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MYŚL TYGODNIA 

 
     Gdy Apostołowie wraz z Chrys-
tusem byli na Górze Tabor, „z ob-
łoku odezwał się głos: „To jest 
Syn mój, Wybrany, Jego słuchaj-
cie!”  (Łk 9,34). 
     W I czytaniu (Rdz 15,5-12.17-
18) usłyszeliśmy o tym, że Bóg za-
wiera przymierze z Abrahamem 
i w ten sposób związuje się obiet-
nicą wierności, którą realizuje, po-
syłając swego Syna na świat. 
     Na górze Tabor Bóg znowu ob-
jawia swoją chwałę, do uczestnict-
wa, w której zaprasza także nas. 
Jako uczniowie Chrystusa jesteś-
my podobni do Abrahama – jeste-
śmy ludźmi Obietnicy. Trzeba tyl-
ko, abyśmy jak Abraham, wyruszy-
li w drogę. Jeśli zaufamy Bogu 
i podążymy drogą, na którą On 
nas zaprasza – doświadczymy 
przemiany. Idąc nią, upodabniamy 
się do Tego, w kogo się wpatruje-
my. Wpatrujmy się w Jezusa, Jego 
słuchajmy, a będziemy tacy jak On 
– bo Bóg jest Bogiem wiernym. 

 

PRZEMIANA NASZYCH SERC 

 
     Życie w pokoju serca należy do najgłębszych na-
szych pragnień i potrzeb. Pokój to wzajemne pozna-
wanie się, uznanie, dostrzeganie swojej wartości. Pokój 
płynie z jedności (czyli komunii) serc, w której odkrywa-
my, że naprawdę jesteśmy dla siebie siostrami, należy-
my do tej samej wspólnoty: rodziny, parafii. 
     Jeśli natomiast chcemy dominować nad innymi i po-
dporządkować ich sobie, znika pokój serca. Gdy innych 
pozbawiamy prawa głosu, niepokój staje się rzeczywis-
tością. Żeby ktoś doświadczał pokoju serca, trzeba 
okazać mu swój szacunek, uprzejmość i kulturę we 
wzajemnych relacjach. Tym, co niszczy pokój jest obo-
jętność wobec drugiego człowieka, wobec tego, co my-
śli i odczuwa, jakie ma potrzeby. Częstym źródłem nie-
pokoju serca jest konflikt. Pokój serca kończy się tam, 
gdzie kończy się dialog. 
     Przed nami Nowenna do Św. Józefa (10-18.03) 
i czas rekolekcji, które przeżywać będziemy 17, 18 i 19 
marca br. Zakończą się naszym parafialnym świętem -  
Uroczystością Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Ma-
ryi Panny. Będzie to dobra okazja do tego, by odbudo-
wać pokój w naszych sercach. 
 

 
     Siedleckie NoveKino zaprasza na najbliższe spotka-
nie w ramach Filmowych  Rekolekcji – 23 lutego o go-
dzinie 19.00 na film pt. „Cierń Boga”. Jest to opowieść, 
która relacjonuje ostatnie trzy lata życia Jezusa Chrys-
tusa, widziane oczami Apostołów. Jezus ukazany jest 
jako zwykły człowiek, który spotyka się, rozmawia i bie-
siaduje ze swoimi uczniami. Mimo napięć i wątpliwości 
zrozumiałych dla ludzi żyjących zgodnie z tradycją ży-
dowską, Apostołowie odnajdują w Jezusie Mesjasza, 
który posłany przez Boga i napełniony Duchem Świę-
tym dokonuje cudów, jakich nikt dotąd nie widział. Z mi-
łości do człowieka, mimo towarzyszącemu Mu lękowi, 
do końca wypełnia wolę Ojca… Piękne sceny kręcone 
nad Jeziorem Tyberiadzkim, w Jerozolimie czy w biblij-

nym Kafarnaum, towarzyszą głębokim dialogom wybra-
nym z najlepszych tłumaczeń Ewangelii. Projekcję filmu 
poprzedzi wprowadzenie, które wygłosi ks. Mateusz 
Czubak. 

WIECZÓR CHWAŁY 
     Przyzwyczailiśmy się do tego, 
iż w każdy ostatni czwartek mie-
siąca spotykamy się na Wieczorze 
Chwały, aby uwielbiać naszego 
Pana modlitwą i pięknym śpie-
wem. Tak będzie i w tym miesią-
cu! Zbierzemy się liczną grupą 25-
ego lutego o godz. 19.00 w Sali 
KLO przy naszym kościele. Wiel-
bić Pana i modlić się trzeba w każ-
dym czasie i o każdej porze, 
a więc Wielki Post nie jest przesz-
kodą, a raczej zachętą  do  wspól-  
notowej modlitwy. Zapraszamy więc wszystkich, tym 
goręcej, iż pośród nas będzie obecny w Najświętszym 
Sakramencie Ten, w imię którego spotkamy się, a więc 
nasz Pan, Jezus Chrystus.   Wspólnota Jednego Ducha 
 

 
     Wspominaliśmy już, że Ojciec Św. Franciszek ogło-
sił Pier Giorgio Frassatiego Patronem Światowych Dni 
Młodzieży, które będą w Krakowie w ostatnim tygodniu 
lipca br. Przypomnijmy, co mówili inni Papieże o tym 
wspaniałym młodym człowieku. 
     Papież Benedykt XVI do młodzieży pisał o nim tak: 
„Będąc młody tak jak wy, z wielkim zaangażowaniem 
zdobywał formację chrześcijańską i dawał świadectwo 
wiary, proste i skuteczne (Turyn, w maju 2010 r.). Pole-
cał też czytać biografie bł. Frassatiego. 
     Świadectwo życia Pier Giorgia Frassatiego zwracało 
szczególną uwagę, zanim został on ogłoszony przez 
Kościół Katolicki błogosławionym. Kardynał Gianbatti-
sta Montini, późniejszy Pawel VI podkreślał, że Frassati 
odpowiada swoim życiem na pytanie: „Jak być człowie-
kiem nowoczesnym i chrześcijaninem”. 
     Papież Jan Paweł II, jeszcze przed wyniesieniem 
Frassatiego na ołtarze, wskazywał go jako patrona mło-
dzieży. „Zdumiewająca była jego wrażliwość na czło-
wieka biednego, na potrzebującego, na chorego. Może 
to jest szczególne wezwanie pod adresem naszych 
czasów: czasów, którym grozi znieczulica” - mówił kard. 
Karol Wojtyła do młodzieży w 1977 r. Przyznał też: 
„Także i ja w młodości doznałem dobroczynnego wpły-
wu jego przykładu i jako uczeń byłem pod wrażeniem 
mocy jego chrześcijańskiego świadectwa”.  
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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 – 22 lutego 2016 r. 
Święto Katedry Św. Piotra Apostoła. 

Czyt.: 1 P 5, 1-4 (Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa); 
Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego). 

6.30 1. + Za Dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
 2. + Julian (w 19 r.), Jana (w 5 r.) i Alfreda (w 3 r.) z obu stron 

Rodzin Bagińskich i Telickich, of. Helena Bagińska 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. Dziękczynna w 70 r. urodzin Ewy, z prośbą o zdrowie oraz 
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Jubilat-
ka 

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

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Stefanię Sopińską (w 4 r.), of. Rodzina  
 4. + Helenę (w 36 r.) i Pawła Maćkowiaków oraz zm. Dziadków z 

obu stron Rodziny, of. Córka 
 5. Dziękczynna w 51 r. urodzin Jolanty, z prośbą o potrzebne łas-

ki oraz szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia, of. Mąż  
Wtorek – 23 lutego 2016 r. 

Wspomnienie Męczenników Św. Polikarpa, Biskupa 
oraz Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Kapłana. 

Czyt.: Iz 1, 10. 16-20 (Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrem); 
Mt 23, 1-12 (Strzeżcie się pychy i obłudy).  

6.30 1. Dziękczynna w 39 r. urodzin Mariusza, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice  

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Bolesława Króla (w 40 r.), of. Córka  
 3. + Zofię Karkuzewicz (w 7 dzień), of. Rodzina 

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

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Eugenię Wolgiemut (w 22 r.), of. Córka 
 4. + Krzysztofa Grabowskiego (w 2 r.), of. Mama 
 5. + Rodziców: Genowefę (w 7 r.), Stanisława, Męża Mariana, 

Teściów Henryka i Zofię oraz zm. Dziadków, of. Maria Gochnio 
 6. Dziękczynna w 33 r. urodzin Damiana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Siost-
ra 

Środa – 24 lutego 2016 r. 
Czyt.: Jr 18, 18-20 (Modlitwa prześladowanego Jeremiasza); 

Mt 20, 17-28 (Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie).  
6.30 1. + Władysławę i Władysława Troć oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Halina Kowal  
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Jerzego Sadokierskiego (w 4 r.), zm. z Rodzin Sadokierskich 
i Kupów, of. Żona 

 3. + Mariannę Kryńską (w 18 r.), Stanisława i Kazimierza oraz 
zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

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

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Krystynę Gromadzką (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Mąż  
 4. + Krystynę (w 4 r.) i Franciszka Lipińskich oraz zm. z Rodziny, 

of. Dzieci 
 5. + Jana, Zofię, Zbigniewa, Stefana i Bogdana, of. Rodzina  
 6. Dziękczynna w 15 r. ślubu Małgorzaty i Cezarego Banaszczu-

ków, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny na dal-
sze lata życia, of. Jubilaci  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie Zespołu Liturgicznego i Katecheza Liturgiczna 

Czwartek – 25 lutego 2016 r. Czyt.: Jr 17, 5-10 (Błogosławiony, kto ufa 
Bogu); Łk 16, 19-31 (Przypowieść o Łazarzu i bogaczu). 

6.30 1. + Zm. Przodków, of. 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Aleksandrę Kozioł (w 6 r.), Zenona i Syna Michała, of. Bezi-
mienna 

17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of.   
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Ignasia Szulca, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Świętych Aniołów Stróżów, of. Ro-
dzice 

 5. Dziękczynna w 3 r. urodzin Oli, z prośbą o potrzebne łaski 
oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, of. Dziad-
kowie 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Wieczór Chwały (organizator: Wspólnota Jednego Ducha) 

Piątek – 26 lutego 2016 r. Wspomnienie Św. Pauli Montal, 
Dziewicy, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pijarek; 

Czyt.: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 (Sprzedany przez braci Józef jest typem 
Chrystusa); Mt 21, 33-43. 45-46 (Przypowieść o dzierżawcach winnicy). 

6.30 1. + Stanisławę Ficek (w 10 r.), Michała i Andrzeja, of. Danuta 
Doroszenko 

 2. + Stanisławę, Bolesława i Jana, zm. z Rodziny Chęclów oraz 
Henryka Popka, of. Barbara Popek  

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Mariannę Soszyńską (w 13 r.), of. Rodzina  
 3. + Andrzeja Skarusa (w 1 r.), of. Mama 

16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
16.00 Próba scholi młodzieżowej 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska) 
17.15 Droga Krzyżowa 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Mirosława Brodzika (z racji imienin) i zm. z Rodzin Brodzi-

ków i Rosów, of. Mama 
 4. + Hannę Soszyńską oraz Stanisławę i Stanisława Kowalczy-

ków, of. Rodzeństwo i Dzieci 
 5. + Stanisława i Janinę, zm. z Rodziny Kołodziejczyków, of. Ba-

rbara Kołodziejczyk 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 27 lutego 2016 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

Czyt.: Mi 7, 14-15. 18-20 (Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze 
grzechy); Łk 15, 1-3. 11-32 (Przypowieść o synu marnotrawnym). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 3. + Jadwigę Łuka (w 1 r.) i Jana (w 7 r.), of. Cecylia Kargol  
 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Laury, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niej i dla całej Rodziny, of. 
Rodzice 

10.00 Spotkanie grupy oazowej OND - chłopcy (Piotr Klimiuk) 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych (4) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (Irena Borkowska)  
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18.00 1. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 2. + Juliannę (w 30 r.), Bolesława, Janinę, Stanisława, Władysła-

wa i Janusza, of. Rodzina  
 3. + Stanisławę Arlak i zm. z Rodzin Arlaków i Alikowskich, of. 

Koleżanki  

III Niedziela Wielkiego Postu - 28 lutego 2016 r. 
Wspomnienie Św. Romana, Opata. 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 
Czyt.: Wj 3, 1-8a. 13-15 (Powołanie Mojżesza); 

1 Kor 10, 1-6. 10-12 (Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy 
przyszłych); 

Łk 13, 1-9 (Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Romana Norwę (z racji imienin), Edmunda Stepczuka, Fran-
ciszka Sawczuka oraz zm. Rodziców i Dziadków, of. Żona  

8.30 1. + Krystynę Ziarek (w 11 r.), zm. z rodziny Duków, Ryszarda (w 
14 r.), Genowefę, Czesława, Agnieszkę i Stanisława Myrchę, of. 
Barbara Duk  

 2. + Zofię (w 7 r.) i Eugeniusza Filipków, of. Córka  
10.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-

szewscy 
 2. + Mariana, Irenę i zm. Dziadków, of. Rodzina  
 3. Dziękczynna w 22 r. urodzin Michała i Ingi, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. 
Mama  

11.30 1. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 2. + Ryszarda Harasima i Waldemara Sowińskiego, of. Rodzina  
 3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Karoliny i Karola, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny w dalszym życiu, of. Mama 
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. Dziękczynna w intencji Jarosława, z prośbą o zdrowie i potrze-

bne łaski dla niego i dla jego Rodziców, of.  
17.30 Katecheza Chrzcielna (4) 
17.30 Gorzkie Żale 

18.00 1. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla, of. Czciciele 
Św. Joanny 

 2. Dziękczynna w intencji Rodziców oczekujących narodzin Dzie-
cka, Uczestników Szkoły Rodzenia i Współpracowników Szkoły, 
z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Joanny, of. Marta Głódź 

19.00 Różaniec i modlitwy ku czci Św. Joanny oraz niedzielna adoracja 
Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem oazowej mło-
dzieży z Ruchu Światło-Życie (do 20.30) 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 
     Włącz się w akcję „Jałmużna wielkopost-
na 2016”. „Skarbonka miłosierdzia” to forma 
pomocy najbardziej potrzebującym w ra-
mach tej ogólnopolskiej akcji, prowadzonej 
również w Caritas Diecezji Siedleckiej. Zeb-
rane środki pomogą biednym mieszkańcom 
naszej Diecezji w poprawie trudnej sytuacji 
życiowej. Akcja polega na powstrzymaniu się  
od zbędnych wydatków (np. słodyczy, zabawek, ubrań, kosmetyków, pa-
pierosów), w rezultacie czego można zaoszczędzone pieniądze przeka-
zać na pomoc potrzebującym. Jest to - co prawda - podjęcie próby zma-
gań z samym sobą i wyrzeczenie, ale przynosi błogosławione owoce. 
Jak włączyć się w akcję? 
     Przede wszystkim należy zaopatrzyć się w specjalne skarbonki, które 
są udostępniane wiernym (wykonane z tektury i specjalnie oznaczone). 
W bieżącym roku Caritas przygotowała ich 10 tys. sztuk. Dystrybucją 
zajmują się Szkolne Koła Caritas (SKC), Parafialne Zespoły Caritas 
(PZC) oraz Księża Proboszczowie na terenie Diecezji. Na koniec akcji, 
po 40 dniach Wielkiego Postu, w Wielki Czwartek podczas Mszy Wie-
czerzy Pańskiej lub w czasie Wigilii Paschalnej wszyscy, którzy - w imię 
miłości braterskiej - do skarbonek wrzucali zaoszczędzone pieniądze, skła-
dają skarbonki w kościołach, w procesji z darami jako datek dla ubogich. 
Co to jest jałmużna? 

     Jałmużna to więcej niż zwykła filantropia, a to ze względu na związek 
przekazanej ofiary pieniężnej z miłością, najcenniejszą z wartości. Jest 
ona wpisana w nasze życie chrześcijańskie i w Wielkim Poście nabiera 
szczególnego wymiaru. W tym czasie dokonujemy różnych wyrzeczeń, 
a one nie mogą być puste i iść na marne. Często rezygnujemy np. ze 
słodyczy i te pieniądze mogą być przeznaczone na pomoc drugiemu 
człowiekowi. Jałmużna to dzielenie się z drugim; ten kto się w nią włą-
cza, pomaga niejako Jezusowi Chrystusowi. 
Owoce akcji 
     Akcja przynosi co roku owoce materialne. Zebrane fundusze skiero-
wane są na realizację dzieł charytatywnych na rzecz potrzebujących z 
diecezji siedleckiej. Ponadto niektóre SKC i PZC przeznaczają zebrane 
środki na swój cel, tzn. na pomoc komuś z ich społeczności – ubogiej 
rodzinie ucznia, sfinansowaniu paczki żywnościowej, czy zakupie dro-
giego leku. Nie mniej ważne są duchowe postępy, które łączą się z pra-
ktykowaniem jałmużny, jako elementu życia osoby wierzącej. Osoby 
biorące udział w akcji rozwijają w sobie miłosierdzie, co szczególnie się 
liczy w dzisiejszych czasach i dość komercyjnym społeczeństwie. Jak 
widać, akcja ma charakter również wychowawczy. Poprzez małą ofiarę 
uczymy się pomagać najbardziej potrzebującym. 

Anna Nowińska Biuro Prasowe Caritas Diecezji Siedleckiej 
     Bliższe informacje: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce tel. (025) 64071-30 wew. 
122 lub 660-146495 www.siedlce.caritas.pl Polub Nas na Facebook'u https:// 
www.facebook.com/CaritasSiedlce 

OCHRZCZONA POLSKA 
     Narodziny państwa polskiego i jego Chrzest są ze sobą ściśle zwią-
zane. Bez tego Chrztu nie byłoby początku państwa polskiego, ani na-
szej wielkiej historii oraz kultury, które wtedy się zaczęły. Choć o oko-
licznościach przyjęcia Chrztu przez Mieszka I i jego poddanych wiado-
mo niewiele, to jednak nie ulega wątpliwości, że akt ten był najbardziej 
doniosłym i brzemiennym w skutki wydarzeniem w dziejach Polski. 
     Narodziny państwa pol-
skiego i jego Chrzest są 
więc ze sobą ściśle zwią-
zane. Poprzez chrzest 
książę Polan wprowadził 
swoich pobratymców 
w świat kultury łacińskiej 
i uczynił ich obywatelami 
wspólnoty ludów chrześci-  
jańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, po-
zostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz 
naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytuc-
je, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się na po-
stawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym 
i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się póź-
niej, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, 
jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa. 
     Mieszko I, przyjmując chrzest, nie kierował się tylko względami poli-
tycznymi, ale za jego decyzjami stały głębsze motywy. Najważniejszym 
powodem była świadomość, iż Polska pogańska nie mogła nawiązać 
trwałych i normalnych stosunków z państwami chrześcijańskiej Europy. 
Bez tego nie można było prowadzić normalnej polityki i zapewnić bez-
pieczeństwa. Nie bez znaczenia dla Mieszka musiał być też fakt, iż no-
wa religia niosła ze sobą wysoką kulturę i cywilizację. Pogańskie pańs-
two, przynajmniej w tej części Europy, nie mogło prowadzić koresponde-
ncji dyplomatycznej, wystawiać dokumentów i zawierać traktatów z są-
siednimi państwami chrześcijańskimi. Zbliżenie do chrześcijańskiej Eu-
ropy pociągało Mieszka jeszcze z innych powodów. Religia chrześcija-
ńska cementowała młode państwo, będące jeszcze zlepkiem plemien-
nych terytoriów. Spośród wszystkich kultur Europy, bodajże tylko kultura 
polska tak wyraziście połączyła w sobie wiarę chrześcijańską i umiłowa-
nie wolności. Gdzie indziej zaś starcie chrześcijaństwa i wolności owo-
cowało wolnomyślicielstwem i utratą wiary. W Polsce było na odwrót - 
swobody republikańskie stały się tej wiary synonimem i gwarancją, 
a w Rzeczypospolitej panowała religijna tolerancja. 
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PARAMI DO KOMUNII ŚW. 
   Przy Konferencji Epis-
kopatu Polski działa ba-
rdzo ważna Komisja do 
spraw Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramen-
tów. Wydała ona doku-
ment pt. „Ceremoniał 
Wspólnoty Parafialnej”, 
w którym dokładnie ok-  
reśla sposób sprawowania świętych obrzędów. 
W p. 358 i 359 dokument ten mówi o przystępo-
waniu do Komunii Św. Czytamy w nim między 
innymi: 
     „Sprawowanie Eucharystii jest Ucztą Pascha-
lną, wypada, aby zgodnie z poleceniem Pana 
wierni odpowiednio przygotowani przyjmowali 
Jego Ciało i Krew jako pokarm duchowy. Zmie-
rzają do tego „łamanie chleba” oraz inne obrzę-
dy przygotowawcze, które bezpośrednio prowa-
dzą wiernych do Komunii". 

 

„Porządek procesji 
komunijnej jest nas-
tępujący: Podczas 
rozpoczęcia śpiewu 
Baranku Boży powin- 

na być formowana procesja Komunijna. Mogą ją 
rozpoczynać np. ministranci światła ze świeca-
mi. Za nimi parami ustawiają się pozostali człon-
kowie służby liturgicznej, albo sami wierni, najle-
piej począwszy od siedzących w ostatnich ław-
kach. Podchodzą parami w kilku przejściach ko-
ścioła prowadzących w kierunku ołtarza, w zale-
żności od warunków. Kapłani koncelebransi 
przyjmują Komunię Św. przed rozdzieleniem jej 
wiernym, albo w trakcie jej udzielania (jeżeli jest 
więcej koncelebransów)”. 

 
     Liturgia w swej naturze jest zbudowana ze 
znaków. Bóg bowiem działa w niej pod osłoną 
znaków. Znak (po łacinie: signum) to osoba, 
czynność lub rzecz, poprzez którą dochodzimy 
do poznania innej ukrytej rzeczywistości. 
     Chrystus swoim uczniom pokazuje konkretny 
znak swojej chwały - daje im dowód na to, że 
jest Mesjaszem. Jezus wprowadza apostołów 
w świat bożych znaków, które pomogą im przy-
jąć Jego naukę. Każdy z nas - uczniów Jezusa, 
także jest wprowadzany w świat znaków, mają-
cych pomóc nam uwierzyć w Pana, a także doś-
wiadczyć Jego obecności w Kościele. Niestety 
często znaki, przez które przemawia do nas 
Pan, są niezrozumiałe i umyka nam głębia i pię-
kno spotkania ze Zmartwychwstałym. 
     Zapraszamy na wielkopostne katechezy litur-
giczne. Pomogą nam one dostrzec znaki Pana, 
który przychodzi do nas w Liturgii Kościoła. Ka-
techezy odbywać się będą w każdą środę Wiel-
kiego Postu po Mszy Św. wieczorowej, czyli oko 
ło godziny 18.45. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPROSZENIE BRACTWA. Bractwo Św. 
Judy Tadeusza, Wydział Duszpasterski Kurii 
Siedleckiej oraz I Katolickie Liceum Ogólnoksz-
tałcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach zapra-
szają na kolejne otwarte spotkanie, w ramach 
przygotowań do 1050 r. Chrztu Polski. Odbędzie 
się ono w czwartek, 25 lutego 2016 r. o godz. 
19.00, w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokszta-
łcącego w Siedlcach (ul. Bpa Świrskiego 54). 
Tematem będzie: „Krwawy chrzest Podlasia. Co 
wiemy o Unitach Podlaskich”. 
PROPOZYCJA CARITAS. Nasz Parafialny 
Zespół Caritas również w tym roku, od przyszłej 
niedzieli (28.02), będzie rozprowadzał karty 
wielkanocne, baranki i inne symbole świąteczne. 
Ich stoisko będzie czynne we wszystkie niedzie-
le Wielkiego Postu oraz w dni rekolekcji (tj. 17-
19.03). Palmy wielkanocne będą rozprowadza-
ne w Niedzielę Palmową (20.03). Zespół zwraca 
się z prośbą do wszystkich o wsparcie ofiarami 
świątecznego dzieła pomocy potrzebującym.  
     Z całego serca popieramy działania Zespołu 
Caritas, który w naszym imieniu spełnia posługę 
samarytańską wobec biednych i potrzebujących. 
ADORACJA OAZY. Młodzież z Ruchu Świat-
ło-Życie zaprasza w przyszłą niedzielę po Mszy 
Św. o godzinie 18.00 i modlitwach ku czci Św. 
Joanny, na Wielkopostną Adorację, która będzie 
trwała do godziny 20.30. 
GRÓB PAŃSKI. Starym zwyczajem nasi Para-
fianie składają dobrowolne ofiary na kwiaty i de-
koracje do Grobu Pańskiego. Jako pierwsze zło-
żyło ofiarę Koło Żywego Różańca nr 2 (zel. Elż-
bieta Szkup) 60,- zł. Dziękujemy także za ofiarę 
Bezimienną 50,- zł. złożoną na potrzeby kościoła. 
WIELKI POST. Pamiętajmy o ważnych spot-
kaniach wielkopostnych w naszym kościele, na 
które zapraszamy każdego tygodnia: 
Gorzkie Żale – niedziela, godzina 17.30. 
Droga Krzyżowa – piątek, dla dzieci 16.30, dla 
dorosłych 17.15. 
Rekolekcje – 17, 18 i 19 marca (tuż przed Nie-
dzielą Palmową). Przewodniczyć im będzie Ks. 
dr Mateusz Czubak. 
CZAS KATECHEZ. Trwają wiosenne cykle 
katechez. Dziś (21.02) i w przyszłą niedzielę 
(28.02) III i IV (czyli ostatnia z 4) Katecheza 
Chrzcielna, zaś w najbliższą sobotę (27.02) 
o godzinie 17.00 będzie IV-ta (z ośmiu) Kate-
cheza dla narzeczonych. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 7 
 Na s. 7 relacja z Diecezjalnego Kongresu 
Zelatorek i Zelatorów Kół Żywego Różańca; 
 Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu 
Bożego Miłosierdzia? Odpowiedź w rozmowie 
„Echa”; 
 O słuchaniu siebie i dzieci, czyli jak mądrze 
wychowywać - na s. 13; 
 Jak samorządy przygotowują się do realizacji 
programu 500 plus - w dziale „Region”; 
 Jak wielka jest waga przebaczenia w uzdro-
wieniu duchowym - w dziale „Temat Tygodnia”; 
 Wspomnienie ks. kan. Władysława Proczka - 
na s. 22;                          Zapraszamy do lektury 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: 
Ariel Miłkowski i Sylwia Staręga, oboje 
z naszej Parafii  (1/2016). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

 

DONIEŚLI 
NA POLICJĘ 

 

     Dwaj zadyszani chłopcy wołają do stojącego przy 
radiowozie policjanta. 
- Proszę pana! Szybko! Tam za rogiem ulicy... 
- Co się stało? 
- Tam... nasz nauczyciel... 
- Wypadek?! 
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 
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TEMAT LEKCJI. Mama pyta synka: 
- I co tam ciekawego było w szkole? 
- Nasza pani nauczycielka puszczała płyty, które szły 
z żołnierzami do boju. 
GWIAZDOR FILMOWY. Tato chwali się sąsiadce: 
- Nasz syn otrzymał główną rolę w filmie! 
- Niemożliwe, przecież on jest taki brzydki. 
- Możliwe! Będzie grał tytułową postać w filmie 
o Frankensteinie! 
UPRAWA. W Technikum Rolniczym podczas lekcji 
nauczyciel pyta słabo przygotowanego ucznia: 
- Jakie rośliny uprawiano w Polsce w XVI wieku? 
- W XVI wieku uprawiano wiele roślin, których jeszcze 
nie znano. 
MARYNARZ. W Europie niespokojnie. Chętni zgła-
szają się do wojska. Na komisji wojskowej: 
- Nowak, do jakiej formacji chciałbyś wstąpić? 
- Do marynarki. 
- A pływać umiesz? 
- Nie. A co, okrętów nie macie? 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828 

www.jozef.siedlce.pl        jozefsiedlce@wp.pl 
Druk: NOWATOR.  

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 
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 
 




