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MYŚL TYGODNIA 

 
     Starcowi Symeonowi z dzisiej-
szej Ewangelii „Duch Święty ob-
jawił, że nie ujrzy śmierci, aż zo-
baczy Mesjasza Pańskiego. Za na-
tchnieniem więc Ducha przyszedł 
do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z 
Nim według zwyczaju Prawa, on 
wziął Je w objęcia, błogosławił 
Boga” (Łk 2,22-40). 
     Światło zapalone w ciemności 
świeci dla wszystkich, płomień 
jednej tylko świecy ma moc roz-
proszyć mrok. Jezus, wnoszony 
do świątyni w Jerozolimie, staje 
się „światłością świata”, a przez to 
także znakiem sprzeciwu wobec 
ciemności grzechu i mocy sza-
tana. Syn Boży jest światłem, 
które także dzisiaj wyprowadza 
nas z iluzji, kłamstw, wszelkiego 
fałszu i prowadzi ku prawdzie, a 
ostatecznie ku Bogu – „światłości 
bez końca”. 

 

ŚW. BŁAŻEJ I DWIE ŚWIECE 

 
     Św. Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny 
Świętych Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu, 
Grzegorza z Nyssy, Piotra z Sebasty, Cezarego i wielu in-
nych. Kapadocja to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrod-
ków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, zo-
stał jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój za-
wód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na 
stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście (wcześ-
niej w Armenii, dziś Sivas w Turcji). Podczas prześlado-
wań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górs-
kich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak do-
niósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięzio-
ny. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności 
Chrystusowi. Tam właśnie cudownie uleczył syna pewnej 
kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając od-
dychanie. Chłopcu groziło uduszenie.  
     Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego bisku-
pa namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrut-
niejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za 
jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go 
mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem 
m.in. kamieniarzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz 
wszystkich innych osób, które muszą dbać o swoje gardło 
i struny głosowe; jest także patronem chorwackiego mias-
ta Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i 
Zachodzie. Jest jednym z 14 Świętych Wspomożycieli. W 
ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który 
błogosławi. Atrybutami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z po-
żywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane świece i zgrzebło 
- narzędzie tortur. 
     Dla upamiętnienia uratowania chłopca Kościół do dziś 
w dniu św. Błażeja błogosławi chore gardła. W dzień Św. 
Błażeja są błogosławione dwie małe świece, zwane 
„błażejkami”, którymi dotyka się gardła. W innych miej-
scach błogosławione są także jabłka, które daje się do 
spożycia cierpiącym na ból gardła. Wielu w tym dniu 
przynosi do kościoła własne świece, aby po ich po-
święceniu, zanieść do domu i przekazać chorującym na 
gardło. W naszym kościele błogosławieństwo „błaże-
jek” i chorujących na gardło będzie jutro (w poniedzia-
łek 3.02) po Mszy Św. o godzinie 7.00. Możemy także w 
tym dniu przynieść własne świece, aby „błażejowe” 
błogosławieństwo zanieść swoim bliskim do domów. 
 

BISKUPI „AD LIMINA” 
     Podczas rozpoczynającej się 1 lutego w Watykanie wi-
zyty „ad limina” grupa polskich biskupów odwiedzi m.in. 
Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. 
Naszą Diecezję będą reprezentowali Ks. Biskup Ordyna-
riusz Zbigniew Kiernikowski i Ks. Biskup Sufragan Piotr 
Sawczuk. Na czele polskiej grupy stoi Ks. Biskup Grze-
gorz Ryś, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Nowej Ewangelizacji, który przypomina: „Jeste-
śmy nieraz bardzo skoncentrowani na sobie, a powinniś-
my się uczyć od Kościołów doświadczających wzrostu”. 
     Zespół ds. Nowej Ewangelizacji powstał rok po utwo-
rzeniu Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangeliza-
cji. Tę dykasterię Kurii Rzymskiej, zgodnie z konstytucją 
apostolską „Pastor Bonus”, powołał papież Benedykt XVI 
w 2010 roku wydając List Apostolski w formie motu proprio 
„Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze). Na czele 
Rady stoi arcybiskup przewodniczący – obecnie Ks. abp 
Rino Fisichella. 

 
     Wśród zadań jakie Ojciec Święty wyznaczył nowej Ra-
dzie są m.in. pogłębienie znaczenia teologicznego i dusz-
pasterskiego nowej ewangelizacji, studiowanie i sprzyjanie 
wykorzystywaniu nowoczesnych form komunikacji jako na-
rzędzi nowej ewangelizacji a także krzewienie używania 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, jako istotnego i pełne-
go sformułowania treści wiary dla ludzi naszych czasów. 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
     Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło – 
Życie Rejonu Siedleckiego i Katolickie Stowarzyszenie 
„MORIA” zaprasza wszystkie małżeństwa i narzeczo-
nych do udziału w seminarium pt. „Przez śmiech do 
lepszego małżeństwa”. Odbędzie się ono 9 lutego (w 
przyszłą niedzielę) w godz. 16.00-20.30 w CENTRUM 
KULTURY I SZTUKI im. Andrzeja Meżeryckiego SCENA 
TEATRALNA MIASTA SIEDLCE ul. Bpa I. Świrskiego 31 
Wstęp wolny !!! 
     Na warsztaty składają się 3 filmy, które ukazują z niez-
wykłą jasnością przyczyny najczęstszych problemów mał-
żeńskich i proponują konkretne sposoby ich rozwiązania. 
Dzięki nim przekonacie się osobiście, jak w praktyczny 
i humorystyczny sposób można mówić o życiu, miłości 
i małżeństwie. Pełne komizmu prezentacje ułatwią mał-
żonkom przyswojenie wielu cennych spostrzeżeń i natych-
miastowe zastosowanie ich w praktyce. 

Serdecznie zapraszamy ! 
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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 – 3 lutego 2014  r. 
Wspomnienie Św. Błażeja, Biskupa i Męczennika, Patrona chorujących na 

gardło oraz Św. Oskara, Biskupa, Misjonarza Danii i Szwecji. 
Czyt.: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a (Dawid ucieka przed Absalomem); 

Mk 5, 1-20 (Uwolnienie opętanego w Gerazie) 

6.30 1. + Hannę (w 26 r.), zm. z Rodziny Małków, Furgów, Kunów, Mazu-
rów, Włodarczyków oraz Ks. Alfreda Hofmana, of. Halina Iskra 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 3. + Mariana Popka (w 1 r.), of. 
 2. W intencji Podopiecznych, Sponsorów i Wolontariuszy Parafial-

nego Zespołu Caritas, of. P.Z.C. 
Obrzęd błogosławieństwa chorujących na gardło 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinow-
ska) 

18.00 
 

1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 
2. + Mieczysława Zalewskiego (w 3 r.) oraz Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona i Dzieci 

 3. Dziękczynna w 4 r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Św. Rodziny i Św. Joanny dla nich i dla 
ich Córki Julki, of. Zdzisława Szczepanik 

Wtorek – 4 lutego 2014  r. 
Wspomnienie Św. Weroniki, która podczas Drogi Krzyżowej otarła twarz 

Panu Jezusowi; Czyt.: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3 (Śmierć Absalo-
ma); Mk 5, 21-43 (Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety). 

6.30  

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Rafała Krzewniaka, of. Rodzina 
 3. Dziękczynno w 3 r. urodzin Oskara, z prośbą o potrzebne łaski 

oraz opiekę Św. Anioła Stróża i Św. Józefa, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinow-

ska) 

18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 
 2. + Jana-Stanisława Skorupkę (w 6 r.), of. Rodzina 
 3. + Urszulę Mitrzak (w 9 miesiąc), of. Mąż i Syn 

Środa – 5 lutego 2014 r. 
Wspomnienie Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy z Sycylii; 

Czyt.: 2 Sm 24, 2. 9-17 (Pycha Dawida i kara); 
Mk 6, 1-6 (Jezus  nie przyjęty w Nazarecie). 

6.30 1.  
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Stanisława Sałatę (z racji urodzin), of. Mama 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 
 2. + Zdzisława (w 5 r.) i Elżbietę (w 33 r.) oraz zm. z Rodzin Stań-

czuków i Lewickich, of. Barbara Stańczuk 
 3. O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Agaty, z racji imie-

nin, z prośbą o opiekę Matki Bożej dla niej i dla całej Rodziny, of. 
Rodzice 

 4. Dziękczynna z racji urodzin Bernarda, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Św. Józefa i wypełnienie się woli Bożej w Jego 
życiu, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 6 lutego 2013 r. 
Wspomnienie Św. Pawła Miki i jego Towarzyszy, Męczenników z Nagasaki 

w Japonii 
Czyt.: 1 Krl 2, 1-4. 10-12 (Śmierć Dawida); Mk 6, 7-13 (Rozesłanie Apostołów). 

6.30  

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Alfreda (w 1 r.) i Juliana (w 17 r.), zm. z Rodzin Bagińskich, Te-

lickich i Kozłowskich, of. Helena Bagińska 
 3. Dziękczynna w intencji Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar 

gorliwej modlitwy i postu za kapłanów, of. Apostolat Złotej Róży 
 4. Dziękczynna z racji imienin Doroty, z prośbą o Dary Ducha Świę-

tego, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Bezimienna 
17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinow-

ska) 

18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. + Helenę (w 13 r.), Piotra, Romana, Janusza, Franciszka i Ludwi-
kę, of. Rodzina 

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

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 lutego 2014  r.  
Wspomnienie Św. Ryszarda, Króla Anglii, Pokutnika i Pielgrzyma 

Czyt.: Syr 47, 2-11 (Pochwała Dawida); Mk 6, 14-29 (Śmierć Jana Chrzciciela). 

6.30 1. + Mariannę (w 25 r.) i Aleksandra (w 30 r.), of. Helena Radzikow-
ska 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, zm. z Rodzin 

Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda 
Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinow-
ska) 

18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 
 2. + Mariannę (w 1 r.), Feliksa (w 6 miesiąc) i Józefa Michalskich, of. 

Zofia Radzikowska 
 3. + Teresę Derkacz (w 1 r.), of. Córka 
 4. + Jana Księżopolskiego (w 14 r.), of. Rodzina 
 5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Je-

zusa, z racji I Piątku Miesiąca 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 8 lutego 2014  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Św. Hieronima Emilianiego, 
Założycie Towarzystwa Sług Ubogich oraz Św. Józefiny Bakhity, Dziewicy, 
Niewolnicy i Służącej z Sudanu. Czyt.: 1 Krl 3, 4-13 (Bóg wysłuchuje prośby 

Salomona); Mk 6, 30-34 (Jezus lituje się nad tłumem). 

6.30 1. + Jana i Mariannę, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Stefanię Sopińską (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. + Jerzego Popiołka (w 6 r.), of. Żona z Córką 
 4. + Teściów Ludomirę i Stanisława oraz zm. Dziadków obu stron 

Rodziny, of. Synowa 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi i modli-

twa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów. 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 

15.00 W intencji Nowożeńców Małgorzaty i Dariusza 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinow-

ska) 

18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 
 2. + Stanisława Ługowskiego i Irenę, of. Rodzina 
 3. + Barbarę Gil i Tadeusza Krupę, of. Siostra 

V Niedziela Zwykła – 9 lutego 2014; 
Wspomnienie Św. Apolonii, patronki tych, którzy cierpią z powodu bólu zę-

bów. Dzień urodzin Ks. Proboszcza. 
Czyt.: Iz 58, 7-10 (Światło dobrych uczynków); 1 Kor 2, 1-5 (Nauczanie świętego 

Pawła); Mt 5, 13-16 („Wy jesteście światłem świata”). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Anastazję Dziewulską, of. Córki 

8.30 1. + Czesława i Kazimierę, zm. z Rodziny Anusiewiczów, of. Syn Ja-
nusz 

 2. + Zm. z Rodzin Nikoniuków i Pieńkowskich, of. Lucyna Ponikow-
ska 

 3. + Stanisława Pawłowskiego (w 10 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
10.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. + Stanisława (w 10 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, Brata 
Stanisława (w 14 r.) oraz Siostry Marię i Wacławę, of. Elżbieta Sko-
limowska 

 3. + Helenę (w 4 r.) i Stefana, zm. z Rodzin Czarnockich i Paproc-
kich, of. Rodzina  
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11.30 1. + Romana i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Pawła Maliszewskiego (w 2 r.), Juliana i Artura oraz Rodziców z 
obu stron Rodziny, of. Żona i Córki 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Artura Mamcarz, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny, 
of. Jubilaci 

17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Władysławę (w 4 r.), zm. z Rodzin Turskich, Sulejów, Borkow-
skich, Krasnodębskich i Wrzosków oraz dusze w czyśćcu cierpiące, 
of. Rodzina 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

BRACTWO 
     Bractwo św. Judy Tadeusza wraz z 
Wydziałem Duszpasterskim Kurii Sie-
dleckiej zapraszają na cykl spotkań, 
inspirowanych zbliżającym się Jubile-
uszem 1050 rocznicy Chrztu Polski. 
Spotkania mają za cel pogłębienie na-
szej chrześcijańskiej świadomości 
oraz duchowe przygotowanie do tego 
historycznego wydarzenia. Pierwsze 
takie spotkanie odbyło się w miniony 
czwartek 30 stycznia br., o godz. 
19.00 w auli Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego (ul. Bpa Świrskie  
go). Jego treść stanowił wykład Ks. dra Wojciecha Hackiewicza, nawiązują-
cy do tematyki ogólnopolskiego programu duszpasterskiego na rok 2014 pt: 
„Wiara w Jezusa Syna Bożego jako duchowy fundament  kulturowej tożsa-
mości Europy”. 

WARSZTATY MEDIALNE MŁODZIEŻY 

 
     W czasie 3 weekendów młodzież Diecezji Siedleckiej uczestniczy w war-
sztatach medialnych. Spotkania organizowane przez Fundację OPOKA 
w ramach projektu: „Edukacja medialna młodzieży szansą na rynku pracy” 
są bezpośrednim przygotowaniem kadry młodych ludzi do promocji naszej 
Diecezji w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Pod okiem profesjo-
nalistów (m.in. p. Bogdana Sadowskiego z TVP1) uczą się jak pisać notatki 
prasowe, wykorzystywać nowe media w dziele ewangelizacji, tworzyć audy-
cje radiowe. Wśród 14 uczestników jest młodzież z Duszpasterstwa Akade-
mickiego oraz Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży, nad całością projek-
tu czuwa ks. Wojciech Hackiewicz, diecezjalny duszpasterz młodzieży, który 
nie kryje nadziei, że umiejętności zdobyte przez młodzież będą wykorzysta-
ne w wielu inicjatywach mających miejsce w naszej Diecezji. 

DNI MŁODZIEŻY 2016 

 
     „Dwa lata to wcale nie tak długo. Przygotowania do Światowych Dni Mło-
dzieży trzeba zacząć już teraz. Zarówno te logistyczne, jak i duchowe” – 
mówi ks. Wojciech Hackiewicz, nasz diecezjalny duszpasterz młodzieży. 
     ŚDM to nie tylko spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie. Wcześniej 
dziesiątki, a nawet setki tysięcy młodzieży zwykle bierze udział w tzw. tygo-
dniu misyjnym. Przybysze z całego świata goszczeni są przez diecezje. 
Spodziewamy się, że na każdą z nich przypadnie około 7 tys. młodych ludzi. 
Przyjęcie takiej rzeszy i zapewnienie jej dobrych warunków będzie dużym 
wyzwaniem, dlatego w Diecezji Siedleckiej przygotowania już ruszyły. Od-
były się pierwsze spotkania grup roboczych, które zajmą się stroną organi-
zacyjną. Powstały również pierwsze materiały, które mają pomóc w przy-
gotowaniach duchowych. W najbliższych dniach do wszystkich Parafii trafi 
podręcznik przygotowany przez Krajowe Biuro Duszpasterstwa Młodzieży. 
Nazywa się „Cz@t ze Słowem”, zawiera propozycje comiesięcznych spo-

tkań z katechezą, medytacją, rozmowami w grupach, celebracją. Są też ma-
teriały video.  
     Do udziału w tych przygotowaniach zachęcani są nie tylko ludzie młodzi. 
Światowe Dni Młodzieży będą bowiem dużym wydarzeniem dla całego pol-
skiego Kościoła. 

PROKLAMACJA SŁOWA BOŻEGO 

 
     W jednym z poprzednich numerów rozpoczęliśmy cykl artykułów, w któ-
rych piszemy o dobrym przekazie Słowa Bożego w świątyni podczas obrzę-
dów liturgicznych. Dziękujemy Bogu za to, że wiele osób, spośród naszych 
Parafian, chce czytać teksty liturgiczne, dobrze się do tego przygotowuje 
i wyraziście je proklamuje. Dobrze byłoby, gdyby grono chętnych nieustan-
nie się powiększało tak, aby podczas każdej Mszy Św. był pełniony lektorski 
dyżur dwóch osób, a przynajmniej jednej. Pisaliśmy już o sposobach dobre-
go ustawienia mikrofonu. Dziś chcemy poruszyć jeszcze inne zagadnienia. 
     Nasz kościół Parafialny jest największą siedlecką budowlą sakralną. Je-
go wielka kubatura nie sprzyja dobremu docieraniu Słowa do słuchaczy. Du-
że powierzchnie płaskich ścian wzbudzają echo utrudniające słuchanie. 
Trzeba więc szukać środków zaradczych, które pomogłyby w tym zadaniu. 
     Pierwszy z nich to lektorska umiejętność „słyszenia siebie”, czyli powra-
cającego do nas „echa”. Im ono jest krótsze, tym czytelność Słowa jest lep-
sza. Długość echa zależy od odległości ust czytającego od mikrofonu oraz 
od siły głosu, z jaką wypowiada on Słowo. Dobrze wsłuchując się w powra-
cające „echo” wiemy, czy mamy delikatnie przybliżyć się do mikrofonu, czy 
też odrobinę odsunąć się od niego, a także czy mamy nieco głośniej wypo-
wiadać słowa, czy raczej je wyciszać. Ta umiejętność „słyszenia siebie” jest 
niezwykle ważna w każdym kościele. 
     Zazwyczaj w potocznym języku mówimy o czytaniu lub śpiewaniu teks-
tów świętych. Tymczasem liturgia każe je nam proklamować. Proklamacja 
to nic innego, jak wyraźne i głośne mówienie. Dawniej na rynkach miast lek-
torzy i heroldzi proklamowali, czyli głośno ogłaszali rozporządzenia królów, 
lub urzędników państwowych. My dziś proklamujemy Słowo Boże, jako 
„rozporządzenie” Króla Królów, samego Pana Jezusa. Ono powinno dotrzeć 
do każdego. Stąd też czytanie ciche, albo bardzo szybkie jest sprzeczne 
z tą zasadą Świętej Liturgii. Szybkie czytanie nie pozwala się „wybrzmieć” 
Słowu. Echo kościelnych ścian szybko nakłada się, na kolejne szybko wy-
powiedziane słowa. Jedno z drugim rodzi „kakofonię”, czyli pomieszanie ró-
żnych dźwięków, świeżo wypowiedzianych i tych odbitych od ścian. 
     Zrozumienie Słowa, jakie kierowane jest do nas z ambony, zależy jesz-
cze od artykułowania wypowiedzianych słów. Nasz język mówiony nie skła-
da się tak, jak pisany, z liter i wyrazów. Język mówiony składa się przede 
wszystkim z sylab. Staranne wymawianie poszczególnych sylab (czyli ich 
artykulacja) jest największym atutem wyrazistości mówienia. Każda sylaba 
powinna mieć zbliżoną długość wypowiadania i to ona jest najlepszym noś-
nikiem dobrego przekazu. Skracanie niektórych sylab tę czytelność zaciem-
nia, a nieraz wręcz ją uniemożliwia. Głoszący lub czytający Słowo popada 
nieraz w dziwne uniesienie, przyspiesza czytanie, stając się podobnym do 
jazgotu karabinu maszynowego. Cóż z tego, że tenże „karabin” jest głośny, 
skoro nic nie można zrozumieć z wypowiadanych słów, gdyż zostały one 
skutecznie przykryte, równie szybkim echem, obijającym się o ściany koś-
cioła. 
     Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy należą do Służby Liturgicznej 
Dorosłych i Młodzieży. Zachęcamy jeszcze innych do współpracy w tym 
dziele. Niech Słowo Boże pięknie rozbrzmiewa w naszym kościele. 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 5 

     W 5. numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
Powołanie zakonne to głęboka tajemnica. Kto 
i dlaczego decyduje się na wybór tej drogi - w dzia-
le „Opinie”; 
Minęła 140 rocznica śmierci bł. Męczenników 
Podlaskich. Relacja z uroczystości - w dziale „Die-
cezja”; 
Czy warto swoje zdrowie powierzać amatorom, 
znachorom itp.? Czy istnieje coś takiego, jak me-
dycyna alternatywna? - w rozmowie „Echa”; 
Dlaczego dochodzi do zatruć tlenkiem węgla 
i jak temu przeciwdziałać - na s. 3; 
Czy Lasy Państwowe czeka prywatyzacja? - w 
tekście „Im dalej w las”.    Zapraszamy do lektury! 

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. Dziś (2.II.) w naszym kościele 
rozpoczynamy Katechezy Chrzcielne. Będą one 
godz. 17.30 w cztery kolejne niedziele miesiąca. 
Wiosenna seria 8 katechez dla młodzieży, których 
tematyka dotyczy przygotowania do małżeństwa 
rozpocznie się w ostatnią sobotę lutego. 

PIERWSZE DNI. Najbliższy czwartek (6.02) to 
Pierwszy Czwartek Miesiąca. Po Mszy Św. o go-
dzinie 18.00 będzie czuwanie Godziny Świętej. 
     W Pierwszy Piątek Miesiąca (7.02) pamiętamy 
o Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, które będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 
przed Mszą Św. o 18.00, a także o spowiedzi 
pierwszopiątkowej, która rozpocznie się o godzinie 
17.15. 

KOŁO MISYJNE I ŚWIATEŁKO. W przyszłą 
niedzielę (9.II) po Mszy Św. z udziałem dzieci o 
godzinie 11.30 odbędzie się zebranie Rodziców, 
których dzieci podczas ferii wybierają się w góry na 
narty. 
TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH. W bieżącym tygodniu 
Kościół czci wielu ważnych Świętych 
 Jutro, w poniedziałek (3 lutego) Wspomnienie 
Św. Błażeja, Biskupa i Męczennika, Patrona cho-
rujących na gardło oraz Św. Oskara, Biskupa, Mis-
jonarza Danii i Szwecji. 
 We wtorek (4 lutego) czcimy Św. Weronikę, 
która podczas Drogi Krzyżowej otarła twarz Panu 
Jezusowi. 
 W środę (5 lutego) Kościół wspomina Św. Aga-
tę, Dziewicę i Męczennicę z Sycylii; W dniu jej 
wspomnienia była poświęcana sól, która w/g pols-
kiej tradycji chroniła przed pożarami i chorobami. 
 W Pierwszy Czwartek Miesiąca (6 lutego) na-
sze czcimy Męczenników z Nagasaki w Japonii 
Św. Pawła Miki i jego Towarzyszy, którzy zginęli za 
wiarę podczas prześladowań w XVIII wieku.  

 W Pierwszy Piątek Miesiąca (7 lutego) wypada 
wspomnienie Św. Ryszarda, Króla Anglii, Pokutni-
ka i Pielgrzyma. 
 Sobota (8 lutego) Św. Hieronima Emilianiego, 
Założyciela Towarzystwa Sług Ubogich oraz Św. 
Józefiny Bakhity, Dziewicy, Niewolnicy i Służącej 
z Sudanu. 
 I wreszcie w przyszłą niedzielę (9 lutego) ob-
chodzimy dzień narodzin dla nieba Św. Apolonii, 
patronki tych, którzy cierpią z powodu bólu zębów. 
     Wszystkich Solenizantów i Jubilatów obejmuje-
my naszą modlitwą. 

OBRAZ ŻYCIA 

 
     Często wracamy do sposobu przyjmowania Ko-
munii Św. w naszym kościele. Zazwyczaj jest on 
poprawny, a fakt, że wielu księży udziela Komunii 
Św. sprawia, iż ten moment Mszy Św. przebiega z 
godnością i sprawnie, nie rodząc żadnych proble-
mów. W naszej świątyni, zgodnie z zasadami 
Liturgii Świętej, możemy podchodzić do Komunii 
Św. parami, gdyż przejścia między rzędami ławek 
są szerokie i umożliwiają swobodny powrót na 
swoje miejsca tych, którzy przyjęli już Komunię Św. 
     Orszak Komunijny jest obrazem naszej wę-
drówki przez życie. Do Komunii Św. idziemy nie 
sami, a wraz ze społecznością Kościoła. Musimy 
się liczyć z tymi, którzy razem z nami podążają ku 
ołtarzowi, odnaleźć swego sąsiada „do pary”, po-
dejść do kapłana nie odpychając nikogo, a na-
stępnie wrócić na swoje miejsce, nie burząc orsza-
ku, który stoi za nami. 
     Tymczasem na naszej drodze życiowej spoty-
kamy ludzi trudnych: kłótliwych i aroganckich, któ-
rzy mocno ranią innych, dbając tylko o własne 
sprawy. W drodze do ołtarza też możemy napotkać 
takich, którzy chcą postępować „po swojemu”: za-
miast podchodzić parami, chowają się w „ogonku” 
za plecami innych, upierają się, by podchodzić po-
jedynczo, bo myślą, że tak będzie lepiej. Wypacza-
ją w ten sposób ideę „komunijnej” wspólnoty. Wzo-
rem dla nas niech będą dzieci udające się do I Ko-
munii Św. które odpowiednio przygotowane staran-
nie zachowują porządek liturgiczny. 

 
 
 
 

- Widzisz jej (jego) łzy? 
- Nie… 
- I właśnie, na tym polega obojętność… ! 

                Autor nieznany 

 

 

DIALOG POKOLEŃ 

 
     Synowa rozmawia z teściową: 
- Wiesz Mamusiu, nie potrzebuję, abyś uczyła 
mnie, jak wychowywać dzieci. Żyję z jednym 
z Twoich i wierz mi, jest w nim wiele do poprawy. 

****** 
ZAKUPY. W salonie mody mąż do żony: 
- Najpierw sukienka, teraz płaszcz! Kobieto do cze-
go ty chcesz nas doprowadzić?! - mówi mąż. 
- Do stoiska z butami. 
W WINDZIE. Windą jadą dwie małe dziewczynki. 
Nagle winda się zacina. Jedna z nich krzyczy: 
- Ratunku! Ratunku! 
     Po chwili druga mówi: 
- Może pokrzyczymy razem. 
     Po chwili ciszy słychać okrzyk: 
- Razem! Razem! Razem! 
ZASTRZEŻENIA SIERŻANTA: 
- Szeregowy Kowalski! Już po raz trzeci w tym 
miesiącu prosicie o przepustkę z powodu nagłej 
choroby dziadka. 
- Tak jest panie sierżancie. Sam już się nawet zas-
tanawiałem, czy dziadek nie symuluje. 
W DAWNEJ ARMII. 
     Generał abstynent na apelu mówi do żołnierzy: 
- Żołnierze - wódka zabija! 
 A oni mu na to: 
- My się śmierci nie boimy, panie generale! 
PODARUNEK. Na pogrzebie do trumny podchodzi 
kolega zmarłego i kładzie coś przy jego głowie. 
Zobaczyła to wdowa i dyskretnie pyta: 
- Co pan tam włożył? 
Kolega odpowiada: 
- No wie pani, nie zdążyłem kupić kwiatów, a nie 
wypada przyjść z pustą ręką, to kupiłem czekola-
dę. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 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. 

 




