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MYŚL TYGODNIA  

 
     Czas zwykły, który mamy w Li-
turgii mówi o publicznej działalno-
ści Chrystusa. Gdy Jezus przema-
wiał, jego słuchacze z dzisiejszej 
Ewangelii zastanawiali się: „Co to 
jest? Nowa jakaś nauka z mocą. 
Nawet duchom nieczystym rozka-
zuje i są Mu posłuszne” (Mk 1,21-
28). 
     W Starym Testamencie lud Izra-
ela lękał się słuchać Boga na Ho-
rebie (tak nazywano Górę Synaj na 
której Mojżesz otrzymał od Boga 
dekalog), dlatego Bóg powołał 
proroków, aby głosili Jego słowo. 
W Nowym zaś On sam przemawia 
do ludzkich serc przez swego Sy-
na - Wcielone Słowo. Jest to „no-
wa nauka z mocą”, głoszona przez 
Tego, „który ma władzę”, niosąca 
światło i wolność uwięzionym 
w niewoli grzechu. Otwórzmy dziś 
na nią nasze serca, abyśmy mogli 
doświadczyć zbawienia od zła 
oraz nowego życia w wolności 
dzieci Bożych. 

 

MSZA ŚW. 
 Pyta ktoś: „A gdy 
się spóźnię na 
początek Mszy 
Św., to Msza jest 
ważna czy niewa-  
żna? No na przykład, gdy przyjdę dopiero na Ewangelię, 
to jest Msza święta ważna czy nieważna? A gdy przyjdę 
po Ewangelii?”. Ja nie rozumiem, co to znaczy „ważna”. 
Gdy przyjdziesz po Ewangelii, to znaczy - straciłeś całą je-
dną partię Mszy Św., cały blok, który się nazywa czyta-
niem Pisma Świętego. Mądrość, którą trzeba wynieść 
z kościoła na cały tydzień!  
     Msza święta składa się z dwóch części. Pierwszą z 
nich jest część synagogalna, w której jest czytane Pismo 
Święte Starego Testamentu i komentowane przez Jezusa 
w Ewangelii. Dzieje się tak, jak wtedy, przed dwoma tysią-
cami lat, kiedy Pan Jezus przychodził do synagogi, czytał 
Pismo Św. i komentował. Tak jest we Mszy Św. codzien-
nej. A jeszcze na dodatek w niedziele i święta komentarz 
ten jest poszerzony, przeważnie przez listy Św. Pawła, ale 
i Św. Piotra, Św. Jana, Św. Jakuba. A więc przez uczniów 
Jezusowych.  
     W klasztorach buddyjskich uczeń otrzymuje od mistrza 
czasem jedno zdanie do rozważania - na cały rok. Albo je-
dno polecenie: że ma - na przykład - ze źródła do świątyni 
przynosić w garści wodę. I tak, żeby ani kropla nie spadła. 
Cały rok. My otrzymujemy na cały tydzień w niedzielę tekst 
Pisma Św. Starego Testamentu, skomentowany przez Je-
zusa w Ewangelii świętej. Do tego jeszcze jest kazanie. 
„No te kazania” - słyszę, jak ktoś narzeka. Mnie się nie 
chce chodzić na Msze Św. niedzielne przez te kazania”. 
Ale my nie chodzimy na kazanie, my chodzimy na Mszę 
Św. A więc przede wszystkim na czytanie Pisma Św. Sta-
rego i Nowego Testamentu, a kazanie jest lepszym czy 
gorszym komentarzem. Stare polskie przysłowie mówi, że 
z najgorszego kazania każdy może wynieść jakąś myśl dla 
siebie pożyteczną. Tylko trzeba słuchać.  
     Byłem w jednej parafii wiejskiej, w której był taki zwy-
czaj, że gdy Kapłan zaczynał czytać Ewangelię i wygła-
szać kazanie, wtedy młodzi ludzie spod chóru wychodzili 
przed kościół: „na papirusa”. Ksiądz czytał Ewangelię, gło-
sił kazanie, a oni palili papierosa. Głośników na zewnątrz 
nie było, tak że mogli spokojnie wypalić papierosa, a na-
wet dwa.  
     My mamy wynieść w niedzielę z kościoła na cały ty-
dzień jakąś mądrość życiową, którą Bóg nam przekazuje 
za pośrednictwem Pisma Św. Powiedzmy jeszcze inaczej: 
my wynosimy Boga, który przychodzi do nas w Słowie. 
Bóg do nas przychodzi pod postacią słowa - więc przyjmu-
jmy Go z otwartymi rękami. Przygarnijmy na cały tydzień. 
Ktoś powie: „No, na szczęście, u nas nikt nie wychodzi na 
papierosa”. Odpowiadam: fizycznie nie, ale duchowo? Bo 
gdy pytam: „Co było w niedzielę na kazaniu? Jaka była 
Ewangelia?”, słyszę odpowiedź: „No, nie pamiętam”. 
A gdy pytam: „A co ksiądz mówił na kazaniu?”, podobnie: 
„Nie pamiętam”.     cdn.              Ks. Mieczysław Maliński 

 

Św. Ojciec Pio 
o Mszy Św. 

„Przez to, że kula ziems-
ka się obraca, na świecie 
nieustannie są odprawia-
ne Msze Św, które pod-
trzymują istnienie świata 
(ponieważ za tak strasz-
ne grzechy, jakich dopu-
szcza  się  ludzkość,  Pan 

Bóg mógłby już dawno ukarać świat). 

PORADNIA I SZKOŁA 

 
     W naszej parafii (w dolnej kondygnacji Kościoła) od 17 
stycznia br. rozpoczęła działanie Szkoła Rodzenia p.w. 
Św. Rodziny. Gratulujemy pierwszym parom małżeńskim, 
spodziewającym się narodzin dziecka, które już korzystają 
ze Szkoły. Szczegółowych informacji o możliwości udziału 
w zajęciach udzieli założycielka szkoły p. Marta Głódź pod 
numerem telefonu 604 686 056. Można je znaleźć także 
na stronie internetowej: http://www.szkolarodzenia-sie-
dlce.pl lub przez adres martaglodz@gmail.com 
     Wkrótce rozpocznie także działalność parafialna Pora-
dnia Rodzinna, która będzie niezwykle ważna dla par na-
rzeczeńskich, przygotowujących się do Sakramentu Mał-
żeństwa. Jesteśmy przekonani, że Szkoła i Poradnia ode-
grają ważną rolę w życiu małżeństw i rodzin naszej Parafii. 

CENACOLO 

 

   W przyszłą niedzielę (5 lutego) go-
ścić będziemy w naszej Parafii czło-
nków wspólnoty Cenacolo (czytaj: 
Czenakolo, po włosku znaczy: Wie-
czernik). Cenacolo to chrześcijańs-
kie stowarzyszenie, które przygarnia 
zagubionych i uzależnionych ludzi, 

chcących odnaleźć własną tożsamość, radość i sens ży-
cia. Na każdej Mszy św. chłopcy, dadzą świadectwo 
o swoich trudnych doświadczeniach związanych z uzależ-
nieniami od narkotyków, alkoholu i hazardu. Powiedzą 
o własnym życiu i drodze podnoszenia się z różnych upa-
dków i zmartwychwstania do nowego życia przez zaufanie 
Chrystusowi i Jego Matce Maryi. 
      Pod kościołem i w sali pod plebanią będą obecni rodzi-
ce dzieci z tej Wspólnoty, którzy chętnie podzielą się swoi-
mi doświadczeniami. Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych. Wspólnota żyje dzięki Bożej Opatrzności i z wyt-
worów własnych rąk, które będzie można obejrzeć i nabyć 
(dewocjonalia, książki, płyty CD). Zapraszamy. 

Danuta Koczkodaj 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
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 – 30 stycznia 2012  r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr  z-ca ks. Sławek 

Czyt.: 2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Ps 3,2-7; Łk 7,61; Mk 5,1-20 
6.30 1. 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: +  Hannę-Marię Łę-

czycką, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę i Jana-

Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Stefanię Głuszczak (w 7 r.), of. Wiesława Dębska 
 3. + Stanisława (z racji wspomnienia dnia urodzin) oraz za zm. 

Rodziców obu stron Rodziny, of. Żona 
Wtorek – 31 stycznia 2012  r. Wspomnienie Św. Jana Bosko, Ka-

płana; Czyt.: 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3; Ps 86,1-6; Mt 8,17; Mk 5,21-43 
6.30  
7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. + Jana Bieleckiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik) 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 1. + Anielę  (w 2 r.) i Ksawerego Szkup, of. Rodzina 
 2. + Filomenę (w 13 r.), Wacława, Sewerynę i Jana, of. Tadeusz 

Sroka 
 3.+ Mieczysława Zalewskiego (w 1 r. i z racji imienin) oraz zm. 

Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona i Dzieci 
Środa – 1 lutego 2012  r. 

Wspomnienie św. Brygidy, Dziewicy, 
Czyt.: 2 Sm 24,2.9-17; Ps 32,1-2.5-7; Dz 16,14b; Mk 6,1-6 

6.30   
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Zm. Rodziców i Rodzeństwo: Leokadię, Kazimierza, Stani-

sława, Krystynę, Czesława, Janinę, Barbarę, Jerzego zm. z Ro-
dzin Satyłów i Głowackich, of. Zdzisława Szczepanik 

 3. + Agnieszkę, Sabinę, Dominika i Janusza, of. Rodzina 
 4. + Stanisława Wawera (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. + Wacława (w 26 r.), Feliksę i Mieczysława, of. Jadwiga Ka-

ciniel 
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 2 lutego 2012  r. 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

Dzień Życia Konsekrowanego, w polskiej tradycji nazywane Świętem 
Matko Bożej Gromnicznej. Na początku każdej Mszy św. obrzęd pobło-
gosławienia „gromnic”. Ofiary składane dziś na tacę, w całym Koście-

le w Polsce, przeznaczone są na Zakony Kontemplacyjne. 
Czyt.: Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps 24,7-10; Łk 2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32) 

7.00  1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Mikołaja (w 36 r.), Janinę i Krystynę Karwowskich oraz 

Zygmunta i Aleksandrę Matyków, of. Rodzina 
 3. + Za zm. Rodzeństwo oraz Szwagra, of. Siostra 

8.30 1. + Stanisława Gizińskiego (w 18 r.), of. Córka  
 2. + Annę (w 24 r.), zm. z Rodzin Furgów, Małków, Kunów, zm. 

Dziadków i Pradziadków oraz Ks. Alfreda Hofmana, of. Halina 
i Krzysztof Iskra 

10.00 1. + Stanisława (w 21 r.) i Genowefę Wierzchowskich oraz Sta-
nisława i Annę Grochowskich, of. p. Grochowska 

 2. Dziękczynna w 90 r. urodzin Seweryny Kupa, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia, 
of. Rodzina  

15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 

16.30 1. W intencji kapłanów i osób życia konsekrowanego, o wier-
ność powołaniu, świętość życia i o dar nowych powołań do słu-
żby Bożej w Kościele, of. Apostolat Złotej Róży 

17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Stanisława (w 8 r.) i Janinę, of. Córka Zofia Supeł 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 3 lutego 2012  r. 
Wspomnienie Św. Błażeja, Biskupa i Męczennika, patrona chorujących 

na gardło oraz Św. Oskara, Biskupa. 
Czyt. Syr 47,2-11; Ps 18,31.47.50-51; 2 Tm 1,10b; Mk 6,14-29 

6.30  1. O szczęśliwe narodziny Dziecka Elizy, of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 3. + Mariannę Pyziołek (w 10 miesiąc), of. Mąż 
 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Oskara, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski w całym jego życiu, of. Rodzice 
Po Mszy Św. obrzęd błogosławieństwa chorujących na gardło ku czci 

Św. Błażeja 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Elżbietę Wróblewską (z racji dnia urodzin), of. Mama 
 3. W intencjach Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Świa-

tło-Życie i Grupy „JPII od Św. Józefa” 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 4 lutego 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. 

Dzień modlitw za cierpiących na choroby nowotworowe.  
Czyt.: 1 Krl 3,4-13; Ps 119,9-14; J 10,27; Mk 6,30-34 

6.30 1. Dziękczynna za dar życia Michaliny, z prośbą o potrzebne 
łaski dla niej i dla jej Rodziców, of. Mama Chrzestna 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 3. + Jana-Stanisława Skorupkę (w 4 r.), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się 

woli Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, of. Mama 

 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 
o uwolnienie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Pierwszosobotnie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Róża-
niec pod przewodnictwem KWC w intencji uwolnienia od uzależnień. 

17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik) 

18.00 1. + Halinę Żarską, of. Sąsiedzi  
 2. + Stanisławę (w 5 r.), Franciszka (w 29 r.) i Bogdana oraz 

zm. z Rodzin Marciszewskich i Księżopolskich, of. Córki 
Pierwszosobotnie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 lutego 2012  r. 
Wspomnienie św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy. I niedziela miesiąca. 
Czyt.: Job 7,1-4.6-7; Ps 147A,1-2.3-4.5-6; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
8.30 1. + Zdzisława (w 3 r.) i Elżbietę (w 31 r.) oraz zm. z Rodzin 

Stańczuków i Lewickich, of. Barbara Stańczuk 
 2. + Helenę (w 2 r.) i Stefana oraz zm. z Rodzin Czarnockich 

i Paprockich, of. Córki 
 3. Dziękczynna z racji urodzin Bernarda, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Św. Józefa i wypełnienie się woli Bożej 
w jego życiu przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Ma-
ryi, of. Mama 

10.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Adelę i Zygmunta Paszyńskich oraz Mariannę Rozbicką, 

of. Teresa Rozbicka 
 3.+ Stanisława (w 8 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny oraz 

Rodzeństwo: Stanisława (w 12 r.), Marię i Wacławę, of. Elżbie-
ta Skolimowska  
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 4. Dziękczynna w intencji Córki, z prośba o łaskę zdrowia i 

opiekę św. Józefa dla niej i jej Rodziny, of. Rodzice 
11.30 1. + Edmunda (w 12 r.) i Zofię (w 8 r.), of. Córki 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Eweliny, z prośbą o potrzebne 
łaski i Boże błogosławieństwo w jej dorosłym życiu, of. Rodzice 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Adoracja Najświętsz. Sakramentu i katecheza dla Kół Żywego Różańca  
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Adam 
16.30 1. + Amelię, Wacława i Witolda, of. Krystyna Łęczycka 
18.00 1. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława i Genowefę, 

zm. z Rodzin Skalskich, Woronowiczów i Preckajło oraz ks. 
Emila Kodyma, Ks. Alfreda Hofmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, 
of Alicja Wróblewska 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

ŻYCIE KONSEKROWANE 
W KOŚCIELE NASZYM DOMU 

List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2012 r. 
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! 
     Jak w każde święto Ofiarowania Pańskiego, tak i dziś kierujemy do Was 
słowo pasterskie w związku z przeżywanym Dniem Życia Konsekrowanego. 
Chcemy, aby nasze słowa dotarły do każdej i każdego z Was, bo choć życie 
konsekrowane nie jest drogą wspólną dla wszystkich chrześcijan, to stanowi 
ono szczególną formę życia chrześcijańskiego. Bez niego Kościół nie byłby w 
pełni sobą, a radykalizm powołania chrześcijańskiego nie byłby w pełni wi-
doczny. Również dziś Pan Bóg ożywia swój Kościół, obdarzając go wciąż no-
wymi osobami, które z zapałem i gorliwością wchodzą na drogę rad ewange-
licznych. Należą do nich siostry i bracia z zakonów oraz zgromadzeń kontem-
placyjnych i czynnych, członkinie i członkowie instytutów świeckich, jak rów-
nież osoby konsekrowane należące do stanu dziewic i stanu wdów.   
     Pomimo ludzkiej kruchości i potykania się o własne grzechy oraz mimo pię-
trzących się zewnętrznych trudności i problemów, po tej drodze wciąż ufnie 
kroczy tysiące kobiet i mężczyzn. Naszym pasterskim słowem chcemy wes-
przeć ich w tej wędrówce i prosić, by nie ulegali pokusie zniechęcenia ani 
sobą, ani światem, lecz aby całkowicie zawierzyli Temu, który ich powołał. 
Chcemy, wspólnie z Wami, Bracia i Siostry, ucieszyć się świadectwem ich ży-
cia konsekrowanego w Kościele, podziękować za wszelkie dobro, jakie – 
dzięki modlitwie i apostolskiej pracy – dokonuje się w Kościele oraz prosić 
wszystkich o gorącą modlitwę w ich intencji. Chcemy wreszcie, by nasze słowa 
dodały odwagi wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy, przynagleni palą-
cym pragnieniem bliskości Chrystusa, szczerze szukają najgłębszego sensu 
swojego życia i czują się pociągani ku większej doskonałości. Jeśli dotychcza-
sowe życie chrześcijańskie nie daje im pełnej satysfakcji, a  serce wciąż jest 
niespokojne, pragnąc czegoś więcej, to niech wiedzą, że ów niepokój jest naj-
prawdopodobniej wewnętrznym głosem samego Chrystusa. To On, patrząc na 
nich z miłością, zaprasza do szczególnej bliskości z sobą. Niech więc nie lę-
kają się słysząc słowa Jego wezwania, ale ufnie odpowiedzą na głos powoła-
nia i pójdą za Nim dokądkolwiek ich poprowadzi.  
Wspierajmy życie konsekrowane 
     Drodzy Bracia i Siostry, piszemy do Was w ten szczególny dzień również 
dlatego, że życie konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą całego Ko-
ścioła. Jeśli chcemy, by kolejne kobiety i kolejni mężczyźni wielkodusznie i cał-
kowicie powierzali się Panu Bogu i tylko w Nim składali całą swoją ufność, to – 
jako chrześcijanie – nie możemy ani ich samych, ani ich powołania zostawić 
bez modlitewnego, duchowego i materialnego wsparcia. Hasło obecnego roku 
duszpasterskiego przypomina nam, że Kościół jest naszym wspólnym domem. 
Wiemy, że nie ma domu bez współodpowiedzialności, bez wzajemnego 
wsparcia i pomocy wszystkich członków rodziny. Jak każde powołanie, rów-
nież powołanie do życia całkowicie poświęconego Bogu w zakonach i zgroma-
dzeniach, w instytutach świeckich czy w indywidualnych formach życia konse-
krowanego, wyrasta głównie z atmosfery domowego ciepła i rodzinnego 
wsparcia. Nikt nikogo nie może wyręczyć w przeżywaniu własnego powołania, 
ale pomoc i dobry przykład innych są w tym względzie nieocenione. Nie ina-
czej jest też z powołaniem do życia konsekrowanego. Wyrasta ono zarówno w 
atmosferze domu rodzinnego, jak i w domu, którym jest Kościół. Kształtuje się 
więc dzięki przykładowi tych, którzy ten Kościół tworzą i dojrzewa dzięki gorą-
cej modlitwie tych, którzy nie mogąc podejmować wielkich działań apostol-
skich, otulają Kościół ciepłym płaszczem modlitwy i serdeczności.  

Odnajdźmy siebie w scenie Ofiarowania 
     Fragment Ewangelii według św. Łukasza, odczytany w dzisiejszej liturgii, 
ukazuje nam scenę ofiarowania Jezusa w jerozolimskiej świątyni. Przez pry-
zmat tego wydarzenia możemy spojrzeć również na powołanie i życie konse-
krowane. W centrum uwagi znajduje się sam Pan Jezus. Ofiarowujący się Bo-
gu, przez ręce Maryi i Józefa, wyraża najgłębszą istotę i jest doskonałym wzo-
rem każdego powołania do życia radami ewangelicznymi. Wszyscy wstępujący 
na drogę życia konsekrowanego chcą naśladować Chrystusa i Jego całkowite 
oddanie się Bogu. Zachwyca ich bowiem miłość i wolność do jakiej uzdalnia 
bezgraniczne powierzenie się Bogu. Jak bardzo potrzeba nam osób, które za-
fascynują się Chrystusem do tego stopnia, że wobec perspektywy bliskości 
z Nim wszystko inne stanie się mało ważne! 
     W tej scenie obecni są również Rodzice. Para młodych małżonków przynosi 
do świątyni pierworodne Dziecko, aby ofiarować Je Bogu. Chociaż kochają Je 
najgoręcej jak potrafią, wiedzą, że nie należy Ono tylko do nich, lecz jest da-
rem Boga. Jak bardzo potrzeba nam dzisiaj takich rodziców, którzy - obdarza-
jąc swe dzieci czułą miłością - mają świadomość, że nie są one jedynie ich 
własnością, ale przede wszystkim należą do Boga. Jak bardzo potrzeba takich 
rodziców, którzy – będąc wierni miłości rodzicielskiej i pragnąc dobra dla swo-
ich dzieci – uczą je ofiarować swoje życie dla Boga i dla drugich, nawet jeśli 
pociąga to za sobą trudności i wyrzeczenia. Choć niekiedy sami rodzice mogą 
doświadczać bólu rozłąki, to jednak Boża miłość i opatrzność może być dla 
nich źródłem pokoju i radości.  
     W scenie ofiarowania jest obecny również prorok Symeon i podeszła w la-
tach wdowa, prorokini Anna. Choć oboje są boleśnie doświadczeni przez życie 
– czy to starością, czy wdowieństwem – nie zamykają się we własnym cierpie-
niu, nie gorzknieją w ciągłym narzekaniu, ale zadomowieni w świątyni, nie roz-
stają się z nią, „służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (por. Łk 
2,37). Jakże bardzo potrzeba nam dziś takiej wiernej i niewzruszonej modlitwy 
cierpiących i starszych zanoszonej w intencji osób konsekrowanych. Ileż to 
powołań kapłańskich i zakonnych wymodliły nasze babcie i dziadkowie! Jak 
wiele z tych powołań zawdzięczamy ofierze osób chorych i cierpiących! 
     Taki jest kontekst i tło sceny Ofiarowania Pańskiego. Taki jest też zazwy-
czaj kontekst i tło powołania do życia konsekrowanego. Oczywiście nie są to 
warunki absolutnie konieczne do tego, aby takie powołanie mogło zaistnieć. 
Pan Bóg jest całkowicie wolny i skoro „nawet z kamieni może wzbudzić synów 
Abrahama” (por. Mt 3,9), to również łaską powołania do życia konsekrowa-
nego może obdarzyć każdego. Tło ewangelicznej sceny ofiarowania Pana Je-
zusa uświadamia nam wszystkim, że choć łaska powołania jest niezależna od 
jakichkolwiek ludzkich wysiłków, to jednak zawsze i wszędzie, bez względu na 
nasze miejsce i funkcję w Kościele, możemy i powinniśmy z nią współpraco-
wać.  
Nie bójmy się ofiarować siebie! 
     Scena ofiarowania kończy się zdaniem: „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (por. Łk 2,40).  
Każdy człowiek – również Pan Jezus – dojrzewa, ofiarując siebie, oddając sie-
bie dla innych. Z drugiej jednak strony wiemy, że tylko dojrzałą osobę stać na 
całkowity dar z siebie. Życie konsekrowane nie jest dla osób idealnych i bez-
grzesznych, ale też nie jest dla samolubnych pięknoduchów i skoncentrowa-
nych na sobie egoistów. Życie konsekrowane jest dla ludzi kruchych, ale od-
ważnych, czyli takich, którzy świadomi własnej niedojrzałości, chcą się dojrza-
łości uczyć, odważnie dając siebie Panu Bogu i innym. Kościół, który jest na-
szym domem budują ci, którzy są twórczy w swoim powołaniu, są w stanie za-
pomnieć o sobie, są zdolni poświęcić swe życie i z radością ofiarować je in-
nym. Motywem odpowiedzi na Boże wezwanie nie jest poczucie obowiązku, 
poczucie niegodności czy winy, ale pragnienie, które rozpala serca powoła-
nych. Być powołanym do życia konsekrowanego, to znaczy mieć serce rozpa-
lone ogniem darmowej i niezasłużonej Bożej miłości.  
     Drodzy Bracia i Siostry, jeśli serce kogoś z Was goreje, niech tego ognia nie 
tłumi, ale niech z żarem w sercu naśladuje Chrystusa w Jego całkowitym od-
daniu się Bogu oraz pokornej i ofiarnej miłości wobec ludzi, niech ufnie wkro-
czy na drogę życia konsekrowanego. Z wdzięcznością za dar życia konsekro-
wanego w Kościele, polecamy Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce wszyst-
kie osoby konsekrowane w kraju, a także poza jego granicami, posługujące 
wśród Polonii, na misjach czy w bratnich Kościołach i raz jeszcze prosimy o 
gorącą modlitwę w ich intencji. Wszystkim też z serca błogosławimy. 
     Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 356. Zebraniu 
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu, w dniach 14-16 paź-
dziernika 2011 r. 

Za zgodność + Bp Wojciech Polak - Sekretarz Generalny KEP 
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KOLĘDA 
     Jutro rozpoczniemy drugą część Wizyty Du-
szpasterskiej. Porządek Kolędy po feriach zos-
tał uzupełniony dodaniem bloku nr 19 przy ul. 
Mieszka I: 
DATA  GODZ ULICA 

30.01 
ponie-
dzia-
łek 

9.00 ul. Mieszka I 22 (2 księży) 

15.30 
ul. Sokołowska 71, 

Sokołowska 87; Sokołowska 80; 
Sokołowska 84 (razem 4 księży) 

31.01 
wtorek 

9.00 
ul. Karowa i Strzalińska 

(1 ksiądz) i blok Mieszka I 19 

15.30 
ul. Chrobrego 1 (2 księży) 
i Chrobrego 8 (2 księży) 

1.02 
środa 

9.00 ul. Mieszka I 26 (2 księży) 

15.30 ul. Mieszka I 8 i Mieszka I 16 

2.02 
czwar-

tek 
15.30 ul. Chrobrego 11 (3 księży) 

3.02 
piątek 

15.30 
ul. Nowy Świat 1 (2 księży) 
i Nowy Świat 3 (2 księży) 

4.02 
sobota 

9.00 
ul. Nowy Świat 5 (2 księży) 
i Nowy Świat 7 (2 księży) 

15.30 
ul. Nowy Świat 2 (2 księży) oraz 
zgłoszone Rodziny, które wcze-
śniej nie mogły przyjąć kapłana.  

W PARAFII I W DIECEZJI 
CELEBRACJA. Ksiądz Biskup Ordynariusz 
zaprasza jutro (30.01) o godzinie 19.00 do kate-
dry siedleckiej na Celebrację Słowa Bożego. 
ZAPROSZENIE DO ŁUKOWA. Od jutro 
w Parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie 
w poniedziałki i czwartki o godz. 18.30 będą 
Katechezy Neokatechumenalne. 
WYZWOLENI. W pierwszą 
sobotę miesiąca po Mszy św. 
o godz. 7.00 i Nabożeństwie 
Pierwszosobotnim Diakonia 
Krucjaty Wyzwolenia Człowie-
ka zaprasza do wspólnej mod-
litwy różańcowej w intencji wy- 
zwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alko-
holizmu, hazardu i innych. Wszystkich, którym 
leży na sercu trzeźwość, dobro naszego narodu 
i naszych rodzin zapraszamy na tą modlitwę. 
Diakonia KWC 

KATECHEZY. W ostatnią sobotę lutego (25. 
02) rozpoczniemy w naszym kościele kolejny 
cykl ośmiu katechez dla narzeczonych. Będą 
one w soboty, w sali przy zakrystii o godzinie 
17.00. Katechezy takie odbywają się we wszys-
tkich parafiach siedleckich. Gdyby komuś z Na-
rzeczonych nie odpowiadał powyższy termin, 
może skorzystać z katechez w innej parafii. 
W naszej zakrystii na tablicy ogłoszeń jest 
szczegółowy rozkład katechez, które są głoszo-
ne w innych kościołach Siedlec. Drugi cykl kate-
chez dla narzeczonych w naszej Parafii rozpo-
cznie się w ostatnią niedzielę września br. 
     Natomiast katechezy dla Rodziców i Chrzes-
tnych, planujących chrzest swego dziecka 
w bieżącym roku rozpoczną się w pierwszą nie-
dzielę lutego (5.02) o godzinie 17.30. 

WENTYLACJA I AULA 

 

     Dobiegają końca prace przy 
montażu wentylacji rekuperacyj-
nej w ołtarzowej części kościoła. 
Zamontowane są już kanały, się-
gające stropu kościoła, przez 
które będzie zasysane zużyte 
powietrze, następnie przekazy-
wane do maszyny rekuperacyj-
nej w celu odzyskania ciepła i wy-
dalane na zewnątrz. Przez inny 
wlot będzie zasysane świeże po-
wietrze i po ogrzaniu przez reku-
perator będzie wyrzucane w pre-
zbiterium. Po zakończeniu tych 
prac i uruchomieniu urządzeń re-
kuperacyjnych w lewej części 
kościoła,  zajmiemy  się  monta- 

żem wentylacji w prawej stronie naszej świątyni. 

 
     Dobiegają także końca prace przy remoncie 
Auli w północno-zachodniej części podziemia ko-
ścioła. Została położona nowa posadzka i gładź  

 
na ścianach, wymieniono okna na energooszczę-
dne. Oczekujemy na montaż drzwi i zawieszenie 
paneli maskujących ogrzewanie oraz montaż nag-
łośnienia i projektora. Jesteśmy w trakcie poszuki-
wania 140 mocnych krzeseł tapicerowanych. 

 
     Remont trwa również na korytarzu przed Aulą 
(po drugiej stronie korytarza znajdują się siedziba 
i magazyn Zespołu Caritas). Obecnie jest tam uk-
ładana nowa posadzka (w miejsce dotychczaso-
wego linoleum). Po zakończeniu w/w prac chcemy 
uporządkować i wyremontować pomieszczenie 
kotłowni pod kościołem, w którym niedawno była 
modernizacja wymienników ciepła. O postępie 
prac będziemy informowali na łamach Opiekuna. 
 

 
TO WCALE NIE JEST ŚMIESZNE, 

GDY DROSED JEST BLISKO 

 
LEŃ. Karolkowi nie chce się uczyć ani w szkole, ani 
w domu. Tak to uzasadnia swoim rodzicom: 
- Im więcej się człowiek uczy, tym więcej umie. Im 
więcej umie, tym więcej zapomina. Im więcej zapo-
mina, tym mniej umie. Im mniej umie tym mniej zapo-
mina. Więc po co się uczyć?! 
UCZCIWY. - Mamusiu mówiłaś, że tatuś to był skro-
mnym i uczciwym chłopakiem? 
- Oczywiście córeczko, inaczej byś była o pięć lat 
starsza. 
ZŁOWIĆ CHŁOPAKA. Nastolatka na swoje urodziny 
dostała prezent od cioci z Ameryki. Otworzyła go. 
Była to walizeczka z zestawem do makijażu. Ojciec 
popatrzył i powiedział: 
 - O jak miło... narzędzia wędkarskie!! 
 Na to córka z mama oburzone: 
 - No co ty ojciec, przecież to zestaw do makijażu... 
zobacz... tusze do rzęs, cień do powiek, lakier do 
paznokci... itp... 
- No przecież mówię, że zestaw wędkarski... same 
zobaczcie... to są same przynęty dla chłopaków. 
CIOCIA. Rozmawia dwóch kolegów: 
 - Nadal jesteś zaręczony z Małgosią? 
 - Nie, zerwała nasze zaręczyny miesiąc temu. Po-
wiedziała, że jestem za biedny. 
 - A dlaczego nie powiedziałeś jej, że masz bogatego 
wujka? 
 - Powiedziałem - teraz jest moją ciocią. 
CZĘŚĆ DO SAMOCHODU. Samochód prowadzi 
świeżo upieczony kierowca. Nagle słyszy głośny ha-
łas na zewnątrz. Zatrzymuje się, wychodzi z samo-
chodu i patrzy wokół. Zobaczył na ziemi jakąś część, 
dźwiga ją z trudem próbując dopasować gdzie się 
da, ale nie mogąc znaleźć miejsca, z którego odpa-
dła, taszczy część na tylne siedzenie i jedzie do me-
chanika. Po przeglądzie mechanik mówi: 
- Samochód w zupełnym porządku, ale ten właz ka-
nalizacyjny trzeba zawieźć na miejsce, gdzie był. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl        www.jozef.siedlce.pl 

Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz, 
s.M. Amabilis, s.M. Agnieszka i Tomasz Końko 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30 

W dni Kolędy kapłani zapraszają do kancelarii 
Parafialnej w godzinach od 7.00 do 8.00  

 




