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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Nie bój się woli Bożej

II  NIEDZIELA ZWYKŁA
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby 
swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA  - rozważanie Słowa Bożego

19 stycznia: dzień imienin ks. Henryka i ks. Mariusza
Księdzu Henrykowi i księdzu Mariuszowi z okazji imienin życzymy zdrowia  
i wszelkich łask potrzebnych do owocnego kontynuowania drogi kapłańskiej. 

Niech dobry Bóg codziennie umacnia Wasze powołanie,  
a Maryja i św. Józef chronią przed wszelkim złem. 

Życzymy nieustającej bliskości Pana i światła Ducha Świętego. 
Dziękujemy za Waszą posługę,  

z której jako wspólnota parafialna codziennie czerpiemy. 
Bóg zapłać!

Parafianie, Redakcja „Opiekuna”

1. czytanie (Iz 49, 3. 5-6)
Sługa Boży światłością całej ziemi
Pan rzekł do mnie – napisał prorok Izajasz świadomy tego, że słowo po-

wołania jest wielkim darem od Boga. Prorok przekazał słowo Boże narodo-
wi wybranemu, a także nam, którzy należymy do Kościoła. Sługą Boga był 
Izrael, dziś jest Kościół, a w tej wspólnocie każdy kto tego pragnie. Bóg nie 
chce niewolników zmuszanych do wiary i miłości. Gdy wzywa nas do służ-
by to ze względu na nasze dobro. Człowiek jest szczęśliwy, gdy służy Bogu  
i z Nim może spędzać swój czas na ziemi. 

Prorok wyznaje, że Bóg stał się jego siłą. Dopóki nie zwrócimy się 
do Boga, będziemy bezsilni. Moc do życia płynie z modlitwy. Ludzie 
są słabi, gdy się nie modlą. Prorok słyszy, że został przez Boga wybra-
ny i przygotowany do pełnienia misji sługi. Warto pomyśleć o tym jak 
Bóg każdego z nas przygotowuje do swojej służby, jak nas kształtuje, 
abyśmy nadawali się do Jego królestwa. Zadaniem proroka było nawró-
cenie i zgromadzenie Izraelitów, co nie było proste, bo ludzie często nie 
chcą słuchać. Zadaniem współczesnych proroków jest nawracanie i gro-
madzenie wierzących w jednej wspólnocie. Nawracać się i gromadzić 
się trzeba dla Boga, ze względu na Jego miłość. 

Bóg mówi jednak: to zbyt mało. Nie zajmuj się tylko Izraelem, nie zaj-
muj się tylko tymi co chodzą do kościoła, co się angażują. Ustanowię cię 
światłością dla pogan. Współczesny świat zagrożony pogaństwem, a czę-
sto już w nim pogrążony, potrzebuje światła słowa Bożego, które przy-
niosą ludzie Boga. To wezwanie może nas trochę denerwować. Bóg chce 
ciągle więcej, ale na szczęście daje do tego odpowiednią łaskę. 

Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Jezus przyszedł na ten świat, by pełnić wolę Ojca. A po co ty przycho-

dzisz do kogoś, do pracy, do szkoły, do sklepu, do urzędu, do kościoła? 
We wszystkich miejscach, w każdym czasie, bez względu na okoliczności 
mamy pełnić wolę Bożą. Na to jednak trzeba się świadomie zdecydować. 
Nie można mówić: jakoś to będzie. Nie trzeba też bać się woli Bożej. Czę-
sto o woli Pana słyszymy przy okazji trudnych wydarzeń: śmierć, choroba 
nasza lub bliskiej osoby. I boimy się woli Boga, chociaż codziennie powta-

rzamy: bądź wola Twoja. 
Bóg naprawdę wie co robi. 
Najwyższy czas popatrzeć 
na życie ze świadomością, 
że Bóg ma dla mnie najlepszy plan. 

2. czytanie (1 Kor 1, 1-3)
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa
Święty Paweł z woli Bożej został apostołem Pana. W posłudze miał 

współpracowników. Dziś też potrzeba współpracowników w dziele ewan-
gelizacji. Gdy trzeba coś zrobić, wielu ma wymówki. Nieliczni szukają 
okazji, by pomóc. 

Jakże to piękne i budujące, że od początku chrześcijanie słyszeli, że są 
uświęceni w Chrystusie i powołani do świętości. W XXI wieku istnienia 
Kościoła nic się nie zmieniło. Nie możemy bać się naszego powołania. 
Każdy o sobie powinien pomyśleć: na tym świecie jestem kandydatem na 
świętego. W Kościele mamy wielu kandydatów do sakramentów, którzy 
po ich przyjęciu nie idą dalej drogą świętości. A przecież to właśnie w sa-
kramentach otrzymujemy łaskę uświęcającą, by cały czas i coraz bardziej 
kochać Boga. Trzeba mimo wszystko tłumaczyć różnym kandydatom, że 
przygotowują się do świętości. 

Ewangelia (J 1, 29-34)
Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata
Święty Jan Chrzciciel rozpoznał Zbawiciela i nazwał Go Barankiem 

Bożym. My te słowa słyszymy zawsze na każdej Mszy świętej. Kapłan 
ukazuje nam Zbawiciela, który zgładził nasze grzechy przez swą śmierć 
na krzyżu. Warto zobaczyć Jezusa i pójść za Nim. Prorok znad Jordanu 
rozumiał, że celem całej jego misji było, aby Jezus objawił się Izraelowi. 
Cele misji chrześcijanina, a szczególnie animatora i kapłana jest ukazy-
wanie Jezusa. Dokonuje się to w mocy Ducha Świętego. Chrystus chrzci 
Duchem Świętym, czyli zanurza wierzących w Duchu Świętym. Trudno to 
zrozumieć, dobrze to przeżyć, bo wtedy nastąpi duchowe przebudzenie. 
Dziś trzeba obudzić większość wiernych z duchowego marazmu, ze snu 
obojętności i niewiary. Duch Święty zrobi to w życiu tych, którzy się zgo-
dzą. Czy ty zgodzisz się na to, aby Duch Święty napełnił cię i posłał? (xIJ) 
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Potrzebujesz pomocy? Nie bój się o nią poprosić! Zgłoś się do Parafialnego Zespołu Caritas!

Nikt nie odejdzie z pustymi rękami 
Miniony rok był dla wielu z nas trudny i niepewny 
pod względem materialnym. Wyższe opłaty za 
wodę i ogrzewanie, podwyżki cen w sklepach spra-
wiają, że stać nas na coraz mniej. 

Bywa, że kupno zimowych ubrań, lekarstw, a nawet jedzenia staje się 
problemem. Często wstydzimy się o tym mówić, a co dopiero prosić o po-
moc. Panie z Parafialnego Zespołu Caritas działającego przy Sanktuarium 
św. Józefa zachęcają do tego, by się odważyć, bo każdy, kto się do nich 
zgłosi otrzyma pomoc i na pewno nie odejdzie z pustymi rękami. 

 – Czekamy na osoby potrzebujące z naszej parafii. Możemy wesprzeć 
je nie tylko produktami spożywczymi, ale też ciepłą odzieżą, czasem środ-
kami chemicznymi. Wiemy, że jest wielu parafian w potrzebie, którzy nie 
mogą sami do nas przyjść z powodu choroby, czy podeszłego wieku. Wy-
starczy, że zadzwonią lub poproszą na przykład sąsiada o kontakt z nami. 
Postaramy się dotrzeć do takich potrzebujących osobiście i pomóc na 
miarę naszych możliwości – mówi pani Maria Chromińśka, która dzia-
ła w PZC od ponad dziesięciu lat i aktualnie mu przewodzi. – Obecnie 
systematycznie pomagamy kilkudziesięciu osobom. Są to rodziny, ludzie 
starsi, samotni, schorowani lub nieporadni życiowo. Coraz większą grupę 
stanowią seniorzy, którzy stracili żonę lub męża i nie są w stanie z jednej 
emerytury poradzić sobie z opłatami, wydatkami na leki i codziennymi 
zakupami spożywczymi – dodaje pani Maria. 

 Q Czego obecnie najbardziej potrzebuje nasz Parafialny Ze-
spół Caritas?

 – Zdecydowanie ludzi do pracy! – mówi pani Teresa Podgórzak – 
Szczególnie osób, które pomogłyby nam rozładować codzienne dostawy 
produktów spożywczych z Biedronki i dostarczyć paczki do potrzebu-
jących. Każda z nas ma już swoje lata i problemy zdrowotne, a bywa, 
że z samochodu do punktu trzeba przenieść kilkadziesiąt kilogramów 
towaru. Dobrze by było mieć w zespole jakiś panów, którzy pomogliby 
nam w tego typu pracach. 

 Q Jak jeszcze można wesprzeć Waszą działalność? 
 – Oczywiście mile widziane są wszelkie dary na rzecz osób potrzebu-

jących. Na razie dzięki Bankowi Żywności, firmie Drosed, darom z ubojni 
ze Strzały i codziennym dostawom ze sklepu Biedronka produktów spo-
żywczych nam nie brakuje. Aktualnie mile widziane byłyby kurtki, czy 
buty zimowe. Trzeba tylko podkreślić, że nie mogą to być dary na zasadzie 
czyszczenia szafy. Powinny to być rzeczy czyste, w dobrym stanie, takie 
których sami nie wstydzilibyśmy się założyć. Niestety bywały sytuacje, 
że ktoś zasypywał nas workami ubrań, których nie mieliśmy komu poda-
rować, bo albo były nieadekwatne do panującej pory roku, albo bardzo 
zniszczone albo po prostu mało użyteczne. Nie mamy niestety gdzie prze-
chowywać ubrań, więc zależy nam na tym, by jak najszybciej trafiły do 
osób, które ich potrzebują – mówią panie.

 Q Kto może zgłosić się po pomoc i czego może oczekiwać?
 – Po pomoc może zgłosić się każdy, kto faktycznie jej potrzebuje. Zda-

rzają się przypadki, że ktoś przychodzi z żądaniem opłacenia rachunków 
albo korzysta z pomocy tylko dlatego, że chce zaoszczędzić na wydatkach 
lub na zasadzie skoro sąsiadka bierze, to ja też wezmę. My oczywiście 
nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, ale warunkiem otrzymania od 
nas pomocy jest informacja o sytuacji rodzinnej i o wysokości dochodów. 
Musimy mieć pewność, że pomoc trafia to tych, którzy naprawdę jej po-
trzebują – zapewnia pani Maria.

 Q Gdzie konkretnie trzeba przyjść, by otrzymać wsparcie?
 – Nasz punkt jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 7 – 

8.30. Wydajemy artykuły spożywcze i inne na bieżąco dostępne produk-
ty w salce na tyłach kościoła. Jeśli ktoś nie jest w stanie samodzielnie 
do nas dotrzeć, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 507 071 642. 
Na pewno zorganizujemy pomoc i dotrzemy do takiej osoby. Pomożemy 
każdemu, kto się do nas zgłosi w potrzebie. 

 Q Czy nasi parafianie chętnie wspierają akcje charytatywne 
prowadzone przez Caritas? 

 – Zawsze przed świętami Caritas organizuje zbiórki żywności w skle-
pach spożywczych funkcjonujących na terenie parafii oraz rozdaje tzw. 
„Torby miłosierdzia”, które wypełniane są przez darczyńców świąteczny-
mi produktami. Parafianie chętnie włączają się w pomoc, chociaż w tym 
roku zauważyliśmy spadek, jeśli chodzi o ilość zebranych darów. Gdyby 
nie wspomógł nas Bank Żywności, pewnie wydalibyśmy już wszystko  
 i w magazynie zrobiłoby się pusto. Było natomiast trochę osób, które 
zamiast produktów przynosiły pieniądze. Przeznaczamy je na zakup 
konkretnych rzeczy, w zależności od zapotrzebowania. W sumie przed 
świętami wydaliśmy około 60 paczek dla potrzebujących. Wsparciem są 
dla nas także zakupy w parafialnym sklepiku. Sprzedajemy tam produk-
ty okolicznościowe, dewocjonalia i różnego rodzaju książki. W okresie 
przedświątecznym dużym zainteresowaniem zawsze cieszą się świece 
wigilijne. Przed ostatnimi świętami sprzedaliśmy około 850 sztuk. Z każ-
dej takiej świecy zostaje w naszym parafialnym punkcie złotówka, więc 
to też jest jakiś zastrzyk finansowy. Można nas także wspomóc, wrzucając 
datek do puszki, która stoi na końcu kościoła. Za każdą pomoc bardzo 
dziękujemy w imieniu wszystkich potrzebujących i jednocześnie apelu-
jemy do parafian, by mieli oczy szeroko otwarte i wyczulone serca na tych 
potrzebujących, którzy sami nie mają odwagi lub możliwości zgłosić się 
do naszego punktu. To dla nas bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, 
że tych, którzy potrzebują wsparcia jest znacznie więcej. Drodzy parafia-
nie, liczymy na Waszą pomoc! – apeluje pani Maria. 

EDYTA ZDUNEK

„Przekroczyć siebie”
Fundacja Nieprzeciętni i Wydział Duszpasterski Kurii Siedlec-

kiej serdecznie zapraszają mieszkańców Siedlec oraz okolic na 
cykl comiesięcznych spotkań „Przekroczyć siebie”.

Inicjatywa ta kierowana do młodszych i starszych; wierzących, wąt-
piących i poszukujących chce pochylić się nad rozwojem duchowym czło-
wieka oraz dać przestrzeń do wymiany poglądów i dyskusji. 

Obecny cykl: „Zrodzeni w sercu Boga” będzie odbywał się w auli Ka-
tolickiego Liceum w Siedlcach. Ze względu na rok duszpasterski chcemy 
pochylić się nad tematem Kościoła i jego nauczania. W tej perspektywie 
zapytamy o sens życia i wolności, poruszymy kwestie etyczne jak aborcja 
czy eutanazja oraz sens naszego uczestnictwa w życiu Kościoła i dawaniu 
świadectwa. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 stycznia (poniedzia-
łek) o godz. 19.00. Prelegentem będzie franciszkanin o. Leonard Bie-
lecki. Odpowie na pytanie: „Kim jesteś człowieku i dokąd zmierzasz?”. 

Więcej informacji na plakatach, ulotkach i w internecie.
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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 16 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 5, 1-10) Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka
Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b))  

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek
Ewangelia (Mk 2, 18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Jadwigę Żółkowską w 14 r. i Jana Żółkowskiego – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Hieronima Dobrzyńskiego – of. żona
3. + Mariannę, Mieczysława, Michała, Kazimierę i Andrzeja – of. córka
4. Dz.-bł. w 8 r. urodzin Blanki i Franciszka oraz w 7 r. urodzin Kac-

pra z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny 
dla nich i ich rodziców – of. babcia

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. Dz.-bł. w intencji Antoniego z racji urodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
2. + Stanisława Kołtuniaka w 38 r. – of. syn

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Wtorek 17 stycznia 2023 r.

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA
1. czytanie (Hbr 6, 10-20) Motywy naszej nadziei
Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b))

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 2, 23-28)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Celinę Pogonowską – of. sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Rodziców: Wacława w 31 r. i Mariannę Niedziółków, Michalinę 
i Antoniego i zmarłych z rodz. Niedziółków – of. córka

3. + Tadeusza Plucuka w 10 r. – of. rodzina
4. + Celinę Pogonowską – of. KŻR nr 1

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. + Stanisławę i Mariana Krzewniak, Jana, zmarłych dziadków  

i zmarłych z rodz. Remiszewskich – of. Janina Remiszewska
2. + Zdzisława Kliczek i Janinę Kliczek – of. córki i syn

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Środa 18 stycznia 2023 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Hbr 7, 1-3. 15-17) Melchizedek typem biblijnym Chrystusa

Psalm (Ps 110), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b)) Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek
Ewangelia (Mk 3, 1-6) Uzdrowienie w dzień szabatu

6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego
2. + Zygmunta Sopińskiego – of. sąsiedzi z bloku

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Zofię w 14 r., Józefa, Andrzeja, Roberta i Jerzego – of. rodzina
3. + Krzysztofa Wakułę – of. Teresa Wakuła
4. + Halinę Wałowską – of. Krystyna z rodziną

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

I. Za Ks. Mariusza Barana z okazji imienin z prośbą o wszelkie łaski po-
trzebne do owocnego realizowania drogi kapłańskiej – of. Margaretka

II. Dz.-bł. w intencji Danuty Nikitiuk z prośbą o łaskę zdrowia i opie-
kę Świętej Rodziny – of. córka

III. O łaskę uzdrowienia i uwolnienia od lęków i leków uzależniają-
cych dla Magdaleny

IV. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia duszy i ciała dla Krzysztofa 
przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu – of. babcia

V. W intencji rodziców z prośbą o łaskę nawrócenia i dary Ducha 
Świętego – of. córka

VI. + Wandę Włodek – of. Klub Seniora „Zdrowie” 
VII. + Natalię Gałecką – of. rodz. Pióro
VIII. + Magdalenę Netczuk – Dmowską – of. pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach
IX. + Mariana Rytel w 15 r.

18.00 X. + Mariana Wyżywniaka w 24 r., zmarłych z rodz. Soszyńskich  
i Wyżywniaków

XI. + Mieczysława Godlewskiego – of. koledzy z pracy z Mostostalu
XII. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzic
XVIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
XIV. + Kazimierę Wielgosz w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
XV. + Halinę Stanisława Stańczuk – of. wnuki Marcin i Przemek
XVI. + Janinę Kłos – of. synowa
XVII. + Wacławę, Mariana Wakulów – of. rodzina
XVIII. + Leokadię Żółkowską z domu Mazurek – of. córka chrzestna Regina
XIX. + Halinę Wałowską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
XX. + Małgorzatę Juśkiewicz
XXI. W intencji ks. Mariusza i ks. Henryka w dniu Imienin o światło  

i dary Ducha Świętego – of. Wspólnota Kół Różańcowych
2. + Mariannę Jurek w 10 r. i Henryka – of. córka

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Czwartek 19 stycznia 2023 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA
1. czytanie (Hbr 7, 25 – 8, 6) Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu

Psalm (Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Ewangelia (Mk 3, 7-12) Podziw tłumów dla Jezusa
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Andrzeja Kobylińskiego – of. rodz. Piechowiczów
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Krzysztofa Wakuła – of. Edyta i Józef Rytel
3. + Władysława Małczuka w 6 r. i zmarłych z rodz. Małczuków i Kozaków
4. + Leokadię Teresę Jastrzębską – of. Zofia Czerska

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. Dz.-bł. w intencji ks. Mariusza i ks. Henryka w dniu Imienin  

z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
– of. Domowy Kościół

2. Dz.-bł. z racji imienin ks. Seniora Kanonika Henryka Drozda z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i Patrona na kolejne 
lata posługi kapłańskiej – of. Krystyna i Szczepan Borutowie

3. + Jana Dudzińskiego w 39 r.
Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00

Piątek 20 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika 
albo wspomnienie św. Sebastiana, męczennika

1. czytanie (Hbr 8, 6-13) Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza
Psalm (Ps 85 (84), 8 i 10. 11-12. 13-14 (R.: 11a))

Łaska i wierność spotkają się z sobą
Ewangelia (Mk 3, 13-19) Jezus wybiera dwunastu Apostołów

6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego
2. + Mieczysława Płatkowskiego w 25 r. – of. córki

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. Dz.-bł. w 44 r. ślubu Aleksandry i Sylwestra z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. małżonkowie
3. + Zofię Zakolską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. + Tadeusza Chmielewskiego w 13 r. – of. żona z dziećmi

14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. Dz.-bł. w rocznicę urodzin oraz imienin Sebastiana z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, pokonywanie 
wszelkich trudności za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Na-
zaretu – of. rodzice

2. + Krzysztofa Prachnio, Mieczysława Ambroziaka, Lucynę, Bole-
sława, Zbigniewa, Adama z rodz. Borkowskich

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Sobota 21 stycznia 2023 r.

WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
1. czytanie (Hbr 9, 1-3. 11-14) Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia

Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))
Pan wśród radości wstępuje do nieba

Ewangelia (Mk 3, 20-21) Rodzina niepokoi się o Jezusa
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6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego
2. + Stanisława, Irenę, Waldemara, Witolda, Kazimierę i Mikołaja 

– of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Jerzego Kosmalskiego w 18 r. – of. żona
3. + Mariannę Rucińską i Sewerynę Kupa z racji Dnia Babci 
4. + Dziadków: Aleksandra i Kazimierę Kozłowskich, Mieczysława 

Badowkiego, Irenę i Stanisławę Kozłowskie – of. wnuczka
5. + Natalię Gałecką z racji Dnia Babci – of. wnuki i prawnuki
6. + Halinę Stańczuk w Dniu Babci – of. wnuczek Przemek i Marcin 

z żoną Joanną
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. + Pelagię i Mikołaja Stańskich – of. synowa

2. + Mieczysława w 3 r., zmarłych z rodz. Mirońskich i Szpurów  
– of. rodzina

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
Niedziela 22 stycznia 2023 r.

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA Niedziela Słowa Bożego
1. czytanie (Iz 8, 23b – 9, 3)

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b))

Pan moim światłem i zbawieniem moim
2. czytanie (1 Kor 1, 10-13. 17) Jedność chrześcijan

Ewangelia (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Witolda w 37 r., Józefa, Władysławę, Eugeniusza, Bronisławę, 

Józefa i Władysława – of. siostry
8.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
3. + Czesława, Krystynę, Alfredę Łagodzin, Barbarę i Edmunda Ha-

rasim – of. rodzina
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Marianny i Wiesława z racji 50 r. ślubu z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa  
i św. Patronów dla nich i całej rodziny – of. p. Borucowie

2. Dz.-bł. w 7 r. urodzin Lenki z prośbą o opiekę Matki Bożej,  
św. Józefa i Anioła Stróża – of. rodzice

12.00 1. W intencji Parafian
2. + Celinę Lewczuk w 5 r., Stanisława w 42 r. – of. córka Anna z 

rodziną i syn Jarosław
3. + Zygmunta Brochockiego w 10 r. – of. wnuczka

15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców
16.30 1. + Józefa Woroszkiewicza, Henryka Białacha oraz rodziców z obu 

stron rodziny i zmarłych z rodz. Kruków
18.00 1. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Mateusza z prośbą o dary Ducha Świętego, 

błogosławieństwo Świętej Rodziny z Nazaretu i wstawiennictwo 
Świętego Patrona – of. mama

Nowenna do bł. Męczenników z Pratulina
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). 

•	 Trwa NOWENNA DO BŁ. MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA przed Ich 
wspomnieniem dnia 23 stycznia. Wspólne modlitwy będą odprawia-
ne w dniach 14 – 22 stycznia po Mszy świę-
tej o godz. 18.00. 
 Q NIEDZIELA 15 stycznia:  

       II Niedziela Zwykła
•	 Spotkanie dzieci z klas 3 przygotowujących 

się do I Komunii Świętej i ich rodziców: Wy-
jątkowo zapraszamy na Mszę świętą o godz. 
10.00 i na spotkanie w kościele po jej zakoń-
czeniu. 

•	 Charytatywny koncert kolęd dla Hani 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. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 17 stycznia: XXVI Dzień Judaizmu w Kościele katolic-

kim w Polsce – centralne obchody są w Siedlcach.
•	 Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 

 Q ŚRODA 18 stycznia: Początek tygodnia modlitw o jedność 
chrześcijan
•	 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 19 stycznia: 

•	 Dzień imienin ks. Henryka Drozda i ks. Mariusza Barana. Pamię-
tajmy o Księżach w modlitwie i życzeniach. 

•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość spowiedzi 
od godz. 20.00. 
 Q NIEDZIELA 22 stycznia: III Niedziela Zwykła, czyli NIEDZIELA 

SŁOWA BOŻEGO
•	 W parafii w Diakonii Słowa będzie można nabyć Pismo Święte i książki 

pomocne w rozważaniu słowa Bożego. O godz. 19.00 w dolnym ko-
ściele będzie krąg biblijny. O godz. 20.00 Nieszpory, czyli modlitwa 
uwielbienia Pana. 

•	 Spotkanie dla wszystkich kandydatów DO BIERZMOWANIA, ich 
rodziców i animatorów o godz. 15.30 w kościele. Na spotkanie zabie-
ramy Pismo Święte, które rodzice przekażą swemu dziecku. Uczestni-
czymy we Mszy świętej o godz. 16.30. Bierzmowanie w tym roku jest 
zaplanowane na 30 maja na godz. 18.00. 

OGŁOSZENIA RÓŻNE
•	  DIAKONIA SŁOWA: Zachęcamy, by nabyć Ewangelię 2023 na każdy 

dzień i inne książki religijne.
•	 Zbiórka wszystkich ministrantów jest zaplanowana na sobotę 28 

stycznia na godz. 10.00. 
•	 BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY jest zaplanowany na 

sobotę 28 stycznia. Dzieci zapraszamy (można w przebraniu) na godz. 
14.00. Młodzież na godz. 18.00. Bal dziecięcy kończy się Mszą świę-
tą, a bal młodzieżowy od Mszy świętej się rozpoczyna. Koszt: dzieci – 
20 zł; młodzież – 30 zł. Można się zapisywać w zakrystii, u animatorów 
oazy i u ks. Ireneusza. 

•	 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.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Hasło tygodnia: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17)
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 rozważany będzie 

biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Izajasza 1,12–18. Materiały do ekumenicz-
nych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty (USA).

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:
•	 Dzień 1: Uczcie się postępować dobrze
•	 Dzień 2: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…
•	 Dzień 3: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni 

wobec Boga
•	 Dzień 4: Oto łzy znękanych
•	 Dzień 5: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi
•	 Dzień 6: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, 

Mnie uczyniliście
•	 Dzień 7: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”
•	 Dzień 8: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę
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Wizyta duszpasterska 

Odeszli do Pana
+ Danuta Karoń

+ Teresa Kochanek

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

16 stycznia  
(poniedziałek) 

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

17 stycznia (wtorek) 16.00 ul. Sokołowska 75, 77, 79, 81
18 stycznia (środa) 16.00 ul. Sokołowska 83, 85, 87, 91, 93
19 stycznia (czwartek) 16.00 ul. Sokołowska 80, 84, 88
20 stycznia (piątek) 9.00 ul. Sierakowskiego, Słowackiego,  

Karowa i Strzalińska
16.00 ul. Dolna, ul. Sokołowska domy jednoro-

dzinne i bloki nr 124, 156, 158, 163, 
ul. Nowy Świat 1, 2

21 stycznia (sobota) 9.00 ul. Nowy Świat 3, 4, 5, 6
23 stycznia  

(poniedziałek) 
9.00 ul. Północna, Tuwima, Żeromskiego
16.00 ul. Nowy Świat 7, 8, 9, 11

Rodziny i osoby, które nie mogą przyjąć księdza w wyznaczonym ter-
minie mogą uczynić to dnia 25 stycznia, od godz. 16.00 lub 28 stycznia, od 
godz. 9.00 lub w innym terminie po uzgodnieniu z duszpasterzem. 

Zmiany w planie wizyty duszpasterskiej:
Blok przy ul. Chrobrego 19
Termin dodatkowy 25 stycznia, od godz. 16.00

Blok przy ul. Chrobrego 21 
Blok przy ul. Mieszka I 26 26 stycznia, od godz. 16.00

Blok przy ul. Mieszka I 14
Blok przy ul. Nowy Świat 17 27 stycznia, od godz. 16.00

Termin dodatkowy 28 stycznia, od godz. 9.00

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.

Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy 
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. Miło-
sierdzia 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

Dzień Judaizmu
XXVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzo-

ny 17 stycznia 2023 roku pod hasłem „Przejście Pana: Dziś wychodzicie” 
 (Wj 13,14). Centralne obchody odbędą się w Siedlcach. Zaplanowano bo-
gaty program wydarzeń kulturalno-religijnych. Gościem specjalnym będzie 
izraelski rabin Boaz Pash.

Gospodarz wydarzenia biskup siedlecki Kazimierz Gurda zwrócił uwa-
gę na miejsce kolejnych obchodów Dnia Judaizmu. Tereny diecezji niemal 
od XVIII wieku aż do czasu II Wojny Światowej były światowym centrum 
rozkwitu chasydyzmu, ruchu, którego celem była odnowa religijności wy-
znawców judaizmu.

Uroczystości 17 stycznia rozpocznie wspólna modlitwa w centrum Sie-
dlec, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się synagoga, spalona przez 
Niemców w 1939 roku. Następnie w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Siedleckiej odbędzie się sesja poświęcona historii judaizmu na zie-
mi siedleckiej. Podjęty zostanie również temat Holokaustu na okupowa-
nych przez Niemców wschodnich terenach Polski. Trzecim tematem będą 
obecnie realizowane projekty dotyczące kultury żydowskiej. Do wzięcia 
udziału w panelach naukowych poświęconych przeszłości i przyszłości re-
lacji polsko-żydowskich będzie zaproszona młodzież ze szkół średnich i uni-
wersytetów.

Gościem drugiej części obchodów będzie rabin Boaz Pash z Izraela, który 
poprowadzi wykłady na temat interpretacji Starego Testamentu. Będzie on 
skierowany do katechetów, osób prowadzących parafialne kręgi biblijne 
oraz Lectio Divina.

Na zakończenie Dnia Judaizmu w siedleckiej katedrze odbędzie się mię-
dzyreligijna celebracja Słowa Bożego, którą poprowadzi przewodniczący 
Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem abp Grze-
gorz Ryś.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa judaików pochodzących z Mu-
zeum Diecezjalnego w Siedlcach, Muzeum Parafialnego w Kocku oraz ze 
zbiorów prywatnych.

Obchody Dnia Judaizmu organizuje Komitet Episkopatu Polski do spraw 
Dialogu z Judaizmem. Co roku przygotowuje je inna polska diecezja. Usta-
nowiony przez Episkopat Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkry-
waniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa.

Obchody XXVI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce objął ho-
norowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądec-
ki, przewodniczący KEP.

Źródło: www.episkopat.pl/17-stycznia-2023-r-xxvi-dzien-judaizmu-w-kosciele-katolickim-w-polsce/
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BALLADA O JAMNIKU

 – W grząskich trzcinach i szuwarach
kroczy jamnik w szarawarach,
szarpie kłącza oczeretu
i przytracza do beretu.
Ważkom pęki skrzypu wręcza,
traszkom suchych trzcin naręcza.
A gdy zmierzchać się zaczyna
z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna,
po czym znika w oczerecie
w szarawarach i berecie....
PYTANIE O CZŁOWIEKA
Mała stonoga mądrala pyta swojego tatę:
 – Tato, kto to jest człowiek?
 – Człowiek to jest takie stworzenie co ma o 98 
nóg mniej niż my.
MAJERANEK
W ostatnim dniu ferii mama wysyła synka do 
sklepu:
– Skocz do „Biedry” i kup jedno małe opakowa-
nie majeranku. Zapamiętaj: majeranek!
Po drodze nazwa wywietrzała chłopako-
wi z głowy. Próbując sobie przypomnieć i pyta 
panią wykładającą towary na półkę:
– Proszę pani, w którym miejscu znajdę cyjanek?
– W naszym markecie takiego asortymentu 
nie mamy. Ale, chłopcze, do czego jest ci to po-
trzebne?
– Mama gotuje dla taty ulubioną przez niego 
fasolkę i prosiła, żeby kupić!
SUCHAR O MAGIKU
 – Jaki jest magik kiedy straci magię?
 – Rozczarowany.

(opr. xHD)

Macie jeszcze misję do spełnienia, macie jeszcze wiele do ofiarowania. 
(św. Jan Paweł II)

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci (21.01) i Dzień Dziadka 

(22.01) to dobra okazja, by przypomnieć so-
bie o ludziach starszych żyjących obok nas. Dzi-
siaj, dzięki postępom medycyny oraz lepszym 
warunkom społecznym i ekonomicznym ludzie 
żyją znacznie dłużej. W konsekwencji wzrasta 
także liczba ludzi starszych. Człowiek nie jest 
gotowy na starość, na własną starość, również 
na opiekowanie się starym rodzicem. Często 
młodzi ludzie są bezradni, ponieważ nie rozu-
mieją starości, wynikającej z niej innej dyna-
miki życia i innego reagowania na wiele spraw. 
Dlatego powinniśmy więcej mówić, bardziej 
akceptować i cenić starość, a nie spychać jej na 
margines społeczeństwa. 

Człowiek na każdym etapie życia, a może 
szczególnie „w jesieni życia” potrzebuje prze-
wodnika. Takim właśnie drogowskazem dla osób 
starszych powinien być święty Jan Paweł II. 

W napisanym 1 października 1999 roku Li-
ście do osób w podeszłym wieku, Papież utoż-
samiając się z osobami posuniętymi w latach 
ukazuje sens i głębię starości. Seniorów nawo-
łuje do działania, do wolontariatu, do ciągłego 
rozwoju, ale młodszemu pokoleniu nakazuje 
czcić ludzi starszych. A co oznacza dziś czczenie 
ludzi starszych? „Czcić ludzi starszych to spełniać 
wobec nich trojaką powinność: akceptować ich 
obecność, pomagać im, doceniać ich zalety”. 
Akceptować obecność także schorowanego, nie-
poradnego, trzęsącego się człowieka, nie uda-
wać, że go nie widzimy. Doceniać zalety osób 
starszych, czyli korzystać z ich wiedzy i mądrości 
życiowej, rozmawiać z nimi, być razem ze sobą. 
Nie odtrącać ich, nie lekceważyć: „Co ty mi mo-
żesz babciu/dziadku powiedzieć, czego ja nie 
znajdę w Internecie?”. Pokazujmy młodemu 

człowiekowi, że świat ludzi starszych nie jest 
tak odległy i niedzisiejszy, by nie mieli mu nic 
do zaoferowania, a wręcz przeciwnie, że warto 
zwolnić i posłuchać. 

Święty Jan Paweł II zwrócił się również do 
ludzi starszych w adhortacji apostolskiej Chri-
stifideles laici, przypominając im:

Nie jesteście i nie powinniście uważać się za 
ludzi żyjących na marginesie Kościoła, bierny ele-
ment świata, który żyje w zbyt szybkim tempie, 
ale za czynne podmioty przeżywające płodny pod 
względem duchowym i ludzkim etap ludzkiego 
życia. Macie jeszcze misję do spełnienia, macie 
jeszcze wiele do ofiarowania. Wedle Bożego pla-
nu każda ludzka istota jest życiem, które stale 
wzrasta, począwszy od pierwszej iskierki istnie-
nia, aż do ostatniego tchnienia. (AZ)

Życzymy drogim Babciom i Dziadkom 
oraz wszystkim osobom w podeszłym 
wieku, abyście pogodnie przeżywali lata, 
które Pan Bóg przeznaczył każdemu  
z was, abyście mimo ograniczeń wieku 
bardzo wysoko cenili sobie życie i umieli 
się nim cieszyć, dziękując za to Bogu!

Liga ministrancka
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ARGUMENTACJA
Córka rozmawia z mamą:
 – Wiesz, mamo, dziewczyny w klasie dziś 
strasznie na mnie nakrzyczały!
 – Dlaczego?
 – Bo powiedziałam im, że papierosy elektro-
niczne tak samo szkodzą jak zwykłe.

7 stycznia 5 ministrantów z naszej para-
fii pojechało do Włodawy na mecz. Chłop-
cy wygrali i awansowali do rozgrywek na 
poziomie diecezjalnym. Gratulujemy!

Piotr, lat 18: Wyjazd do Włodawy był 
moim drugim wyjazdem na mecze piłkarskiej 
ligi ministrantów i oba te wyjazdy oceniam bar-
dzo pozytywnie, nie tylko ze 
względu na wynik, lecz także 
na super atmosferę i organiza-
cje, która była tam na wysokim 
poziomie. Rozegraliśmy dwu-
mecz z ministrantami z Włoda-
wy. Oba te mecze wygraliśmy 
(1:0) oraz (4:1). Po meczach 
nikt nie pomyślał o odejściu, 
tylko zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie i graliśmy w piłkę 
jeszcze parę ładnych minut. 
Następnie udaliśmy się do 
klasztoru na pyszny poczęstu-
nek, gdzie gospodarze zamó-

wili pizzę, po obiedzie zwiedziliśmy klasztor, 
który robił wrażenie wizerunkowo, jak i również 
przez historie. Cały wyjazd oceniam perfekcyj-
nie, z niecierpliwością czekamy na kolejnego 
rywala i ponownie chcemy się z kimś zmie-
rzyć i miło spędzić czas, serdeczne polecam i za-
praszam na ministranta i na piłkę!


