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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Na początku dziejów Kościoła 
Apostołowie: „Ich też powołał. 
A oni natychmiast zostawili łódź 
i ojca i poszli za Nim. I obchodził 
Jezus całą Galileę, nauczając 
w tamtejszych synagogach, gło-
sząc Ewangelię o królestwie i le-
cząc wszelkie choroby i wszelkie 
słabości wśród ludu” (Mt 4,12-23). 
 „Pan moim światłem i zbawieniem 
moim” - śpiewał Izrael od pokoleń. 
I oto nadszedł czas, gdy proroctwa 
się wypełniły i „lud, który siedział 
w ciemności, ujrzał światło wiel-
kie”. W cudzie Wcielenia Bóg stał 
się człowiekiem, by tak jak my żyć 
i umrzeć. A przez swoje zmart-
wychwstanie przeprowadził nas 
razem z sobą do życia wiecznego. 
Podczas każdej Eucharystii ogar-
nia nas to samo jedyne i niepowta-
rzalne Światło, Jezus Chrystus, 
w którym jest nasze zbawienie. 
 

 

 
Piotr STACHIEWICZ - "Matka Boska Gromniczna”, XIX w. 

GROMNICZNA 
czyli Święto Ofiarowania Pańskiego 
     Nawiązuje ono do tajemnicy Narodzenia Pańskiego, 
dlatego można śpiewać kolędy. Święto obchodzone 2 lute-
go do dziś zachowuje charakter ludowy. Konieczne jest je-
dnak, by nie straciło ono swego pierwotnego i oryginalne-
go znaczenia. Byłoby czymś niestosownym, gdyby poboż-
ność ludowa, obchodząc święto Ofiarowania Pańskiego, 
przeoczyła tego dnia treść wybitnie chrystologiczną (czyli 
stawiającą Chrystusa na pierwszym miejscu), zatrzymując 
się wyłącznie na aspektach mariologicznych. Święto to bo-
wiem jest „połączonym wspomnieniem Syna i Matki” i nie 
dopuszcza ewentualnej perspektywy odwrotnej. Przecho-
wywana w domach gromnica powinna być dla wiernych 
znakiem Chrystusa jako „Światłości Świata”, a zatem tak-
że motywem wyrażania wiary w Niego (DPLiL 123 – czyli 
„Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii wydany przez 

Konferencję Episkopatu Polski”). 
     Podczas Mszy św. odbywa się błogosławieństwo świec 
i procesja: Kapłan ubrany w biały ornat udaje się na miejs-
ce zgromadzenia wiernych. W tym czasie śpiewa się od-
powiednią antyfonę lub pieśń, a wierni zapalają świece 
(zwyczajowo płoną do Ewangelii oraz na Modlitwę Eucha-
rystyczną). Kapłan pozdrawia wiernych, wprowadza ich w 
świadomy i czynny udział w obrzędach, odmawia modlitwę 
i pokrapia świece wodą święconą. Następnie odbywa się 
procesja, której towarzyszy odpowiedni śpiew. Przechodzi 
uroczyście między ludem. Po powrocie do ołtarza kapłan 
składa ukłon, całuje ołtarz, intonuje „Chwała na wysokości 
Bogu”, odmawia kolektę i dalej sprawuje Mszę Św. według 
zwykłego porządku. 
     Błogosławieństwo świec i procesja stanowią jedną ca-
łość ze Mszą Św. Nie błogosławi się gromnic po Mszy Św. 
Do śpiewów, które towarzyszą Liturgii w tym dniu należą 
pieśni: „Światło na oświecenie pogan”, „Przystrój ołtarz 
swój, Syjonie” „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”, a także kolę-
dy, śpiewane po raz ostatni. Ponownie usłyszymy je do-
piero pod koniec roku kalendarzowego, w dniu Bożego 
Narodzenia. 

KONSEKROWANI 

     W 1997 r. Jan Paweł II w Święto Ofiarowania Pańskie-
go ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 
stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła 

nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza 
ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, 
Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. 
Podobną ofiarę, z siebie samych z miłości do Chrystusa, 
składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, 
mówiąc: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną 
całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy po-
wołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez 
rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, 
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»” (Vita consecrata, nr 1). 

 
     Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia 
zakonnego. Składane śluby czystości, ubóstwa i posłu-
szeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin życia. 
Pierwszy - ślub czystości - jest wyborem Chrystusa jako 
jedynej miłości i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnac-
ją z życia małżeńskiego. Ślub ubóstwa jest odpowiedzią 
życia konsekrowanego na powszechnie obecną dzisiaj 
„materialistyczną żądzę posiadania, lekceważącą potrzeby 
i cierpienia słabszych i wyzutą z wszelkiej troski” (Vita con-

secrata, nr 89). Ślub posłuszeństwa związany jest nato-
miast z kulturą wolności, ściśle związaną z szacunkiem dla 
osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów niesprawiedli-
wości i przemocy. „Posłuszeństwo właściwe dla życia kon-
sekrowanego ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty po-
słuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej 
tajemnicy, poświadcza, że nie ma sprzeczności między 
posłuszeństwem a wolnością” (Vita consecrata, nr 91). 
      W Dzień Życia Konsekrowanego ofiary składane na 
tacę są przeznaczone w całej Polsce na zakony klauzuro-
we w diecezji. 

NOWY MISJONARZ 

 
     Gościem naszej Parafii jest dziś Ks. Jarosław Dziedzic 
(na fotografii ten z lewej). Jeszcze niedawno (w 2011 ro-
ku) był wikariuszem w naszej Parafii. Obecnie odbywa stu-
dia w Instytucie Misyjnym w Warszawie, przygotowując się 
do misyjnej posługi w Boliwii. Ofiary, jakie złożymy dziś 
przed kościołem po Mszy Św. do puszek, będą naszą „wy-
prawką”, jaką damy Ks. Jarosławowi na nową drogę życia. 
Na fotografii po prawej Ks. Tomasz Denicki, dawny wikar-
iusz z Katedry, a obecnie także Misjonarz w Boliwii. 
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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 – 27 stycznia 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa, Apostoła Warszawy, Pe-

tersburga, Chicago i Wilna; Czyt.: 2 Sm 5, 1-7. 10; Mk 3, 22-30 

6.30 1. + Wacława, Franciszka i Jacka, Marka Stelęgowskich, of. Córka 
 2. + Marię Michalak, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 
 2. + Henryka Zaliwskiego (z racji imienin), of. Rodzina 
 3. + Marię (w 27 r.), zm. z Rodzin Januszów, Gielecińskich, Niem-

czyków, Ordyczyńskich, Stelmachowiczów, Zająców i Machów oraz 
ks. Alfreda Hofmana, of. Halina Iskra 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 

 
1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. Dzieci 
2. + Leokadię Flis (w r.), of. Rodzina 

 3. + Antoniego Jastrzębskiego i jego zm. Rodziców, of. Żona 
 4. + Lucjana (w 13 r.) i Joannę oraz zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Krystyna Borkowska 
 5. Dziękczynna w 16 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
na dalsze lata życia, of. p. Kieryło 

Wtorek – 28 stycznia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła, który 

uczył: „Ludzie postępując normalnie, czyli zgodnie z rozumem, żyją szczę-
śliwie na ziemi i zapewniają sobie szczęście wieczne”. Parafialne wspo-

mnienie Św. Joanny Beretty Molla. Czyt.: 2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Mk 3, 31-35 

6.30 1. + Ewę Dziendzikowską (w 14 r.), of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. + Helenę (w 40 r.) oraz Edwarda (w 40 r.), Zofię, Jana i Danutę 
oraz Jerzego, Kazimierza i Janinę, of. Regina Kępka 

 3. + Czesława Kowalika (w 6 r.), of. Jadwiga Sobolewska 
 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Mai, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. Dzieci 

 2. + Genowefę Michalak (w 19 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Mąż, 
Dzieci i Wnuki 

 3. W intencjach Czcicieli św. Joanny, of. Czciciele św. Joanny 
Środa – 29 stycznia 2014 r. 

Wspomnienie Bł. Bolesławy Marii Lament, założycielki Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Świętej Rodziny, Dziewicy i Anieli Merici, Dziewicy, założycielki 

Sióstr Urszulanek. Czyt.: 2 Sm 7, 4-17; Mk 4, 1-20  

6.30 1. + Anielę Szkup, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. + Józefa (w 6 r.), Władysławę, Witolda, Eugeniusza, Bronisławę i 
Józefa, of. Córki 

 2. + Kazimierza, Eugenię, Romana, Honoratę i Stanisława Glinkę, 
of. Syn Eugeniusz Kupa 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. Dzieci 

 2. + Genowefę (w 27 r.), Mariana (w 22 r.), Mariannę, Mariana i Pio-
tra, of. Halina Hołubiec 

 3. + Zofię (w r.), Jana, Leokadię, Wacława, Annę i Karola, of. Córka 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 30 stycznia 2013 r. 
Wspomnienie Bł. Bronisława Markiewicza, Wychowawcy dzieci i młodzieży. 

Czyt.: 2 Sm 7, 18-19. 24-29; Mk 4, 21-25  

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. + Janinę (w 30 r.), Pawła (w 28 r.) i Wacława oraz zm. z ich Ro-
dzin, of. Maria Nieścioruk 

17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisławę i Józefa 

Śledź, Jerzego i Mariana, of. Dzieci 
 2. + Zenona (w 1 r.), Czesława (w 2 r.) i Waldemara (w 6 r.) oraz 

Rodziców z obu stron Rodziny, of. Danuta Dziewulska 
 3. + Anielę Kleszcz (w 7 m-c) oraz Feliksę i Bronisława, of. Córka 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 31 stycznia 2014  r.  
Wspomnienie Św. Jana Bosko, Kapłana, Pedagoga, Wychowawcy młodzieży 

Czyt.: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. 27c; Mk 4, 26-34 

6.30 1. + Zofię Boruta (w 1 r.), of. Mąż z Dziećmi 
7.00 1. + Stanisława (w 17 r.), Stanisławę, Janusza, of. Rodzina 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Edwarda i Zofię Goch-
nio, of. Dzieci 

 3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. + Janinę (w 2 r.) i Stanisława, zm. Dziadków z obu stron Rodziny, 
of. Syn z Rodziną 

 3. + Filomenę (w 15 r.), Sewerynę, Wacława i Jana, of. Tadeusza Sroka 
 4. + Barbarę Grajewską (w 7 dzień), of. Córka 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Pierwsza Sobota Miesiąca – 1 lutego 2014  r. Wspomnienie NMP Pa-

tronki sobotniego dnia; Czyt.: 2 Sm 12, 1-7a.10-17; Mk 4,35-41 

6.30 1. + Józefę (w 31 r.), Stanisława i Wacława Maliszkiewiczów, of. Syn 
 2. + Leokadię (w 13 r.), Krystynę (w 13 r.), Kazimierza, Stanisława, 

Czesława, Janinę, Barbarę, Jerzego, Henryka i Bogdana, of. Zdzi-
sława Szczepanik 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, z proś-

bą o wyzwolenie z uzależnień, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 3. + Wacława (w 28 r.), Feliksę i Mieczysława, of. Jadwiga Kaciniel 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

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

 5. O czystość serc dla członków mojej najbliższej Rodziny, of. p. Leokadia 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi i modli-

twa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów. 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Justyny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w 
dorosłym życiu, of. Rodzice 

IV Niedziela Zwykła – 2 lutego 2014; 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO;  

Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczo-
ne na wsparcie zakonów kontemplacyjnych w naszej Diecezji. Podczas Mszy 
w. obrzęd błogosławieństwa Gromnic. Niedziela miesięcznej adoracji Naj-

świętszego Sakramentu. Czyt.: Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Stanisława (w 23 r.) i Genowefę Wierzchowskich, Stanisława i 

Annę oraz całą Rodzinę Grochowskich, of. Elżbieta Grochowska 
8.30 1. + Siostrę, Braci i Szwagra, of. Danuta Kamińska 

 2. + Stanisława (w 8 r.), Halinę, Jadwigę i Aldonę Sulej oraz zm. 
Dziadków, of. Córki 

10.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 
 2. + Adelę, Zygmunta i Romana Paszyńskich oraz Mariannę Roz-

bicką, of. Teresa Rozbicka 
 3. + Edmunda (w 14 r.) i Zofię Harasim (w 10 r.), of. Bożena Łukaszewicz 

11.30 1. + Mikołaja i Janinę Karwowskich, Siostrę Krystynę oraz Zygmunta 
i Aleksandrę Matyków, of. Rodzina 

 2. + Reginę i Stanisława Dawidowicza, of. Córka 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Eugenię (w 6 r.) i Stanisława (w 10 r.), of. Alina Piekart 
17.30 Inauguracja kolejnej serii Katechez Chrzcielnych 

18.00 1. + Stanisława Gizińskiego (w 20 r.), of. Córka 
 2. + Za zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014  

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu    
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KORONACJI ŚW. JÓZEFA 

 

     Dziewięciotygodniowa nowenna, która 
trwa od 15 stycznia, stanowi istotny ele-
ment przygotowań do koronacji wizerunku 
Św. Józefa w archidiecezjalnym sanktuar-
ium w Poznaniu. Korony na głowy Święte-
go oraz Dzieciątka Jezus, nałoży metro-
polita poznański Abp Stanisław Gądecki 
dnia 23 marca. Przyklasztorny kościół Oj-
ców Karmelitów, obecnie sanktuarium Św. 
Józefa, wzniesiony został blisko 4 wieki 
temu, był pierwszą świątynią w Polsce no-
szącą wezwanie Św. Józefa Oblubieńca 
NMP. Kult Opiekuna Świętej Rodziny 
w Poznaniu cały czas trwa, mimo kasaty 
zgromadzenia przez władze pruskie w ok-
resie zaborów i zaginięcia czczonego 
pierwotnie w tym miejscu obrazu św. Jó-
zefa. Dlatego też kościół ten został przed 
czterema laty podniesiony do rangi sank- 

tuarium, a obecnie otaczany w nim kultem obraz będzie ukoronowany. 
     Przygotowaniom koronacji towarzyszy hasło „Św. Józef nauczyciel mod-
litwy”. Odtąd, co tydzień na wspólnej modlitwie przed cudownym wizerun-
kiem będą gromadzili się wierni, przede wszystkim mieszkańcy Poznania 
i najbliższych okolic, wraz ze swoimi duszpasterzami. W ramach przygoto-
wań do koronacji 13 marca w Poznaniu odbędzie się również sesja józefolo-
giczna z udziałem m.in. ks. prałata Andrzeja Latonia z Kalisza, prezesa Pol-
skiego Studium Józefologicznego. Natomiast w dniach 19-22 marca zapla-
nowano rekolekcje wielkopostne związane tematycznie ze Św. Józefem, 
modlitwą i pojednaniem z Bogiem. Modlitwa, z którą łączy się nawiązanie 
przyjaźni z Bogiem i pojednanie z Nim, to szczególny charyzmat Karmeli-
tów. Ku temu prowadzą ludzi, a ich kościół znany jest wśród poznaniaków, 
jako szczególne miejsce posługi w konfesjonale”. 

Papież Franciszek naucza… 

 

NIKT NIE ZBAWIA SIĘ SAM 
     Podczas audiencji ogólnej w Watykanie 15 stycznia br. 

Ojciec Św. Franciszek nauczał: 
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry, 
     W ubiegłą środę rozpoczęliśmy krótki cykl katechez o sakramentach, 
rozpoczynając od Chrztu. Dzisiaj także chciałbym się skupić na Chrzcie, 
aby podkreślić bardzo ważny owoc tego sakramentu: czyni on nas człon-
kami Ciała Chrystusa i Ludu Bożego. Św. Tomasz z Akwinu mówi, że ten, 
kto przyjmuje chrzest jest włączony w Chrystusa, stając się jakby Jego 
członkiem i zostaje przyłączony do wspólnoty wiernych, to znaczy do Ludu 
Bożego (por. Summa Theologiae , III, q. 69 , art. 5; q. 70 , art. 1). W szkole So-
boru Watykańskiego II, mówimy dziś, że Chrzest wprowadza nas do Ludu 
Bożego, sprawia, że stajemy się członkami Ludu w drodze, pielgrzymujące-
go w dziejach. Rzeczywiście, tak jak z pokolenia na pokolenie przekazuje 
się życie, tak też z pokolenia na pokolenie, poprzez odrodzenie w źródle 
chrzcielnym przekazywana jest łaska, a z tą łaską Lud chrześcijański podą-
ża w czasie, jak rzeka, która nawadnia ziemię i upowszechnia w świecie Bo-
że błogosławieństwo. Odkąd Jezus nakazał to, co słyszeliśmy w Ewangelii, 
uczniowie wyruszyli, by chrzcić. Od tego czasu aż po dziś dzień istnieje pe-
wien łańcuch przekazywania wiary, z powodu chrztu. Każdy z nas jest ogni-
wem tego łańcucha, nieustannie krokiem naprzód, jak nawadniająca rzeka. 
Tak też jest z naszą wiarą, którą powinniśmy przekazywać naszym dzie-
ciom, aby, kiedy staną się dorosłymi, mogły ją przekazywać z kolei swoim 
dzieciom. Takim jest właśnie chrzest, wprowadzający nas do Ludu Bożego, 
który przekazuje wiarę. To bardzo ważne: kroczący Lud Boży przekazuje 
wiarę. 

     Na mocy chrztu stajemy się uczniami misjonarzami, powołanymi do nie-
sienia Ewangelii w świat (por. adhort. apost Evangelii gaudium, 120). „Każdy 
ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia 
w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji... nowa ewangelizacja 
powinna pociągać za sobą nowy protagonizm Ludu Bożego, każdego z och-
rzczonych” (tamże). Lud Boży jest ludem uczniów, bo otrzymuje wiarę i mis-
jonarzy, bo przekazuje wiarę. To w nas czyni chrzest, sprawia, że otrzymu-
jemy wiarę i przekazujemy wiarą. Wszyscy w Kościele jesteśmy uczniami, 
i jesteśmy nimi zawsze, przez całe życie. Wszyscy jesteśmy też misjonarza-
mi, każdy w miejscu, które wyznaczył mu Pan. Wszyscy, nawet najmniejszy 
z nas jest zarazem misjonarzem. Ten, który wydaje się największym, jest 
uczniem. Może ktoś z was powiedziałby, „Ojcze, ale przecież biskupi nie są 
uczniami!, Wiedzą wszystko, papież wie wszystko!” Nie, także biskup i pa-
pież powinni być uczniami! Bo gdyby nie byli uczniami, to nie mogliby czynić 
dobra, nie mogliby być misjonarzami, przekazywać wiary. Czy to zrozumieli-
ście? To ważne wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami! 
     Istnieje nierozerwalny związek między wymiarem mistycznym a wymia-
rem misyjnym powołania chrześcijańskiego, obydwoma zakorzenionymi we 
chrzcie. „Otrzymując Wiarę i Chrzest my, Chrześcijanie przyjmujemy działa-
nie Ducha Świętego, który prowadzi do wyznania Jezusa Chrystusa jako 
Syna Bożego i nazywania Boga «Abba, Ojcze». Wszyscy ochrzczeni i och-
rzczone... jesteśmy wezwani, by żyć i przekazywać jedność z Trójcą Świętą, 
ponieważ ewangelizacja jest zaproszeniem do udziału w komunii trynitarnej” 
(Dokument końcowy z Aparecidy, n. 157). Nikt nie zbawia się sam - to ważne. 
Jesteśmy wspólnotą wierzących, jesteśmy Ludem Bożym i w tej wspólnocie 
doświadczamy piękna dzielenia się doświadczeniem miłości, która nas 
wszystkich uprzedza, ale która równocześnie domaga się od nas bycia „ka-
nałami” łaski jedni dla drugich, pomimo naszych ograniczeń i naszych grze-
chów. Wymiar wspólnotowy jest nie tylko jakąś „otoczką”, „dodatkiem”, ale 
jest integralną częścią życia chrześcijańskiego, świadectwa i ewangelizacji. 
Wiara chrześcijańska rodzi się i żyje w Kościele, a w chrzcie rodziny i para-
fie świętują włączenie nowego członka w Chrystusa i w Jego Ciało, którym 
jest Kościół (por. tamże n. 175b), do Ludu Bożego. 
     Przykładem znaczenia chrztu dla Ludu Bożego jest historia wspólnoty 
chrześcijańskiej w Japonii. Doznała ona okrutnego prześladowania na po-
czątku XVII wieku. Było w niej wielu męczenników, duchowni zostali wygna-
ni, a tysiące ludzi zabitych. Nie pozostał w Japonii żaden kapłan – wszyst-
kich wydalono. Wówczas wspólnota schroniła się w podziemiu, zachowując 
wiarę i modlitwę w ukryciu. A kiedy rodziło się dziecko tatuś lub mamusia 
chrzciło je, bo każdy z nas może chrzcić. Kiedy dwa i pół wieku później, po 
250 latach, misjonarze powrócili do Japonii, tysiące chrześcijan wychodziły 
z ukrycia i Kościół mógł się rozwijać. Przeżyli dzięki łasce Chrztu! To wspa-
niałe! Lud Boży przekazuje wiarę, chrzci swoje dzieci podąża naprzód. I za-
chowali, pomimo ukrycia, silny duch wspólnotowy, ponieważ Chrzest uczynił 
ich jednym ciałem w Chrystusie: byli izolowani i ukryci, ale zawsze byli 
członkami Ludu Bożego, Kościoła. Wiele możemy się z tej historii nauczyć! 
 

     „Dom nad Stawami” Dom Po-
mocy Społecznej w Siedlcach za-
pewnia dzienną opiekę dla miesz-
kańców Siedlec. Osoby w podesz-
łym wieku, chore i niepełnospraw-
ne mają zagwarantowaną opiekę 
wykwalifikowanych pracowników 
przez osiem godzin dziennie w dni 
robocze. Osoby korzystające 
z opieki dziennej mają zapewniony  

NAD STAWAMI 

 
domowy obiad oraz możliwość spędzenia czasu zgodnie ze swoimi upodoba-
niami. Istnieje również możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, 
masażu, uczestnictwa we Mszy Św. oraz poradnictwa duchowego i psycholo-
gicznego. W zależności od sytuacji, w szczególnych przypadkach możliwe jest 
przywożenie danej osoby rano z miejsca zamieszkania do „Domu nad Sta-
wami” i odwożenie jej po południu z powrotem. Cena jednej godziny opieki 
uzależniona jest od dochodu rodziny, albo zainteresowanej osoby. Cena mak-
symalna za jedną godzinę opieki wynosi 5 zł. 
     Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z „Domem nad Stawami” 
Domem Pomocy Społecznej w Siedlcach, znajdującym się przy ulicy Poniato-
wskiego 32 lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sien-
kiewicza 32. 
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DLA CHŁOPCÓW 

 
     Serdecznie zapraszam na rekolekcje dla mło-
dzieży męskiej. Są one adresowane do uczniów ze 
szkól ponadgimnazjalnych i studentów, którzy prag-
ną pogłębić swoją relację z Bogiem i uczyć się roz-
poznawać Jego wolę w swoim życiu. Termin reko-
lekcji w okresie zimowym 14-16 lutego br. (zjazd w 
piątek do godz. 15.00, a wyjazd w niedzielę około 
godz. 14.00). Odbędą się one w domu formacyjnym 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sie-
dleckiej w Nowym Opolu koło Siedlec, ul. Semina-
ryjna 26. Osoba pragnąca przeżyć rekolekcje po-
winna zabrać ze sobą: Pismo św. różaniec, oraz 
notatnik i przybory do pisania, śpiwór, przybory toa-
letowe, obuwie sportowe oraz skierowanie od Ks. 
Proboszcza lub Ks. Prefekta (informacje i wzór skie-
rowania są dostępne na naszej stronie www.wsd. 
siedlce.pl w zakładce rekolekcje) 
     Ze względu, iż posiadamy ograniczoną liczbę 
miejsc, prosimy o uprzednie zgłaszanie chętnych. 
Można to uczynić dzwoniąc pod nr tel. 25-6315761 
w godz. 9.00 - 20.00 lub pisząc na adres powolanie-
siedlce@gmail.com lub sms nr 513-703408 (w treści 
podając imię, nazwisko i parafię). Należy to uczynić 
najpóźniej do 11 lutego br. Przy zgłoszeniu prosimy 
podać parafię i ilość chętnych uczestników. Ewentu-
alne późniejsze zgłoszenia tj. po 11 lutego proszę 
konsultować dzwoniąc pod nr 504-162715). Infor-
macje bieżące i wskazówki jak dojechać można 
uzyskać na stronie internetowej naszego semina-
rium pod adresem www.wsd.siedce.pl 
     Z Chrystusowym pozdrowieniem 

Ks. Krzysztof Domański - Diecezjalny Referent 
ds. Powołań  (krzysztofdomanski@wp.pl) 

SPOTKANIA GRUP 
     Po zakończeniu Wizyty Duszpasterskiej powró-
ciliśmy do poprzedniego porządku spotkań grup 
parafialnych. Wiemy już, że: 
Ministranci spotykają się w czwartek o 17.00; 
Wspólnota Jednego Ducha w czwartek o 19.00; 
Koło Misyjne Dzieci w piątek o godzinie 16.00; 
Chór „Lilia” w piątek o 19.00; 
Światełko w sobotę o 10.00; 
Służba Liturgiczna Dorosłych w sobotę o 17.00; 
      Duszpasterze zapraszają chętnych do współ-
pracy w grupach, a Redakcja Opiekuna prosi lide-
rów o informacje dotyczące spotkań pozostałych 
grup. 
W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Katechezy chrzcielne rozpoczną 
się już za tydzień w pierwszą niedzielę lutego (2.II.) 
o godz. 17.30. Wiosenna seria 8 katechez dla mło-
dzieży, których tematyka dotyczy przygotowania do 
małżeństwa rozpocznie się w ostatnią sobotę lutego. 

DOMOWY KOŚCIÓŁ. W przyszłą niedzielę (2 
lutego) o godzinie 18.00 spotykają się kręgi Domo-
wego Kościoła z naszej Parafii. Nowi członkowie 
podczas tej Mszy Św. osobiście przyjmą Jezusa 
jako Pana i Zbawiciela. Kończą w ten sposób okres 

ewangelizacyjnego przygotowania do dalszej forma-
cji w Ruchu Światło-Życie. 

CELEBRACJA. Kolejna Celebracja Słowa Boże-
go pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza 
będzie w Katedrze jutro (27.01) o godzinie 19.00. 

ŚW. JOANNA. We wtorek (28.01) wypada para-
fialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 
O 17.30 będzie różaniec Czcicieli Św. Joanny, 
o 18.00 Msza Św. w ich intencjach (prosimy o skła-
danie kart z intencjami), po Mszy Św. będą modlitwy 
ku czci Świętej i ucałowanie Jej relikwii. 

PIERWSZE DNI. W dniu 1 lutego 
br. przypada  pierwsza sobota mie-
siąca, w tym dniu uwielbiamy Niepo-
kalaną Maryję i składamy dziękczy-
nienie za otrzymane łaski. Diakonia  
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza o godz. 
7.00 na Mszę Św. i modlitwę różańcową w intencji  
wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholiz-
mu, hazardu i innych… Zapraszamy do wspólnej mo-
dlitwy, wierząc że nasze prośby zostaną wysłuchane. 
     Przyszła niedziela to I-sza niedziela miesiąca. 
Po sumie o 13.00 będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu, wymiana tajemnic i katecheza dla Kół 
Żywego Różańca. 
DO CHORYCH udamy się w sobotę (1.02) od 
godziny 8.30. Prosimy uaktualnić listę chorych. 

ZAPROSZENIE SIÓSTR. Siostry Orionistki za-
praszają dziewczęta w wieku gimnazjalnym i powy-
żej na spotkanie modlitewne, które odbędzie się w 
dniach od 7 do 9 lutego br. w Zalesiu Górnym 
k/Warszawy, ul. Piękna 44/46. Zgłoszenia należy 
kierować do Sióstr pracujących w naszej Parafii. 

WIECZÓR CHWAŁY. Dzięki łaskawości Bożej, 
w tym miesiącu po raz drugi spotkamy się, aby w 
wielkim zgromadzeniu uwielbiać naszego Pana 
i oddać Mu chwałę. Takie informacje miło jest ogła-
szać, mając świadomość, iż sprawią one radość 
wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują na spo-
tkanie z Panem naszych serc - Jezusem Chrystu-
sem, aby wpatrywać się w Jego cudowne Oblicze 
i doświadczyć Jego świętej obecności. Wieczór ten 
odbędzie się w ostatni czwartek stycznia czyli 30-
go o godz. 19.00 w Sali KLO przy kościele Św. Jó-
zefa. Zapraszamy i oczekujemy! 

Wspólnota Jednego Ducha  

RADA PARAFIALNA 
     Spotkanie z członkami Rady Parafialnej będzie 
w sobotę (01.02.) po Mszy św. wieczorowej. Ser-
decznie zapraszam na to spotkanie wszystkich 
radnych, przypominając jednocześnie skład Rady: 

RADA 
EKONOMICZNA 

P. Szczepan Boruta 
P. Maria Chromińska 
P. Marian Czerski 
P. Alina Oknińska 
P. Jerzy Rusinek 
P. Tadeusz Ślusarczyk 

CZŁONKOWIE 
URZĘDOWI 

Ks. Sławomir Olopiak 
Ks. Sławomir Harasi-
miuk 
sM. Anuncjata Kęp-
czyńska 
P. Leszek Popek 
P. Krystyna Boruta 

POZOSTALI RADNI 
P. Mieczysław Karcz 
P. Elżbieta Kielak 
P. Zbigniew Kieliszek 
P. Tomasz Końko 
P. Sławomir Mikiciuk 
P. Elżbieta Mitrzak 
P. Barbara Popek 
P. Zofia Radzikowska 
P. Zofia Sawiak 
P. Adam Sawiak 
P. Hanna Wakuła 
P. Stanisław Wakuła 
P. Bogdan Wójcik 
P. Władysław Wyrozębski 
P. Karol Zalewski 
P. Emilia Żurowska 

Ks. Proboszcz

CO PISZĄ W „ECHU” nr 4 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Materiały dla Kół Żywego Różańca na s. 13; 
 O powstaniu i historii miesięcznika „Różaniec” - 
w tekście „105 lat w służbie Maryi”. 
 Czy rodzicom można odebrać dziecko tylko z 
powodu biedy? - na s. 17; 
 Z jakimi problemami borykają się rodziny osób 
chorych na alzheimera? - w dziale „Opinie”; 
 Jak rozpoznawać toksyczne relacje i dlaczego 
wchodzimy w takie związki?  - w dziale „Opinie”; 

Zapraszamy do lektury! 

 
MANDAT DLA ROWERZYSTKI ?? 

 
     W Łodzi na mandat zasłużyła 3-letnia dziew-
czynka! Ale co z niej za łobuz... Jadąc swoim trój-
kołowcem po chodniku dla pieszych potrąciła star-
szego, 81-letniego mężczyznę. Mężczyzna prze-
wrócił się i z raną głowy trafił do szpitala. Dziew-
czynka odjechała z miejsca wypadku... :) Była pod 
opieką babci i najprawdopodobniej uciekła jej. A tyle 
się mówi o nieodpowiedzialnych kierowcach, na 
szczęście tu tylko w ramach humoru. 
PATRIOCI. Ćwiczy orkiestra parafialna na Górnym 
Śląsku. Dyrygent Ślązak w akcji: 
- Zymbalisten fertig? (Cymbaliści gotowi?) 
- Fertig! (Gotowe) 
- Puzonen fertig? (Puzony gotowe?) 
- Ja, naturlich. (Tak, oczywiście) 
- Trompette fertig? (Trąbki gotowe?) 
- Fertig, fertig! (gotowe, gotowe) 
- Also! Eins, zwei, drei (a wiec raz, dwa trzy): Boże 
coś Polskę... 
PO SYLWESTRZE. Skończyła się impreza sylwe-
strowa. Małżonkowie powrócili do domu i szykują się 
do odpoczynku. Nagle żona przygotowująca herbatę 
słyszy z sypialni głośny łomot: 
- Co tam się stało – pyta. 
- Koszula mi spadła – odpowiada mąż. 
- A skąd ten łomot? 
- Bo jeszcze jej nie zdjąłem. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, sM Anuncjata, 

sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

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

 




