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MYŚL TYGODNIA

Usłyszeliśmy w dzisiejszej
Ewangelii coś niewiarygodnego,
a mianowicie, że „Jezus pełen
Ducha Świętego, powrócił znad
Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie
był kuszony przez diabła” (por.
Łk 4,1-13).

W CZASIE WIELKIEGO POSTU
Czas Wielkiego Postu jest
nam bardzo potrzebny. Skłania
on nas do tego,
abyśmy inaczej
spojrzeli na nasze życie, a
przede wszystkim na nasz
grzech. Jest on
podobny
do
smrodu roztaczającego się wokół nas, do którego my możemy się przyzwyczaić, ale niestety ci, którzy żyją obok nas mają
problem, bo nie da się z nami wytrzymać. Trzeba więc
coś zrobić z naszymi nałogami, złymi przyzwyczajeniami, uporem, gadulstwem i całym katalogiem grzechów, nad wyeliminowaniem których nie chcieliśmy do
tej pory pracować, ignorując Bożą Łaskę. Pomogą nam
w tym rekolekcje, podjęcie zobowiązań wielkopostnych, udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej.
Skorzystajmy z tego świętego czasu.

okresu z tajemnicą Eucharystii. Gorzkie Żale nie mogą
być sprawowane w łączności ze Mszą św. Za udział
w Gorzkich Żalach można we wszystkich kościołach
w Polsce uzyskać raz w tygodniu, w okresie Wielkiego
Postu, odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Na Nabożeństwo Gorzkich Żali zapraszamy do
naszego Sanktuarium w każdą niedzielę o godzinie
17.30.

WIELKOPOSTNA MSZA ŚW.

W czasie Wielkiego Postu podczas Mszy Św. przed
Ewangelią, zamiast „Alleluja”, śpiewa się „Chwała Tobie, Królu wieków” lub „Chwała Tobie, Słowo Boże”.
Czytania podczas Mszy Św. na dni powszednie są
każdego roku takie same, natomiast niedzielne mają
cykl zmienny, a więc obecnie są z Roku „C” z II tomu
Lekcjonarza mszalnego. Również ci, którzy modlą się
słowami Brewiarza, pamiętają, że od Środy Popielcowej korzystamy z II tomu Liturgii Godzin.

NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA

DROGA KRZYŻOWA

Pokusa stanowi okazję do
podjęcia decyzji: kogo wybieram, komu zaufam, komu powierzę swoje życie. Nie jesteśmy
zdani na pastwę złego ducha ma on nad nami tylko tyle władzy, ile mu jej udzielimy. Kusi
nas, roztacza przed nami iluzje
szczęścia i radości; jednak decyzja, czy go usłuchamy, należy
do nas. Dzisiejsze czytania to
Dobra Nowina o tym, że jesteśmy na drodze zbawienia i że
„wzywając imienia Pańskiego”,
podejmując decyzję wiary, zaufania Bogu, możemy przezwyciężyć pokusy podsuwane nam
przez Złego.

Droga krzyżowa – to symboliczne odtworzenie drogi
Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenie Go do grobu.
Tradycja udziału w Drodze Krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją Ojcowie
Franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię
śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono
w XVII wieku. W kościołach Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach, płaskorzeźbach lub rzeźbach
rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń
z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą
symbolikę, pozwalającą na rozważenie tego, czym jest
prawda, miłość itp. Jan Paweł II odprawiał drogę krzyżową w każdy piątek przez cały rok i codziennie
w Wielkim Poście. Stacje Drogi Krzyżowej dla naszego
kościoła zaprojektował salezjanin ks. Tadeusz Furdyna.
Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w
czwartki (dzieci i młodzież szkolna o godzinie
17.15) i w piątki (dorośli o godzinie 17.00).

GORZKIE ŻALE

Gorzkie Żale należą do tradycyjnych nabożeństw
okresu Wielkiego Postu i są rozważaniem Męki Pana,
podjętej dla naszego zbawienia. Pomagają one nam
zbliżyć się do tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa.
Fragmenty Pisma św., jakie słyszymy przy różnych
okazjach w Wielkim Poście, a szczególnie w Gorzkich
Żalach oraz głoszone rozważanie Męki Pańskiej, pogłębione treściowo pełniej ukazują powiązanie tego

Narodowy Dzień Życia to święto, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27
sierpnia 2004 roku. Idea tego dnia nawiązuje nazwą i
datą do Światowego Dnia Świętości Życia, obchodzonego corocznie 25 marca, a zainicjowanego przez Ojca
Św. Jana Pawła II. Ogłoszenie Narodowego Dnia Życia
ma służyć pobudzeniu refleksji moralnej nad powszechną odpowiedzialnością za ochronę życia, a
także za przypadki jego lekceważenia, lub niszczenia.
W latach ubiegłych obchody tego dnia były wyznaczane na 24 marca i odbywały się pod hasłem:
2005 rok: „Dom pełen skarbów” - o rodzinach wielodzietnych.
2006 rok: „Rola ojca - rola życia”
2007 rok: „Razem na zawsze”.
2008 rok: „Jestem mamą, to moja kariera”.
2009 rok: „Stawiam na rodzinę.
W roku 2010 temat będzie brzmiał „Dziadki - dziatkom” i będzie dotyczył pielęgnacji więzi międzypokoleniowych.
Obchodom tego dnia (środa 25 marca) w naszym
Sanktuarium chcemy w tym roku nadać szczególny
charakter. O postępie przygotowań będziemy informowali na bieżąco.
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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 św.

Poniedziałek – 22 lutego 2010 r.
Święto Katedry Św. Piotra Apostoła
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Paweł, z-ca ks. Michał
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

6.30 1. + Feliksa Makaruka, Mariannę i Józefa Gruda, of. Janina Gruda
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Janinę Dmowską, zm. Teściów oraz zm. z Rodzin Tomczyńskich i Dmowskich, of. p. Tomczyńska
3. Dziękczynna w 50 r. urodzin Adama, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia, of.
Żona z Dziećmi
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska
2. + Stanisławę Bernacką, of. Przyjaciele
3. + Wiesława (w 16 r.) i Barbarę oraz zm. Rodziców, of. Jolanta Lipińska

4. + Dariusza, Ryszarda, Franciszkę, Edwarda oraz zm. Rodziców
Mariannę i Czesława, of. Jadwiga Zieniuk
5. + Bolesława, Mariannę i Stefana oraz zm. z Rodzin Czerskich i
Jasińskich, of. Zofia Czerska
19.00 Katecheza Neokatechumenalna

Wtorek – 23 lutego
Wspomnienie Św. Polikarpa Biskupa i Męczennika
Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

6.30 1. + Antoniego (w 100 r. urodzin), of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Halinę Igielską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. Dziękczynna w 33 r. urodzin syna Mariusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze życie, of.
Henryka Majek

4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Dary Ducha
Świętego, opiekę N.M.P i św. Józefa, of. Rodzice i Dziadkowie
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska

2. + Stanisławę, Władysławę, Kazimierza, Adama i Alinę
3. + Barbarę (w 31 r.), of. Janina Buczyńska
4. Dziękczynna w intencji Andrzeja, z prośbą o opiekę św. Józefa i
Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Żona
Środa – 24 lutego
Jon 3,1-10; Łk 11,29-32

6.30 1. + Mariannę Kryńską (w 12 r.), Stanisława, Kazimierza, Mariana,
Adama i Pawła, of. Marianna Kryńska
2. O pomyślny przebieg operacji, zdrowie i potrzebne łaski dla Syna
Tomasza na dalsze lata życia, of. Teresa Zachariasz
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Antoniego, Anielę, Jadwigę i Henryka, of. Maria Chromińska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)

18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska
2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo
3. + Macieja oraz Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. Mirosława Stachowicz

4. + Eugenię Wolgiemut (w 16 r.), of. Córka
Nabożeństwo do św. Józefa
19.00 Katecheza Neokatechumenalna

Czwartek – 25 lutego
Dzień Obrońców Życia
Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12

6.30 1. + Cezarego (z racji imienin), zm. z Rodzin Wysokińskich, of. Córka

2. Dziękczynna w 60 r. urodzin Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i Matki Bożej na dalsze lata życia, of.
Żona z Dziećmi

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Rodziców Zofię i Stanisława, of. Syn
3. + Mirosława Pałkę (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi
17.15 Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży szkolnej

18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska
2. + Mariana i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina
3. O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św. dla Ojca Świętego,
Biskupów i Kapłanów (szczególnie z naszej Parafii), of. p. Borutowie
4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Artura i Marleny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Joanny, of. Mama
Nabożeństwo NMP Nieustającej Pomocy i Różaniec pod przewodnictwem
członków Dzieła Duchowej Adopcji
19.00 Wieczór Chwały (Akademicka Grupa Ewangelizacyjna)

Piątek – 26 lutego
Ez 18,21-28; Mt 5,20-26

6.30 1. + Stanisławę (w 4 r.), of. Danuta Doroszenko
2. + Michała Manulik, of. Żono z Dziećmi
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Mariannę Soszyńską (w 7 r.), of. Rodzina
3. + Bronisława Skuzińskiego, of. Jadwiga Piekut
10.00 - 12.00 Spotkanie ewangelizacyjne połączone z religijnym koncertem
hip-hopowym grupy Full Power Spirit (organizator: Akademicka Grupa
Ewangelizacyjna)

15.00 Próba Zespołu Światełko
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.00 Droga Krzyżowa

18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej
1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska
2. + Zbigniewa Kupińskiego (w 4 r.), of. Żona z Dziećmi
3. + Stanisława (w 21 r.) i Janinę, of. Barbara Kołodziejczyk
4. Dziękczynna w 13 r. urodzin Joanny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i Dary Ducha Św., of. Mama
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM
19.00 Próba Chóru Lilia

Sobota – 27 lutego
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia.
Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48

6.30 1. + Jana, Mariannę, Józefę i Andrzeja, of. Janina Smoleńska
2. + Rodziców: Albinę i Marcina oraz wszystkich zm. z Rodziny Solniców, of. Jadwiga Piekut
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Józefę i Lucjana Terlikowskich, of. p. Terlikowska
3. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla
Romana i całej Rodziny, of. Rodzina
11.00 Próba Zespołu Światełko
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska
2. + Stanisława Marciszewskiego (w 1 r.), of. Syn Waldemar

3. Dziękczynna w 45 r. ślubu Anny i Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Joanny, of. Małżonkowie
4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa Firasiewicz oraz
w 10 r. ślubu Katarzyny i Łukasza Prachnio, of. Mama
19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii

Druga Niedziela Wielkiego Postu - 28 lutego
Wspomnienie Św. Romana, Opata.
Niedziela pomocy Kościołowi w świecie „Ad Gentes”.
W całej Polsce zbiórka do puszek na ten cel.
Słowo Boże głosi ks. Jarosław Sutryk
Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28-36

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00 1. + Zofię i Romana Marchel oraz Zofię Świętoń, of. Wychowanka
2. + Stanisława Jurek (w 25 r.) i Juliannę, of. Rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Anielę Szkup (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Romana (z racji imienin), Henrykę i Kazimierza, zm. Rodziców i
Dziadków z Rodzin Guzków i Myszków, of. Zdzisława Myszka
10.00 1. Dziękczynna w 4 r. urodzin Julii i Mai, z prośbą o zdrowie, dary
Ducha Św. i opiekę Św. Józefa, of. Dziadkowie p. Wilamowscy
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2. Dziękczynny za 90 lat życia Kazimiery, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę św. Rodziny na dalsze lata, of. Dzieci
11.30 1. Dziękczynna w 16 r. urodzin Michała, z prośbą o Dary Ducha Św.,
opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Mama
2. Dziękczynna w 10 r. urodzin Dawida i w 5 r. urodzin Kingi, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice
3. Dziękczynna w 20 r. ślubu małżonków Małgorzaty i Jarosława, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Rodziny
na dalsze lata wspólnego życia, of. Dzieci
12.45 1. Za Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Paweł, z-ca ks. Michał

16.30 Liturgia Domowego Kościoła
1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska
17.30 Gorzkie Żale

18.00 1. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla
19.00 Modlitwa Różańcowa i przez wstawiennictwo Św. Joanny, zakończone ucałowanie Relikwii oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu

PAPIESKIE ORĘDZIE
Ojciec Św. Benedykt XVII wydał Orędzie na Wielki Post 2010
r., którego myślą przewodnia są
słowa: «Jawną się stała sprawiedliwość Boża (...) przez wiarę w Jezusa Chrystusa» (Rz 3, 21-22).
Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku przy okazji Wielkiego Postu Kościół zachęca nas do
szczeRego przeanalizowania własnego życia w świetle wskazań Ewangelii. W tym roku pragnę wam przedstawić
parę refleksji, dotyczących rozległego zagadnienia sprawiedliwości, obierając za
punkt wyjścia słowa św. Pawła: «Jawną się stała sprawiedliwość Boża (...) przez
wiarę w Jezusa Chrystusa» (Rz 3, 21-22).
Sprawiedliwość: «dare cuique suum»
Najpierw poświęcę trochę miejsca znaczeniu pojęcia «sprawiedliwość», które
w języku ogółu jest tożsame z wymogiem, by «dać każdemu to, co mu się należy
– «dare cuique suum», zgodnie ze słynną formułą Ulpiana, rzymskiego prawnika
z III w. W rzeczywistości jednak ta klasyczna definicja nie precyzuje, czym jest
owo «suum», które należy każdemu zapewnić. To, czego człowiek najbardziej
potrzebuje, nie może być zagwarantowane przez prawo. By mógł on cieszyć się
pełnią życia, potrzebuje czegoś głębszego, co może mu być dane tylko darmo;
moglibyśmy powiedzieć, że człowiek żyje miłością, którą może mu dać jedynie
Bóg, bo stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Z pewnością przydatne są i
konieczne dobra materialne - Jezus sam zresztą uzdrawiał chorych, karmił tłumy,
które za Nim chodziły, i niewątpliwie potępia obojętność, która również dziś skazuje setki milionów istot ludzkich na śmierć z powodu braku żywności, wody i lekarstw - jednak sprawiedliwość «w rozdzielaniu» nie daje człowiekowi całego
należnego mu «suum». Tak jak chleba i bardziej niż chleba potrzebuje on bowiem Boga. Św. Augustyn pisze: Skoro «sprawiedliwość jest cnotą, która każdemu przyznaje to, co mu się należy (...) nie jest sprawiedliwością ludzką ta,
która odbiera człowieka prawdziwemu Bogu» (De civitate Dei, XIX, 21).
Skąd bierze się niesprawiedliwość?
Ewangelista Marek przytacza następujące słowa Jezusa, które się odnoszą
do toczącej się wówczas dysputy na temat tego, co jest czyste, a co nieczyste:
«Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym (...). Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli» (Mk 7, 15. 20-21). Abstrahując od kwestii ściśle związanej z
żywnością, możemy dostrzec w reakcji faryzeuszy stałą pokusę człowieka, żeby
upatrywać źródła zła w przyczynach zewnętrznych. W wielu współczesnych ideologiach, jak dobrze popatrzeć, występuje ta przesłanka: skoro niesprawiedliwość pochodzi «z zewnątrz», to aby zapanowała sprawiedliwość, wystarczy
usunąć zewnętrzne przyczyny, które uniemożliwiają jej urzeczywistnienie. Ten
sposób myślenia - napomina Jezus - jest naiwny i krótkowzroczny. Niesprawiedliwość, owoc zła, nie ma jedynie zewnętrznych korzeni; rodzi się ona w sercu
człowieka, w którym tkwią zalążki tajemniczej zmowy ze złem. Psalmista z goryczą uznaje: «Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie
matka» (Ps 51 [50], 7). Tak, człowieka osłabia wewnętrzna siła, która ogranicza
jego zdolność do komunii z drugim człowiekiem. Z natury swojej otwarty na swobodną wymianę z innymi, czuje, że dziwna siła ciążenia popycha go do zamknięcia się w sobie, do wybicia się «ponad» innych i «przeciw» innym: jest to egoizm,
konsekwencja grzechu pierworodnego. Adam i Ewa, zwiedzeń kłamstwem Szatana, gdy wbrew Bożemu przykazaniu sięgnęli po tajemniczy owoc, zastąpili lo-
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gikę ufności w Miłość logiką opartą na podejrzliwości i rywalizacji; logikę tego, kto
przyjmuje, ufnie oczekuje na coś od Drugiego – logiką tego, kto niecierpliwie zagarnia i postępuje według własnego uznania (por. Rdz 3, 1-6), co w rezultacie
napełniło ich niepokojem i niepewnością. W jaki sposób człowiek może uwolnić
się od tej egoistycznej skłonności i otworzyć na miłość?
Sprawiedliwość i sedaqah
Mądrość Izraela oparta jest na głębokim związku między wiarą w Boga, który
«podnosi nędzarza z prochu» (Ps 113 [112], 7), a sprawiedliwością względem
bliźniego. Wyraża to dobrze sedaqah – słowo, którym w języku hebrajskim określa się cnotę sprawiedliwości. Sedaqah oznacza bowiem, z jednej strony, pełną
akceptację woli Boga Izraela; z drugiej - sprawiedliwość względem bliźniego
(por. Wj 20, 12-17), zwłaszcza ubogiego, przybysza, sieroty i wdowy (por. Pwt
10, 18-19). Obydwa te znaczenia są jednakże ze sobą powiązane, bowiem dla
Izraelity dawanie ubogiemu to nic innego jak należne odwzajemnienie się Bogu,
który ulitował się nad nędzą swojego ludu. Nie przypadkiem Mojżesz otrzymuje
tablice z Prawem na górze Synaj po przejściu przez Morze Czerwone. Oznacza
to, że przestrzeganie Prawa opiera się na wierze w Boga, który pierwszy «wysłuchał skargi» swego ludu i «zstąpił, aby go wyrwać z rąk Egiptu» (por. Wj 3, 8).
Bóg słucha głosu nędzarza, a w zamian chce, by Go słuchano: domaga się
sprawiedliwości względem ubogiego (por. Syr 4, 4-5. 8-9), przybysza (por. Wj
22, 20), niewolnika (por. Pwt 15, 12-18). Toteż aby żyć w sprawiedliwości, trzeba
wyzbyć się złudzenia, że jest się samowystarczalnym, wyjść z głębokiego stanu
zamknięcia, który jest źródłem niesprawiedliwości. Innymi słowy, konieczne jest
«wyjście» w sensie głębszym niż to, którego Bóg dokonał przez Mojżesza - wyzwolenie serca, którego sama litera Prawa nie jest w stanie urzeczywistnić. Czy zatem człowiek może mieć nadzieję na sprawiedliwość?
Chrystus, sprawiedliwość Boga
Orędzie chrześcijańskie jest pozytywną odpowiedzią na ludzkie pragnienie
sprawiedliwości, jak stwierdza apostoł Paweł w Liście do Rzymian: «teraz jawną
się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa (...) przez wiarę w Jezusa
Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia za
darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to
ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi» (3, 2125).
Jaka jest zatem sprawiedliwość Chrystusa? Jest to przede wszystkim sprawiedliwość pochodząca od łaski, według której to nie człowiek naprawia, uzdrawia samego siebie i innych. Fakt, że «przebłaganie» dokonuje się «mocą krwi»
Jezusa, oznacza, że to nie ofiary składane przez człowieka uwalniają go od ciężaru win, ale gest miłości Boga, który otwiera się aż do końca, tak dalece, że bierze na siebie «przekleństwo», należne człowiekowi, aby w zamian obdarzyć go
«błogosławieństwem», które należy się Bogu (por. Ga 3, 13-14). Natychmiast
rodzi to jednak obiekcję: co to za sprawiedliwość, gdy sprawiedliwy umiera za
winnego, a winowajca otrzymuje w zamian błogosławieństwo, które należy się
sprawiedliwemu? Czyż nie jest zatem tak, że każdy otrzymuje przeciwieństwo
tego, co «mu się należy»? W rzeczywistości to pokazuje Bożą sprawiedliwość,
głęboko różniącą się od sprawiedliwości ludzkiej. Bóg w swoim Synu zapłacił
cenę naszego wykupu, cenę naprawdę ogromną. W obliczu sprawiedliwości
krzyża człowiek może się buntować, gdyż uwidacznia ona jasno, że człowiek nie
jest istotą samowystarczalną, ale potrzebuje Drugiego, aby być w pełni sobą.
Nawrócić się do Chrystusa, wierzyć w Ewangelię oznacza w gruncie rzeczy właśnie to: wyzbyć się złudzenia samowystarczalności, aby uświadomić sobie i zaakceptować własny brak - brak innych i Boga, potrzebę Jego przebaczenia i
Jego przyjaźni.
Staje się zatem zrozumiałe, że wiara bynajmniej nie jest czymś naturalnym,
wygodnym, oczywistym: potrzeba pokory, by uznać, że potrzebuję Drugiego,
który uwolni mnie od tego, co moje, by dać mi darmo, «co mi się należy». Dokonuje się to zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eucharystii. Dzięki działaniu
Chrystusa możemy dostąpić «większej» sprawiedliwości, jaką jest sprawiedliwość miłości (por. Rz 13, 8-10), sprawiedliwość tego, kto w każdym przypadku
zawsze czuje się bardziej dłużnikiem niż wierzycielem, otrzymał bowiem więcej,
niż można się spodziewać.
Właśnie dzięki temu doświadczeniu chrześcijanin stara się przyczyniać do
kształtowania sprawiedliwych społeczności, w których wszyscy otrzymują to, co
konieczne, aby żyć na miarę własnej godności ludzkiej, i w których sprawiedliwość jest ożywiana przez miłość.
Drodzy bracia i siostry, uwieńczeniem Wielkiego Postu jest Triduum paschalne, podczas którego również w tym roku będziemy wysławiać sprawiedliwość Bożą, która jest pełnią miłości, daru i zbawienia. Oby ten czas pokuty był
dla każdego chrześcijanina czasem prawdziwego nawrócenia i intensywnego
zgłębiania tajemnicy Chrystusa, który przyszedł, by stało się zadość wszelkiej
sprawiedliwości. Z tymi uczuciami wszystkim udzielam z serca Apostolskiego
Błogosławieństwa.
Watykan, 30 października 2009 r.
Podpisany: Benedykt XVI, Papież
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Gdybyśmy, mając wiarę, całkowicie
zobaczyli duszę skalaną ciężkim grzechem, umarlibyśmy z przerażenia.

Św. Jan Maria Vianney (1786-1859)

DLA NARZECZONYCH
Wczoraj rozpoczęły się w naszej Parafii
wiosenne katechezy
dla Narzeczonych.
Katechezy będą w każdą sobotę (za wyjątkiem
Wielkiej Soboty) o godzinie 17.00 w sali obok
zakrystii. Serdecznie zapraszamy zarówno pary, które już mają w krótkiej perspektywie przyjęcie Sakramentu Małżeństwa, jak i pojedyncze
osoby, dla których perspektywa Małżeństwa
jest dalsza. Oto tematy kolejnych katechez:
Lp. Termin

2. 27.02
3. 06.03
4. 13.03
5. 20.03
6. 27.03
7. 10.04
8. 17.04
9. 24.04

Temat spotkania

Małżeństwo jest sakramentem.
Liturgia sakramentu małżeństwa.
Czynności prawno duszpasterskie. Treść przysięgi małżeńskiej.
Przeszkody w zawarciu małżeństwa.
Bóg Panem życia.
Rozwój życia poczętego - film.
Odpowiedzialne rodzicielstwo,
antykoncepcja i aborcja.
Konflikty zagrożeniem szczęścia i
świętości. Nałogi.
Dziecko w rodzinie - zasady katolickiego wychowania.
Rodzina. Sztuka harmonijnego
życia w rodzinie.

Z PARAFII I Z DIECEZJI
DO I KOMUNII ŚW.: Dziś (21 lutego) o go-

dzinie 12.45 kolejne spotkanie dla Dzieci
Pierwszokomunijnych i ich Rodziców. Dzieci
przynoszą ze sobą świece, które towarzyszyły
im podczas Chrztu Św.
BIERZMOWANI: Młodzież, przygotowującą
się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na cotygodniową Nowennę do Ducha
Św., która jest w każdą niedzielę o godzinie
16.00. Na spotkania przynosimy książeczki do
nabożeństwa i długopisy. Na dzisiejsze spotkanie (21 lutego o godzinie 16.00) Kandydaci zapraszają osoby, które będą Świadkami Bierzmowania. Na następne (28.02) należy zabrać
Przyrzeczenia Abstynenckie i Pismo Św.
W SPRAWIE LITURGII: W środę (24 lutego) w siedleckim Centrum Charytatywno-Duszpasterskim o godz. 14.00 będzie spotkanie
Diecezjalnej Rady Liturgicznej, która zajmuje
się poprawnością sprawowania Liturgii.
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY: Od środy
do soboty (od 24 do 27 lutego) w siedzibie
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Siedleckiej w Opolu Nowym będzie kolejna tura
rekolekcji kapłańskich dla księży pracujących w
województwie lubelskim, gdyż w bieżącym tygodniu trwają tam ferie zimowe.
DZIEŃ ŻYCIA: Wspólnota Obrońców Życia
zaprasza na modlitwę różańcową w czwartek

(25 lutego) po Mszy Św. wieczorowej.
WIECZÓR CHWAŁY: 25 lutego (w czwartek) o godz. 19.00, w sali wielofunkcyjnej KLO,
znów spotkamy się, aby oddać Panu chwałę,
uwielbić Go modlitwą i śpiewem, otworzyć
przed Nim serce i wypowiedzieć całą swoją miłość. Wszystkich, którzy zapragną doświadczyć
bliskości Boga i dzielić tę radość z nami serdecznie zapraszamy!
Akademicka Grupa Ewangelizacyjna

TURNIEJ: W piątek (27 lutego) rozpocznie

się w Rykach X Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Biskupa Zbigniewa
Kiernikowskiego. Pisaliśmy już o nim szczegółowo na łamach Opiekuna.
AD GENTES: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
powstało z inicjatywy Episkopatu Polski dnia 3
października 2005 r. Jest narzędziem pomocy
materialnej dla polskich misjonarzy na różnych
kontynentach. W przyszłą niedzielę (28.02) jest
dzień patronalny tego Dzieła, a dla nas będzie
kolejna okazja do pomocy misjom przez złożenie ofiar do puszek.
KU CZCI ŚW. JOANNY: W przyszłą niedzielę (28.02) wypada kolejne parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla. O godzinie
18.00 będzie Msza Św. w intencjach czcicieli
Św. Joanny, a po niej modlitwy i ucałowanie relikwii.

21 LUTEGO 2010 R.
- To przez tego magika z cyrku, który podczas
przedstawienia wyciągnął mi z nosa złotą monetę!
- I zostawił cię w takim stanie?
- On nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali
następnych monet i tak się stało!
KSIĄŻKA KUCHARSKA: Mąż zdenerwowany wpada do księgarni i sapiąc pyta sprzedawcę:
- Czy to pan sprzedawał wczoraj mojej żonie tę
książkę kucharską?
- Tak, a co się stało?
- Zaraz pan się dowie. Idziemy do mnie na
obiad - odpowiada ze zgrozą mąż.

NIE MÓGŁ:

Kopciuszek płacze. Przychodzi wróżka i pyta:
- Kopciuszku, czemu płaczesz?
- Bo nie mogę iść dziś na bal!
- A czemu nie możesz iść dziś na bal?
- Bo bal jest jutro!

MEDYKAMENT:

- Jakie jest lekarstwo na miłość od pierwszego
wejrzenia?
- Spojrzeć drugi raz.
ROBAL: Mama pyta Jasia:
- Czy jest coś gorszego od znalezienia robaka
w rozgryzionym jabłku?
- Tak, znalezienie połowy robaka.
NAJLEPSI: W parku na ławce siedzi młoda
atrakcyjna dziewczyna i czyta książkę. Dosiada
się do niej młody chłopak. Chce ją poderwać.
- Jaką książkę pani czyta?
- O miłości.
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
 Tegoroczna zima daje się nam mocno we - I jaka jest główna myśl tej książki?
znaki. Czy jednak rację mają pesymiści, którzy - Że najwierniej kochają Żydzi i Indianie.
mówią, że najgorsze dopiero przed nami? – - Pani pozwoli że się przedstawię. Nazywam się
Mojżesz Winnetou.
czytaj w raporcie „Echa”;
 „Prochem jesteś i w proch się obrócisz…”.
NA MANIFIE
O wielkopostnej symbolice, przeżywaniu Wielkiego Postu, postanowieniach oraz bezczelności zła
mówi w wywiadzie światowej sławy biblista – ks.
prof. Waldemar Chrostowski;
 Jakie tajemnice kryło życie s. Łucji dos Santos - najstarszej z trójki dzieci, którym w Fatmie
objawiła się Matka Boża? Siostra Łucja zmarła 5
lat temu w wieku 98 lat. Więcej w artykule „Przybrana córka Maryi”;
 Znamy już datę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Kiedy odbędzie się ta uroczystość, jak
będzie przebiegać i kto będzie jej przewodniczył
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
– czytaj w dziale „Polska i świat”. Zachęcamy do
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
lektury!
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,

CO PISZĄ W „ECHU” nr 7

tel. 025-6402828, fax 025-6320223
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:

CO LEPIEJ: Idzie robotnik i ciągnie łańcuch.
Przechodzi turysta i mówi:
- Człowieku, co tak ciągniecie ten łańcuch?
- A co mam go pchać?
BĘDZIE SZYBCIEJ: Idzie turysta w górach.
Spotyka bacę i pyta się:
- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę, bo
chcę zdążyć na pociąg o 10.40?
- A idźcie, a jak spotkacie mojego byczka, to i
na ten o 9.15 zdążycie.
POSZUKIWANIE MONETY: Jasio wraca ze
szkoły z pokrwawionym nosem:
- Co ci się stało? - pyta mama.

jozefsiedlce@wp.pl
www.jozef.siedlce.pl
Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120

Materiały przygotowali:
ks. Paweł Broński, ks. Henryk Drozd,
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Michał Mościcki,
s. Klaudia Pasicz
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria parafialna czynna
w dni powszednie od 16.00 do 17.30

