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MYŚL TYGODNIA 

 
     W dzisiejszej Ewangelii usłysze-
liśmy: „Niech wasza mowa będzie: 
Tak, tak; nie, nie…” (Mt 5, 37). 
     Jezus nie przychodzi po to, by 
zmienić przepisy prawa żydowskie-
go, ale po to, by wypełnić wszys-
tko, co było w nim wymagane oraz 
zrealizować zapowiedzi proroków. 
Co więcej, On to prawo zaostrza, 
gdyż pokazuje jego prawdziwy 
sens i wymagania. Nie chodzi tu 
o zgodność czynu z jego literą, ale 
o odzwierciedlenie w nim tego, co 
jest duchem prawa. Doskonałym 
wypełnieniem prawa nie jest lega-
lizm, ale ochrona i realizacja tego, 
co ono w sobie niesie. 
     Wyzwanie, które stawia przed 
nami Jezus, nie jest proste. Jeśli 
będziemy chcieli potraktować je po-
ważnie, to staniemy przed wieloma 
problemami, doświadczymy bardzo 
wyraźnie swojej słabości i ograni-
czeń. Nie dajmy się jednak wtedy 
zniechęcić. Pamiętajmy o tym, że 
zbawieni jesteśmy z łaski, a nie 
dzięki naszym uczynkom, które są 
jednak niezmiernie ważne. Dosko-
nałym wypełnieniem Prawa jest Je-
zus, a my będziemy w stanie wypeł-
niać prawo miłości tym lepiej, im 
bardziej dzięki pomocy Ducha Świę-
tego upodobnimy się do Niego. 

 

WIERNOŚĆ DO KOŃCA 

 
      Jezus dziś woła do nas: „Słyszeliście, że powiedzia-
no: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuś-
cił się z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27). 
     Troska o czystość wewnętrzną wymaga radykalnych 
postaw. Jezus używa umyślnej przesady i mówi nawet 
o pozbyciu się ręki, nogi, oka. Oczywiście nie chodzi tu 
o samookaleczenie się, ale o zastosowanie radykalnych 
środków, o czuwanie i nieustanną walkę z pokusami. 
     VI Przykazanie Boże dotyczy również rozwodów. 
W czasach Jezusa Prawo Mojżesza dopuszczało roz-
wód w pewnych sytuacjach. Jednak mógł to uczynić je-
dynie mężczyzna. Kobieta pozbawiona była wszelkich 
praw. Interpretowano możliwość rozwodów w różny 
sposób. Rygoryści domagali się ważnych powodów, np. 
cudzołóstwa żony. Natomiast inni błahych. Wystarczyła 
np. niechęć do żony czy niesmaczna potrawa ugotowa-
na przez nią. 
     Jezus dziś podkreśla, że rozwód jest zaprzeczeniem 
Bożego zamysłu małżeństwa. Nierozerwalność małżeń-
ska w czasach Jezusa była obroną kobiety i dzieci. Ro-
zwody są skutkiem egoizmu, braku zdolności do ofiary 
i przebaczenia, konsekwencją nieumiejętności akcepta-
cji i miłości oraz uznania ograniczeń i praw drugiego 
i własnych. Skutki rozwodów dotykają najbardziej bez-
bronnych i niewinnych – dzieci. A zadane rany są nie-
możliwe do naprawienia w przyszłości. 

CZAS KARNAWAŁU 

 
     Liturgia Kościoła przeżywa VI Tydzień Zwykły (Rok 
A, I). Zwyczaj ludowy ten okres nazywa Karnawałem, 
czyniąc go okresem zabaw i radości. Będzie on trwał 
jeszcze przez prawie trzy tygodnie, rozpoczynające się 
VI, VII i VIII Niedzielą Zwykłą. Niedziele te wypadają 
12, 19 i 26 lutego. W ostatnim spośród tych tygodni, 
Środą Popielcową, rozpoczniemy Wielki Post, który 
w tym roku wypada w dniu 1 marca. Kościół nie walczy 
z radosnym duchem karnawału. Sugeruje tylko, aby nie 
traktować tego czasu, jako okresu zawieszającego obo-
wiązywanie chrześcijańskich zasad moralnych. 
 

Z INSPIRACJI ŚW. WALENTEGO 
     Tradycja obchodzenia „walentynek” przyjęła się 
w Polsce dopiero w latach 90-tych XX wieku podczas 
transformacji systemowej. Wiele osób neguje jego za-
sadność i otwarcie odmawia udziału w obchodzeniu te-
go „święta”. Nie podoba im się przede wszystkim ame-
rykański, nieco kiczowaty i plastikowy charakter walen-
tynek. Z drugiej strony, walentynki są także jednym 
z najbardziej skomercjalizowanych dni. Atakowani ze 
wszystkich stron reklamami, serduszkami, kwiatkami 
i motylkami, czujemy się zobowiązani chociażby do za-
kupu kwiatka, nie mówiąc już o pluszowym, różowym 
misiu i wyjściu z osobą bliską do kina czy restauracji. 
     Św. Walenty, od imienia 
którego nazwano ten dzień, 
zapewne z niego się śmieje, 
ponieważ wie, że to Pan Je-
zus do nas nieustannie wo-
ła: „MAM DLA CIEBIE SER-
CE NIE TYLKO W WALEN-
TYNKI”. Ta prawda niech 
z nami pozostanie. Modląc 
się w dniu Św. Walentego za 
tych, których kochamy, pa-
miętajmy również, by pomo-  
dlić się także za chorych na epilepsję, bowiem Św. 
Walenty jest również ich patronem. 
 

ZBLIŻA SIĘ JUBILEUSZ 
     Diecezja Siedlecka przy-
gotowuje się do świętowania 
200-lecia swego istnienia. 
Wraz z ogłoszeniem w ubie-
głym roku początku przygo-
towań, rozpoczął się cykl 
spotkań Biskupa Siedleckie-
go z kapłanami i świeckimi - 
zaangażowanymi w różną działalność duszpasterską w 
Diecezji Siedleckiej. Wyłoniono z nich Komitet Organi-
zacyjny Jubileuszu. Jego celem było (i jest nadal) po-
dejmowanie pracy formacyjnej przygotowującej do 
świętowania Jubileuszu w 2018 roku. „Jest to niewątpli-
wie czas dziękczynienia Bogu za 200 lat istnienia die-
cezjalnej wspólnoty Kościoła i dogodna okazja, by za-
akcentować ogromną miłość do Chrystusa i Kościoła 
Powszechnego, którego Diecezja Siedlecka jest cząst-
ką. Te dwie miłości wzajemnie się przenikają. Miłować 
Kościół, to znaczy miłować Jezusa Chrystusa”. Takie 
słowa napisał Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w jed-
nym z listów pasterskich. 
     W najbliższy wtorek 14 lutego o godzinie 10.00 od-
będzie się w siedzibie Kurii kolejne spotkanie Komitetu 
Jubileuszowego. 
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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 – 13 lutego 2017 r. 
V Tydzień Zwykły, Rok A, I. 

Czyt.: Rdz 4, 1-15.25 (Kain zabija Abla); Mk 8,11-13 (Jezus nie chce dać znaku). 

6.30 1. + Ludwikę, Antoniego, Jolantę i Tadeusza Kowalczyków oraz 
Władysławę i Henryka Zająców, of. Rodzina  

 2. Dziękczynna w intencji Prof. Jerzego Kunikowskiego, z prośbą 
o łaskę zdrowia i opiekę Św. Józefa, of.  

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Józefa Zając, of. Syn  
 2. + Kazimierza Polańskiego, of. Siostra Henryka z Rodziną  
 3. + Ks. Prałata Jana Siekierko (w 3 r.), of. Bezimienna 
 4. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o uwolnienie z 

nałogów, umocnienie wiary i dary Ducha Świętego oraz wsta-
wiennictwo Św. Rodziny, of.   

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Duka, of. Żona  
 2. + Jacka Krzymowskiego (w 5 r.) i zm. z Rodziny, of. Mama El-

żbieta  
 3. + Anielę i Lucjana Rudnickich, of. Córka Aleksandra  
 4. + Alicję Szczygieł (w 30 dzień), of. Rodzina  
 5. Dziękczynna w 6 r. ślubu Karola i Karoliny, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Dzie-
ci, of. Małgorzata Frankowska 

Wtorek – 14 lutego 2017 r. 
Wspomnienie Św. Cyryla, Zakonnika i Metodego, Biskupa, Patronów 

Europy oraz Wspomnienie św. Walentego - Patrona epileptyków 
i zakochanych. Czyt.: Dz 13,46-49 (Apostołowie zwracają się do pogan); 

Łk 10,1-9 Rozesłanie uczniów.  

6.30 1. + Tadeusza Skarus (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Kazimierza Polańskiego, of. Rodzina Lipińskich 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Józefa Zając, of. Syn  
 2. + Walentego Brzozowskiego (z racji imienin), of. Syn  
 3. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek  
 4. + Zofię Karkuzewicz (w 1 r.), of. Rodzina  

16.00 Spotkanie oazowe OND (1-2 gim, Dominika Rucińska) 
16.00 Spotkanie oazowe ODB (3-4 podst., Ela Mirońska i Karolina Boruc)  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Duka, of. Żona  
 2. + Mariana Wyżywniaka (w 18 r.), zm. z Rodzin Wyżywniaków 

i Soszyńskich, of. Marianna Wyżywniak  
 3. + Karola Świdra, of. Koledzy z Firmy Zentis  
 4. Dziękczynna w 19 r. urodzin Pawła, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego pod-
czas egzaminów maturalnych, of. Rodzina  

Środa – 15 lutego 2017 r. 
Wspomnienie Bł. Michała Sopoćko, Kapłana, krzewiciela kultu Bożego 

Miłosierdzia 
Czyt.: Rdz 8, 6-13. 20-22 (Koniec potopu i wyjście z arki); 

Mk 8,22-26 (Uzdrowienie niewidomego). 
6.30 1. + Walentego, Helenę, Franciszkę i Jana, zm. z Rodzin Świąt-

ków i Gajowniczków, of. Bezimienna 

 2. + Kazimierza Polańskiego, of. Siostra Urszula z Rodziną   

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Józefa Zając, of. Syn  
 2. + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci  
 3. + Hieronima Dobrzyńskiego (w 30 dzień), of. Rodzina  
 4. Dziękczynna w intencji Stanisława, z prośba o powrót do zdro-

wia i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa, of. Żona Maria 

16.00 Spotkanie oazowe ONŻ II (kroki, Edyta Krawczyk) 
17.30 Spotkanie oazowe OND (VI kl. Weronika Czwal) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Duka, of. Żona  
 2. + Jana i Genowefę Michalskich oraz zm. Rodziców, of. p. 

Michalscy  
 3. + Mariana Kanię (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  

 4. Dziękczynna w intencji Synów Marcina i Tomasza, z prośbą 
o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa dla nich i dla całej Rodziny, of. Mama  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie oazowe ONŻ I (od 3 gimnazjum, Edyta Krawczyk)  

Czwartek – 16 lutego 2017 r. 
Św. Daniela, Męczennika (z pocz. IV w.); Czyt.: Rdz 9,1-13 (Przymierze 

Boga z Noem); Mk 8,27-33 (Wyznanie Piotra i zapowiedź męki). 
6.30 1. + Za zm. Dziadków i Pradziadków z obu stron Rodziny, of. p. 

Waldemar  
 2. + Jana Zdzisława Charutę, of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Józefa Zając, of. Syn  
 2. + Annę (w 26 r.) i Stanisława (w 37 r.) Grzeszczuków, of. Syn 

Janusz   
 3. + Mieczysława (w r.), of.  
 4. Dziękczynna w 17 r. urodzin Michała, w 13 r. urodzin Macieja i w 

9 r. urodzin Mikołaja, z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę 
Matki Bożej i Św. Józefa na dobre wybory życiowe, of. Rodzice  

16.00 Spotkanie oazowe ODB (5 klasa, Kasia Drosio)  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Duka, of. Żona  
 2. + Janusza Zdanowskiego (w 9 r.), Stanisławę i Eugeniusza 

zm. z Rodziny Zdanowskich, of. Krystyna Zdanowska  
 3. + Walerię Sikorską (w 8 r.), of. Córka Elżbieta  
 4. Dziękczynna z racji imienin Danuty, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Dzieci i Wnuki  
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 17 lutego 2017 r. 
Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP. 
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 

Czyt.: Rdz 11, 1-9 (Pomieszanie języków pod wieżą Babel) 
Mk 8,34 - 9,1 (Prawdziwi uczniowie Jezusa) 

6.30 1. + Wiesławę Książek, of. Pracownicy „Tesco”  
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Józefa Zając, of. Syn 

 2. + Mariana (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi  
 3. + Tadeusza (w 12 r.) i Katarzynę-Alicję (w 1 miesiąc.) Rowic-

kich, of. Jolanta Rowicka  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

14.45 Spotkanie oazowe ODB (4 klasa, Ola Lipińska) 

15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego  
16.30 Spotkanie oazowe (ODB chłopcy, Mateusz Sawicki) 
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Duka, of. Żona  
 2. + Janinę (w dniu urodzin), of. Córka  
 3. + Stanisława (w 17 r.), Sabinę, Jana, Mariannę, Franciszka 

i Tadeusza, of. Elżbieta Dropio  
 4. + Stanisława (w 5 r.) i Barbarę (w 38 r.) Buczyńskich, of. Ro-

dzina  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

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

Sobota – 18 lutego 2017 r. 
Wspomnienie Bł. Jana z Fiesoli (Fra Angelico), Patrona artystów. Czyt.: 

Hbr 11, 1-7 (Wiara patriarchów); Mk 9,2-13 (Przemienienie Pańskie) 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Eweliny, z prośbą o zdrowie i szczęśli-
we narodziny Dziecka oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
jej Rodziny, of. 

 2. + Mariannę, Aleksandra, Józefa i Tadeusza, of. Teresa Pióro 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Józefa Zając, of. Syn 

 2. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji urodzin), of. Córka Chrzest-
na z Augustowa  

 3. + Elżbietę Kokoszkiewicz (w 6 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 
Córka Maria   
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 4. + Stanisława Kobusa (w 10 r.), of. Dzieci  
8.45 Spotkania oazowe OND (6 klasa, Patrycja Wierzbicka) 
10.00 Spotkania oazowe ONŻ III (Agata Kowalczuk)  
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Zbiórka dla kandydatów na Ministrantów 
14.00 Zbiórka Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Gło-

wacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Duka, of. Żona  
 2. + Lucjana (w 14 r.), Pelagię, Andrzeja, Lidię i Leokadię oraz 

zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska  
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o dary Du-

cha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym 
życiu, of. Rodzice  

 4. Dziękczynna w 30 r. urodzin Syna Bartłomieja, z prośbą o pot-
rzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Rodzice  

19.00 Spotkanie KSM 

VII Niedziela Zwykła - 19 lutego 2017 r. 
Wspomnienie Św. Konrada z Piacenzy, Pustelnika; 

Czyt.: Kpł 19,1-2.17-18 (Przykazania miłości bliźniego) 
1 Kor 3,16-23 (Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie) 

Mt 5,38-48 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół) 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Jerzego Doroszenko (w 24 r.), Mikołaja, Eugenię i Włodzi-

mierza, of. Danuta Doroszenko  
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Józefa Zając, of. Syn  

 2. + Zofię (w 10 r.), Józefa i zm. z rodziny Rucińskich of. Krysty-
na i Szczepan Borutowie  

 3. + Helenę (w 23 r.), Aleksandra, Zbigniewa i Teresę Kędziora 
(w 4 r.), of. Danuta Chacińska  

10.00 1. + Wandę, Stanisława, Jerzego, Stanisława, Czesławę i Zofię 
oraz zm. Rodziców z obu stron z Rodziny Sadokierskich of. Ro-
dzina  

 2. Dziękczynna w 20 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Bożą opiekę 
i wstawiennictwo Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Rodzice  

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Małgorzaty z prośbą o pełnię Bo-
żych darów oraz opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu, of. Rodzi-
ce  

11.30 1. Gregorianka: + Józefa Duka, of. Żona 
 2. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 8 r.), of. Rodzina  
 3. Dziękczynna w 4 r. urodzin Olimpii i w 13 r. urodzin Beniami-

na, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa, of. Babcia  

12.30 Zebranie Rodziców, których dzieci jadą na narty (patrz str. 4) 
12.30 Spotkanie oazowe ODB Chłopcy (Bartek Paniak) 
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
16.30 1. + Wiesława Duka (w 3 r.), of. Żona i Syn  
18.00 1. + Tadeusza (w 5 r.) oraz zm. Rodziców Stefanię i Ludwika, of. 

Żona Jadwiga  
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

 

PLAN PAPIESKICH PODRÓŻY - 2017 

 
     Z kalendarza na 2017 r., opublikowanego przez Prefekturę Domu 
Papieskiego wynika, że 6 września i 29 listopada nie będzie środowych 
audiencji ogólnych papieża Franciszka. Anulowane są także niedzielne 
modlitwy „Anioł Pański” na placu św. Piotra 21 maja, 10 września i 15 
października. Może to oznaczać, że w tych terminach Papież będzie od-
bywał swe tegoroczne podróże zagraniczne. 

     Jak na razie potwierdzona jest jedynie jego pielgrzymka do portugal-
skiego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie 12-13 maja z ra-
cji 100-lecia objawień, które miały miejsce w tym sanktuarium. Sam Pa-
pież Franciszek wspominał, że w bieżącym roku wybiera się do Indii 
i Bangladeszu oraz do Afryki. 
     Niewykluczona jest też wizyta Ojca Świętego w Kolumbii. Prezydent 
tego kraju Juan Manuel Santos zapowiedział, że Papież odwiedzi ten 
kraj w 2017 r. Według niego najprawdopodobniej Ojciec Św. Franciszek 
pojedzie między innymi do narodowego sanktuarium maryjnego w Chi-
quinquirá. Matka Boża z Chiquinquiry, czczona od XVI wieku, jest patro-
nką Kolumbii. Sanktuarium to odwiedził już Św. Jan Paweł II w 1986 r. 
     Mówi się również o papieskiej podróży do Japonii. Podczas trwającej 
w dniach 28 stycznia - 3 lutego wizyty w tym kraju szef watykańskiej dy-
plomacji Ks. Arcybiskup Paul Gallagher odebrał z rąk premiera Shinzo 
Abe oficjalne zaproszenie dla Papieża. Poczekamy – zobaczymy. 

W ORSZAKU DO NIEBA 

 
     Msza Święta jest naszym spotkaniem zarówno z Panem Jezusem 
jak i ze wspólnotą Kościoła. Kulminacyjnym punktem tego spotkania jest 
przyjęcie Komunii Św. Rozumiejąc podwójny aspekt tego spotkania, do 
Komunii Św. nie idziemy sami, ale razem ze zgromadzoną wspólnotą lu-
dzi, do której należymy od czasu Chrztu Św. W naszym Sanktuarium od 
dawna jest piękna tradycja, że do Komunii Św. podchodzimy w orszaku, 
czyli parami, w trzech, albo pięciu przejściach prowadzących do ołtarza, 
w zależności od ilości osób uczestniczących w Eucharystii oraz ilości 
kapłanów mogących rozdawać Komunię Św.  
     Ale po kolei: 
     W którym momencie należy wyjść z ławki i ustawić się w proce-
sji komunijnej? Idziemy w kierunku ołtarza zaraz po słowach kapłana 
„Oto Baranek Boży…” i odpowiedzi wiernych „Panie nie jestem go-
dzien…” Najlepiej byłoby, abyśmy wtedy, gdy kapłan podchodzi do miej-
sca udzielania Komunii Św. już stali oczekując na kapłana, a nie dopiero 
„dobiegali” do miejsca przyjęcia Komunii Św. Boimy się, że kapłan nie 
przyjdzie zaraz do tego rzędu, w którym się ustawiliśmy? Nie ma obawy, 
przyjdzie na pewno. Okażmy sobie nieco cierpliwości. W wielu parafiach 
jest piękny zwyczaj, wynikający z przepisów liturgicznych, że jako pier-
wsi wychodzą do Komunii Św. ci, którzy siedzą w ostatnich ławkach. 
     Dlaczego parami? Słowo „Komunia” w języku łacińskim znaczy 
„wspólnota”. W Kościele żyjemy nie „pojedynczo”, ale we wspólnocie 
rodziny - czyli osób, które łączą więzy krwi, mieszkających pod jednym 
dachem, w ścianach tego samego domu oraz rodziny parafialnej, która 
w każdą niedzielę i przy wielu innych okazjach, gromadzi się w ścianach 
i pod dachem tej samej świątyni. Jeżeli więc podchodzimy do komunii 
Św. nie w orszaku, ale w pojedynczej kolejce, lub jak dawniej mówiono 
„w ogonku”, zaciera się ta piękna idea rodzinnej wspólnoty. Widzimy 
wtedy tylko plecy idącej przed nami osoby, a nie widzimy twarzy. Gdy 
stajemy parami w procesji mamy okazję zobaczyć, z kim idziemy na 
spotkanie z Panem Jezusem i uśmiechnąć się do towarzyszącej nam 
osoby, jak to czynimy podczas przekazywania sobie „Znaku pokoju”. 
Ten gest wiele znaczy, gdyż jest uśmiechem skierowanym do samego 
Chrystusa, którego widzimy w drugim człowieku. 
     Dlaczego nie w jednym rzędzie? W pojedynczej kolejce ustawiamy 
się, gdy chcemy zarezerwować bilet na PKP lub zrobić sobotnie zakupy 
w Carlosie lub Topazie. W kościele zawsze idziemy w „parzystym” or-
szaku nawet wtedy, gdy Komunii Św. udziela jeden kapłan. 

W następnym numerze będzie ciąg dalszy „komunijnych” rozważań. 
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SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYMI 
SŁOWIAŃSKA EUROPA. Wtorek (14.02), to 
dzień, w którym Kościół wspomina Św. Cyryla 
z Salonik (Grecja), Zakonnika i Św. Metodego, 
Biskupa z Bitynii, działającego na terenie Czech, 
patronów słowiańskiej Europy. Obaj żyli w IX wie-
ku. Utworzyli alfabet nazywany „cyrylicą”, którym 
do dziś posługują się miliony grekokatolików. 
CZCICIEL MIŁOSIERDZIA. Osobisty spowie-
dnik Siostry Faustyny Kowalskiej Bł. Ks. Michał 
Sopoćko, Kapłan, był podobnie jak Siostra Faus-
tyna krzewicielem kultu Bożego Miłosierdzia. Jego 
wspomnienie obchodzimy w środę 15 lutego br. 
AŻ W IV WIEKU. Św. Daniel Męczennik żyją-
cy na początku IV wieku był kapelanem chrześ-
cijan zmuszanych do pracy w kamieniołomach 
na terenie Bitynii, gdzie poniósł śmierć męczeń-
ską. Jego wspomnienie obchodzimy 16 lutego.  
BYŁO ICH SIEDMIU. W piątek (17.02) Kościół 
czci Św. Siedmiu Założycieli, istniejącego do dziś 
Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny. Byli 
wędrownymi kaznodziejami na terenie Italii. Ich re-
likwie spoczywają w sanktuarium Monte Senario. 
WYCZULONY NA PIĘKNO. Sobota (18.02) 
to dzień, w którym obchodzimy wspomnienie Bł. 
Jana z Fiesole (nazywanego przez historyków 
Fra Angelico – Bratem Anielskim), patrona histo-
ryków sztuki i artystów. Był malarzem i miniatu-
rzystą, beatyfikowanym przez Św. Jana Pawła 
II. Jego relikwie znajdują się w rzymskim koście-
le Santa Maria sopra Minerva. 
MISTRZ PUSTELNI. W VII niedzielę zwykłą - 
19 lutego, obchodzimy wspomnienie Św. Konra-
da z Piacenzy, pustelnika. Był zamożnym czło-
wiekiem, ale wskutek osobistych przeżyć podjął 
wraz z żoną decyzję, że oboje swoje życie poś-
więcą Bogu. Ona wstąpiła do klasztoru Klarysek 
w Piacenzy, on jako wędrowny asceta wstąpił do 
III zakonu Św. Franciszka, a potem osiadł jako 
pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na Sycylii. 
Jest patronem cierpiących z powodu przepukliny. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

DLA POSZKODOWANYCH. Dziś (12.02) 
przed naszym kościołem odbędzie się zbiórka 
ofiar do puszek na rzecz rodziny, której miesz-
kanie przy ul. Sokołowskiej w ostatnim czasie 
uległo spaleniu. 
NA NARTY. Dziś po Mszy Św. o godz. 11.30 
odbędzie się spotkanie rodziców, których dzieci 
chcą wyjechać z Ks. Piotrem na narty. Są jesz-
cze wolne miejsca.  
KATECHEZY CHRZCIELNE. Druga kate-
cheza chrzcielna dla rodziców naturalnych 
i chrzestnych przed Chrztem dziecka będzie 
dziś o godz. 17.30 w sali przy zakrystii. 
DLA NARZECZONYCH. Trwa wiosenny cykl 
katechez dla młodych osób, które w przyszłości 
planują zawarcie sakramentalnego związku mał-
żeńskiego. Spotkania odbywają się w soboty 
o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. W najbliższą 
sobotę (18.02) będzie już trzecia katecheza. 
DZIEKANI. Nasza Diecezja administracyjnie 
podzielona jest na 25 dekanatów, czyli takich je-
dnostek administracji kościelnej, w skład których 

wchodzi od 6 do 10 parafii. Na czele każdego 
dekanatu stoi Ks. Dziekan. W czwartek (16.02) 
o godzinie 10.00 w siedzibie Kurii odbędzie się 
Konferencja Dziekanów. 
NIEUSTAJĄCY. Wspólnota Różańca Nieusta-
jącego zaprasza do naszego Sanktuarium 
w piątek (17.02) o godzinie 17.30 na modlitwę 
różańcową. Wypada ona w statutowym dniu ich 
czuwania i modlitwy.  
KONIEC SESJI. Dobiegają końca sesje egza-
minów studenckich, podczas których modliliśmy 
się za studentów, prosząc Boga za przyczyną 
Św. Józefa, aby mogli oni cieszyć się owocami 
swojej pracy. Sesja egzaminacyjna w Siedlec-
kim Seminarium kończy się w sobotę (18.02) 
Radą Profesorską, która będzie o godz. 11.00. 
OAZA ZAPRASZA. Oaza młodzieżowa z na-
szej Parafii po raz kolejny postanowiła zorgani-
zować w czasie ferii zajęcia dla dzieci. Zapra-
szamy w dniach 15-19 lutego. Pierwsze zajęcia 
rozpoczniemy o 15.30, by obejrzeć wspólnie film 
i zjeść domowej roboty pizzę, a zakończyć Mszą 
Św. Tematem drugiego dnia będzie sport. Zap-
raszamy od 10.00 na grę w zabijaka, tańce lub 
inne zabawy zespołowe. W piątek zapraszamy 
na zajęcia: „Odkryj w sobie artystę”. W planach 
mamy robienie aniołków z masy solnej. Do zo-

baczenia!                                Ola Lipińska 

PIELGRZYMKA MUZYKÓW. Ogólnopolska 
pielgrzymka muzyków kościelnych na Jasną Gó-
rę odbędzie się w dniu 18 lutego. 
PIELGRZYMKA BANKOWCÓW. Uwaga pra-
cownicy banków: 13 maja br. odbędzie się XXXII 
Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców na Jasną 
Górę. Rozpocznie się 12 maja o godz. 20.00 
a zakończy 13 maja o 14.30. Szczegółowy prog-
ram jest na stronie http://bankowcy.idw.info.pl 
Bliższych informacji udzieli także p. Joanna Zaka-
szewska, tel. 696 408 887 lub 501 366 112. Orga-
nizatorem tegorocznej pielgrzymki jest Duszpas-
terstwo Bankowców z Lublina. 

 Zaprasza serdecznie ks. Ryszard Podpora. 
NIEDZIELA MIŁOŚCI. Liturgia VII Niedzieli 
Zwykłej (19.02) mówi o chrześcijańskiej miłości.  
Pierwsze czytanie (Kpł 19,1-2.17-18) podpowia-
da, na czym polega spełnienie przykazania miło-
ści bliźniego. W drugim czytaniu (1Kor 3,16-23) 
Św. Paweł Apostoł pisze, że znakiem miłości 
jest prawdziwa mądrość w trwaniu przy Chrystu-
sie. Ewangelista Mateusz zaś przekazuje nam 
(Mt 5,38-48) Chrystusowe przykazanie miłości 
nawet nieprzyjaciół. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 6 
 O życiu konsekrowanym – jak adoptować sios-
trę zakonną oraz jaki instytut życia konsekrowa-
nego założył ks. Franciszek Blachnicki. Również 
o modlitwie za kapłanów – ale od strony czysto 
praktycznej. Jak to robić wytrwale i skutecznie? 
 Czy zaangażowanie w sprawy Kościoła, parafii, 
wspólnoty może szkodzić rodzinie? Kontrowersyj-
ny temat o Dorosłych Dzieciach Katolików; 
 O procesie beatyfikacyjnym pochodzącego ze 
Stoczka Łukowskiego bp. Szelążka; 
 Jak znaleźć dobrego męża, żonę? Niektórym 
się udało – jak to zrobili? O tym w dziale „Opinie”; 

 O narkotyku, który uzależnia silniej niż hero-
ina… a spożywamy go codziennie. Czy cukier 
krzepi, czy szkodzi? Rolników zainteresuje tekst 
o zmianach w dopłatach – dział „Rolnictwo”; 

Zapraszamy do lektury 

 
BOCIANY 

 
     Rozmawiają dwa bociany, które wkrótce chcą wró-
cić do Polski i dzielą się swoimi zastrzeżeniami: 
- Oni teraz mają po 500 zł. dostać za każde następne 
dziecko, a ja co? Za frajer będę dzieci nosić? 

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

WIELKIE ODKRYCIE. Amerykańscy naukowcy pra-
cujący w NASA odkryli, że nocne podjadanie z lodów-
ki chroni żywność przed psuciem się. 
BEZ STRESU. Wynaleziono już: 
- Kawę bez kofeiny. 
- Piwo bez alkoholu. 
- Papierosy bez nikotyny. 
     A o życiu bez stresu ani widu, ani słychu. 
ZA 10 LAT. Nauczycielka w klasie mówi do dzieci: 
- Kewin, Brajan, Dżesica, Ariel, Karina… macie przes-
tać dokuczać Jasiowi za to, że ma dziwne imię… 
POSIŁEK. Żona rozwiązując krzyżówkę pyta męża: 
- Jaki jest najważniejszy posiłek na 9 liter? 
     Mąż odpowiada: 
- Kaaawaaaa. 
BEZ KOTA. Ze zwierzeń „kociary”: 
- Życie bez kota jest jak butelka po winie – puste! 
STAROŚĆ. Siedemdziesięciolatek przejęty objawami 
starości zwierza się swemu koledze: 
- Coraz trudniej mi się żyje. Zapominam, drżą mi rę-
ce, rozlewam zupę. 
- Nie przejmuj się starością. Przede wszystkim dalej 
będziesz robił głupoty, tylko wolniej! 
RACJA. Rozmawiają dwaj starsi koledzy. Pierwszy 
z nich narzeka, że często w ich domu dochodzi do 
kłótni z żoną. Drugi radzi mu: 
- Kiedy zanosi się na kłótnię z żoną, zadaj sobie pyta-
nie: Czy chcesz mieć rację, czy chcesz być szczęśli-
wy? Trzeciej możliwości nie ma! 

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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek, 

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

sM Arleta, 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 

 

 




