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MYŚL TYGODNIA  

 
     Zadziwia nas nieustannie moc 
słów Jezusa, który „Uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami 
i wiele złych duchów wyrzucił” 
(Mk 1,29-39). 
     Świat naznaczony jest choroba-
mi, wypadkami, tragicznymi splo-
tami wydarzeń. Nawet wiara nie 
zdoła uchronić nas przed doś-
wiadczeniem poważnych kryzy-
sów. Jednak nam, którzyśmy usły-
szeli Dobrą Nowinę i przyjęli jej 
moc, dane jest światło nadziei pły-
nącej ze zmartwychwstania Chrys-
tusa. To światło jest wszystkim 
niezbędne do życia, dlatego świa-
domi rozmiarów ludzkiego bólu 
i rozpaczy, jako chrześcijanie sta-
wajmy się szafarzami nadziei, któ-
ra podnosi i leczy złamanych na 
duchu. 
     Rozważania dzisiejszej niedzieli 
niewątpliwie wpisują się w przeży-
cia, jakie będą nam towarzyszyły 
podczas obchodów Światowego 
Dnia Chorego 11 lutego br.  

 

ZESPOŁY SYNODALNE 

 

     10 czerwca nastąpi otwarcie II Sy-
nodu Diecezji Siedleckiej. Obecnie 
trwają przygotowania do tego wyda-
rzenia. Powstał już stały zespół syno-
dalny, sekretariat, dokument Linea-
menta oraz ustanowiona została ko-
misja przygotowawcza. W wspomnie-
nie Męczenników Podlaskich Ks. Bis-
kup Ordynariusz podpisał regulamin 
Synodu. Zawiera on szczegółowe 
przepisy prawne dotyczące organiza-
cji synodu. Przypomina uprawnienia 

Biskupa, określa sposób powoływania członków Synodu, 
podaje zasady pracy w sesjach plenarnych i zwyczajnych 
Synodu, precyzuje zadania Komisji Głównej oraz wszyst-
kich komisji i podkomisji synodalnych. 
     Jednym z ważnych elementów, wpływających na pas-
toralny charakter synodu będą Zespoły Synodalne. Pows-
taną one w każdej parafii. Będą pełniły ważną funkcję w 
organizacji Synodu. Spotkania w tych zespołach będą od-
bywać się cyklicznie, przynajmniej raz w miesiącu, za wy-
jątkiem miesięcy wakacyjnych. Spotkania te będą składać 
się z części liturgicznej oraz konferencyjno-dyskusyjnej.  
     „Jeśli idzie o pierwszą z tych części, regulamin przewi-
duje celebrację Słowa Bożego, liturgię Nieszporów lub ce-
lebrację Eucharystii. Co do części konferencyjno-dyskusyj-
nej, członkowie po zapoznaniu się z materiałami otrzyma-
nymi z sekretariatu synodu, będą mogli wyrazić swoje opi-
nie, które potem zostaną zebrane i będą miały wpływ na 
kształt końcowych dokumentów synodu” - wyjaśnia ks. 
Mateusz Czubak, członek Sekretariatu Synodu, zastępca 
dyrektora Wydziału Duszpasterskiego siedleckiej Kurii Bi-
skupiej. Prace synodu będą prowadzone w 8 komisjach 
i 24 podkomisjach. Na czele każdej będzie stał przewodni-
czący. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 5 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 

Czy nowotwór to wyrok śmierci? Dlaczego badania pro-
filaktyczne są tak ważne i czy mogą uratować życie? Jak 
żyją kobiety, które pokonały raka piersi - amazonki? Kim 
są i jak sobie radzą z sytuacją po chorobie? O tym 
w raporcie „Echa”; 

O co naprawdę chodzi z tym ACTA? Jaką umowę pod-
pisał rząd, dlaczego ludzie protestują przeciw niej i jakie 
mogą być jej skutki dla przeciętnego człowieka? Czytajmy 
w dziale „Opinie”; 

O świeckich, którzy rozdają Komunię świętą, czyli nad-
zwyczajnych szafarzach Eucharystii. Kim są i jak wygląda 
ich posługa? Jak można zostać szafarzem? Ilu szafarzy 
jest w naszej Diecezji?  

Wolontariusze najczęściej kojarzą się z młodzieżą. Jed-
nak pomagać innym można w każdym wieku. O wolontar-
iuszach-seniorach i o tym, jak pomoc innym odmieniła ich 
życie przeczytamy w artykule „Pomagając innym, pomo-
żesz sobie”.                                Zapraszamy do lektury! 

WSPOMINAJĄ MURZASICHLE 
     Od 23 do 28 stycznia grupa 
dzieci z naszej Parafii była na zi-
mowisku w górskiej miejscowości 
Murzasichle koło Zakopanego, 
zorganizowanym przez Ks. Sław-
ka i S. Anuncjatę przy współpracy 
innych wychowawców i rodziców. 
     Dzieci uczyły się jazdy na nar-
tach, wędrowały po górskich szla-
kach, odwiedziły Zakopane, a tak-
że Krakowską Starówkę, Wawel 
i Łagiewniki 
<< Zajęcia na stoku z instruktorem

     Wiele emocji przeżyły dzieci podczas zwiedzania Sank-
tuarium M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach i domu Bł. Jana 
Pawła II w Wadowicach.  

 
W drodze na Kasprowy 

 
Z wizytą w Krakowie i Łagiewnikach 

     Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Sponsorom, którzy 
pomogli materialnie w zorganizowaniu wyjazdu. Pamięta-
my o nich w modlitwach. 

CHÓR WYŚPIEWAŁ II MIEJSCE 
     Podczas III Międzynarodo-
wego Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek, noszącego tytuł „Kolędni-
cze Serce Polski”, który odbył 
się 29 stycznia br. w Wiśniewie, 
nasz parafialny Chór „Lilia” sta-
nął na podium zwycięzców, zaj-
mując zaszczytne II miejsce. 
Otrzymał festiwalową statuetkę  

zwycięscy oraz honorowy dyplom. Wyprzedził go tylko 
chór ze Słowacji. Gratulujemy Panu Organiście i Chórowi. 
Życzymy też dalszych sukcesów w rozsławianiu dobrego 
Imienia Św. Józefa. 
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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 – 6 lutego 2012  r. 

Wspomnienie Św. Męczenników Pawła Miki i jego Towarzyszy, 
Apostołów Japonii z końca XVI wieku 

oraz Św. Doroty, Męczennicy rzymskiej z początku IV wieku. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Piotr 

Czyt.: 1 Krl 8,1-7.9-13; Ps 132,6-7.9-10; Mt 4,23; Mk 6,53-56 
6.30 1. O dary Ducha Św. i Mądrość Bożą dla Doroty z racji dnia 

imienin, of. Dorota Obrępalska 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. + Leopolda Toporowicza (w 1 r.) i Genowefę oraz zm. Ro-
dziców, of Córka Barbara z Rodziną 

 3. + Hieronima (w 21 r.) i Helenę Plewków, of. Córka 
 4. + Mariannę Księżopolską (w 30 dzień), of Uczestnicy Po-

grzebu 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Prze-

smycka) 
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 

 2. + Antoniego, Bronisławę, Władysławę, Macieja i Józefę, zm. 
z Rodzin Trębickich i Izdebskich, of. Zdzisława Trębicka 

 3. + Helenę (w 11 r.), Janusza, Romana, Ludwikę i Franciszka, 
of. Piotr Szkielonek 

Wtorek – 7 lutego 2012  r. 
 Czyt.: 1 Krl 8,22-23.27-30; Ps 84,3-5.10-11; Ps 111,7b.8a; Mk 7,1-13 

6.30 1. + Helenę (w 7 r.) i Kazimierza, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w intencji podopiecznych, sponsorów i wolonta-
riuszy Parafialnego Zespołu Caritas, of. Zespół Caritas przy 
Parafii Św. Józefa 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Prze-
smycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Arkadiusza Jareckiego (w 13 r.), of. Beata Zając  
 3. Dziękczynna w intencji Kornelii, z prośba o zdrowie i po-

trzebne łaski dla niej, of. Rodzice 
Środa – 8 lutego 2012  r. 

Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, opiekun chorych, twórca 
sierocińców i szpitali dla ubogich w Wenecji i okolicach oraz Św. Józe-
finy Bakhity, niewolnicy z Sudanu, a potem Zakonnicy (żyjącej na prze-

łomie XIX i XX wieku); 
Czyt.: 1 Krl 10 1-10; Ps 37,5-6.30-31.39-40; J 17,17ba; Mk 7,14-23a) 

6.30  1. + Adama Ptasiewicza (w 15 r.), of Córki 
 2. + Wandę Wojtaszewską (w 30 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Jerzego Popiołka (w 4 r.), of Marianna Popiołek 
 3. + Jana (w 14 r.) i Helenę Talachów, of. Córka 
 4. + Lucjana Bielińskiego, Stefana i Stefanię, Aleksandra i Ma-

rię oraz Ewę Mazurczak, of. Cecylia Bielińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Prze-

smycka) 
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 

 2. + Jana Księżopolskiego (w 12 r.), of. Rodzina 
 3. + Józefa (w 22 r.), of. Córka 

Nabożeństwo do  Św. Józefa 
Czwartek – 9 lutego 2012  r. 

Wspomnienie św. Apolonii, Dziewicy, patronki stomatologów; 
Czyt.: 1 Krl 11, 4-13; Ps 106,3-4.35-37.40; Mt 11,25; Mk 7,24-30 

6.30  1. + Jana, Helenę i Annę Paudyna oraz Teresę Kowalczyk, of. 
Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Arkadiusza (w 20 r.) i Stanisławę Krasnodębskich oraz An-

nę i Władysława Wasilewskich, of. Barbara Zdolińska 
 3. + Zofię Talacha, zm. z Rodziny Talachów, of Krystyna Wa-

kuła 
15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Prze-

smycka) 
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 

 2. + Włodzimierza Ciozdę, of. Krystyna Ciozda 
 3. + Władysławę (w 2 r.), of. Rodzina 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 10 lutego 2012  r. 
Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy, Siostry Św. Benedykta, 

założycielki żeńskiej gałęzi zakonów benedyktyńskich 
Czyt. 1 Krl 11,29-32.12,19; Ps 81,10-15; Dz 16,14b; Mk 7, 31-37 

6.30 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Jasia, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla niego i dla jego Rodziców, of. Dziadkowie 

 2. + Wacława (w 20 r.), Rozalię i Ryszarda, zm. z Rodzin Szyc-
kich, Replinów i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Mariannę Musiejczuk (w 12 r.), Kazimierza, Wacława Jani-

nę, Jana i Józefę oraz zm. Dziadków z Rodzin Musiejczuków, 
Grzesiuków i Potockich, of. Syn Tadeusz 

 3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Alicji, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w intencji Karola, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Maryi, of. Rodzina 

16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Prze-

smycka) 
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 

 2. + Leokadię (w 3 r.) i Wandę (w 11 r.), zm. z Rodzin Mikiciu-
ków i Koplejewskich, of. Rodzina 

 3. + Wandę (w 20 r.) i Michała, of. Córka 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Świa-
tło-Życie i Grupy „JPII od Św. Józefa” 

Sobota – 11 lutego 2012  r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

Światowy Dzień Chorego 
Czyt.: 1 Krl 12,26-32;13,33-34; Ps 106,6-7.19-22; Mt 4,4b; Mk 8,1-10 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 3. + Jana i Mariannę, of. Rodzina 
 4. + Aniele i Lucjana Rudnickich, of. Córka 
 5. + Lucjan Jaroszyńskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-

grzebu 
10.00 1.O łaskę zdrowia dla chorych i cierpiących z naszej Parafii 

i uczestniczących w liturgii w naszym kościele, za przy-
czyną NMP z Lourdes. 

 2. O Boże Błogosławieństwo i opiekę patronki - M.B. z Lourdes 
dla Sióstr z KŻR nr 8 i ich Rodzin, of. Koło Żywego Różańca nr 8 

 3. + Lucynę Kielak (w 8 r.), ks. Jana Niedziółka oraz zm. z Ro-
dzin Kielaków i Niedziałków, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Prze-
smycka) 

18.00 1. + Beatę Budrecką (w 10 r.), of. Rodzina  
 2. + Anastazję i Stanisława Dziewulskich, of. Córki 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 lutego 2012  r. 
Czyt.: Kpł 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2.+ Andrzeja (w 12 r.), Joannę, Bronisława i Mieczysława, zm. 
z Rodzin Kąkolów i Wakułów, of. Eleonora Kąkol  

8.30 1. + Czesława i Kazimierę i zm. z Rodziny Anusiewiczów, of. 
Maria Anusiewicz  

 2. + Zdzisława Wronę, Annę, Antoniego i Stefanię, of. Żona   
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10.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 

 2. + Romana i zm. Rodziców z obu stron Rodziny of. Żona 
 3. + Irenę Wierczuk (w r.), of. Halina Trochimiuk 
 4. + Barbarę Gil, of. Teresa Sokołowska 

11.30 1. Dziękczynna w 14 r. ślubu Urszuli i Pawła, prośba o Boże 
błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Joanny dla nich i dla 
ich dzieci: Kamila, Rafała i Radka, of. Małżonkowie 

 2. Dziękczynna w 4 r. urodzin Huberta, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski, of. Dziadkowie 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

16.30 1. Dziękczynna  w 29 r. urodzin, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski, of. Mama 

18.00 1. + Andrzeja Harasymowicz (w 6 miesiąc), of. Żona 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

MSZA ŚW. Ciąg dalszy z poprzedniego numeru Opiekuna 

 
     Drugim elementem składowym Mszy Św. jest powtórzenie Ostatniej Wie-
czerzy. Gdzie Bóg nam pokazuje w swoim Synu wielkość charakteru, jeśli tak 
można w skrócie powiedzieć. Bo Jezus się nie załamał, nie ustąpił, nie wycofał 
się. Nie dał się zastraszyć cierpieniem, śmiercią. Gdy Annasz spytał: „Czy je-
steś Synem Bożym?” - potwierdził. Gdy Piłat spytał: „Czy jesteś Królem?” – po-
twierdził również. Gdy konał, nie przeklinał ludzi i Boga, ale zawołał: „W ręce 
Twoje oddaję ducha mego”. Był taki w czasie męki i śmierci, jaki był w ciągu 
całego swojego życia, zwłaszcza w czasie działalności nauczycielskiej, wierny 
wobec apostołów, nawet gdy Go zdradzili, ciepły w stosunku do zaprzyjaźnio-
nej rodziny Łazarza, Marii i Marty, współczujący chorym, kalekom, wyrozu-
miały dla przewrotnych i nierozumiejących Go, miłosierny dla grzeszników, a 
wciąż mądry, roztropny, odważny, nieustępliwy, gdy chodziło o głoszenie 
prawdy o Bogu-Miłości, otwarty na pogan.  
     I w tym sensie Msza święta jest niewykorzystana. Mówiąc inaczej, jest 
nudna dla wiernych. Choć dokonuje się rozmaitych zabiegów, żeby temu za-
pobiec: zmienia się Kanony, celebransi biorą to pierwszy, to drugi, to trzeci, to 
czwarty, to piąty, jeszcze inny i jeszcze inny. I słusznie. Ale również czyni się 
sztuczne zabiegi - wprowadza się zespoły jazzowe czy rockowe, mówiąc, że 
teraz będzie w kościele dobrze, bo orkiestry rozruszają wiernych. Niektórzy 
grają Bacha, Mozarta, Beethovena. A tymczasem chodzi o to, żeby przeżyć 
Mszę Św.  
     Trzeba powiedzieć, że niewątpliwie zaciążyła na tym bloku inna kultura, w 
której się działy wydarzenia opisane w Ewangelii. Inny klimat, który my nie 
bardzo rozumiemy. Nasza kultura europejska jest semicko-grecko-rzymską. 
Do tego jeszcze słowiańską. Z tym, że niektóre kulturowe rzeczywistości nam 
wypłowiały, cofnęły się, zanikły. My już dziś ich nie rozumiemy.  
     Na przykład, słowa Jezusa: „To jest bowiem Ciało moje. To jest moja Krew”. 
Były wypadki, że brano to dosłownie. I ktoś kiedyś nauczał, że należy spoży-
wać Hostię Przenajświętszą ostrożnie, nie gryźć jej, bo się gryzie Ciało Jezusa. 
Przecież było kiedyś gdzieś opisane, że kropla konsekrowanego wina upadła 
na korporał księdzu, który nie wierzył w Przeistoczenie, i nagle z przerażeniem 
zobaczył on, że to kropla krwi. Nie dość na tym, pokazywano ten korporał, wy-
stawiano go na widok publiczny.  
     A tak naprawdę, pod postacią Chleba i Wina jest Jezus. Nie ciało, nie krew, 
tylko On sam. Gdy Jezus mówi w czasie Ostatniej Wieczerzy: „To jest Ciało 
moje” - tym samym mówi: „To jestem ja”. Gdy mówi: „To jest moja Krew” – „To 
jestem ja, który zostanę umęczony”.  

     We Mszy świętej - nie tylko w Komunii świętej - my się jednoczymy z Jezu-
sem. Z tym, co mówił, z tym, jaki był, z tym, za co umarł. A mówiąc dokładniej: 
powinniśmy się zjednoczyć z Jezusem. Ale nie przez to, że "połknę Jego Ciało 
i popiję Jego Krwią". Należy zjednoczyć się z Nim duchowo, żyć Jego wielko-
ścią, mądrością, prawością, uczciwością, wiernością, świętością.  
     Nam w Polsce, nam na świecie najbardziej brakuje ludzi - we wszystkich 
sektorach życia społecznego. Brak nam wielkich polityków, ekonomistów, na-
ukowców, fachowców we wszystkich dziedzinach. Brak nam wielkich ludzi. 
Przekonujemy się naocznie, jak ludzie wyniesieni na wysokie stanowiska sypią 
się natychmiast. Przewraca im się w głowie. Ten, który wydawał się uczciwy, 
zaczyna po wariacku gromadzić pieniądze - per fas et nefas, uczciwie i nie-
uczciwie. Ten, który dostał się na wysoki fotel, gdy trzeba odejść, okazuje się, 
że się do niego przylepił. Nie tylko brak rozumu, brak wyobraźni, koncepcji, wi-
zji, horyzontów, ale brak charakteru.  
     Nasza klęska braku ludzi gdzieś tutaj ma swą przyczynę. Bo nie umiemy 
wykorzystywać Mszy świętej do kształtowania naszej osobowości, żebyśmy, 
wychodząc ze Mszy świętej, wychodzili innymi ludźmi. Bośmy się zjednoczyli z 
Jezusem. Po to przyszliśmy do kościoła. Nie po to, żeby wysłuchać orkiestry 
Mozarta, Beethovena, Bacha czy rzępolenia organisty. 

Ks. Mieczysław Maliński 

NA NASZYM OSIEDLU MIESZKA HUBERT 

 

 
NIECH ŚWIECI ŚWIATEŁKO 
     Po feriach zimowych nasze „Światełko” powraca do zajęć, związanych 
z przygotowaniem śpiewanego repertuaru na liturgię rodzinnej Mszy Św. 
oraz na inne okazje. Próby Zespołu odbędą się w piątek o godzinie 15.00 i 
w sobotę o 11.00. Zachęcamy nasze kochane dzieci do udziału w próbach 
i śpiewaniu na chwałę Bożą. 

WSPOMNIENIA Z GÓR 
     Dziś po Mszy Św. z udziałem dzieci (a wiec o 12.30) zapraszamy 
serdecznie Rodziców, których dzieci z Koła Misyjnego podczas ferii 
przebywały w górach z Ks. Sławkiem i S. Anuncjatą. Będzie to dobra 
okazja do wspomnień oraz zobaczenia fotografii i filmów ilustrujących ten 
wyjazd. Spotkanie odbędzie się w sali pod plebanią. 
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KOLĘDA 
     Zakończyła się wizyta duszpasterska 
w domach naszych Parafian. Wyrazy wdzię-
czności składamy wszystkim, którzy zapro-
sili kapłana do swoich mieszkań. Za miłe 
przyjęcie, atmosferę rozmodlenia, gościn-
ność i wsparcie materialne prac jakie trwają 
przy naszej świątyni składamy serdeczne: 
Bóg zapłać! 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CENACOLO. Dziś (5.02) gośćmi naszej Para-
fii są młodzi członkowie wspólnoty Cenacolo. 
O godz. 16.00 spotkają się oni z kandydatami 
do Bierzmowania i ich Rodzicami, opowiedzą o 
swoim uzależnieniu od narkotyków i o drodze 
wyjścia z nałogu. 
ZAPROSZENIE DO ŁUKOWA. W Parafii 
Św. Stanisława w Siedlcach i Przemienienia 
Pańskiego w Łukowie są głoszone Katechezy 
Neokatechumenalne. 
KATECHEZY. Dziś o godzinie 17.30 rozpo-
czynamy katechezy dla Rodziców i Chrzest-
nych, planujących chrzest swego dziecka w bie-
żącym roku. Natomiast w ostatnią sobotę lutego 
(25. 02) rozpoczniemy w naszym kościele ko-
lejny cykl ośmiu katechez dla narzeczonych. 
Będą one w soboty, w sali przy zakrystii o go-
dzinie 17.00. Katechezy takie odbywają się we 
wszystkich parafiach siedleckich. Gdyby komuś 
z Narzeczonych nie odpowiadał „nasz” termin, 
może skorzystać z katechez w innej parafii. 
W zakrystii na tablicy ogłoszeń jest szczegóło-
wy rozkład katechez, które są głoszone w in-
nych kościołach Siedlec. Drugi cykl katechez 
dla narzeczonych w naszej Parafii rozpocznie 
się w ostatnią niedzielę września br. 
DZIEŃ CHOREGO. W sobotę 11 lutego na 
Mszę Św. o godzinie 10.00 zapraszamy cho-
rych, a także tych, którzy się nimi opiekują. Bę-
dziemy modlić się w ich intencji o łaskę zdrowia 
oraz o cierpliwość i wytrwałość w cierpieniu. 
Chorzy będą mogli się wyspowiadać oraz 
przyjąć Sakramentu Chorych. Rodzinę i sąsia-
dów prosimy o pomoc chorym w dotarciu do 
kościoła. Tych, którzy nie są w stanie dotrzeć 
na Mszę św. odwiedziliśmy w miniony piątek. 
 

 

«Wstań, idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła» (Łk 17, 19) 

DZIEŃ 
CHOREGO 

11 lutego 2012 
Przedstawiamy fragmenty Orędzia, jakie 

wystosował do Chorych Ojciec Św. Benedykt XVI. 
Drodzy bracia i siostry! 
     Z okazji Światowego Dnia Chorego, który obchodzi-
my 11 lutego 2012 r., we wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes, pragnę ponowić moją ducho-
wą bliskość ze wszystkimi chorymi, którzy przebywają 
w szpitalach i innych domach opieki zdrowotnej, bądź 
są pielęgnowani w domach rodzinnych, i zapewnić 
wszystkich o trosce i miłości całego Kościoła. 
     Przyjmując wielkodusznie i z miłością każde ludzkie 
życie, przede wszystkim słabe i chore, chrześcijanin 
wyraża ważny aspekt swojego ewangelicznego świa-
dectwa, biorąc przykład z Chrystusa, który pochylał się 

nad materialnymi i duchowymi chorobami człowieka, 
aby je leczyć. 

1. W tym roku, stanowiącym przygotowanie do zbliża-
jącego się uroczystego Światowego Dnia Chorego, 
który będzie obchodzony w Niemczech 11.02.2013 r. 
i poświęcony wzorcowej postaci ewangelicznego Sa-
marytanina (por. Łk 10, 29-37), chciałbym położyć na-
cisk na «sakramenty uzdrowienia», tzn. sakrament po-
kuty i pojednania, a także sakrament namaszczenia 
chorych, które osiągają swoją naturalną pełnię w Ko-
munii eucharystycznej. 
     Spotkanie Jezusa z dziesięcioma trędowatymi, 
opowiedziane w Ewangelii św. Łukasza (por. Łk 17, 

11-19), a w szczególności słowa, które Chrystus Pan 
kieruje do jednego z nich: «Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła» (w. 19), pomagają uświadomić sobie, jak 
ważna jest wiara dla osób, które pod ciężarem cierpie-
nia i choroby zbliżają się do Pana. W spotkaniu z Nim 
mogą rzeczywiście doświadczyć, że kto wierzy, nigdy 
nie jest sam! Bóg bowiem w swoim Synu nie zostawia 
nas samych z naszymi niepokojami i cierpieniami, ale 
jest z nami, pomaga nam je znosić i pragnie uzdrowić 
do głębi nasze serce (por. Mk 2, 1-12). 
     Wiara owego trędowatego, który widząc, że został 
uzdrowiony, jako jedyny - w odróżnieniu od pozosta-
łych - pełen zdumienia i radości natychmiast wraca do 
Jezusa, by wyrazić Mu swoją wdzięczność, pozwala 
dostrzec, że odzyskane zdrowie jest znakiem czegoś 
cenniejszego od zwykłego wyleczenia w sensie fizycz-
nym, jest znakiem uzdrowienia, którym Bóg obdarza 
nas za pośrednictwem Chrystusa; wyrażają to słowa 
Jezusa: twoja wiara cię uzdrowiła. Ten, kto w cierpie-
niu i chorobie wzywa Pana, może być pewnym, że Je-
go miłość nigdy go nie opuści i że również miłość Koś-
cioła, który jest przedłużeniem w czasie zbawczego 
dzieła Chrystusa, nigdy go nie zawiedzie.  
     Wyzdrowienie fizyczne, wyraz głębszego uzdrowie-
nia, ukazuje tym samym, jakie znaczenie ma dla Chry-
stusa cały człowiek, z duszą i ciałem. Każdy sakra-
ment zresztą wyraża i uobecnia bliskość samego Bo-
ga, który w sposób absolutnie bezinteresowny «docie-
ra do nas poprzez rzeczy materialne, (…) którymi się 
posługuje, czyniąc je narzędziem służącym naszemu 
spotkaniu z Nim». «Staje się widoczna jedność stwo-
rzenia i odkupienia. Sakramenty są wyrazem cieles-
ności naszej wiary, która obejmuje ciało i duszę – całe-
go człowieka» (Homilia podczas Mszy św. Krzyżma, 21 
kwietnia 2011 r.). 
     Głównym zadaniem Kościoła jest z pewnością 
głoszenie królestwa Bożego, «ale właśnie samo to 
głoszenie powinno być procesem uzdrawiania: 'bym 
opatrywał rany serc złamanych' (Iz 61, 1)» (tamże), 

zgodnie z misją powierzoną uczniom przez Jezusa 
(por. Łk 9, 1-2; Mt 10, 1. 5-14; Mk 6, 7-13). Związek 
między zdrowiem fizycznym i odnową zranionej duszy 
pomaga nam zatem lepiej zrozumieć «sakramenty 
uzdrowienia». 

2. Na sakramencie pokuty często skupiała się ref-
leksja pasterzy Kościoła, właśnie ze względu na jego 
wielkie znaczenie na drodze chrześcijańskiego życia, 
ponieważ «cała skuteczność pokuty polega na przyw-
róceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni 
z Bogiem» (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1468). 

Kościół, nadal głosząc przebaczenie i pojednanie, 
o którym mówił Jezus, nieustannie zachęca całą ludz-
kość do nawrócenia się i wiary w Ewangelię. Apeluje 
słowami apostoła Pawła: «W imieniu Chrystusa speł-
niamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez 
nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: 
pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20). Jezus 
w swoim życiu głosi i uobecnia miłosierdzie Ojca. Przy-
szedł nie po to, by potępiać, lecz by przebaczać i zba-
wiać, by dawać nadzieję także w najgłębszych mro-
kach cierpienia i grzechu, by obdarzać życiem wiecz-

nym; toteż w sakramencie pokuty, dzięki «lekarstwu 
spowiedzi», doświadczenie grzechu nie przeradza się 
w rozpacz, lecz spotyka się z Miłością, która przeba-
cza i przemienia (por. Jan Paweł II, Posynodalna 
adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 31). 

     Wszystkich zapewniam o pamięci w modlitwie i 
udzielam każdemu specjalnego Błogosławieństwa 
Apostolskiego. Watykan, 20 listopada 2011 r. 

Benedykt  XVI - Papież  

 
KIEDYŚ I MNIE PO FERIACH NIE CHCIAŁO 

SIĘ WZIĄĆ DO NAUKI 

 
BAJECZKA. 
     Córeczka pyta mamę tuż po wysłuchaniu bajki: 
 - Mamusiu, czy wszystkie bajki zaczynają się od 
„Dawano, dawno temu”? 
 - Nie kochanie. - odpowiada mama – Jak będziesz 
nieco starsza, to niektóre z nich będą się zaczynały 
od słów: „Mamusiu, muszę dziś zostać u koleżanki, 
bo będziemy się razem uczyły". 
LISTA KOMPLETNA. 
     Lekarz sporządza listę schorzeń pacjentki: 
 1. Zawroty głowy. 2. Bezsenność. 3. Podwójne 
widzenie. 4. Bóle głowy. 5. Utrata apetytu. 6. Gorące 
poty. 7. Utrata wagi. 
- A ile pani ma lat? 
- W zeszłym tygodniu skończyłam trzydzieści. 
 Doktor dopisuje do listy: 8. Utrata pamięci. 
POWRÓT. - Skąd wracasz? 
 - Z salonu piękności! 
 - Był zamknięty?! 
KORESPONDENCJA. - Kasiu, po co ci papier listo-
wy w dwu kolorach: niebieskim i różowym? 
- Na różowym pisuję do Pawełka, bo to oznacza 
miłość. A na niebieskim do Kacpra, bo to oznacza 
wierność. 
ROZMOWA OJCÓW. 
- W jakim wieku jest twoja córka? 
- W najgorszym: już za duża na lalki, a za młoda na 
chłopców! 
TANGO W KAPELUSZU. – Masz ładny kapelusz! 
- Dziękuję. Nie sądzisz, że mnie odmładza? 
- No cóż, robi co może, ale wiele się nie da... 
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