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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dramatyczny przebieg miało 
spotkanie Jezusa z rodakami: „Po-
rwali Go z miejsca, wyrzucili Go 
z miasta i wyprowadzili aż na stok 
góry … aby Go strącić. On jednak 
przeszedłszy pośród nich oddalił 
się” (Łk 4,30). 
     W dzisiejszej liturgii słowa, 
chwilę po Pawłowym Hymnie o mi-
łości, usłyszymy Jezusa przema-
wiającego do mieszkańców Naza-
retu. Początkowo „dziwili się [oni] 
pełnym wdzięku słowom, które 
płynęły z ust Jego”, lecz później 
zaczęli o Nim powątpiewać, a na-
wet unieśli się gniewem i chcieli 
Go strącić ze skały... Można być 
tak blisko Boga, słyszeć Jego sło-
wo, a jednak nie wierzyć. Wierzyć 
w Jezusa to rozpoznać w Nim Sy-
na Bożego, wcielenie Bożej miłoś-
ci. Niestety, właśnie prawdziwa mi-
łość bywa często nierozpoznana, 
pogardzana i odrzucana... 

 

OFIAROWANIE PAŃSKIE 

 
Fragment obrazu Piotra Stachiewicza, „Matka Boska 

Gromniczna”, 1883 pastel papier, galeria w Bielsku-Białej 

     Już we wtorek (2.02) obchodzimy Święto Ofiarowa-
nia Pańskiego w polskiej tradycji nazywane Świętem 
Matki Bożej Gromnicznej. Do kościoła w tym dniu przy-
nosimy świece, często nazywane „gromnicami”. Będą 
one pobłogosławione na początku Mszy Św. które 
w naszym kościele będą celebrowane o godz. 7.00, 
8.30, 10.00, 11.30, 16.30 i 18.00. 

****************************************** 
     Zdarza się, że w domu zgaśnie światło. Przerażone 
dziecko płacze. Mama pociesza je: „nie płacz, jest tata, 
zaraz włączy światło”. W naszym życiu bywają chwile, 
kiedy ogarnia nas zwątpienie, bezsens, moc cierpienia. 
Wszystko nas przeraża. Warto wtedy przypomnieć, że 
na górze jest Ktoś, kto może ponownie zapalić nam 
światło. To dziś Chrystus ofiarowany w świątyni, staje 
się według słów Symeona „światłem na oświecenie”. 
Św. Jan dodaje, że Chrystus jest „światłem prawdzi-
wym, które oświeca każdego człowieka na ten świat 
przychodzącego” (J 1,9). Chrystus rzeczywiście oświeca 
coś w mojej codzienności, w moim zmaganiu się z kło-
potami, chorobą, problemami w mojej pracy, rodzinie, 
w moim domu, w szkole. Co znaczy, że Chrystus jest 
światłem mojego życia? 
     Światło nie jest po to, aby w nie patrzeć, bo można 
oślepnąć, oczy bolą i łzawią, a po takim seansie wpat-
rywania się w światło człowiek nie widzi nic. Światło jest 
po to, aby nam oświetlało to, co dookoła nas, abyśmy 
przy jego pomocy mogli widzieć wyraźnie, poruszać 
się, czytać, wykonywać nasze codzienne zajęcia, żyć 
normalnie. Bez światła żyjemy w ciemności i nic nie jest 
widoczne. Nawet najpiękniejsze przedmioty nie są dos-
trzegane, nie mogą być podziwiane, giną w mroku i cie-
mności. Światło jest więc po to, aby oświecało, abym 
lepiej widział, abym lepiej i sensowniej żył. Aby moje 
oczy ujrzały sens i znaczenie mojego życia i mojej 
śmierci, abym dostrzegł, że na świecie nie jestem sam, 
że są na nim także inni ludzi, moi bracia. Światło jest 
także po to abym dojrzał, gdzie jest ostateczny sens 
i cel mojego życia, aby przy pomocy tegoż światła „mo-
je oczy ujrzały Zbawienie”. Aby ono mnie oświeciło, 
abym nie był ciemny i zacofany. W przeciwnym wypad-
ku będę błądził po omacku i żył w ciemnościach. 
     Dziś przynosimy do kościołów świece, by poświęco-
ne zanieść do swoich domów. Świeca w każdym domu, 
to znak, że na Chrystusa możemy liczyć w każdym 
zagrożeniu. 

ŻYCIE KONSEKROWANE 

 
     Zgodnie z decyzja Papieża Franciszka 2 lutego br. 
dobiegnie końca Rok Życia Konsekrowanego, obcho-
dzony pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – 
życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Obecnie ok. 
35 tysięcy Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowa-
ne, oparte na radach ewangelicznych. Niewiele jest też 
krajów na świecie, gdzie nie pracowałyby osoby konse-
krowane pochodzące z Polski. Ofiary składane w tym 
dniu na tacę będą przeznaczone na zakony klauzurowe 
w naszej Diecezji. 

BŁAŻEJ ZE ŚWIECAMI 
     Raz w roku, 3 lutego, podczas Eucharystii ma miejs-
ce jeden z ciekawszych obrzędów. Po końcowej modlit-
wie kapłan zapala dwie specjalne świece. Następnie 
przygotowuje wiernych do udziału w specjalnym błogo-
sławieństwie, przemawiając: Prośmy Boga, który jest 
źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe korzystanie 
z daru mowy, abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą  
i pożytek ludzi. 
    Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty stworzyłeś cały świat. Z miłoś-
ci zesłałeś nam swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa, narodzonego 
z Maryi Dziewicy, aby leczył na-
sze choroby duszy i ciała. Dając 
świadectwo wiary, święty Błażej, 
chwalebny biskup, zdobył palmę 
męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś 
mu łaski leczenia chorób gardła.  
Prosimy Cię spraw, aby wszyscy wierzący za wstawienni-
ctwem Św. Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła 
i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli 
Tobie składać dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen. 

ROCZNICA KONSEKRACJI 
     Właśnie w najbliższy piątek - 5 lutego 
br. - mija 11 rocznica konsekracji bisku-
piej Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza 
Gurdy, który święcenia biskupie przyjął 
w katedrze Kieleckiej. 
 

Z tej racji Dostojnemu Pasterzowi 
naszej Diecezji składamy życzenia 

obfitości Bożych darów, z serca 
płynące od Załogi Św. Józefa 

na czele z Księdzem Proboszczem 
oraz od wszystkich Parafian. 
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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 – 1 lutego 2016 r. Czyt.: 2Sm15, 13-14. 30; 16, 5-13a (Da-
wid ucieka przed Absalomem); Mk 5,1-20 (Uwolnienie opętanego w Gerazie). 

6.30 1. + Stefanię, zm. z Rodziny Krasuskich, of. Wnuczka 
 2. Dziękczynna w intencji Córki, z prośbą o Boże błogosławieńst-

wo i opiekę Matki Bożej w nowej pracy, of. 
7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Stanisława Gizińskiego (w 22 r.), of. Rodzina 
 3. + Tomasza Górzyńskiego, of. Sąsiedzi 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (Alina Kozioł) 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę Koszewską, of. 
Zofia i Stanisław Koszewscy 

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stefanię i Tadeusza Do-
mańskich, of. Rodzina 

 3. + Rodziców: Wacława (w 30 r.) i Feliksę oraz Franciszka, Bro-
nisława i Męża Mieczysława, of. Jadwiga Kaciniel 

 4. + Teresę Dębowską (w 1 r.), of. Rodzina 
 5. + Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencjach Apostolatu 

Pomocy Duszom Czyśćcowym i Młodzieżowego Dzieła pomocy 
dla Czyśćca, of. Członkowie APDC 

 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Grzegorza z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym 
życiu, of. Mama Chrzestna 

Wtorek – 2 lutego 2016 r. ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO w polskiej tradycji nazywane Świętem Matki Bożej 

Gromnicznej. Na początku każdej Mszy Św. obrzęd błogosławieństwa 
Gromnic. Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane dziś na tacę 
są przeznaczone na zakony klauzurowe w naszej Diecezji.Czyt.: Ml 3, 1-

4 (Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie), lub: Hbr 2, 14-
18 (Chrystus upodobnił się do braci); Łk 2, 22-40 (Ofiarowanie Jezusa). 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Siostrę, Braci i Szwagra, of. Siostra Daniela Kaniewska  
 3. + Mikołaja (w 40 r.) i Janinę Karwowskich, Zygmunta i Alek-

sandrę Matyków oraz Siostrę Krystynę, of. Rodzina 
8.30 1. Dziękczynna w 94 r. urodzin Seweryny Kupy, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzina 
 2. + Hannę (w 28 r.) i Mariana Jareckiego, zm. z Rodzin Furgów, 

Małków, Kunów i Mazurów oraz Ks. Alfreda Hoffmana, of. Halina 
i Krzysztof Iskra 

10.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. + Stanisława (w 25 r.), Genowefę, Stanisława i Annę, zm. z 

Rodziny Grochowskich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, 
of. Elżbieta Grochowska 

11.30 1. + Józefę (w 33 r.), Stanisława i Wacława Maliszkiewiczów 
oraz  dusze w czyśćcu cierpiące, of. Syn 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 2. + Mariannę (z racji imienin), of. Córka 
 3. + Mariana Popek (w 3 r.), of. Rosita Sobiczewska 
 4. + Czesława, Zofię, Henryka i Helenę, zm. z Rodziny Popków, 

of. p. Popek 
 5. Dziękczynna w 2 r. urodzin Marysi, z prośbą o Boże błogosł. 

oraz opiekę Matki Bożej dla niej i dla całej Rodziny, of. Babcia 
Środa – 3 lutego 2016 r. Wspomnienie Św. Biskupów Błażeja Mę-
czennika, Patrona chorujących na gardło i Oskara, Biskupa, Misjona-
rza Danii i Szwecji. Obrzęd błogosławieństwa chorujących na gardło. 

Czyt.: 2Sm 24,2.9-17 (Pycha Dawida); Mk 6,1-6 (Jezus nie przyjęty w Nazarecie) 
6.30 1. + Andrzeja (w 25 r.), Bogumiłę i Jana, zm. Rodziców i Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. Dziękczynna w 5 r. urodzin Oskara, z prośbą o Boże błog. 

oraz opiekę Matki Bożej dla niego i dla całej Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Sewerynę Brochocką (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

15.30 Oazowa radość z ferii: „Poczuj się artystą” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Henryka (w 12 r. i z racji imienin), Marię, Krzysztofa i Sławo-

mira, of. Rodzina 
 4. + Anielę Kleszcz oraz zm. Rodziców, Feliksę i Bronisława, of. Córka 
 5. + Jadwigę, Józefa i Romana Fedorczyków, Ilonę Miller-Fedor-

czyk oraz Helenę Cichowską, of. Krystyna Fedorczyk 
 6. Dziękczynna w 30 r. urodzin Marcina Michalskiego, z prośbą 

o Boże błogosławień. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, 
of. Rodzice i Gabrysia 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 4 lutego 2016 r. W polskiej 
tradycji Tłusty Czwartek. Wspomnienie Św. Weroniki; Czyt.: 1 Krl 2, 1-4. 

10-12 (Śmierć Dawida); Mk 6, 7-13 (Rozesłanie Apostołów). 
6.30 1. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Beatę Budrecką (w 14 r.), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w intencjach Apostolstwa Złotej Róży, z darem 

gorliwej modlitwy i postu za kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk 
15.30 Oazowa radość z ferii: „Seans filmowy” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Zofię Sierchej, of. Córka 
 4. + Lucynę, zm. z Rodzin Olszewskich i Skaruzów, of. Córka 
 5. + Stanisława Skorupkę (w 8 r.), of. Rodzina 

Czuwanie Godziny Świętej 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 lutego 2016 r. Wspomnienie Św. 
Agaty Dziewicy i Męczennicy z Sycylii; Rocznica Konsekracji biskupiej 

Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Gurdy. 
Czyt.: Syr 47, 2-11 (Pochwała Dawida); Mk 6, 14-29 (Śmierć Jana Chrzciciela). 
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława i Genowefę, 
zm. z Rodzin Skalskich, Preckajło, Ks. Emila Kodyma, Ks. Al.fre-
da Hofmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alina Wróblewska 

 3. Dziękczynna z racji imienin Doroty, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Koleżanka 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Irenę i Franciszka Wierczuków (w 16 r.), of. Córka 
 4. + Elżbietę (w 35 r.) i Zdzisława (w 7 r.), zm. z Rodzin Stańczu-

ków i Lewickich, of. Barbara Stańczuk 
 5. Dziękczynna z racji imienin Agaty, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla całej Rodziny, of. Rodzice 
 6. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, of. 

Uczestnicy Liturgii 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 lutego 2016 r. Wspomnienie Św. 
Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy, Męczenników z Nagasaki w 

Japonii. Czyt.: 1 Krl 3, 4-13 (Bóg wysłuchuje prośby Salomona); Mk 6, 30-
34 (Jezus lituje się nad tłumem). 

6.30 1. + Bolesława Kotarskiego (30 dzień), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Zm. Dziadków: Juliannę, Jana, Marcelę i Franciszka, of. Elż-
bieta Kaszubska  

 3. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, z pro-
śbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się 
woli Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, of. Mama   
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Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów 

17.00 Inauguracja Katechez dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Teresę Derkacz (w 3 r.), of. Córka 
 4. + Antoniego, Bronisławę, Macieja, Józefę i Władysławę, zm. z 

Rodzin Trębickich i Izdebskich, of. Zdzisława Trębicka 
 5. + Helenę Szkielonek (w 15 r.), Piotra, Romana, Janusza, 

Franciszka, Ludwikę i Mirosława, of. Rodzina 
 6. + Antoniego, of. 
 7. + Leopolda Toporowicza (w 5 r.), Genowefę (w 17 r.), zm. z 

Rodzin Toporowiczów i Rogulskich, of. 
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

V Niedziela Zwykła - 7 lutego 2016 r. Wspomnienie Św. Ryszarda, 
Króla Anglii, Pokutnika i Pielgrzyma; I-sza Niedziela Miesiąca. III Nie-
dziela Synodalna. Ostatnia niedziela karnawału. Czyt.: Iz 6, 1-2a. 3-8 (Po-
wołanie proroka); Dłuższe 1 Kor 15, 1-11 lub krótsze. 1 Kor 15, 3-8. 11 (Świadectwo 

Pawła o zmartwychwstaniu ); Łk 5, 1-11 (Zostawili wszystko i poszli za Jezusem). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Stanisława Sałatę, of. Helena Sałata 
8.30 1. + Arkadiusza Jareckiego (w 17 r.), of. Beata Zając 

 2. Helenę (w 6 r.) i Stefana, zm. z Rodzin Czarnockich i Paproc-
kich. of. Córka  

10.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. + Arkadiusza (w 24 r.) i Stanisławę Krasnodębskich, Annę 

Władysława i Józefa Wasilewskich oraz Stanisławę i Jana Zdoli-
ńskich, of. p. Zdolińscy 

 3. + Stanisława Skolimowskiego (w 12 r.), zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, Brata Stanisława (w 16 r.) oraz Siostry: Marię 
i Wacławę of. Elżbieta Skolimowska  

11.30 1. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 2. + Edmunda (w 16 r.) i Zofię (w 12 r.) Harasim, of. Córki  
 3. + Zm. z Rodziny Czarnolasów, of. Żona 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana tajemnic 

oraz Katecheza dla Kół Żywego Różańca 

16.30 1. + Romana i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona  
17.30 Pierwsza Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Henryka (w 3 r.) i Józefa (w 11 r.), zm. Rodziców i Dziadków 
z obu stron Rodziny, of. Żona  

 2. + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016  
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

 

KONGRES EUCHARYSTYCZNY 
CHRYSTUS POŚRÓD WAS – NADZIEJA CHWAŁY (Kol 1, 27) Ko-

munikat na 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Cebu 
na Filipinach, 24-31 stycznia 2016 

Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, 
Umiłowani, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! 
     Św. Jan Paweł II uczył nas, że Kościół żyje dzięki Eucharystii (Encyklika Eccle-

sia de Eucharistia). Wszyscy jesteśmy wezwani do nieustannego pogłębiania tej 
prawdy o głębokiej więzi Kościoła z Eucharystią. Pomocą w realizacji tego za-
dania są kongresy eucharystyczne. Z radością chcemy poinformować, że 
przeżywamy już 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbywa 
się w Cebu na Filipinach. Rozpoczął się tydzień temu 24 stycznia br., a kończy 
się dzisiaj (31.01).  
     Kongresy eucharystyczne mają już swoją ponad stuletnią tradycję. Pierwszy 
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Lille we Francji w 1881 
roku pod jakże wymownym hasłem: Eucharystia ratuje świat. Ostatni Międzyna-
rodowy Kongres Eucharystyczny miał miejsce cztery lata temu w Dublinie pod 
hasłem Eucharystia: komunia z Chrystusem oraz między nami. Jeden z Między-
narodowych Kongresów był również w Polsce, we Wrocławiu w 1997 roku. Jego 
przesłaniem było hasło: Eucharystia i wolność – Ku wolności wyswobodził nas 
Chrystus (Ga 5, 1). To krótkie spojrzenie wstecz wyraźnie ukazuje, jak ważne 
treści zostają przekazywane światu w celebracji Kongresów eucharystycznych.  
W Eucharystii jest ratunek dla świata, będący drogą życia w wolności od grze- 

chu i w komunii z Bogiem oraz człowiekiem.  
     Równie ważnym momentem w ożywianiu kultu Eucharystii jest Międzynaro-
dowy Kongres Eucharystyczny na Filipinach. Przede wszystkim odczytujemy 
hasło Kongresu, którym są słowa św. Pawła z Listu do Kolosan Chrystus pośród 
was – nadzieja chwały (Kol 1, 27). Ukazują one głęboką więź Eucharystii z na-
dzieją chrześcijańską. Dzisiejszy człowiek, przeżywający wiele trudności, cier-
pień i smutków, szuka prawdziwej nadziei. Kongres w Cebu niesie tę nadzieję 
każdemu człowiekowi, szczególnie temu najbardziej zagubionemu i cierpiące-
mu. Jest nią Jezus Chrystus, który w swoim paschalnym misterium śmierci 
i zmartwychwstania zbawia każdego człowieka.  
     Kongres zwraca naszą uwagę na Filipiny, największy kraj katolicki w Azji. 
Ponad 80 procent mieszkańców to katolicy, którzy dają odważne świadectwo 
swojej wiary. Począwszy od przyjęcia chrześcijaństwa w XVI wieku, katolicy 
rozwinęli w sobie wielką cześć dla Eucharystii. Święta patronalne miast i wiosek 
oraz ważne rocznice i wydarzenia rodzinne połączone są zawsze z celebracją 
Mszy Św. To ważny przykład dla wszystkich katolików, szczególnie dla tych, ży-
jących w zlaicyzowanych krajach współczesnego świata.  
     Uwielbienie Eucharystii na Filipinach dokonuje się w wymiarze wielokulturo-
wości, różnorodności religijnej i narodowościowej, którymi charakteryzuje się 
kontynent azjatycki. Jest ukazaniem prawdy, że Kościół w celebracji Eucharystii 
otwiera się na wszystkie narody, religie i kultury. Ona jest także źródłem pokoju i 
dialogu w ramach tej różnorodności. 
     Wielką nadzieję pokłada się w młodych Filipińczykach, którzy, jak mówił Św. 
Jan Paweł II, są „szczególnie odpowiedzialni wobec Chrystusa za Azję” (X 

Światowy Dzień Młodzieży w Manili w 1995 roku). Przeżycia Międzynarodo-
wego Kongresu Eucharystycznego stają się także mocnym impulsem dla mło-
dych ludzi na etapie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wspólnej modlitwy i manifestacji czci dla Eu-
charystii. Łączmy się duchowo z tą wielką celebracją Kongresu, aby doświad-
czać prawdy, że pośród nas jest obecny żywy Chrystus - nadzieja chwały (por. 

Kol 1, 27). Dziękując za każdą modlitwę w intencji Kongresu Wszystkim z serca 
błogosławimy: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce obecni 
na 369. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 

w Warszawie w dniu 10 czerwca 2015 r. 

OAZOWE FERIE 

 
     Przed nami czas ferii zimowych. Ruch Światło-Życie przy naszej Pa-
rafii przygotował różnorodne atrakcje dla swoich podopiecznych. Zarów-
no w pierwszym jak i drugim tygodniu każdy znajdzie coś dla siebie. 
I tak: w środę (3.02) w naszej salce oazowej spędzimy popołudnie pod 
hasłem „Poczuj się artystą”. Każdy będzie miał szansę sprawdzić swoje 
twórcze umiejętności: wycinania, klejenia, malowania oraz wiele innych. 
Następnego dnia w czwartek będzie „Dzień filmowy”. Dzieci z najmłod-
szych grup zaproszone są na godz. 15.30 do salki na wspaniały seans 
filmowy. Natomiast młodzież ze starszych grup, swój czas filmowy roz-
pocznie po wieczornej Mszy Św. W drugim tygodniu naszego odpoczy-
wania od szkoły zaplanowaliśmy „Tydzień sportowy”. 
     W poniedziałek (8.01) wybierzemy się do Aquapark, a we wtorek 
spróbujemy swoich sił na lodowisku. Starsza część naszej wspólnoty 
oazowej wraz ze Scholą Młodzieżową i ministrantami zakończą swoje 
ferie wyjazdem na narty pod okiem Ks. Piotra Kruka. Nie tylko szkolenie 
swoich umiejętność narciarskich wypełni nam czas pobytu w górach, ale 
również codzienna Eucharystia, modlitwy brewiarzowe oraz wspólne po-
godne wieczory. Będzie to wspaniała możliwość integracji młodzieży 
z różnych grup naszej Parafii. Na czas wszystkich naszych planów feryj-
nych prosimy o modlitwę. 
     Dziś po Mszy Św. o g. 18.00 młodzież z Ruchu Światło-Życie 
i Scholi Młodzieżowej zaprasza na Adorację Najświętszego Sakra-
mentu. Zaproszenie kierujemy szczególnie do młodzieży przygoto-
wującej się do Sakramentu Bierzmowania i wszystkich, którzy wy-
bierają się na ŚDM do Krakowa oraz młodych i dorosłych, którzy 
razem z nami chcą trwać przed Panem twarzą w twarz. 

Edyta Krawczyk 
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I PO KARNAWALE 
     4 lutego przeżywać 
będziemy I-szy Czwar-
tek Miesiąca, ale i os-
tatni czwartek karna-
wału, pięknie nazywa-
ny „Tłustym”. Kościół   
w tym dniu wspomina Św. Weronikę, która pod-
czas Drogi Krzyżowej otarła twarz Panu Jezuso-
wi, a my zauważamy, jak szybko przemijają dni 
naszego życia, które Bóg dał nam do dyspozy-
cji, jako najwspanialszy dar. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CZAS KATECHEZ. Rozpoczynamy wiosenne 
cykle katechez. W najbliższą sobotę (6.02) o go-
dzinie 17.00 będzie I-sza (z ośmiu) Katecheza 
dla narzeczonych, zaś w niedzielę (7.02) I-sza 
(z czterech) Katecheza Chrzcielna. 
BAL. Kościół Domowy zaprasza chętnych na 
bal, który nazwał „Karnawałowym Wieczorkiem 
Bezalkoholowym”. Będzie on w sobotę (6.02) w 
Sali „Olimpia” (ul. Janowska). Przy dobrej mu-
zyce i wodzireju będzie wspaniała zabawa „do 
białego rana”. Informacji udzieli Bogdan Jędrych 
tel. 602 718 525 
APDC. Jutro (1.02) po Mszy Św. o g. 18.00 od-
będzie się spotkanie członków Apostolatu Po-
mocy Duszom Czyśćcowym i Młodzieżowego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca. 
GARDŁOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.  
W środę (3.02) wspomnienie Św. Biskupów Bła-
żeja Męczennika, Patrona chorujących na gard-
ło i Oskara, Biskupa, Misjonarza Danii i Szwecji. 
Obrzęd błogosławieństwa chorujących na gardło bę-
dzie w naszym kościele po Mszy Św. o godz. 7.00. 
PIERWSZE DNI. Przed nami nowy miesiąc 
2016 r. W Pierwszy Czwartek (4.02) zaprasza-
my na czuwanie Godziny Świętej po Mszy Św. 
o godzinie 18.00. 
     W Pierwszy Piątek Miesiąca (5.02) Nabożeńs-
two do Serca Pana Jezusa po Mszy Św. o g. 7.00 
i 18.00. Spowiedź Pierwszopiątkowa od 17.15. 

 

 Dzień 6 lutego to Pierwsza Sobo-
ta Miesiąca, w tym dniu uwielbia-
my Niepokalaną Maryję i składa-
my dziękczynienie za Jej wstawie-
nnictwo za nami u Boga.  

     Krucjata Wyzwolenia Człowieka zaprasza 
o godz. 7.00 na Mszę Św. i modlitwę różańcową w 
intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, 
alkoholizmu, hazardu i innych. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy wierząc, że nasze prośby 
zostaną wysłuchane. W tym dniu Kapłani naszej 
Parafii od godz. 8.30 udadzą się do Chorych. 
     Przyszła niedziela (7.02) to nie tylko ostatnia 
niedziela karnawału, lecz także Pierwsza Nie-
dziela Miesiąca. Po sumie wystawienie i adora-
cja Najświętszego Sakramentu oraz wymiana 
Tajemnic i Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 
CZAS SYNODU. Przyszła niedziela (7.02) bę-
dzie III Niedzielą Synodalną. Zespół Synodalny 
zaprasza w tym dniu na Mszę Św. o g. 18.00, 
a w następne dni, w poniedziałek (8.02) na kateche-
zę, zaś w sobotę (13.02) na spotkanie Zespołu. 
PODZIĘKOWANIA. Bardzo dziękujemy Państ-

wu Bożenie i Sławomirowi Wrona - właścicielom 
Galerii Sport w Siedlcach za serwisowanie nart 
dla dzieci z Koła Misyjnego i Światełka, które 
podczas ferii wyjeżdżają w góry. Dziękujemy 
również Panu Radkowi Harasim za pomoc w or-
ganizacji wyjazdu dzieci w góry.    S. Anuncjata 

 wraz z dziećmi z Kola Misyjnego i Światełka 

PODZIĘKOWANIA. Składamy staropolskie 
„Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby Koś-
cioła, które złożyli: Of. Bezimienna 50,- 
Wspólnota Jednego Ducha 500,- 

PIELGRZYMKA „ARKI” 

 

Diecezjalne Centrum Pielgrzy-
mkowo-Turystyczne ARKA za-
prasza na pielgrzymkę 
DO WILNA Śladami Bożego 

Miłosierdzia 4-6 marca. 
   W trakcie pielgrzymki uczestnictwo w słynnych 
Wileńskich Kaziukach. Na trasie pielgrzymki: 
Sokółka, Suchowola, Wilno, Troki, Studzienicz-
na. CENA: 480 zł + 10 EURO (przy 45 osobach, 580 zł + 10 
Euro (przy 25 osobach). W cenie: przejazd autokarem; 2 no-
clegi w hotelu (pokoje 2-osobowe); 2 śniadania i 2 obiadoko-
lacje oraz regionalny obiad w Trokach; obsługa Przewodnika 
przez 2 dni; bilety wstępu; opiekę pilota i opiekę duszpaster-
ską księdza; ubezpieczenie KL i NNW. 
     Szczegóły: www.arkapielgrzymki.pl          tel. 502 574 004 

 

 
     7 lutego br. odbędzie się VII Pielgrzymka 
Amazonek do Matki Bożej Kodeńskiej. Głównym 
punktem wydarzenia będzie Eucharystia spra-
wowana pod przewodnictwem o. Damiana Dy-
bały OM, kustosza Sanktuarium oraz akt zawie-
rzenia przed cudownym obrazem MB Kodeńs-
kiej. Homilię podczas uroczystej Mszy Św., która 
rozpocznie się o godzinie 12.00, wygłosi ks. dr 
Piotr Pielak, Diecezjalny Duszpasterz Służby 
Zdrowia. Po Eucharystii, o godzinie 14.00 w sali 
multimedialnej Domu Pielgrzyma odbędzie się 
konferencja, a następnie o godzinie 16.00 akt 
zawierzenia przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Kodeńskiej. 

BERNARDETTA 

 
     „Bernardetta. Cud w Lourdes” w reżyserii Je-
an Sagols, to kolejny film jaki zobaczą widzowie 
NoveKino Siedlce w ramach cyklu „Filmowe Re-
kolekcje”. Film rozpocznie się 2 lutego o godz. 
19.00 katechezą ks. Mateusza Czubaka. Jest to  
poruszająca opowieść o cudownych objawie-
niach, które odmieniły życie tysięcy ludzi. 
     Od lutego do lipca 1858 r. Matka Boża 18 ra-
zy objawia się Bernadecie, prostej, obdarzonej 
dużym temperamentem, nieco upartej, ale niez-
wykle uczciwej nastolatce z prowincjonalnego 
Lourdes na południu Francji. Do miasteczka za-
czynają przybywać pielgrzymi, dochodzi do cu-
downych uzdrowień, a wieść o Lourdes obiega 
świat. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 4 
Na s. 13 comiesięczne materiały formacyjne 
dla Kół Żywego Różańca; 
2 lutego kończy się Rok Życia Konsekrowa-
nego. Jego podsumowanie - także przez bp. K. 
Gurdę - w raporcie „Echa”; 
O wspieraniu osób pokrzywdzonych przestę-
pstwem, które prowadzi nasza diecezjalna Cari-
tas - w dziale „Publicystyka”; 
Dokąd Europa? Czy narzucana jej laickość 
doprowadzi ją do upadku? Na s. 15; 
Jaki wpływ ma jakość jedzenia na naszą psy-
chikę - w dziale „Zdrowie”; 
O kolejnej edycji konkursu „Bezpieczne Gos-
podarstwo Rolne” w dziale „Rozmaitości”; 

Zapraszamy do lektury 

 
ROZMOWA KOLEGÓW 

 

- Moja najlepsza przyjaciółka ma 180 cm wysokości. 
- Koszykarka? 
- Nie lodówka 
 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

RZETELNE OŚWIADCZYNY: Siedzi chłopak z dzie-
wczyną na ławce w parku i zwierza się jej: 
- Wiesz co, chodzę z Tobą nie na żarty... 
     A dziewczyna na to: 
- Ja też jestem głodna... 
OCHOTNICZKA. Cyrkowy magik po swoim kolejnym 
popisie oznajmia widzom: 
- Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z kobiet, które 
są tu w cyrku. 
     Z ostatniego rzędu mąż woła do żony: 
- Marysia, zgłoś się na ochotnika! 
BRUDNE-CZYSTE. 
     Chłopak przychodzi do domu. Mama krzyczy: 
- Dlaczego masz takie brudne ręce? 
- Bo bawiłem się w piaskownicy! 
- Widzę, że masz czyste palce. 
- Bo gwizdałem na palcach na psa! 
O ROLNIKU Wyjechał rolnik kombajnem na pole, 
puknął się w czoło i mówi: 
- O jej, zapomniałem zasiać! 

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: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Piotr Kruk, 

ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
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 

 




