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MYŚL TYGODNIA

Dialog Pana Jezusa z szatanem
na pustyni zakończył się zwięźle i
krótko: „Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego” (Łk 4,113). Nie możemy zadawać się z
szatanem i godzić się na jakiekolwiek kontakty z nim. Jego przebiegłość i chytrość wykorzysta każdy
nasz błąd.
Jesteśmy w drodze do nieba,
„Abyśmy doszli do paschy wieczystej...” „Doszli”, bo jesteśmy
w drodze. Droga jest zapisana
w naszej ludzkiej naturze.
Składając dziś Ofiarę eucharystyczną, „uroczyście rozpoczynamy
zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu”. Czas pokuty to znaczy
uczenia się, jakich wyborów dokonywać w życiu. Co przyjąć, a co
odrzucić, aby „postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa”.
On sam, w czasie kuszenia na
pustyni, w swoich wyborach karmił się Bożym Słowem. Możemy
wierzyć, że w czasie tego Wielkiego Postu Jego słowo będzie „blisko nas”, aby nas prowadzić.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

W dniach od 10 do16 lutego w Polsce obchodziliśmy
46 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Hasłem tygodnia
były słowa: „Ojciec wierny i trzeźwy”. Od kilkunastu lat Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Komisji Episkopatu Polski proponuje, aby tydzień modlitw o trzeźwość obejmował
ostatnie dni karnawału, podczas których spożywa się duże
ilości alkoholu i początek Wielkiego Postu, aby w ten sposób zachęcić do umiarkowania i wstrzemięźliwości w tej
dziedzinie.
W roku 2013, podjęliśmy temat: „Ojciec wierny i trzeźwy”, aby na nowo uświadomić sobie jak wielkim zagrożeniem dla rodziny jest alkohol. Ciągle słyszymy o tragicznych wydarzeniach związanych z nadużywaniem alkoholu
w rodzinach: przemoc w rodzinie, wypadki, gwałty, rozboje, płacz przestraszonych dzieci, uzależnienie. Włączmy
się gorliwie przez cały Wielki Post w modlitwę o trzeźwość
w rodzinach, aby złe nawyki i obyczaje ustąpiły miejsca
dobru. Do takiej postawy zachęcał nas bł. Jan Paweł II, on
darzył nas prawdziwą miłością, która nie lęka się stawiać
wymagań. Niech Jego nauki mobilizują nas do osobistej
odważnej decyzji o abstynencji, która jest darem miłości
dla Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny.
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zwraca się
z prośbą do członków Ruchu Światło Życie, Domowego
Kościoła i wszystkich wspólnot z naszej parafii o włączenie
się do modlitw o trzeźwość w intencji ludzi uzależnionych
i ich rodzin. Módlmy się razem w Wielkim Poście o łaskę
wyzwolenia dla zniewolonych nałogami, a także za tych,
którzy w jakikolwiek sposób cierpią wskutek uzależnienia
najbliższych, o siłę i wytrwałość, abyśmy nie ulegli pokusie
zniechęcenia i nie dali się zakrzyczeć głosom lekceważenia i beztroskiej kpiny. Prosimy o udział w modlitwach,
uczestnictwo w Drodze Krzyżowej z rozważaniami KWC
oraz składanie deklaracji abstynenckich na czas Wielkiego
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Postu.

DLA CZCICIELI
Trudno o słowa lepszej zachęty do wiernego nabożeństwa do Św. Józefa od tych, które pozostawiła nam Św. Teresa Wielka, doktor Kościoła: „Obrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego Św. Józefa, usilnie jemu się polecając... Temu chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem
z własnego doświadczenia, Pan dał władzę wspomagania
nas we wszystkich naszych potrzebach. Chciał nas Pan
przez to upewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako
opiekunowi i mniemanemu Ojcu swemu, który miał prawo
Mu rozkazywać - tak i w niebie czyni wszystko, o cokol-

Ks. Biskup Ordynariusz
IMIENINY
obchodzi dziś Dzień swoich Imienin Z tej racji
wczoraj o godzinie 18.00
w katedrze była celebrowana uroczysta Eucharystia, a wielu miało okazję
złożyć życzenia. Pamiętajmy w modlitwach o dostojnym Solenizancie
wiek on Go prosi. Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do
pobożnej czci tego chwalebnego Świętego, wiedząc z długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra on jest mocen
wyjednać nam u Boga.
Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwe miał do niego nabożeństwo i szczególną mu
cześć oddawał, a nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie, bo on w sposób
dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która mu
się poleca. Od wielu lat już,
o ile pamiętam, co roku w
dzień święta jego, proszę
go o jakąś łaskę i zawsze ją otrzymuję, a jeśli prośba moja
jest w czym niewłaściwa, on ją zawsze sprostuje dla większego dobra mego. Proszę tylko dla miłości Boga każdego, kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia się przekona, jak dobra i pożyteczna to rzecz
polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i go czcić.
Szczególnie dusze oddane modlitwie wewnętrznej powinny go ustawicznie wzywać z ufnością i miłością". Św. Teresa od Jezusa, Księga życia 6, 6-8.

Idąc za przykładem świętych, którzy uczynili św. Józefa
swoim Patronem, zwracajmy się do niego ze wszystkim,
co nas trapi, obciąża, wierząc że nas wysłucha i nam pomoże. Ufnie powierzajmy się Jego opiece. Rozmawiajmy
z Nim jak z przyjacielem. Prośmy, aby uczył nas zawierzenia Bogu i pomógł nam się stać Bożymi ludźmi. On prawdziwie roztacza swoje ojcostwo nad całym ludem odkupionym Krwią Chrystusa - nad wspólnotami Kościoła, rodzinami i nad każdym z osobna.
Marta Robin, francuska mistyczka, przekazała, że Św.
Józef stanie się „Świętym Trzeciego Tysiąclecia”. Odkryty
na nowo przez lud Boży, będzie miał wobec niego specjalną misję do spełnienia. Pielęgnujmy więc więź ze Św. Józefem i pozwólmy, aby on nas wychowywał. W cieniu jego
troskliwej opieki będziemy zdolni podjąć wyzwania, jakie
stoją przed nami - chrześcijanami trzeciego tysiąclecia.
„O szczęśliwy św. Józefie, który tu, na ziemi, przebywałeś w tak bliskiej obecności Zbawiciela i Jego Niepokalanej
Matki, Twej Dziewiczej Oblubienicy, módl się za nami
i opiekuj się nami! Amen”.
Przytaczamy powyżej słowa „Wstępu” do „Modlitewnika czcicieli Św. Józefa”, opublikowanego
kilka dni temu przez Wydawnictwo „Rafael”. Można go otrzymać w zakrystii (koszt 10,- zł.).
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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 – 18 lutego 2013 r.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Sławek
Czyt.: Kpł 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46

6.30 1. + Władysławę, Franciszka, Edwarda, Jadwigę i Jana, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz
2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina
3. + Stanisława Ryszkowicza (z racji urodzin), of. Córka Chrzestna
z Augustowa

4. + Zygmunta Brochockiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
5. + Lucjana Domańskiego i zm. z Rodzin Ryszkowskich, Domańskich i Pogonowskich, of. p. Czerska
6. Dziękczynna w r. urodzin Joanny i Agnieszki, z prośbą o potrzebne łaski dla nich dary Ducha Św. i opiekę Św. Patronek, of. Rodzice
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 22 lutego 2013 r. Święto Katedry Św. Piotra

4. + Rodziców: Mariannę i Aleksandra, Józefa, Tadeusza, of. Córka
5. + Stefanię Śledź (w 7 dzień), of. Córka
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra
2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina
3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska
4. + Mariannę Jurek (w 30 dzień), of. Córka z Rodziną
5. + Elżbietę Kokoszkiewicz (w 2 r.), of. Córka
6. + Stanisława (w 6 r.), jego Rodziców i zm. Braci, of. Żona i Synowie

Wtorek – 19 lutego 2013 r.
Wspomnienie NMP, Patronki sobotniego dnia oraz Bł. Jana (Fra Angelico), patrona artystów malarzy
Czyt.: Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15

6.30 1. + Zofię (w 6 r.) i Józefa, zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krystyna i
Szczepan Borutowie

2. + Alfredę (w 23 r.) i Bogdana, of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz
2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina
3. + Jarosława (w 13 r.), of. Rodzice i Rodzeństwo
4. + Jerzego (w 20 r.), Mikołaja i Eugenię, of. Danuta Doroszenko

Czyt.: 1 P 5, 1-4; Mt 16, 13-19

6.30 1. + Mariannę Kryńską (w 15 r.), Stanisława i Kazimierza oraz zm.
Dziadków, of. Marianna Kryńska
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz
2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina
3. + Wiesława (w 19 r.) i Barbarę, of. Córka
4. + Helenę Szybka (w 19 r.), Aleksandra i Zbigniewa, of. Danuta
Chacińska

5. + Stefanię, of. Córki z Wnuczkami
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra
2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina
3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska
5. + Jana i Zofię, of. Córka

4. Dziękczynna w 51 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia,
of. Żona
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)

Sobota – 23 lutego 2013 r.

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra
2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina
3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska
4. + Krystynę Skonieczną (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
5. + Jana Zdanowskiego (w 5 r.), of. Żona
6. + Stanisława (w r.), Sabinę, Jana, Mariannę i Tadeusza, of. Elż-

Wspomnienie św. Polikarpa - biskupa i męczennika

bieta Dropia

Środa – 20 lutego 2013 r.
Czyt.: Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz
2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina
3. + Genowefę Budek (w 1 r.) i Henryka, zm. z Rodzin Pieczarów i
Budków, of. Córki
4. + Monikę (w 18 r.), Edwarda, Genowefę i Jana, of. Córka
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra
2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina
3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska
4. + Kazimierza Jońskiego (w 2 r.), of. Żona
5. + Dr Krystynę Osińską, of. Koleżanka z Warszawy i Sąsiad Waldemar Małczuk

6. Dziękczynna w intencji Pawełka, z prośbą o zdrowie, opiekę
Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 21 lutego 2013 r.
Wspomnienie Św. Piotra Damiana - biskupa i doktora Kościoła
Czyt.: Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7-12

6.30 1. + Henryka Wilka, of. Sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz
2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina
3. + Romana Jastrzębskiego (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi
4. + Krzysztofa Pyrko, of. Sąsiedzi z Małej Strzałki
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra
2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina
3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska

Czyt.: Pwt 26, 16-19; Mt 5, 43-48

6.30 1. Dziękczynna w 36 r. urodzin Mariusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia,
of. Rodzice

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz
2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina
3. + Barbarę Buczyńską (w 34 r.), of. Rodzina
4. + Marysi, Eli i Zosi, of. Koleżanka z pracy
5. Dziękczynna w 5 r. urodzin Mateusza, z prośbą o opiekę Św. Patrona, zdrowie i potrzebne łaski, of. Wiesława Talacha
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra
2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina
3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska
4. + Irenę Wiensak, of. Koleżanki
5. + Zofię i Romana Marchel oraz Zofię Świętoń, of. Wychowanka
6. + Jerzego Sadokierskiego (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
24 lutego 2013
Czyt.: Rdz 15, 5-12. 17-18; Flp 3, 17 – 4; Łk 9, 28b-36

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz
2. + Zygmunta Dmowskiego, Janinę, Janinę, Kazimierza i Tadeusza, of. Córka
8.30 1. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Rodzina
2. + Krystynę Ziarek (w 8 r.), Ryszarda (w 11 r.), Genowefę, Czesława i Agnieszkę, zm. z Rodziny Duków, of. Barbara Duk
3. + Krystynę Lipińską (w 1 r.), of. Dzieci
10.00 1. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska
2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina
3. + Stanisława i Janinę zm. z Rodzin Suchożebrskich i Kołodziejczyków, of. Barbara Kołodziejczyk
4. + Eugenię Wolgemut (w 19 r.), of. Rodzina
11.30 1. + Krystynę Gromadzką (w 2 r.) i zm. Rodziców z obu stron
Rodziny, of. Mąż
2. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 4 r.), of. Żona
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3. Dziękczynna w Złoty Jubileusz Sakramentu Małżeństwa Ireny i
Józefa Sołowińskich, z prośba o Boże dary i opiekę Św. Józefa na
dalsze lata życia, of. Jubilaci
13.00 W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Tomasz, z-ca ks. Piotr

16.30 1. + Stanisława Brochockiego (w 2 r.), zm. z Rodziców z obu stron,
Ryszarda i Adriana Urban oraz Wandę i Adama Abramczuk, of. Rodzina
17.30 Gorzkie Żale
17.30 Katecheza Chrzcielna (3)
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra

2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Macieja Kobylińskiego, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej i
Św. Józefa, of. Rodzice
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

POST

Post jest częścią praktyk każdej religii. Jest darem, który wierny chce złożyć temu w kogo wierzy. Jest też umartwieniem które towarzyszy przeproszeniu za coś, jest aktem pokutnym. Skoro nie miałem umiaru w czynieniu
jakiegoś zła - to teraz poprzez odmówienie sobie czegoś, pokonanie swojej
słabości, chcę mocno podkreślić, że się od tego odcinam. Od teraz będę inny, a to umartwienie ma być pierwszym znakiem, że już się to we mnie dzieje.
W Kościele Katolickim post trwa 40 dni. Nie chodzi tu o liczbę matematyczną lecz symboliczną. Wystarczy policzyć wszystkie dni Postu by zobaczyć, że 40 została przekroczona. Ma to swoje uzasadnienie w Biblii. Jak
wiemy Żydzi lubują się w symbolizmie. Wiele jest w Biblii fragmentów, które
mają podwójne znaczenie. Liczby należą do tych właśnie elementów. I tak
liczba 40 jest zarezerwowana w Biblii dla dzieł oczyszczenia lub przygotowania na coś wielkiego. Wystarczy otworzyć Stary Testament a tam Naród
wybrany błąkający się 40 lat po pustyni, którą można obejść w kilka miesięcy. Więc dlaczego tyle oni tam się błąkali? By Naród został oczyszczony
z tych, którzy narodzili się w niewoli egipskiej i myśleli jak niewolnicy, których ciągle trzeba do czegoś gonić. Przewracamy kilka stron dalej i czytamy
o Potopie, podczas którego deszcz padał nieprzerwanie przez 40 dni i nocy.
Po co tutaj ta symboliczna liczba? Aby to rozgryźć musimy cofnąć się kilka
rozdziałów w świętym tekście. Tam przeczytamy, że na ziemi zapanował
grzech i wszyscy odwrócili się od Boga. Tylko rodzina Noego była Bogu
wierna. Bóg oczyścił ziemię z grzechu przez potop. Przez 40 dni i nocy Mojżesz przebywał na górze Synaj, gdzie otrzymał tablice z Dekalogiem. Tyle
samo prorok Eliasz wędrował na górę Horeb by tam spotkać Boga. Aż
w końcu dochodzimy to tej najbardziej znanej nam czterdziestki czyli 40dniowego postu Pana Jezusa na pustyni. Tu 40 oznacza przygotowanie do
działalności publicznej.
Post w Kościele Katolickim jest różnorodny. Dzielimy go przede wszystkim na post ilościowy i on polega na ograniczeniu ilości posiłków; oraz jakościowy, który polega na wstrzemięźliwości od potraw mięsnych i wędlin. Ten
drugi znamy z każdego piątku. Wielki Piątek i Środa Popielcowa to szczególne dni dla osób wierzących, w które mamy post ścisły. Polega on na połączeniu tych dwóch rodzajów postów - jakościowego (bez mięsa) i ilościowego (jeden posiłek do syta i dwa tak trochę).
Post nigdy nie jest celem samym w sobie. Bo co by nam dawał? No chyba tylko to, że ćwiczylibyśmy nasz charakter, mogli się sprawdzić jak wytrzymali jesteśmy itd. Post dla człowieka wierzącego to zawsze pomoc w sprawach wiary, relacji z Bogiem, mobilizacja do okazania miłości bliźniemu.

STRONA 3

Kiedy w piątek nie jem mięsa, to nie chodzi tu tylko o to by wytrwać, nie
dać się złamać swoim zmysłom, które mówią do mnie jak tylko otworzę
lodówkę: Choć tu do mnie kiełbasko, poznamy się bliżej. Chodzi tu raczej o
to, by to drobne wyrzeczenie skierowało moje myśli i wolę na Boga. Piątek
to dla człowieka wierzącego dzień szczególny. Wtedy za mnie na krzyżu
umierał Jezus. I teraz to drobne wyrzeczenie ma za każdym razem kierować
moją myśl właśnie do cierpiącego Jezusa. Ja doznaje jakiejś trudności, ale
jednocześnie widzę jak ona jest mała wobec tego, co uczynił dla mnie Bóg.
Dlatego właśnie trudno post zrozumieć tym, którzy nie wierzą. Co do zabaw.
Hm... Post to pewna możliwość i dar. Możliwość ucieczki często od tego
zwariowanego świata, w którym zabawa jest wszechobecna. Zresztą
zawsze była w większym, czy mniejszym stopniu. Ale teraz wydawać by się
mogło, że wszystko chcemy przerobić na zabawę, na rozrywkę.
Nawet w najbardziej poważnych momentach naszego życia takich jak
pogrzeb, ślub, Komunia Św. itd. szukamy czegoś atrakcyjnego, jakiś fajerwerków. Nie wystarcza nam treść. Szukamy atrakcyjnego opakowania. Czasem wydaje się nawet, że wielu z nas chętnie zamieni treść za to tylko, by
zostało piękne, kolorowe i atrakcyjne opakowanie. Co do Przykazań Kościelnych to w tej mierze nic się nie zmieniło dla członków Kościoła Katolickiego.
Nasze czwarte przykazanie brzmi: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać
się od udziału w zabawach. Jasno i na temat.
Wielki Post to dla nas okres pokuty. Nie chodzimy wtedy na dyskoteki,
bo chcemy zadbać o naszą duszę, o moją relację z Bogiem. Zabawa nie
jest zła. Ale jest pewnym rozproszeniem, wyrwaniem z całej atmosfery przygotowania do tak ważnych wydarzeń. Kiedyś ktoś mnie zapytał czy może
iść na wesele, bo 3 miesięcy temu zmarł mu dziadek? I czy może tańczyć?
Oczywiście, że może. Nie ma żadnych nakazów, co do obchodzenia żałoby,
ale człowiek który przeżywa coś głęboko, ból, rozstanie, nie myśli o
zabawie, nie ciągnie go na nią. Post to nasze zamyślenie nad tym, co Bóg
dla mnie zrobił i dla czego?

SĄ TRZY METODY
Zakończył się Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu, ale problem
alkoholizmu w Polsce pozostaje
aktualny. Rozumieją to nasi Księża Biskupi, którzy zachęcają, aby
troskę o trzeźwość nie ograniczyć
do jednego tygodnia. Już jesienią
ubiegłego roku, 17 i 18 września
w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwo- Tato powiedział, że alkohol zdrożeje
- Czy to oznacza, że tato będzie mniej pił? ści w Zakroczymiu odbyła się Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeź- Nie. To oznacza, że ja będę mniej jadł!
wości. Sesję poprzedziło spotkanie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Uczestnikami spotkania byli diecezjalni duszpasterze trzeźwości oraz zakonni referenci trzeźwości. Zebrani doszli do wniosku, że są trzy skuteczne
metody ograniczenia spożycia alkoholu i związanych z tym problemów: maksymalnie zredukować możliwość reklamy oraz ograniczyć ekonomiczną i fizyczną dostępność alkoholu. Postulaty takie mogłyby się znaleźć w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości - uznali uczestnicy obrad.
Podczas sesji podzielono się doświadczeniami z mijającego roku duszpasterskiego. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z Tygodniem
Modlitw o Trzeźwość Narodu, Pielgrzymką Trzeźwości na Jasną Górę, Sierpniem - miesiącem abstynencji. Zgromadzeni wyrazili wdzięczność pasterzom Kościoła w Polsce za List pasterski zawierający wezwanie do świadectwa abstynencji i troski o trzeźwość narodu. Podkreślili także wielką wartość
miesiąca abstynencji, który od lat przyczynia się do ochrony trzeźwości
w Polsce. Zdecydowanie poparto obywatelską inicjatywę zmiany „Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości”, zawierającą takie postulaty. Wyrażono także
ubolewanie nad tym, że media w Polsce milczą o wielkich zagrożeniach
związanych z rosnącym spożyciem alkoholu.

DZIEKCZYNIENIE
Przy Św. Józefie znajdzie swoje miejsce kolejny znak
wdzięczności, przez który Mama pragnie złożyć podziękowanie Bogu za wszelkie łaski, jakie stały się udziałem
jej Rodziny za przyczyną Św. Józefa.
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W ten sposób tłumaczy też, co w Ewangeliach
oznacza zdanie poprzedzające, będące słowem
kluczowym Jego przesłania: „Jeśli ktoś chce pójść
za Mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie
swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Tymi
wszystkimi słowami On sam daje interpretację
„Drogi Krzyżowej”, uczy jak mamy ją odprawiać i jak
nią podążać: Droga Krzyżowa jest drogą zapomnienia o sobie, czyli drogą prawdziwej miłości. Na
tej drodze On nas poprzedza, to jest droga, której
chce nas nauczyć modlitwa Drogi Krzyżowej.
To też ponownie nas prowadzi do ziarna pszenicy,
do najświętszej Eucharystii, w której stale się uobecnia pośród nas owoc śmierci i zmartwychwstania
„Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie ob- Jezusa. W niej idzie On razem z nami, jak kiedyś
umrze, zostaje tylko samo; ale jeżeli obumrze, z uczniami z Emaus, stając się wciąż na nowo naprzynosi plon obfity” (J 12, 24). W ten sposób Pan szym współczesnym.
Jezus tłumaczy całą swoją ziemską wędrówkę jako
los ziarna pszenicy, które tylko poprzez śmierć
osiąga to, że wydaje owoc. Tłumaczy On swoje żyKATECHEZY. Zapraszamy na Katechezy
cie ziemskie, swoją śmierć i swoje zmartwychwstaChrzcielne. Są one od I do IV niedzieli miesiąca
nie ukierunkowując je ku najświętszej Eucharystii, w
o godz. 17.30 w Sali przy zakrystii. Wiosenny cykl
której streszcza się całe jego misterium. I tak jak On
8 katechez dla narzeczonych rozpocznie się w
przeżywał swoją śmierć jako ofiarę z samego sienajbliższą sobotę lutego (23.02).
bie, jako akt miłości, Jego Ciało zostało przekształcone w nowe życie w zmartwychwstaniu. Poprzez DROGA KRZYŻOWA dla Dzieci będzie w piąto On, Słowo Wcielone, stał się teraz naszym po- tek o 16.30, podczas której poznamy relikwie Męki
karmem, który prowadzi do prawdziwego życia, do Pańskiej. Dorosłych zapraszamy w tym dniu na
życia wiecznego. Słowo Przedwieczne - stwórcza Drogę Krzyżową o godzinie 17.15, zaś młodzież
siła życia - zstąpiło z nieba, stało się w ten sposób (w tym kandydatów do Bierzmowania) na 19.00.
prawdziwym chlebem, który się przekazuje czło- KOORDYNATOR. Od roku działa Centrum
Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej, które
wiekowi w wierze i w sakramencie.
Tym sposobem Droga Krzyżowa staje się drogą zrzesza ponad stu wolontariuszy. Jak poinformowiodącą do wnętrza misterium eucharystycznego: wał nas ks. Marcin Gochnio - zastępca dyrektora
pobożność ludowa i pobożność sakramentalna łą- Caritas. Nowym koordynatorem Centrum Wolonczą się i stapiają. Modlitwę Drogi Krzyżowej można tariatu Caritas w naszej Diecezji Siedleckiej zostazrozumieć jako drogę, która prowadzi do głębokiej, ła Iwona Dziołak. Zastąpiła ona na tym stanowisku
duchowej jedności z Jezusem; jedności, bez której Marzenę Pastor.
komunia sakramentalna pozostawałaby pusta. Ta- PŁYTA. Nasz Chór „Lilia” przygotował płytę DVD
kiemu spojrzeniu przeciwstawia się rozumienie czy- z koncertu, jaki miał miejsce w naszym kościele w
sto uczuciowe Drogi Krzyżowej, na niebezpieczeń- niedzielę 13 grudnia. Kto chciałby mieć taka płytę,
stwo którego Pan wskazuje przy Stacji VIII kobie- niech zgłosi się do p. Organisty.
tom jerozolimskim, gdy płaczą nad Nim. Samo POCZĄTEK. Dziś (17.02) I Niedziela Wielkiego
uczucie nie wystarczy. Droga Krzyżowa powinna Postu. Niech stanie się początkiem naszego powrotu
być szkołą wiary, tej wiary, która ze swej natury do Boga, naszego nawrócenia.
„działa poprzez miłość” (Gal 5, 6). To oczywiście nie WSPOMNIENIA. Dziś po Mszy Św. o 11.30 odoznacza, że trzeba wykluczyć uczucie. Dla Ojców będzie się spotkanie Rodziców i Dzieci z Koła MisyjKościoła pierwszą przywarą pogan jest właśnie ich nego, które wyjeżdżały na zimowisko, w celu podsubrak serca, dlatego Ojcowie podejmują wizję Eze- mowania wyjazdu i obejrzenia pięknych fotografii.
chiela, który przekazuje Izraelowi obietnicę Boga BIERZMOWANI. Kolejne spotkanie kandydatów
dotyczącą usunięcia mu serca kamiennego i dania do Bierzmowania odbędzie się dziś o godzinie 14.30
serca z ciała (Ez 11, 19).
w dużej auli pod kościołem. Wejście od strony półDroga Krzyżowa ukazuje Boga, który sam dzieli nocnej. Kuria Diecezjalna wstępnie ustaliła, że Bierzcierpienia ludzi, którego miłość nie zostaje nieczuła mowanie w naszej Parafii odbędzie się w czwartek,
i daleka, ale schodzi pośród nas, aż do śmierci na 16 maja o godzinie 18.00. Oczekujemy na potwierkrzyżu (Flp 2, 8). Bóg, który dzieli nasze cierpienia, dzenie terminu.
Bóg, który stał się człowiekiem, aby nieść nasz DO I KOMUNII. Dzieci przygotowujące się do I
krzyż, chce przekształcić nasze kamienne serce i Komunii Św. i ich Rodzice spotkają się w niedzielę
wzywa nas do dzielenia cierpień innych ludzi. Chce na Mszy Św. o godzinie 15.00 w kościele. Rodzice
dać nam „serce z ciała”, które nie będzie nieczułe przyniosą krzyż ścienny, znak wiary w domu rodzinwobec cierpień innych ludzi, ale stanie się wrażliwe nym, który przekażą symbolicznie dzieciom.
i poprowadzi do miłości, która uzdrawia i pomaga. NIEUSTAJĄCY. Również dziś wypada dzień
To wszystko oznaczają słowa Jezusa o ziarnie czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustająpszenicy, które On sam przekształca w istotną for- cego. Wspólnota zaprasza na różaniec o godzinie
mułę dotyczącą chrześcijańskiego życia: „Ten, kto 19.00
miłuje swoje życie traci je, a kto nienawidzi swego
Dwojako chybiamy w naszych stosunkach
życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”
z ludźmi: gdy ich krzywdzimy i gdy im nie
(J 12, 25; Mt 16, 25; Mk 8, 35; Łk 9, 24; 17, 33): „Kto
pomagamy, choć pomóc możemy.
chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci je,
Św. Augustyn (354-430)
ten je zachowa”.
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DROGA KRZYŻOWA

NARZEKANIA RZEŹNIKA:
KTO WYMYŚLIŁ POST?

W PARAFII I W DIECEZJI

ZAGADKA Z HISTORII. Pytanie:

- Kiedy powstało Tesco w Świebodzinie?
Odpowiedź:
- 5 lat przed Chrystusem!
CZY TO PANI?
Przychodzi małe dziecko do apteki i pyta:
- Czy to pani sprzedaje tran??!
- Tak, to ja.
- To pani jest straszna, tran jest ohydny, bo mama
każe mi go codziennie pić!
PO CO TO NAM. Do starego wielbłąda - taty, podchodzi synek „wielbłądzik” i pyta:
- Tato, a po co nam te garby?
- No widzisz synku, jak jesteśmy na pustyni musimy
mieć zapas wody.
Po 5 minutach:
- Tato, a po co nam te duże kopyta?
- No widzisz synu, żebyśmy nie zapadali się, idąc po
piasku pustyni.
Po 2 minutach:
- Tato, a dlaczego my mamy taką grubą skórę, a inne
zwierzątka miękką i gładką?
- To synku po to, aby nas nie paliło słońce pustyni.
- Tato, a po co nam to wszystko, skoro my mieszkamy
w Zoo?
BEZPIECZNY. W Zoo ojciec mówi do synka:
- Nie zbliżaj się do klatki z tygrysem.
- Tato, przecież nic mu nie zrobię
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2200 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. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Witkowicz, p. Leszek Popek,
sM Amabilis, sM Agnieszka i sM Anuncjata
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria Parafialna jest czynna
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30

