorego się pogarsza, przed operacją, w bliskości śmierci 
zawsze można prosić kapłana o UDZIELENIE CHOREMU SAKRAMEN-
TÓW ŚWIĘTYCH. Wiele osób odchodzi z tego świata bez spowiedzi, 
Komunii Świętej i namaszczenia chorych. Sakramenty są darem miło-
siernego Zbawiciela i umocnieniem w cierpieniu. Osobom wierzącym 
powinno zależeć na systematycznym przyjmowaniu Pana Boga. 
 Q NIEDZIELA 8 stycznia: Święto Chrztu Pańskiego (zakończenie 

Okresu Narodzenia Pańskiego; Dzień Moderatorów Ruchu Światło-Życie)
•	Modlitwa wypominkowa jak w każda drugą niedzielę miesiąca o godz. 

9.45. Po odczytaniu kartek Msza święta o godz. 10.00 za zmarłych po-
lecanych w wypominkach. 

•	JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: Na Eucharystię o godz. 12.00 zapraszamy 
wszystkie małżeństwa świętujące w ubiegłym roku swoją 1 rocznicę 
ślubu, 5 rocznicę, 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60. …
rocznicę ślubu. W czasie Mszy Świętej sprawowanej w intencji Jubila-
tów odnowią oni swe małżeńskie ślubowanie. Prosimy małżeństwa, 
które będą uczestniczyły w tym obrzędzie o zgłoszenie się w najbliż-
szych dniach do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

•	SPOTKANIE OPŁATKOWE wszystkich wspólnot osób dorosłych po 
Mszy świętej o godz. 12.00 w dolnym kościele. Zapraszamy serdecz-
nie wszystkich dorosłych zaangażowanych w różne grupy i wspólnoty 
działające w naszej parafii. 

•	Nieszpory o godz. 20.00.
OGŁOSZENIA RÓŻNE

•	Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub rozpocząć przy-
gotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, wypełnić zgłosze-
nie i udać się na odpowiednie spotkanie, ewentualnie zadzwonić do 
ks. Ireneusza pod nr: 500 636 490. 

•	DIAKONIA SŁOWA: Pod chórem można nabyć 
książki religijne. Zachęcamy, by nabyć dla sie-
bie i bliskich jako prezent: Ewangelia 2023 na 
każdy dzień w formacie A5, A6 oraz dla dzieci.

•	Msza święta za śp. Małgorzatę Juśkiewicz zamó-
wiona przez Wspólnotę Duchowych Niewolników 
NMP z naszej parafii będzie odprawiona w koście-
le w Dokudowie 3 stycznia o godz. 17.00. 

„Ja im będę  
błogosławił” 
Rozważania do Słowa Bożego z Uroczystości 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia

1. czytanie (Lb 6, 22-27) Błogosławieństwo Boże
Na początku roku składamy sobie życzenia. Dziś również Bóg składa 

nam życzenia. Poprzez Mojżesza i Aarona przekazuje nam formułę bło-
gosławieństwa, która do dziś jest używana w liturgii Kościoła. Bóg wy-
biera kapłanów, aby błogosławili lud Boży. Jednym z zadań kapłana jest 
udzielanie błogosławieństwa. Boże błogosławieństwo zawiera w sobie 
wielkie bogactwo treści i działań Boga w nim zawartych. Bóg obiecuje 
ochronę od zła, swoją życzliwość, łaskę, pokój. Wszyscy tego potrzebu-
jemy. Warto często przyjmować błogosławieństwo. Trzeba prosić o nie 
kapłanów. Nie tylko w czasie wizyty duszpasterskiej. 

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a)) Bóg miłosierny niech nam 
błogosławi

Miłosierny Bóg błogosławi swemu ludowi, aby go uświęcić i dopro-
wadzić do chwały. Błogosławieństwo przynosi radość i pobudza ludzi 
do modlitwy, do oddawania czci Panu. Nigdy za wiele prośby o Boże 
zmiłowanie nad nami, nad Kościołem, nad światem.

2. czytanie (Ga 4, 4-7) Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Pełnia czasu to lata, w których Zbawiciel chodził po tej ziemi jako 

jeden z nas. Od Bożego Narodzenia liczymy czas. dzięki Jezusowi na-
sze życie znowu ma sens: przez trudy ziemskiej wędrówki idziemy do 
nieba, do naszej Ojczyzny. Jezus uczynił nas przybranymi dziećmi Ojca. 
Bóg Ojciec dał nam Ducha Świętego. A wszystko po to, abyśmy już nie 
żyli w lęku przed śmiercią, abyśmy już nie byli niewolnikami diabła, 
ale umiłowanymi synami lub córkami Boga. Podziękuję dziś Bogu za 
to wszystko. 

Ewangelia (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus
Pasterze spieszyli się do Betlejem. A my mamy się spieszyć do ko-

ścioła (a nie przychodzić na ostatnią chwilę). Oni spotkali Jezusa leżą-
cego w żłobie. A my spotkamy Go na ołtarzu. Pasterze mieli o czym opo-
wiadać, dawali świadectwo. A my również możemy bez trudu znaleźć 
ludzi, którym trzeba jak najszybciej powiedzieć o miłości Boga. 

Dziś warto zatrzymać się i pomodlić przy szopce w kościele lub w in-
nym miejscu. Chodzi o to, abyśmy byli pod wrażeniem działania Boga, 
bo tak często zachwycamy się tylko sobą i lubimy robić dobre wrażenie. 
Trzeba też naśladować Maryję w zachowywaniu i rozważaniu wszyst-
kich tych spraw. Modlitwa myślna (rozmyślanie / Namiot Spotkania) 
jest nam bardzo potrzebna. Ileż można tylko mówić do Boga? Spróbuj 
posiedzieć w ciszy przed Nim. Może coś usłyszysz, może jakieś Jego sło-
wo stanie się twoim pokarmem?  (xIJ)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Podsumowanie
W Roku Pańskim 2022 w naszej parafii:
• 90 dzieci przyjęło chrzest święty,
•	140 dzieci po raz pierwszy spotkało Jezusa  

w Komunii Świętej,
•	64 młodych otrzymało sakrament bierzmowania,
• 27 par zawarło sakramentalne małżeństwo,
• 95 osób odeszło do Pana.
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Intencje modlitewne Żywego Różańca na 2023 r.

DZIĘKUJEMY
Składamy serdeczne podziękowania wszyst-

kim osobom, które przyczyniły się do powsta-
nia pięknej dekoracji Bożonarodzeniowej, tj. 
osobom ofiarującym choinki, deski do szop-
ki i zagrody, wypożyczającym zwierzęta oraz 
tym, którzy poświęcili swój czas na wykonanie 
całej dekoracji. 

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy włączyli 
się w Bożonarodzeniową akcję pomocy potrze-
bującym z naszej parafii przez przygotowanie 
„Torby Miłosierdzia”, czy złożenie ofiary. Dzięki 
tej akcji każdy potrzebujący, który zgłosił się do 
PZC otrzymał pomoc świąteczną. Niech dobry 
Bóg wynagrodzi otwarte serca.

Wejść w nowy rok bez oczekiwań 
Czy tak potrafisz? Czy, jak co roku, zaczniesz 

snuć plany na najbliższe miesiące, w których 
Twoje potrzeby i oczekiwania będą na pierwszym 
miejscu? Życzymy sobie zawsze, by nowy rok był 
lepszy, bogatszy, by spełniały się nasze marze-
nia, byśmy odnosili sukcesy. Później dążymy do 
tego, by te życzenia i nasze wyobrażenia o życiu, 
choć w części stały się rzeczywistością, a gdy tak 
się nie dzieje przychodzi smutek, rozczarowa-
nie i myśl, że może następny rok będzie lepszy. 
Czy nie łatwiej byłoby po prostu nie oczeki-
wać... Całkowicie oddać najbliższy rok w ręce 
Pana i ufać, że to, co nam podaruje i dobre-
go i trudnego ma służyć naszemu kształtowa-
niu. 

Życie bez oczekiwań nie oznacza biernego 
siedzenia na kanapie i czekania, co przyniesie 
los. Wręcz przeciwnie. Mamy przeżyć ten rok 
aktywnie, z zaangażowaniem w codzienne sa-
modoskonalenie i służbę innym. Na pewno nie 
będzie to łatwe. Rezygnacja z oczekiwań budo-
wanych na własnych wyobrażeniach o tym, jak 
ma wyglądać nasze życie nie jest prostą drogą. 
Ale Bóg cały czas daje nam czas na to, by się tego 
nauczyć. Mamy przed sobą kolejny rok, a może 
tylko pół roku albo miesiąc. Nie zmarnujmy żad-
nego dnia na spełnianie tylko naszych oczekiwań 
od życia. Wpatrujmy się w Boga, czerpmy z Niego 
jak najwięcej, a wtedy może się okazać, że to, co 
nas spotka przewyższy nasze oczekiwania. (EZ) 

 Q STYCZEŃ
•	 Papieska – Za wychowawców. Módlmy się, 

aby wychowawcy byli wiarygodnymi świad-
kami, ucząc braterstwa zamiast rywaliza-
cji i wspierając przede wszystkim wrażliwych 
młodych ludzi.

•	 Diecezjalna –  O pokój na świecie, zwłaszcza 
na Ukrainie, w naszej ojczyźnie, w naszych 
rodzinach i w naszych sercach. O mądrość 
dla rządzących, aby prowadzeni przez Ducha 
Świętego, sprawiedliwie i według prawa Bo-
żego zarządzali państwem.
 Q LUTY

•	 Papieska – Za parafie. Módlmy się, aby pa-
rafie, w których centralne miejsce zajmuje 
komunia, stawały się coraz bardziej wspól-
notami wiary, braterskimi i otwartymi na 
najbardziej potrzebujących.

•	  Diecezjalna – Za chorych i cierpiących, aby 
swoje cierpienia łączyli z ofiarą Chrystu-
sa i przeżywali je z ufnością Bogu Ojcu, że 
przyniesie błogosławione owoce. Szczególnie 
polecamy ofiary wojen.

•	MARZEC
•	 Papieska – Za ofiary nadużyć. Módlmy się 

za tych, którzy cierpią z powodu zła zada-
nego przez członków wspólnot kościelnych, 
aby w tym samym Kościele znaleźli konkret-
ną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

•	 Diecezjalna – Za poczęte dzieci, aby mogły 
bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką 
rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od 
poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 Q KWIECIEŃ

•	 Papieska – O kulturę wyrzeczenia się prze-
mocy. Módlmy się o budowanie kultury po-
koju i niestosowania przemocy poprzez ogra-
niczenie dostępu do broni dla państw i oby-
wateli.

•	 Diecezjalna – Za biskupów, kapłanów osoby 
życia konsekrowanego, o wierność Chry-
stusowi w wypełnianiu swego powołania, 
by gorliwie wypełniając powierzone im 
obowiązki umacniali wiarę w naszej Ojczyź-
nie i wspólnocie Kościoła. 

 Q MAJ
•	 Papieska – Za ruchy i grupy kościelne. Mó-

dlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne 
każdego dnia odkrywały misję ewangeliza-
cyjną i służyły swoimi charyzmatami potrze-
bującym na świecie.

•	 Diecezjalna – W intencji dziękczynnej za dar 
beatyfikacji bł. Pauliny Jaricot, naszej zało-
życielki, z prośbą o rozwój żywego różań-
ca w naszej diecezji
 Q CZERWIEC

•	 Papieska – O zniesienie tortur. Módlmy się, 
by międzynarodowa wspólnota w konkretny 
sposób zaangażowała się w zniesienie tortur 
oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich 
rodzin.

•	 Diecezjalna – O dary Ducha świętego dla 
dzieci i młodzieży, aby byli blisko Boga przez 
udział w sakramentach świętych, zwłaszcza 
Eucharystii, prośmy o święte powołania do 
kapłaństwa, życia konsekrowanego i pracy 
na misjach z naszej diecezji. 
 Q LIPIEC

•	 Papieska – O życie eucharystyczne. Módlmy 
się, aby katolicy umieścili w centrum swego 
życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie 
przemienia relacje międzyludzkie i otwiera 
na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi brać-
mi i siostrami.

•	 Diecezjalna – O odkrycie wartości Kościoła 
Chrystusowego, jako miejsca zbawienia i źró-
dła łaski Bożej dla poszukujących oraz odwa-
gę głoszenia Chrystusa jako jedynego zbawi-
ciela w naszym codziennym życiu.
 Q SIERPIEŃ

•	 Papieska – Za Światowy Dzień Młodzie-
ży. Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzie-
ży w Lizbonie pomogły młodym ludziom 
wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej 
świadkami we własnym życiu.

•	 Diecezjalna – O trzeźwość w naszym naro-
dzie. Polecamy osoby uzależnione także od 
mass mediów, by z pomocą łaski Bożej zosta-
ły uwolnione od zniewoleń.

 Q WRZESIEŃ
•	 Papieska – Za ludzi żyjących na margine-

sie. Módlmy się za ludzi, którzy żyją na mar-
ginesie społeczeństwa, a nawet w nieludz-
kich warunkach, by nie zostali zapomniani 
przez instytucje i nigdy nie byli traktowani 
jako mniej wartościowi.

•	 Diecezjalna – Za dzieci i młodzież aby w Chry-
stusie odnajdywali najlepszego nauczy-
ciela i wzór do naśladowania w drodze do 
nieba, o dary Ducha Świętego dla rodziców, 
opiekunów, wychowawców, nauczycieli i ka-
techetów w wychowaniu młodego pokolenia.
 Q PAŹDZIERNIK

•	 Papieska – Za Synod. Módlmy się za Kościół, 
aby na wszystkich poziomach przyjął posta-
wę słuchania i dialogu jako sposób życia, po-
zwalając prowadzić się Duchowi Świętemu 
ku peryferiom świata.

•	 Diecezjalna – O jedność we wspólnotach Kół 
Żywego Różańca, duchowy rozwój wszyst-
kich członków i gorliwe wypełnianie zobo-
wiązań statutowych.
 Q LISTOPAD

•	 Papieska – Za Papieża. Módlmy się za pa-
pieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził 
wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

•	 Diecezjalna – Za zmarłych członków Kół Ży-
wego Różańca, aby dzięki wstawiennictwu 
Maryi stali się uczestnikami chwały nieba 
oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących.
 Q GRUDZIEŃ

•	 Papieska –Za osoby z niepełnosprawnościa-
mi. Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne 
znalazły się w centrum uwagi społeczeń-
stwa, a instytucje oferowały programy, które 
zwiększą ich aktywność.

•	 Diecezjalna – Za rodziny by krocząc drogą 
wiary, przestrzegania Bożych Przykazań, ży-
cia sakramentalnego i podejmując wspólną 
modlitwę były domowymi kościołami, wzra-
stały w świętości, doznając pokoju, wzajem-
nej miłości i zgody.

Źródło: http://zrsiedlce.pl/aktualnosci/65, 
intencje-modlitewne-zywego-rozanca-na-rok-2023 
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16 kwietnia – Wigilia Paschalna

14 kwietnia – Wielki Czwartek

kwiecień/maj – Misterium „A z tej śmierci życie tryska”

28 czerwca – Bierzmowanie

21 maja – Pierwsza Komunia Święta

31 maja – nowi Duchowi Niewolnicy NMP

16 czerwca – Boże Ciało

czerwiec – podziękowanie 
Siostrom Orionistkom 
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NOWY ROK

W sylwestrowy wieczór koledzy oczekują z flasz-
kami szampana na północ. Jeden z nich mówi:
 – Nie lubię tego momentu.
 – Dlaczego?
 – Bo mi przypomina moja teściową.
 – Nie rozumiem?
 – Czy powitamy Nowy Rok, czy nie, to i tak do 
nas przyjdzie, tak jak ona.
PORZĄDKI
Przychodzi starszy syn do domu i widzi jak mama 
się męczy podczas sprzątania. Po kilku minutach 
obserwacji mówi do mamy!
 – Mamo nie mogę patrzeć jak się trudzisz. Wy-
chodzę do kolegi.
WYZNANIE MIŁOSNE
W sylwestrowy wieczór zakochany Jaś szepcze do 
ucha Małgosi:
 – Nie mogę jeść śniadania, bo myślę o tobie, nie 
mogę jeść obiadu, bo myślę o tobie, nie mogę jeść 
kolacji, bo myślę o tobie… i tak codziennie.
 – To przynajmniej codziennie dobrze się wyśpij.
 – No właśnie, jak nie jem, to potem nie mogę 
spać, bo jestem głodny.
JUBILAT
Święto rodzinne: syn obchodzi 18 urodziny. Oj-
ciec przychodzi do niego z popielniczką i paczką 
papierosów:
 – Chłopcze, od teraz pozwalam ci palić papierosy!
 – Tato nie chcę, palenie rzuciłem dwa lata temu!!
PASAŻER
Rodzina wsiada do samochodu. Ojciec pyta dzieci:
 – Z kim wolicie jeździć, ze mną, czy z mamą?
– To zależy…z tobą jeździ się szybciej, 
ale z mamą śmieszniej.
KLEIK
Podczas przygotowań do zabawy sylwestrowej 
Tatuś mówi do córeczki:
 – Co tam mieszasz, kochanie, na kuchni w tym 
garnuszku?
 – Kleik.
 – O... to daj spróbować. Hmm... Dziwnie smakuje...
 – Bo to kleik do papieru…
TALENT
Niezbyt dobra mama chwali się sąsiadce:
 – Słuchaj! Wiesz, jak mój dzieciak świetnie klnie?
 – Naprawdę? A ile ma lat?
 – No, cztery.
 – A umie się modlić?
 – Co Ty? Takie małe dziecko to jeszcze nie?!
ZNAWCA JĘZYKÓW
Podczas zabawy szkolnej rozmawia dwóch pierw-
szaków:
 – Czym się zajmuje twoja mama?
 – Jest poliglotką. Zna pięć języków obcych i pra-
cuje jako tłumacz.
 – Wielka rzecz pięć języków. Moja zna wszystkie 
języki w okolicy.
 – A co robi?
 – Jest laryngologiem. (opr. xHD)
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lipiec – malowanie kościoła

23 - 30 sierpnia – Wyjazd Ewangelizacyjny w Sudety
5 listopada – imieniny 

ks. Proboszcza

25 grudnia – Liturgiczna Służba Ołtarza na Pasterce

29 października – Bal Wszystkich Świętych

13 - 20 sierpnia – Oaza Ewangelizacji 
w Okunince
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