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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Z Chrystusem Sługą 
w sercu 
Rozważania do Słowa Bożego ze Święta Chrztu Pańskiego

1. czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7) Chrystus Słu-
gą, w którym Bóg ma upodobanie

Prorok Izajasz zapowiada przyjście Mesja-
sza, który jest Sługą Pańskim. Można o Nim po-
wiedzieć, że jest Wybranym Boga. Napełniony 
Duchem Bożym przyniesie wszystkim ludziom 
nowe prawo miłości. Nie będzie nikogo zmu-
szał do wiary, w nawracaniu ludzi wykaże się 
wielką łagodnością, zauważy każdy, najmniej-
szy przejaw dobra. Wypełnienie tego zadania 
będzie wymagało wielkiej determinacji, ale On 
nie zniechęci się ani nie załamie. Chrystus był 
powołany i prowadzony przez Swego Ojca, aby 
zgodnie z proroctwem zawrzeć nowe przymie-
rze z ludźmi, oświecić ich i uwolnić. 

Chrześcijanie, czyli ludzie Chrystusa mają 
udział w powołaniu i misji swego Pana już od 
swego chrztu, ale zazwyczaj mija dużo czasu 
zanim poszczególni wierni odkryją i zrozumie-
ją, że są powołani do czegoś konkretnego, że 
mają misję, że wiara to sprawa najważniej-
sza. W Kościele na drodze formacji katechume-
nalnej, czyli wprowadzającej do życia wiarą, 
dokonuje się proces nawracania wiernych 
od posiadania wiedzy o sprawach Bożych do 
głoszenia Ewangelii, czyli dawania świadec-
twa o niepojętej miłości Boga do każdego 
człowieka. Bóg jest miłością i nie może nie 
kochać. On jest zainteresowany, by człowieka 
przeprowadzić przez ziemskie życie do radości 
nieba. Z Chrystusem Sługą w sercu idzie się 
dobrą drogą. 

Psalm (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 
(R.: por. 11b))

Pan ześle pokój swojemu ludowi
Psalm wzywa do oddawania Bogu chwały. 

Gdy chcesz naprawdę chwalić Boga, nie mo-
żesz jednocześnie uwielbiać siebie lub kogoś. 
Uwielbienie Boga nie jest za coś. Ponieważ 
Bóg jest dobry, my jesteśmy szczęśliwi w Jego 
świętej obecności. Ludzie z różnych wspólnot, 
gdy dają świadectwo często w zakończeniu 
mówią: „Chwała Panu!” To bardzo ważne, by 
chwalić Pana, a nie skupiać się na sobie. Pokój 
przychodzi do ludzi, którzy potrafią adorować 

Chrystusa, a nie bez końca zadręczają się swo-
imi problemami. 

2. czytanie (Dz 10, 34-38)
Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Bóg dał nam Jezusa jako jedynego Zbawi-

ciela. Jezus jest Panem wszystkich. Ten fakt 
trzeba uznać, jeśli ktoś chce przyjąć Ewange-
lię i stać się lub pozostać chrześcijaninem. Nie 
ma chrześcijaństwa bez Chrystusa. Oczywiste, 
ale dziś wielu próbuje zamienić świętą wiarę na 
coś innego. Pojawiają się trudności z wypowie-
dzeniem imienia „Jezus”. Spotykamy się z tzw. 
świeckimi świętami. A święty Piotr do nas wła-
śnie powiedział, że znamy sprawę Jezusa z Na-
zaretu. Wypada znać ziemską historię i naucza-
nie Jezusa, gdy jest się Jego uczniem. Dlatego 
trzeba stałej formacji osób dorosłych, młodzie-
ży i dzieci, by wiara w naszej Ojczyźnie nie była 
piękną teorią, czy elementem kultury, ale do-
świadczeniem życia w Duchu Świętym, w mocy 
chrztu, bierzmowania. Jezus także dziś prze-
chodzi codziennie przez Polskę i uzdrawia lu-
dzi, który byli pod władza diabła, ale trzeba to 
uzdrowienie przyjąć. 

Ewangelia (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa
Jezus wiedział, że przyjęcie przez Niego 

chrztu od Jana jest elementem planu Ojca. 
Poprzez chrzest Jezus rozpoczął swą publicz-
ną działalność. Jan Chrzciciel nie czuł się 
godnym, by posługiwać Mesjaszowi, ale był 
posłuszny. Nie wszystko będziemy wiedzieć, 
nie wszystko zrozumiemy. Boga trzeba poko-
chać i być Mu posłusznym, zrozumienie czę-
sto będzie nas przerastać. W dniu chrztu nad 
Jezusem otworzyły się niebiosa, zstąpił Duch 
Święty i rozległ się głos Ojca. To samo dzieje 
się w sferze ducha, gdy jest udzielany chrzest, 
gdy w ogóle w Kościele są sprawowane sa-
kramenty. Wierzący może sobie po raz kolejny 
uświadomić, że jest umiłowanym dzieckiem 
Boga. Do prawdy o miłości Boga trzeba wra-
cać jak najczęściej. Kto zapomina o miłości 
Boga, zaczyna grzeszyć. Kto pamięta o miło-
ści Boga, dąży do świętości, której początkiem 
był jego chrzest święty. (xIJ) 

SŁUGA TWÓJ SŁUCHAŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Jezus przyszedł, żeby przyjąć chrzest

(Mt 3, 13-17)
Chrzest w Jordanie, ukazanie się Ducha i głos 

Ojca to moment radykalnej przemiany w życiu 
Jezusa. Kończy się czas spędzony w ukryciu, 
na uboczu. Jezus staje się osobą publiczną „par 
excellence”. Od tego też momentu Jezus podej-
muje otwartą konfrontację z demonem, ojcem 
kłamstwa i poprzez swoją publiczną działal-
ność staje się „światłością świata”. Uniżając się 
Jezus staje się rzeczywiście współuczestnikiem 
ludzkiej niedoli. Bierze na siebie grzechy czło-
wieka, aby w ten sposób obdarować go życiem 
wiecznym. Uniżenie Jezusa jest także wzorem 
uniżenia dla wierzących oraz źródłem mocy we 
wspieraniu braci obciążonych grzechem. Czyn 
Jezusa jest również zachętą do podejmowania 
posługi na wzór Jezusa. Z Jezusem spotyka się 
każdy, kto wyznając grzechy przyjmuje chrzest 
nawrócenia, kto idzie za głosem wzywającym 
do przemiany życia, bowiem Jezus idzie tam, 
gdzie są skruszeni grzesznicy. Ich obecność 
przyciąga Jezusa. Chrzest udzielany przez Jana, 
chrzest pokuty i obmycia z grzechów sprawia, 
że Jordan staje się symbolicznie rzeką niosącą 
ludzki grzech. W wodzie pokutujący grzesznicy 
pozostawiali swoje grzechy i wychodzili z niej 
obmyci. Jezus, który nie ma najmniejszego grze-
chu, zanurza się w wodzie pełnej grzechów. On, 
sprawiedliwy, bierze na siebie grzechy całej ludz-
kości.   [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny 
Boże, Ty podczas chrztu Chrystusa w Jorda-
nie uroczyście ogłosiłeś, że Ten, na którego 
zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym 
Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, 
odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze 
trwały w Twojej miłości. 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  
w niedzielę 15 stycznia o godz. 18.30  

w dolnym kościele (xIJ)
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Świadectwo z rekolekcji
W ostatnim czasie zadawałam sobie dużo pytań odnośnie do mojej 

wiary, do mego życia duchowego. Zastanawiałam się czy przybliżam się 
do Pana Boga coraz bardziej, czy coraz bardziej kocham Pana Boga, czy słu-
cham tego, co Bóg do mnie mówi? Często powtarzam: „Jezu ufam Tobie, 
Jezu kocham Cię”. Odpowiedź na te moje wszystkie wątpliwości otrzymałam 
podczas Parafialnych Rekolekcji Adwentowych w dwóch zdaniach, które 
Bóg skierował do mnie na małej karteczce, którą zabrałam do domu, a były 
to słowa: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal pro-
wadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w syna 
Bożego, który umiłował mnie i samego Siebie wydał za mnie.”

W dniach 16-18 grudnia uczestniczyłam w Adwentowej Oazie Mo-
dlitwy w Łukowie. W trakcie tych rekolekcji rozważaliśmy słowo Boże:  
„A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana szedł do Namiotu Spotkania.” 
Słowa te pochodzą z fragmentu Księgi Wyjścia opisującego modlitwę Moj-
żesza w Namiocie Spotkania. Mojżesz, kiedy chciał się modlić szedł do Na-
miotu Spotkania, który był poza obozem, a słup obłoku stawał u wejścia 
do namiotu, który był znakiem obecności Boga. Słuchając tych rozważań 
uświadomiłam sobie jeszcze bardziej, że moja modlitwa ma być rozmo-
wą z Panem Bogiem, a nie ze sobą oraz, że Bóg w tej chwili jest obecny 
dla mnie. Mam zostawić za sobą wszystko na zewnątrz, „wyjść z obo-
zu” i pójść do Namiotu Spotkania, tzn. znaleźć w swoim życiu każdego 
dnia czas i miejsce, aby być sam na sam z Bogiem. Jest to moja modli-
twa w domu, w ciszy, a także w czasie adoracji Najświętszego Sakramen-
tu w ciszy w czwartki, podczas której uświadamiam sobie, że Chrystus 
jest obecny dla mnie. Jest to moje spotkanie z Bogiem twarzą w twarz, 
który jest moim przyjacielem, który zawsze w każdym wypadku pragnie 
mego dobra. Bóg mnie miłuje, chce mi udzielić łaski i mówi do mnie: 
„Znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy”. Szczególnej miłości Boga do-

świadczyłam podczas Eucharystii na zakończenie rekolekcji oazowych. 
Kiedy spojrzałam na krzyż, który był wnoszony procesyjnie do kaplicy 
doświadczyłam takiej radości jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam, 
przez całe moje życie. Była to taka radość, której nie potrafię opisać oraz 
radość, która towarzyszyła mi przez całą Eucharystię, łzy cisnęły mi się 
do oczu, wzbraniałam się, żeby się nie rozpłakać. Pomyślałam: „Jestem 
najstarszą uczestniczką tych rekolekcji, a Ty Jezu przychodzisz do mnie, 
zauważasz mnie pośród młodzieży i obdarzasz mnie swoją miłością, rado-
ścią, pokojem serca.” Przypomniały mi się słowa Pana do Mojżesza: „Znam 
cię po imieniu i jestem ci łaskawy.”

Bóg jest łaskawym, przychodzi i mnie zaskakuje swoimi łaskami, daje 
mi to co dla mnie jest piękniejsze, lepsze, mimo że na nie nie zasługuję. 
Pragnę iść za Chrystusem, być Jego uczniem i iść za Jego natchnieniem, 
coraz bardziej przybliżać się do Jezusa i coraz bardziej Go kochać i z ra-
dością świadczyć o Chrystusie, który żyje pośród nas. On jest, żyje, dzia-
ła w moim życiu, jest moim Panem, Zbawicielem, Odkupicielem. Bóg jest 
miłością, kocha każdego człowieka i przychodzi, aby nas zbawić, przy-
chodzi w Eucharystii, w słowie Bożym, w sakramencie pokuty i pojedna-
nia, w modlitwie, w drugim człowieku. Mamy otwierać się na działanie 
Pana Boga, ufać Mu, zrezygnować z własnych oczekiwań, przyjąć wolę 
Boga w pełnej pokorze i nieść radość z przyjścia Pana. 

MARIANNA

„Patrzcie, Oni już tu są!”
Pan Bóg jest Ojcem, który miłuje nas ponad wszystko, dlatego 

też na każdej płaszczyźnie naszego życia daje nam pomoc i wska-
zówki. Możemy wykorzystać je, zbagatelizować lub całkowicie 
odrzucić. Chcąc nam otworzyć niebo, Bóg Ojciec dał nam Swojego 
Syna, który narodził się w ludzkiej rodzinie - Świętej Rodzinie. 
Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że Matka Najświętsza i św. Józef 
zostali wybrani dla Pana Jezusa i to prawda, ale Bóg Ojciec rów-
nież nam Ich dał jako przykład i wzór do naśladowania.

Do Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie przyjechała kiedyś grupa 
świeckich z kapłanem, która miała prowadzić rekolekcje. Od razu skie-
rowali się do kaplicy, przyklękli i usłyszałam głos jednej z sióstr, która 
powiedziała z radością: „patrzcie, Oni już tu są!” Zaskoczyły mnie te sło-
wa, ale wówczas zobaczyłam, że mają ze sobą obraz, była to ikona św. 
Rodziny. Zrozumiałam, że przywieźli ze sobą wizerunek św. Rodziny, by 
towarzyszyła im w trakcie rekolekcji, a nie wiedzieli, że w siedlanowskiej 
kaplicy jest takie piękne malowidło. Wzruszył mnie ten moment, ale 
jednocześnie serce zadrżało, że nigdy tak nie uradowałam się na widok 
św. Rodziny, nigdy nie zabiegałam, by byli ze mną w mojej codzienno-
ści. Przypomniałam sobie, że w moim rodzinnym domu wisiał obraz, 
który przedstawiał św. Józefa przy pracy, Pana Jezusa, który Mu poma-
gał i Maryję, która karmiła ziarnem gołąbki. Zapragnęłam mieć ikonę św. 
Rodziny w swoim domu, by nie stracić już tej bliskości i by zawsze nosić 
Ich w swoim sercu.

Żyjemy w rodzinach, niby to dla nas takie naturalne, a jednak coraz 
trudniej utrzymać nam przede wszystkim trwałość małżeństwa, a tym 
samym rodziny. Trudno nam o wzajemny szacunek, cierpliwość, nie po-
trafimy razem pracować i spędzać wspólnie czasu. Nie wzorujemy się na 
Maryi, św. Józefie i Panu Jezusie, a przecież pomimo upływu wieków są 
Oni dla nas nadal przykładem do naśladowania. Przyglądałam się Ich 
wizerunkom, a na każdym obrazie są bardzo blisko siebie, czule przytu-
lają się, z wielką miłością odwzajemniają Swoje spojrzenia. W przewa-

żającej większości obrazów Pan Jezus jest pomiędzy Swoimi ziemskimi 
Rodzicami, co jest bardzo wymowne, bo czyż Pan Jezus nie powinien 
być również w centrum naszych rodzin? Czy my matki, kobiety w swoich 
problemach dnia codziennego myślimy o tym, by rozważyć w sercu na-
sze problemy i tak jak Maryja w pełnym zaufaniu do Boga iść odważnie 
przez życie? Czy ojcowie i mężczyźni w naszych rodzinach są tak odpo-
wiedzialni, tak rozmodleni i pracowici jak św. Józef? Czy naszym dzieciom 
ukazujemy małego Pana Jezusa, jako posłusznego i pracowitego Syna, 
który jest Bogiem, ale zachowuje wielki szacunek dla Swoich ziemskich 
Rodziców?

Jedna z ikon św. Rodziny, namalowana przez hiszpańskiego malarza 
Francisco José Gomez Argello, przedstawia moment, kiedy św. Józef z Ma-
ryją odnaleźli Pana Jezusa w świątyni i wracają z Jerozolimy do Nazaretu. 
Św. Józef niesie na ramionach Jezusa patrzącego w kierunku Maryi, która 
wskazuje na zwój, na którym napisany jest fragment z Księgi Izajasza 
Duch Pana nade mną, gdyż mnie namaścił… (Iż 61,1-2).  Święty Józef 
ma zamknięte oczy i talit na głowie, co oznacza człowieka modlitwy i za-
wierzenia. Fakt niesienia małoletniego Jezusa na ramionach ukazuje nam 
jak ważna jest w rodzinie rola ojca, który przygotowuje młodą osobę do 
dorosłego życia. Bardzo ważnym elementem jest to, że św. Józef niosąc 
Pana Jezusa trzyma Go za nogi. To przekaz dla każdego, kto patrzy na tą 
ikonę, że tak jak św. Józef mamy uchwycić się Pana Jezusa, a wszystko 
zostanie poukładane w naszych rodzinach.

W tym czasie, kiedy skupieni jesteśmy na przyjściu Zbawiciela na 
ten świat, kiedy wpatrujemy się w Maryję i św. Józefa pochylonych nad 
Dzieciątkiem Jezus, przyjmijmy do naszych serc tą prawdę, że Bóg po-
kazał ludzkości, iż wzrastanie Syna Bożego do pełni dojrzałości dokona-
ło się w Rodzinie nazaretańskiej. Kiedy przyjmiemy Ich pod swój dach, 
już nigdy nie będziemy sami, będą nam towarzyszyć, będą nas wspie-
rać i wypraszać wszelkie łaski potrzebne dla zdrowej rodziny - Bogiem 
silnej. (G Ł-K)

Odeszli do Pana
+ Natalia Gałecka
+ Alfreda Strzałek
+ Magdalena Netczuk -Dmowska 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...
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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 9 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 1, 1-6) Bóg przemówił do nas przez Syna
Psalm (Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c. i 9 (R.: por. 7c)) 

Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie
Ewangelia (Mk 1, 14-20) Jezus wzywa ludzi do na-

wrócenia i powołuje pierwszych apostołów
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Natalię w 15 r., Ignacego i Wiesława Czarnockich i zmarłych  
z obu stron rodziny – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Krystynę Andrzejewską i Danutę Krasnodębską, zmarłych  

z rodzin z KŻR nr. 6 – of. KR nr.6
3. + Agatę  Gomuła w 4 r. – of. córka Anna
4. + Zofię Mazur w 3 msc.

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Dz.-bł. w intencji Kacpra z okazji 17 r. urodzin o łaskę zdrowia, 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej – of. rodzice
2. + Roberta w 2 r. i Tadeusza Wilczura – of. mama

Wtorek 10 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 2, 5-12) Jezus jest Zbawicielem ludzi
Psalm (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7))
Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem

Ewangelia (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Adama Godlewskiego w 6 r., Helenę i Edwarda Piekarskich  
– of. Ewa Godlewska

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Zdzisława w 40 r., Stanisławę, Szczepana, Ferdynanda, Mariana  

i Rutę Sokołowskich – of. syn
3. + Hannę Półtorak w 6 r. – of. mąż
4. + Eugeniusza Dmowskiego w 12 r., Mariannę, Bolesława – of. córka

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Jadwigę Małycha - of. rodzina Małychów

2. + Henryka, Zofię, Piotra, Mariana, Marię, dziadków – of. Hanna 
Kozioł

Środa 11 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 2, 14-18) Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi
Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Ewangelia (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Kacpra Błońskiego z racji imienin – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Reginę w 4 r., Józefę, Stanisława, Wacława Maliszkiewicz, Ma-
riannę, Kazimierza Woźny – of. rodzina

3. + Dawida w 1 r.
4. + Alfonsa, Janinę, Antoniego, Sewerynę, Florentyna, zmarłych  

z rodz. Domańskich i Kurowskich – of. córka z rodziną
5. + Elżbietę Skolimowską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 

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

I. Dz.-bł. w intencji Dominiki z okazji urodzin z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla niej i jej najbliższych – of. Czesław Tokarski

II. W 18 r. urodzin dla wnuka Kacpra z prośbą o opiekę św. Józefa  
i świętej Rodziny

III. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia duszy i ciała dla Krzysztofa 
pw. Świętej Rodziny z Nazaretu – of. babcia

IV. + Mieczysława Godlewskiego – of. rodz. Hardej i rodz. Gołęgowskich
V. + Kazimierza, Czesławę Szymańskich oraz Elżbietę
VI. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzic – of. córka
VII. + Marię Poletyło w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
IX. + Celinę Pogonowską – of. Wanda i Stanisław Krupa 

X. + O radość życia wiecznego dla Wiesława Walerczaka w 11 r.  
– of. żona

XI. + Janinę Kłos – of. synowa
XII. + Jadwigę Kowal – of. Kręgi Domowego Kościoła
XIII. + Małgorzatę Juśkiewicz
2. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Beaty Krawczyk z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niej i jej synów Ge-
rarda i Dawida – of. rodzina

Czwartek 12 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 3, 7-14) Zachować wierność Bogu
Psalm (Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9. 10-11 (R.: por. 7d-8a))

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Ewangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego

6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego
2. + Jana Multana w 5 r. – of. żona i córka z rodziną

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Stanisława Michalak w 22 r. – of. zięć
3. + Stanisława Miałkowskiego w 13 r., jego rodziców: Zofię i An-

toniego – of. rodzina
4. + Krzysztofa Wakuła – of. chrześniak Adrian Burza

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Lucynę Oleszek i zmarłych z rodziny

2. + Arkadiusza Kurowskiego z racji imienin – of. rodzina
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00

Piątek 13 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Hbr 4, 1-5. 11) Śpieszmy do odpoczynku Bożego

Psalm (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8 (R.: por. 7b))
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

Ewangelia (Mk 2, 1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Leokadię Ornowską w 4 r. – of. córka z rodziną
3. Dz.-bł. w intencji Adriana w 14 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa 
– of. rodzice i rodzina

7.00 1.Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Arkadiusza, rodziców z obu stron rodziny i wszystkich zmar-

łych z naszych rodzin – of. P. Świątkowska
3. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Ro-
dziny z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny 

4. Dz.-bł. w 80 r. urodzin Elżbiety z prośbą o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata życia – of. Jubilatka

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Mieczysława Zalewskiego w 12 r. i rodziców z obojga stron 

rodziny – of. żona
2. + Zbigniewa Lipiec w 5 r., jego rodziców: Halinę i Tadeusza  

– of. rodzina
Sobota 14 stycznia 2023 r.

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

1. czytanie (Hbr 4, 12-16) Jezus wielki arcykapłan
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c))

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Ewangelia (Mk 2, 13-17) Powołanie Mateusza

6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego
2. Dz.-bł. w intencji Dominiki Jagodzińskiej w 5 r. urodzin o Boże 

błogosławieństwo na dalsze lata życia – of. rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Marka Czerskiego oraz zmarłych z rodz. Jasińskich i Czerskich 
– of. żona

3. + Sabinę Terlikowską – of. Pracownicy PEC-u
4. + Zofię w 68 r., zmarłych z rodz. Małków, Kunów, Jadwigę Dura-

siewicz, ks. Alfreda Hofmana
5. Dz.-bł. w intencji Heleny w 93 r. urodzin dziękując za przeżyte 

lata prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
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Informacje o życiu parafii17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Dz.-bł. w 35 r. urodzin Bartosza i Łukasza Bojanowskich z prośbą 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo – of. mama
2. + Barbarę Smolińską w 1 r. i zmarłych z rodziny, Janinę Stolar-

czuk i Mariannę Wyrzykowską – of. rodzina
Niedziela 15 stycznia 2023 r.

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Iz 49, 3. 5-6) Sługa Boży światłością całej ziemi
Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
2. czytanie (1 Kor 1, 1-3) Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata
7.00 1. + Henrykę Szczepanik w 19 r. – of. Mirosław Szczepanik
8.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
3. + Andrzeja i Marię Pawełczak – of. P. Dmowska
4. + Celinę Pogonowską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Anny Puchta z okazji 94 r. urodzin dziękując za 

otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. dzieci z rodzinami 

2. + Doktor Krystynę Osińską w 10 r. – of. mąż i dzieci
11.00 Spotkanie dzieci z klas 3 przygotowujących się do I Komunii Świętej 

i ich rodziców
12.00 1. W Intencji Parafian

2. Dz.-bł. w intencji Julii Czarnockiej w 18 r. urodzin z prośbą o dary 
Ducha Świętego

3. + Stanisławę w 22 r., Stefana, Ryszarda w 2 r. Stańczuków, Han-
nę i Stefana Wymiatał – of. Jadwiga Marciszewska

Koncert charytatywny
16.30 1. + Arkadiusza z racji imienin, Stanisławę Krasnodębskich, Sta-

nisławę, Jana, Bogdana Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa 
Wasilewskich – of. rodzina Zdolińskich

Spotkanie Diakonii Modlitwy
18.00 1. + Mariana Kanię w 6 r. – of. żona
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 Nieszpory

•	 Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do soboty w godz. 
16.00 – 17.30. W czasie trwania Wizyty Duszpasterskiej w para-
fii w kancelarii nie będzie kapłana, dlatego sprawy wymagające obec-
ności 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 8 stycznia: Święto Chrztu Pańskiego (zakończenie 

Okresu Narodzenia Pańskiego; Dzień Moderatorów Ruchu Światło-Życie)
•	 Modlitwa wypominkowa jak w każda drugą niedzielę miesią-

ca o godz. 9.45. Po odczytaniu kartek Msza święta o godz. 10.00 za 
zmarłych polecanych w wypominkach. 

•	 Dziś WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
od godz. 11.00 w kościele. Za-
praszamy wszystkich parafian.

•	 JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
Na Eucharystię o godz. 12.00 
zapraszamy wszystkie małżeń-
stwa 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 
Jubilatów odnowią oni swe mał-
żeńskie ślubowanie. 

•	 SPOTK ANIE OPŁ ATKOWE 
wszystkich wspólnot osób do-
rosłych po Mszy świętej o godz. 12.00 w dolnym kościele. Zaprasza-
my serdecznie wszystkich dorosłych zaangażowanych w różne gru-
py i wspólnoty działające w naszej parafii. 

•	 Nieszpory o godz. 20.00.
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

 Q WTOREK 10 stycznia: 
•	 Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 

 Q ŚRODA 11 stycznia: 
•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	 17.00 – Różaniec św. Józefa
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa 
 Q CZWARTEK 12 stycznia: 

•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość 
spowiedzi od godz. 20.00. 
 Q SOBOTA 14 stycznia: 

•	 Zapraszamy na Dzień skupienia dla dorosłych i młodzie-
ży w Domu Rekolekcyjnym w Osinach Dolnych [nr 38]

POKÓJ TEMU DOMOWI
A sercami waszymi niech rządzi 
pokój Chrystusowy, do którego też 
zostaliście wezwani w jednym Cie-
le.  I bądźcie wdzięczni! Kol 3, 15
Rozpoczynamy o godz. 11.00
•	 Zawiązanie wspólnoty
•	 Konferencja
•	 Adoracja Jezusa,  

Namiot Spotkania, różaniec
•	 Spotkanie opłatkowe, 

 kolędowanie, obiad
•	 Okazja do spowiedzi
•	 Eucharystia
•	 Modlitwa wstawiennicza
•	 Nieszpory
•	 Czas dla bliźniego æ

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

Hasło tego 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 snowboardzie, jak dobrze 
zaplanować dzień. 

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

Koszt wyjazdu to 1300 zł. W tym są zawarte: przejazd, pobyt w ośrod-
ku, wyżywienie, ubezpieczenie, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, kar-
nety na stoki – przewidziane są 4 dni jeżdżenia, wynajęcie instruktorów 
dla osób, które tego potrzebują. W ośrodku można zapłacić bonem tu-
rystycznym. Istnieje możliwość zmniejszenia płatności w uzasadnionych 
sytuacjach. Co roku też znajdują się osoby, które wspierają młodzież finan-
sowo – Bóg zapłać za taką formę jałmużny. 

Adres wypoczynku: Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy pw. Mi-
łosierdzia 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 swo-

je zgłoszenie
Wpłaca zaliczkę 200 zł i przynosi wypełnioną papierową kartę 
W miarę możliwości przychodzi na spotkanie organizacyjne w niedzie-

lę 29 stycznia w dolnym kościele o godz. 19.00
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Wizyta duszpasterska 

Kocham Kościół Chrystusowy, bo…
(ŚWIADECTWO NR 6)

Kościół jest wspólnotą, której głową jest Chrystus. Chrystus, który z mi-
łości do nas przyjął ciało, stał się człowiekiem, dał się umęczyć i przybić 
do Krzyża. Chrystus, który otworzył nam bramy nieba, pokonał śmierć. 
To dzięki Niemu mogę mieć nadzieję na radosne życie wieczne. Chrystus 
przed swoją męką ustanowił szczególny sakrament. Jest to sakrament Eu-
charystii. Sakrament, w którym On Sam poi i oczyszcza duszę człowieka. 
Mamy ten wyjątkowy dar, że możemy przyjmować Jego Ciało i Krew. Eu-
charystia, czyli bezkrwawa ofiara Chrystusa jest szczytem i źródłem życia 
Kościoła. Liturgia, którą sprawuje cały Kościół jest jak mówi 7 drogowskaz 
nowego Człowieka  „uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystu-
sem w Duchu Świętym”. W Kościele Chrystus zostawił nam też inne sa-
kramenty jak chrzest, który włącza nas do Tej wspólnoty. W sakramencie 
pokuty Chrystus daje mi szczególną łaskę odpuszczenia moich grzechów. 

Kościół jest wspólnotą, w której razem z innym mogę podążać drogą 
świętości. Kościół jest braterską wspólnotą, w której nie jestem sam i ra-
zem z innymi mogę nieustannie wzrastać, zbliżać się do Boga. Bóg stawia 
na mojej drodze wielu ludzi, którzy uświadomili mi, że jestem  powołany 
do świętości, do trwania w wiecznym uwielbieniu Boga.

W parafii jestem lektorem i animatorem. Do Ruchu Światło - Życie do-
łączyłem w 5 klasie. Początkowo nie chciałem dołączyć do Ruchu, jednak 
pod wpływem mojego animatora, czyli osoby odpowiedzialnej za prowa-
dzenie grupy, który był jednocześnie odpowiedzialnego za prowadzenie 
służby liturgicznej dołączyłem do Oazy.

PAWEŁ CZERNIEC, 17 lat. 

Podczas którego będą zbierane środki na lecze-
nie Nataszki Żółkowskiej z Siedlec. Dziewczynka 
dzielnie walczyła z nowotworem złośliwym neu-
roblastomą IV stopnia. Raka udało się pokonać, 
ale istnieje duże ryzyko, że choroba powróci.

By temu zapobiec Nataszka musi mieć poda-
ną specjalną szczepionkę, której koszt to ponad 
1,4 mln złotych. Zbiórka na ten cel trwa już bar-
dzo długo, a czas leci nieubłaganie. Chcemy Was 
zachęcić do wsparcia Nataszki i jej rodziny pod-
czas koncertu, który dzięki uprzejmości księdza proboszcza, odbędzie 
się w naszym kościele. 

Zapewniamy, że będzie to wyjątkowe i wzruszające przeżycie ar-
tystyczne. Wystapią między innymi Chór Miasta Siedlce, nasz nie-
zawodny, parafialny zespół „Glebersi” oraz uzdolnione, młode 
wokalistki. Usłyszycie piękne kolędy i pastorałki. Koncert będzie dobrą 
okazją do wspólnego pokolędowania i wsparcia Nataszki. Bądźcie z nami! 

9 stycznia -
poniedziałek 

9.00 ul. Bema
16.00 ul. Chrobrego 2, 4

10 stycznia -
wtorek 

16.00 ul. Chrobrego 6, 8, 10, 12

11 stycznia -
środa 

16.00 ul. Chrobrego 14, 15

12 stycznia -
czwartek 

16.00 ul. Mieszka I   2, 4, 6

13 stycznia -
piątek 

9.00 ul. Graniczna, Pola, Rejtana
16.00 ul. Mieszka I  8, 10

14 stycznia -
sobota 

9.00 ul. Mieszka I  16, 18, 19, 20

16 stycznia -
poniedziałek 

9.00 ul. Broniewskiego, Konopnickiej
16.00 ul. Mieszka I  22, 26, ul. Sokołowska 70, 71

 Q NIEDZIELA 15 stycznia: II Niedziela Zwykła
•	 Spotkanie dzieci z klas 3 przygotowujących się do I Komunii 

Świętej i ich rodziców: Wyjątkowo zapraszamy na Mszę świę-
tą o godz. 10.00 i na spotkanie w kościele po jej zakończeniu. 

•	 Charytatywny koncert kolęd dla Nataszki „Razem dla Niej”  
po Mszy świętej o godz. 12.00. 

•	 Spotkanie Parafialnej i Diecezjalnej DIAKONII MODLITWY  
– wieczór skupienia:
- Eucharystia o godz. 16.30
- Agapa
- Dzielenie się życiem, ogłoszenia
- Krąg biblijno – liturgiczny do czytań z tej niedzieli o godz. 18.30
- Nieszpory o godz. 20.00

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

OGŁOSZENIA RÓŻNE
•	 Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub rozpocząć 

przygotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, wypełnić zgło-
szenie i udać się na odpowiednie spotkanie, ewentualnie zadzwonić 
do ks. Ireneusza pod nr: 500 636 490. 

•	 DIAKONIA SŁOWA: Zachęcamy, by nabyć: Ewangelię 2023 na każdy 
dzień oraz inne książki religijne.

Zmiany w planie wizyty duszpasterskiej:

Blok przy ul. Chrobrego 19 25 stycznia, od godz. 16.00
Blok przy ul. Chrobrego 21 26 stycznia, od godz. 16.00
Blok przy ul. Mieszka I 14 27 stycznia, od godz. 16.00

Rodziny i osoby, które nie mogą przyjąć księdza w wyznaczonym 
terminie mogą uczynić to w dniach 25-27 stycznia, od godz. 16.00 
lub w innym terminie po uzgodnieniu z duszpasterzem. 

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.

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. 

Dziękujemy za ofiary
NA MALOWANIE KOŚCIOŁA:
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 8 – 50 zł 
•	 Bezimienna z ul. Jagiełły 19 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
•	 Bezimienna ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 100 zł
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CISZA

Rodzina wraca z kościoła. Wnuczek-ministrant 
upomina dziadka:
– Dziadku, teraz w okresie Bożego Narodzenia nie 
wrzuca się na tacę drobnych monet, tylko bank-
noty.
– A niby dlaczego tak?
– Taca ma być cicha, aby stukotem monet w ko-
ściele nie zbudzić Dzieciątka Jezus!
WYWIADÓWKA
Druga dekada stycznia, to czas półrocznych wy-
wiadówek szkolnych. Po jednej z nich pani na-
uczycielka pyta Jasia:
 – Dlaczego na wywiadówce była twoja bab-
cia, a nie mama lub tato? 
– Szczerze?
– No szczerze!
– Pomyślałem, że tak będzie lepiej. Babcia jest 
głucha. Powiedziała w domu, że wszystko u mnie 
jest w porządku. Rodzice pewnie by się zdenerwo-
wali, gdyby usłyszeli to, co pani powiedziała babci.
MAŁPKA
Agatka pyta mamę przed swoimi imieninami  
(5 lutego):
– Mamusiu, a na imieniny kupisz mi małpkę?
– A czym byś ją karmiła?
– To kup mi taką z zoo! Tam jest tabliczka, że 
małp nie wolno karmić. Wiec to chyba znaczy, że 
te z zoo nie muszą jeść!
DYREKTYWA
Syn przed ślubem pyta mądrego ojca, jak ma 
postępować, aby oboje wraz z żoną żyli dłu-
go i szczęśliwie. Ojciec wyjaśnia synowi wiele 
kwestii, ale podkreśla jedną z nich:
– Nie bagatelizuj poważnego problemu, gdy two-
ja żona powie ci groźne słowa: „Rób co chcesz”.
– To co mam wtedy zrobić?
– Pod żadnym pozorem nie rób tego, co chcesz. 
Stój spokojnie, nie ruszaj się. Nie mrugaj, nie od-
powiadaj, nawet nie oddychaj. Po prostu udawaj 
martwego, a po jakimś czasie problem sam się 
rozwiąże.
NOWY PRACOWNIK
Do siedziby dużej korporacji przychodzi mężczy-
zna. Kieruje się do działu kadr:
– Dowiedziałem się, że firma poszukuje pracow-
ników, a ja właśnie szukam pracy.
– Możemy pana zatrudnić od dziś, a nawet od 
zaraz może pan zacząć, gdy ja przygotuję umo-
wę o pracę.
– Co mam robić?
– Codziennie trzeba posprzątać plac i parking 
przed naszą siedzibą, Tu są miotły, szczotki, szufle, 
worki na śmieci i inny niezbędny sprzęt.
 – Ale ja skończyłem Uniwersytet Warszawski!
 – Aaa… i nie wie pan, jak to się robi. Zaraz po-
deślę panu doradcę technicznego i instruktora 
BHP. Oni panu wszystko wyjaśnią.

(opr. xHD)
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Otrzymaliśmy dar  
chrztu świętego

W pierwszą niedzielę przypadającą 
po Uroczystości Objawienia Pańskiego 
obchodzone jest w liturgii Święto Chrztu 
Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Na-
rodzenia i rozpoczyna okres zwykły (cho-
ciaż w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego 
śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki). 

Nad brzeg Jordanu, u ujścia rzeki do Morza 
Martwego, w najniżej położonym miejscu na 
ziemi (ponad 400 m pod poziomem morza) przy-
chodzi Chrystus jako dorosły, 30-letni mężczyzna, 
by z rąk Jana Chrzciciela, przyjąć chrzest. Ale to 
nie przypadek, że Jezus zaczynał swoją publiczną 
działalność, swoje głoszenie Ewangelii, od tego 
miejsca. To pokazuje, że Jezus „zstępuje” do każ-
dej ludzkiej depresji. I zstępuje do niej też Duch 
Święty. I chce, aby człowiek żyjący w depresji, ale 
też każdy z nas usłyszał słowa Boga Ojca: Ty jesteś 
moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodo-
banie (Mk 1,11). 

Niedziela Chrztu Pańskiego jest okazją do 
tego, byśmy zwrócili uwagę na nasz własny 
chrzest, abyśmy podziękowali Bogu za własny 
chrzest, za kapłanów, naszych rodziców, którzy 
ofiarowali nas Panu Bogu i którzy w naszym 

imieniu z całą wspólnotą Kościoła, z rodzica-
mi chrzestnymi wyznali wiarę. Często myśli-
my o własnym chrzcie jako o wydarzeniu z prze-
szłości, którego nie pamiętamy, bo przecież 
większość z nas przyjęła ten sakrament nie-
świadomie, będąc jeszcze niemowlęciem czy 
dzieckiem. Nie zwalnia to nas jednak ze zdo-
bywania coraz większej wiedzy na temat tego, 
czym jest ten dar, do czego nas uzdalnia i do 
czego zobowiązuje.

Przyjmując chrzest, staliśmy się dziećmi 
Bożymi, czyli kimś, wobec kogo Bóg, tak samo 
jak wobec Jezusa podczas chrztu w Jordanie, 
wypowiada słowa: Ty jesteś moim Synem umi-
łowanym, w Tobie mam upodobanie. Czy jestem 
świadomy, że te słowa odnoszą się także do 
mnie, czy je słyszę, czy mam je w sercu, czy są 
dla mnie umocnieniem w chwilach trudnych, 
ale też czy są powodem radości, a może dumy? 

Otrzymujemy w sakramencie chrztu cenny 
dar nowego życia, życia we wspólnocie z Je-
zusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. 
To Boże życie sprawia, że już tu na ziemi my 
ochrzczeni stajemy się domownikami „domu 
Ojca”. (AZ)

Zapraszamy na Nieszpory
W każdą niedzielę o godz. 20.00 w naszym kościele

CO TO SĄ NIESZPORY? 
Nieszpory odprawia się w porze wieczornej, 

gdy dzień się już kończy, „dzięki składając za to, 
co w tym dniu zostało nam dane, i za dobro, które 
przez nas było dokonane”. Ta modlitwa „wznoszą-
ca się jak kadzidło przed obliczem Pana i wznie-
sienie rąk naszych w wieczornej ofierze” jest 
również pamiątką Odkupienia. Można ją „również 
rozumieć w głębszym jeszcze znaczeniu jako rze-
czywistą ofiarę wieczorną: tę przekazaną nam 
przez Pana i Zbawiciela naszego i przez Niego 
złożoną podczas Ostatniej Wieczerzy z Apostoła-
mi, na której dał początek sakramentom Kościo-
ła. Można ją też pojmować jako ofiarę wieczor-

ną, którą złożył następnego dnia, to znaczy przy 
końcu wieków, kiedy rozpostarł swe ręce dla zba-
wienia całego świata i ofiarował się Ojcu”. Mamy 
się więc wtedy zwracać z nadzieją ku Światłu, 
które nie zna zachodu - „modlić się i prosić, by 
Chrystus powrócił i przyniósł nam łaskę wieku-
istej światłości”. W końcu w tej wieczornej porze 
łączymy nasze głosy z Kościołami wschodni-
mi i razem z nimi wzywamy „radosnej światłości 
świętej chwały przedwiecznego Ojca w niebie - 
błogosławionego Jezusa Chrystusa. Doczekawszy 
się zachodu słońca i oglądając wieczorne światło, 
sławimy Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Z Ogólnego Wprowadzenia do Liturgii Godzin, nr 39

Uczestnicy Nieszporów w niedzielę 1 stycznia br. 


