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MYŚL TYGODNIA 

 
     Nie dziwimy się, że całe rzesze 
szły za Chrystusem, skoro: „Uzd-
rowił wielu dotkniętych rozmaitymi 
chorobami i wiele złych duchów 
wyrzucił” (Mk 1, 34). 
     Świat naznaczony jest choroba-
mi, wypadkami, tragicznymi splo-
tami wydarzeń. Nawet wiara nie 
zdoła uchronić nas przed doś-
wiadczeniem poważnych kryzy-
sów. Jednak nam, którzyśmy usły-
szeli Dobrą Nowinę i przyjęli jej 
moc, dane jest światło nadziei pły-
nącej ze zmartwychwstania Chrys-
tusa. To światło jest wszystkim 
niezbędne do życia, dlatego świa-
domi rozmiarów ludzkiego bólu 
i rozpaczy, jako chrześcijanie sta-
wajmy się szafarzami nadziei, któ-
ra podnosi i leczy złamanych na 
duchu. 

 

W ROCZNICĘ SAKRY 

     W dniu jutrzejszym mija 13 rocz-
nica Sakry Biskupiej JE. Ks. Bpa 
Kazimierza Gurdy. Święcenia Bisku-
pie otrzymał on 5 lutego 2005 w ka-
tedrze kieleckiej z rąk biskupa kiele-
ckiego Kazimierza Ryczana, emery-
towanego biskupa radomskiego Ed-
warda Materskiego i biskupa pomo-
cniczego kieleckiego Mariana Flor-
czyka. Ks. Bp Kazimierz Gurda był 
między innymi rektorem Seminarium 
Duchownego, wykładowcą patrologii   
i łaciny oraz pełnił wiele ważnych funkcji i urzędów 
w swojej Diecezji. Pamiętajmy w modlitwie o naszym 
Pasterzu, w rocznicę Jego Biskupiej Konsekracji.  

KONIEC SZALEŃSTWA 
     Już w tym tygodniu zobaczymy wyraźne „znaki na 
niebie i na ziemi”, wskazujące na to, że przed nami  
koniec karnawału i wkrótce będzie Wielki Post.  

 
     Tak więc przed nami Tłusty Czwartek, który rozpo-
cznie ostatni tydzień karnawału. Współczesne porzeka-
dło mówi, że: „Kto dziś nie je pączków ten jest poganin 
i celnik”, dlatego prawie wszyscy pochłaniają duże iloś-
ci pączków z nadzieniem różanym (i nie tylko), zapomi-
nając, że nie musimy się dawać wciągać w kanał ob-
żarstwa, pamiętając, że czynność ta nie jest ani zna-
kiem wiary, ani zdrowego rozsądku. 
     Warto jednak zapamiętać terminy, które wynikają 
z daty tegorocznej Wielkanocy i są jej konsekwencją: 
Tłusty czwartek - 8 lutego; Ostatnia sobota i niedziela 
karnawału - 10 i 11 lutego; Ostatki nazywane też kusa-
kami - 13 lutego; Popielec - 14 lutego (I dzień Wielkiego 
Postu); Niedziela Palmowa - 25 marca; Wielki Czwar-
tek - 29 marca; Wielki Piątek - 30 marca; Wielka Sobo-
ta - 31 marca; Niedziela Wielkanocna - 1 kwietnia; Po-
niedziałek Wielkanocny 2 kwietnia; Wniebowstąpienie 
Pańskie - 13 maja; Zesłanie Ducha Świętego 20 maja; 
Boże Ciało - 31 maja. 
     Powróćmy jednak do pączków. Jedzenie słodkości 
ma oczywiście swoje ciemne strony – zwłaszcza dla 
kobiet. Jeden pączek w zależności od nadzienia, to 
nawet 400 kalorii. Biorąc pod uwagę, że przeciętny 
Polak zjada w Tłusty Czwartek 2,5 pączka, wiele osób 
ma później ambicję wyzerować niekorzystny bilans 
i spalić nadmiar przyswojonego tłuszczu. To z kolei nie 

lada wyzwanie: aby spalić równowartość kaloryczną 1 
pączka, można na przykład: zetrzeć na mokro podłogę 
w całym domu, umyć dokładnie 4 okna, zrobić pranie i 
prasowanie dla całej rodziny. Znając realizm życia nie 
piszemy o fikcji, jaka może dotyczyć naszych gospodyń 
domowych, a więc o bieganiu, pływaniu i chodzeniu na 
siłownię. Powrót do formy można jednak rozłożyć w 
czasie, w końcu nie bez powodu zaraz po Tłustym 
Czwartku czeka nas 40-dniowy Wielki Post. 

 
     Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolst-
wa Trzeźwości realizuje wieloletni program duszpaster-
ski poświęcony trzeźwości Narodu, którego dopełnie-
niem i zarazem początkiem był, odbywający się w 2017 
roku w całej Polsce, Narodowy Kongres Trzeźwości. 
Przebiegał on pod hasłem: „Odpowiedzialność rodziny, 
Kościoła, państwa i samorządu”. Działaniom podejmo-
wanym w roku 2018, w 100. lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, przyświeca hasło: „Trzeźwość 
egzaminem z wolności. Rok jubileuszowy 2018, rok od-
zyskania niepodległości przez Polskę, jest w duszpas-
terstwie trzeźwości nawiązaniem do słów Św. Jana Pa-
wła II, który powiedział: „Egzamin z naszej wolności jest 
przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trze-
ba ją stale, stale zdobywać”. Należy też pamiętać o ce-
nnej radzie Papieża Polaka, abyśmy dziękując za wol-
ność Ojczyzny, równocześnie rozważali „co robić, aby 
nadawać jej ewangeliczny i ludzki kształt. Stale trzeba 
do tego pytania pow-
racać, aby wolność 
źle wykorzystana nie 
prowadziła ku wew-
nętrznemu zniewole-
niu jednostek i całe-
go Narodu”. 
     Odpowiadając na 
apel Apostolstwa 
Trzeźwości, Krucjata  
Wyzwolenia Człowieka działająca przy naszym Sanktu-
arium, zaprasza w Tygodniu modlitw o Trzeźwość do 
jak najliczniejszego udziału w modlitwach. Codziennie 
od 12 do 17 lutego zapraszamy o godzinie 17.30 na ró-
żaniec z rozważaniami oraz na Mszę Św. o g. 18.00. 
     W pierwszy piątek Wielkiego Postu zapraszamy też 
na Drogę Krzyżową, którą poprowadzi Krucjata Wyzwo-
lenia Człowieka. Natomiast w pierwszą niedzielę Wiel-
kiego Postu po Mszy Św. wieczorowej o godzinie 18.00 
zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich Żali, celebrowa-
ne w intencji o ducha trzeźwości wśród ludzi wierzą-
cych oraz na wieczorną adorację Najświętszego Sakra-
mentu.                                  Diakonia Wyzwolenia 
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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 – 5 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Św. Agaty Dziewicy i Męczennicy z Sycylii; Rocznica 
Konsekracji biskupiej Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Gurdy. 

V Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: 1 Krl 8,1-7.9-13 (Przeniesienie Arki 
Przymierza do świątyni Salomona); Mk 6,53-56 (Jezus uzdrawia chorych). 

6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 
 2. + Józefa Małychę (w 4 miesiąc i z racji urodzin), of. Rodzina 

Małychów 
 3. Dziękczynna w 80 r. urodzin Zbigniewa, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Żona 
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 

 2. + Czesława Popek (w 2 r.) oraz Rodziców Zofię i Józefa, of. Syn 
 3. + Zdzisława (w 9 r.) i Elżbietę (w 37 r.), zm. z Rodzin Stańczu-

ków i Lewickich, of. Barbara Stańczuk 
 4. + Stanisława Sołaty, of. Żona 

17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (klasa VII) – Weronika Czwal  
17.30 Spotkanie oazowe grupy OND (klasa VI) – Anna Kieliszek  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar)  
18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 

 2. + Jadwigę Wasilewską (w 1 r.), zm. z Rodzin Wasilewskich 
i Zasuwików, of. Syn Leszek  

 3. + Jana Stanisława Skorupkę, of. Rodzina  
 4. + Dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom 

Czyśćcowym  
 5. Dziękczynna w intencji Agaty, z prośbą o zdrowie i Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny, of. Ro-
dzice  

Wtorek – 6 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy, 

Męczenników z Nagasaki w Japonii. 
Czyt.: 1 Krl 8,22-23.27-30 (Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni); 

Mk 7,1-13 (Prawo Boże i tradycje ludzkie). 
6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. + Józefa i Eugenię Piechowicz oraz Jana Daniela, of. Władys-
ława Daniel  

 3. + Jana Multana (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 

 2. + Leopolda, Genowefę i Jana (w 1 r.) Toporowiczów, of. Bar-
bara Pióro 

 3. + Janinę Bryzek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 4. + Alfonsa, Janinę, Antoniego, Sewerynę i Florentynę, zm. 

z Rodzin Domańskich i Kurowskich, of.  
17.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (chłopcy) - Mateusz Sawicki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Janusza Pastora, of. Koło Żywego Różańca nr 8 
 3. + Antoniego, Bronisławę, Macieja, Józefę, Władysławę i Danu-

tę, zm. z Rodzin Trębickich i Izdebskich, of. Zdzisława Trębicka  
 4. + Teresę (w 5 r.), of. Małgorzata Maliszewska  
 5. Dziękczynna za otrzymane łaski w 25 r. powstania Koła Żywe-

go Różańca nr 1, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Sióstr 
z tego Koła i dla ich Rodzin, zel. Barbara Rytel  

Środa – 7 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Św. Ryszarda, Króla Anglii, Pokutnika i Pielgrzyma; 

Czyt.: 1 Krl 10,1-10 (Królowa Saby odwiedza Salomona); 
Mk 7,14-23 (Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca); 

6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 
 2. + Stanisława Gizińskiego (w 24 r.), of. Rodzina  

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 2. + Wandę Aniszewską, of. Sąsiedzi  
 3. + Dariusza Wojciuka, of. Siostry Ewy Czajkowskiej  
 4. + Henryka (w 5 r.) i Józefa (w 13 r.) oraz zm. Rodziców i Dzia-

dków z obu stron Rodziny, of. Żona Krystyna 
16.00 Spotkanie oazowe OND (klasa VI) – Katarzyna Drosio 
16.00 Spotkanie oazowe OND (kl. II gimnazjum) – Weronika Pernach 
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (kl. III gim.) – Dominika Rucińska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Andrzeja Bobryka (w 2 r.), of. Siostrzeniec Wiesław 
 3. + Zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2017/2018 
 4. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie oazowe (grupy po ONŻ I) - Edyta Krawczyk 

„Tłusty” Czwartek – 8 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Św. Hieronima Emilianiego i Św. Józefiny Bakhity, 

Dziewicy. Czyt.: 1 Krl 11,4-13 (Bałwochwalstwo Salomona); 
Mk 7,24-30 (Prośba poganki wysłuchana); 

6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 
 2. + Janinę Bryzek, of. Pracownicy Stołówki w SP nr 11  

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 2. + Rodziców Ludomirę i Stanisława Marciniuków oraz Edmun-

da, of. Synowa  
 3. + Jana Księżopolskiego (w 18 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Rodzina  
 4. + Barbarę Celińską-Mysław, zm. Rodziców i Teściów, of. Mąż  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Jana (w 22 r.), Mariannę i Marię, zm. z Rodzin Siłuchów i 

Komińczyków, of. Rodzina 
 3. + Stefanię Sopińską (w 6 r.), of. Córka Magdalena 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin wnuczki Anny, z prośbą o Dary 

Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla jej Ro-
dziców i Siostry Natalii, of. Babcia Zdzisława  

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 9 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Dziewic Św. Apolonii, Patronki stomatologów 

oraz Bł. Anny Katarzyny Emmerich. 
Czyt.: 1 Krl 11,29-32;12,19 (Zapowiedź podziału królestwa Salomona); 

Mk 7,31-37 (Uzdrowienie głuchoniemego). 
6.30 1. Gregorianka:  + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. + Wacława (w 26 r.), Rozalię, Ryszarda i Jadwigę, zm. z Ro-
dzin Krzyckich, Replinów i Jerominiaków, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 2. + Marię Adamiak (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Wandę Aniszewską, of. Koło Żywego Różańca nr 4 
 4. Dziękczynna w intencji Barbary, z prośbą o łaskę zdrowia 

i opiekę Maryi na dalsze lata życia, of. Rodzina 
15.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Aleksandra Lipińska 
15.30 Spotkanie oazowe grupy ODB (4 klasa) – Ks. Piotr Kruk 
16.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Karolina Boruc 
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (7 klasa) – Patrycja Wierzbicka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar)  

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Anastazję Dziewulską (w 10 r.), of. Córka 
 3. + Jana i Mariannę, of. Córka z Rodziną 
 4. + Beatę Budrecką (w 16 r.), of. Rodzina 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 10 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy, Siostry Św. Benedykta, założy-

cielki żeńskiej gałęzi zakonów benedyktyńskich. Czyt.: 1 Krl 12,26-
32;13,33-34 (Schizma Jeroboama); Mk 8,1-10 (Drugie rozmnożenie chleba). 

6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 
 2. + Zm. Rodziców Michała, Wandę, Józefa, Stanisławę i Zyg-

munta, of. Rodzina  
 3. + Zygmunta Andraszka (w 1 r.), of. Żona  

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 2. + Wandę Seńko (w 6 r.), Męża Stefana oraz Synów Stanisła-

wa, Zdzisława, Henryka i Bolesława, of. Alicja Seńko   
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 3. + Leokadię (w 9 r.), Feliksa, Wandę i Anielę, zm. z Rodzin Mi-
kiciuków i Koplejewskich, of. Wiesława Koplejewska  

 4. + Zofię i zm. z Rodziny Talachów, of. p. Wakuła  
10.30 Oazowy Krąg Biblijny (po ONŻ II) - Edyta Krawczyk 
11.00 Próba Światełka  
15.00 Zbiórka Ministrancka 
16.00 Spotkanie dziecięcej grupy Cristeros 

16.00 W intencji Nowożeńców: 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 

 2. + Mirosława Ryżko, of. Sąsiedzi 
 3. + Jakuba Denysiuka, of. Adrianna Marzec 
 4. + Wandę Aniszewską (w 30 dzień), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna z racji Sakramentu Chrztu Aleksandra, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Anioła 
Stróża dla niego i dla jego Rodziców, of. Babcia Eliza 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 lutego 2018 r.   Rok B, II 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

Światowy Dzień Chorego; 
Początek Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu (1)    

Czyt.: Kpł 13, 1-2. 45-46 (Odosobnienie trędowatego); 
1 Kor 10,31-11,1 (Paweł naśladowcą Chrystusa); 

Mk 1,40-45 (Uzdrowienie trędowatego). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Stanisława Mazura (w 3 r.), of. Rodzina 
8.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 3. + Floriana (w 6 r.), Mariana, Jerzego i Marka, zm. Rodziców 

i Dziadków z obu stron Rodziny, of. Żona 
 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Janiny Grabarskiej, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bo-
żej i Św. Józefa, of. Córka Beata 

10.00 1. + Lucynę Kielak (w 14 r.) i Ks. Jana Niedziałka, zm. z Rodzin 
Kielaków i Niedziałków, of. Rodzina 

 2. + Czesława (w 29 r.), Jadwigę i Kazimierę, zm. z Rodziny Anu-
siewiczów, of. Syn Janusz 

 3. Dziękczynna Sióstr z Koła Żywego Różańca nr 18, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla nich oraz o opiekę 
Matki Bożej i Św. Józefa dla ich Rodzin, of. Zelatorka  

11.30 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Zygmunta Andraszka (w 1 r.), of. Siostra  
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o Dary Du-

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

12.30 Spotkanie oazowe grupy OND (chłopcy kl. VI i VII) – Bartek Pa-
niak 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. Msza Św. w intencji Chorych z celebracją Sakramentu Nama-

szczenia Chorych 
 2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Hanny i Jarosława, z prośbą o pot-

rzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata małżeńskiego 
i rodzinnego życia, of. Rodzice 

17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Marka Replińskiego (w 6 r.), of. Syn  
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

PODOPIECZNI NMP Z LOURDES 

 
     11 lutego to rocznica objawień Matki Boskiej w Lourdes, a także 
Światowy Dzień Chorego. Zbieżność tych dwóch faktów nie jest przypa-
dkowa - stało się tak dzięki decyzji Św. Jana Pawła II, który w 1992 roku 
wybrał wspomnienie objawień Matki Boskiej w Lourdes na Światowy 
Dzień Chorego. Co roku kolejni papieże kierują swoje orędzia do 

wiernych, a cierpiący na problemy zdrowotne mogą uczestniczyć 
w Mszach Św. w ich intencji, otrzymać sakrament namaszczenia cho-
rych oraz błogosławieństwo. Na takie spotkanie zapraszamy wszyst-
kich chorych do naszego Sanktuarium w przyszłą niedzielę (11.02) 
podczas Mszy Św. o godzinie 16.30. 
     Objawienia Matki Boskiej w Lourdes rozpoczęły się 11 lutego 1858 
roku i trwały do dnia 14 lipca 1858 roku. Świadkiem objawień była fran-
cuska nastolatka Bernadette Soubirous. Miały one miejsce w grocie Ma-
sabielle, niedaleko Lourdes. Dziś Lourdes jest znanym sanktuarium Ma-
ryjnym, gdzie wierni doświadczają wielu  łask i cudów. 

Ojciec Św. Franciszek ogłosił rok 2018 w Polsce 
„Rokiem Św. Józefa”. Postarajmy się i my o to, by 

bliżej poznać świętość życia i tajemnice naszego Patrona 

Kiko Argüello ikona „Rozterki Św. Józefa”, Jerozolima 1998. 

ŚW. JÓZEF W ROZTERCE 

     Wschodnia ikona Narodzenia Pańskiego różni się od bliskiej nam 
stajenki. Najbardziej intrygująco ukazany jest na niej właśnie Św. Józef. 
Siedzi w oddaleniu, zamyślony, wręcz posępny, nie adoruje Jezusa jak 
Aniołowie, Pasterze i Mędrcy. Naprzeciwko niego najczęściej stoi dziw-
na postać. To kusiciel w przebraniu pasterza, który coś mówi Józefowi. 
Co to wszystko oznacza? 
     Józef nie może uwierzyć w to, co się stało. Rozmyśla. Maryja urodzi-
ła Syna w taki sam sposób, jak rodzą inne kobiety. Nie było miejsca 
w gospodzie. Gdzie był Bóg? Dlaczego nie interweniował, nie zatrosz-
czył się o swoje Dziecko? Dlaczego pozwolił na to, by wszystkie drzwi 
w Betlejem były zamknięte? Kusiciel podsuwa Józefowi wątpliwości co 
do boskiego pochodzenia Dziecka Maryi. Prawosławna liturgia wkłada 
w usta Józefa takie wyznanie: „Mario, cóż w Tobie widzę? Wątpię i jes-
tem zdumiony, mój rozum jest osłupiały”. Akatyst ku czci Bogurodzicy 
opisuje stan ducha Józefa: „Falami sprzecznych myśli szarpany jak bu-
rzą, chwiał się i gubił Józef. (...). Lecz pouczony od Ducha Świętego 
o tym poczęciu, zawołał: Alleluja!”. 
     Wątpliwości Józefa wyrażają jakoś ludzkie trudności z wiarą i męż-
czyzn i kobiet. W rozterkach Józefa kryje się też coś ze specyficznego 
dramatu każdego męskiego serca, w którym pojawia się podejrzliwość 
czy zazdrość wobec kochanej kobiety. Lub inna „męska” obawa – strach 
przed kompromitacją: że nie dam sobie rady jako mąż i ojciec, że okażę 
się za słaby, że przegram. Józefowi nie udało się przecież znaleźć od-
powiedniego miejsca dla rodzącej. Może męczy go to niepowodzenie? 
Tymczasem mamy pisać o Józefie jako wzorze ojca i natchnieniu dla 
współczesnych mężczyzn. Ale to ten Józef z ikony Bożego Narodzenia, 
bijący się z pokusą, zwątpieniem czy lękiem, jest także prawdziwy i blis-
ki nam. Mężczyźni tak mają. Czasem siadają gdzieś z boku, zamykają 
się w sobie i przeżuwają swoje porażki, a diabeł podsuwa im wtedy naj-
gorsze rozwiązania. Demony w przebraniu pasterzy-wyzwolicieli atakują 
także współczesnych mężczyzn. 
     Józef stoczył bitwę i wygrał. Dał się poprowadzić przez życie anio-
łom, nie demonom. Jego postać umacnia mężczyzn w ich zmaganiach. 
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„IGNACY LOYOLA” 

to kolejna propozycja Filmowych Rekolekcji, któ-
re odbędą się w NoveKino Siedlce 6 lutego o g. 
19.00. Pisaliśmy już o niej 21 stycznia br. 
     Jest to doskonale opowiedziana historia dra-
matycznych i przełomowych momentów życia 
Ignacego Loyoli. Twórcy wykreowali trzymającą 
w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty opo-
wieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej 
człowieka, idealnie oddając istotę „ignacjańskie-
go ducha”. Brutalny żołnierz, którego całe życie 
kręciło się wokół bogactw, sławy i władzy podej-
muje walkę na śmierć i życie ze swoimi wewnę-
trznymi demonami. Musi zmierzyć się z depres-
ją, myślami samobójczymi, wstrętem do samego 
siebie i miłosierdzia dla innych, wreszcie przejść 
proces o herezję przed Inkwizycją, by ostatecz-
nie wygrywając bitwę, stać się jedną z najważ-
niejszych postaci Kościoła. Pokaz filmu poprze-
dzi wprowadzenie ks. Mateusza Czubaka. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
RADA PARAFIALNA. W ubiegłą sobotę 
(27.01) odbyło się spotkanie z członkami Rady 
Duszpasterskiej i Ekonomicznej naszej Parafii. 
Dziś mamy okazję usłyszeć sprawozdanie z te-
go spotkania. 
PIERWSZA NIEDZIELA. Dziś I-sza Niedziela 
Miesiąca (4.02). Po sumie będzie wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja oraz spot-
kanie z członkami Kół Różańcowych i katecheza. 
KATECHEZY CHRZCIELNE. Od dziś (4.02) 
w naszym kościele, przez 4 kolejne niedziele lu-
tego dla rodziców naturalnych i chrzestnych od-
będzie się cykl czterech Katechez Chrzcielnych 
przed udzieleniem Sakramentu Chrztu Św. Ka-
techezy będą o godz. 17.30 w sali przy zakrystii. 
PRATULIN. Ofiary składane dziś (4.02) do 
puszek przed kościołem są przeznaczone na 
budowę Domu Pielgrzyma w Pratulinie. 
ŚWIĘTA SÓL. Jutro (5.02) czcimy Św. Agatę 
Dziewicę i Męczennicę z Katanii na Sycylii, żyjącą 
w III wieku. Pochodziła z rodu rzymskiego i odz-
naczała się nieprzeciętną urodą. Po przyjęciu 
chrześcijaństwa złożyła ślub czystości i dlatego 
odrzuciła rękę prefekta Katanii Kwincjusza, który 
mszcząc za osobistą zniewagę kazał ją uwięzić. 
Po okrutnych torturach spalono ją na rozżarzo-
nych węglach. W Krakowie jest zwyczaj świę-
cenia soli Św. Agaty, która chroni przed pożarem. 
ŚWIĘCI SAMURAJE. We wtorek (6.02) czci-
my Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy, 
Męczenników z Nagasaki, Osaki i Kioto w Japo-
nii, którzy podczas prześladowań na przełomie 
XVI i XVII wieku oddali życie za wiarę. 
KRÓL BREXITU Św. Ryszard, Król Anglii, po 
śmierci żony oraz zabezpieczeniu dostatku ojczy-
źnie i córkom, średniowiecznym zwyczajem zos-
tał Pokutnikiem i Pielgrzymem, namawiając do te-
go także dwóch synów. Czcimy go w środę (7.02). 
PATRYCJUSZ Z WENECJI Św. Hieronim 
Emiliani żył w XVII w. Był założycielem pierw-
szych sierocińców i Zgromadzenia, które w nich 
posługiwało o nazwie Towarzystwo Sług Ubogich. 
Jego wspomnienie wypada w czwartek (8.02). 

DUMA AFRYKI Była niewolnicą. Zabrano jej 
wszystko. Cały dziecięcy świat i własne imię. 
„Bakhitą”, tzn. „Szczęśliwą”, nazwali ją łowcy 
niewolników. Aż do śmierci pamiętała ciężar łań-
cuchów na nogach. Została nazwana „Szczęśli-
wą”, bo żyła w dobie, gdy kończył się czas czar-
nego niewolnictwa. Św. Józefinę Bakhita, Dzie-
wicę wspominamy w czwartek (8 lutego). 
MISS STOMATOLOGÓW. W piątek (9.02) 
wspominamy Św. Apolonię Dziewicę, Patronkę 
stomatologów i cierpiących na ból zębów. 
WIZJE. Anna Katarzyna Emmerich, to niemiec-
ka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka, beaty-
fikowana 3 października 2004 r. przez papieża 
Jana Pawła II. Czcimy ją w piątek (9.02). 
W GOŚCINĘ DO BENEDYKTYNEK. W so-
botę 10 lutego idziemy do Sióstr Benedyktynek 
przy ul. Bema róg Rawicza, na odpust Św. Scho-
lastyki, Dziewicy, Siostry Św. Benedykta, założy-
cielki żeńskiej gałęzi zakonów benedyktyńskich. 
NINIWA TEAM. W przyszłą niedzielę (11.02) 
gościem naszej Parafii będzie O. Tomasz Maniu-
ra ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, który 
wraz z młodzieżą organizuje egzotyczne wyprawy 
rowerowe. W przeddzień (10.02) o godz. 18.00 
w siedleckiej „Białej Sali” uczestnicy Niniwa Team 
zaprezentują nową książkę opowiadającą o ich 
przygodach. 
STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA. W przyszłą 
niedzielę (11.02) grupa modlitewna Strumienie 
Miłosierdzia zaprasza na modlitwę o uzdrowienie. 
Gościem spotkania będzie Ks. Jerzy Janowski, 
który o godzinie 18.00 odprawi Mszę Św. w inten-
cji uczestników spotkania, a następnie będzie 
przewodniczył modlitwom i adoracji Najświętsze-
go Sakramentu.   
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Paweł Sebastian Puścian 
z Polskiej Misji Katolickiej w Trowbridge (Anglia) 
i Elżbieta Staręga z naszej Parafii (2/2018). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 5 
Zbliża się jubileusz 200-lecia naszej Diecezji. 
O zakończonym w Janowie Podlaskim remoncie 
krypty, w której spoczywają dawni biskupi podla-
scy. Jaki jest stan prac nad sprowadzeniem 
szczątków biskupów, którzy są pochowani poza 
Diecezją? Kim był bp Józef Twarowski – jeden z 
pochowanych w Janowie? 
Czasem chcielibyśmy znać przyszłość, decy-
dować o losach innych… Zły duch podsuwa fał-
szywe rozwiązania. Dlaczego okultyzm jest tak 
straszną pułapką i jak trudno z niego się uwol-
nić? Jak można to zrobić? W rozmowie „Echa” 
osoba, która 17 lat tkwiła w okultyzmie; 
Rozliczając PIT, możemy 1% naszego podat-
ku przeznaczyć na pomoc osobie lub instytucji. 
Jak to działa? Dlaczego warto pomagać?  
W dziale „Zdrowie” – jak odchudzać się z gło-
wą? Czy istnieje dieta-cud? Zapraszamy do lek-
tury!                                Zapraszamy do lektury 

 
ZAPYTAŁEM MĘDRCA 

 
- Co jest ważniejsze - kochać czy być kochanym? 
     Mędrzec odpowiedział: 
- A co jest ważniejsze dla ptaka - prawe czy lewe 
skrzydło? 
 

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

 
ZAMIANA. Starsi małżonkowie każdego wieczoru za-
siadali przed telewizorem, nic do siebie nie mówiąc 
wpatrywali się w szklany ekran. Po dwudziestu latach 
wspólnego oglądania telewizji w milczeniu, pewnego 
wieczoru odezwał się małżonek do swej żony: 
- Wiesz, kochanie, wydaje mi się, że przyszła pora, iż 
moglibyśmy zmienić coś w tych naszych wspólnych 
wieczorach!  
     Oczy kobiety zabłysły wizją jakichś romantycznych 
spacerów nocą, jakichś odwiedzin starych przyjaciół, 
jakiejś kolacji w przytulnej knajpce z muzykantami.  
- Fantastycznie, - przytaknęła - to co robimy? 
- Moglibyśmy wymienić się fotelami.. - wyjaśnił mąż. 
MANIERY. 
     Córka próbuje się uczyć od mamy, jak radzić sobie 
z codziennymi trudnościami. Pyta więc matki: 
- Mamusiu, ty jednym razem jesteś taka wspaniała, 
tryskasz dobrym humorem, a innym razem masz zły 
humor i trudno się z tobą rozmawia? 
- Córeczko, kobiety nigdy nie mają złego humoru. Ko-
biety najwyżej mają dni o zmniejszonej tolerancji na 
głupotę! 
BEZ ATRAKCJI. Dziewczyna skarży się chłopakowi: 
- Wszystko jest takie bezsensowne. Wczoraj było bez 
żadnych atrakcji, dziś też nie wiem co mam robić, a 
jutro... e, szkoda gadać... 
- Żyj tym co dziś, bo to, co było wczoraj nie wróci, 
a jutro może nie nadejść! Znajdź więc czas na 
marzenia – to droga unosząca cię do gwiazd. Znajdź 
czas na kochanie i bycie kochanym, bo to przywilej 
dany przez Boga. Znajdź czas na uśmiech, bo to 
muzyka twojej duszy! 
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