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MYŚL TYGODNIA 

 
     Do Jezusa przyszedł trędowaty 
i prosił Go: „Jeśli zechcesz, mo-
żesz mnie oczyścić” (Mk 1, 40). 
     Choroba trądu zdominowała 
dzisiejszą liturgię. W pierwszym 
czytaniu zaczerpniętym z Księgi 
Kapłańskiej dowiadujemy się o 
ówczesnych procedurach lekars-
kich, dotyczących trądu. Ich celem 
było zahamowanie rozszerzania 
się tej choroby oraz przekazanie 
sposobu zachowania w wypadku 
jej pojawienia się. 
     Do tych „procedur” praktyko-
wanych w Starym Testamencie na-
wiązuje również dzisiejsza Ewan-
gelia, w której Chrystus spotyka 
człowieka chorego na trąd. Boski 
Mistrz rozumie jego cierpienia 
i docenia jego głęboką wiarę, za-
wartą w usilnej prośbie o dar uzd-
rowienia. 

 

POD PATRONATEM MARYI 

 

     Dziś (11.02) obchodzimy 
wspomnienie Matki Boskiej 
z Lourdes, a także Światowy 
Dzień Chorego. Stało się tak 
dzięki decyzji Św. Jana Pawła 
II, który w 1992 r. połączył w 
tym dniu dwie ważne sprawy 
Kościoła. Co roku kolejni pa-
pieże kierują swoje orędzia do 
wiernych, a cierpiący na prob-
lemy zdrowotne mogą uczest-
niczyć w Mszach Św. w ich 
intencji, otrzymać Sakrament 
Namaszczenia chorych oraz 
błogosławieństwo.  

     Na takie właśnie spotkanie zapraszamy wszyst-
kich chorych do naszego Sanktuarium dziś (11.02) 
podczas Mszy Św. o godzinie 16.30. 
 

NINIWA TEAM 

 
     Również dziś (11.02) gościem naszej Parafii jest 
O. Tomasz Maniura ze Zgromadzenia Misjonarzy Obla-
tów, który wraz z młodzieżą organizuje egzotyczne wy-
prawy rowerowe. Uczestnicy dzisiejszego spotkania po-
dczas Mszy Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 
i 16.30 zaprezentują nową książkę, opowiadającą o ich 
przygodach rowerowych i duchowych. 
 

STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA 

 
     Dziś (11.02) grupa modlitewna „Strumienie Miłosier-
dzia” zaprasza na modlitwę o uzdrowienie. Gościem 
będzie Ks. Jerzy Janowski, który o godzinie 18.00 od-
prawi Mszę Św. w intencji uczestników spotkania, a 
następnie będzie przewodniczył modlitwom i adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
 

NA PROGU WIELKIEGO POSTU 
     Kolejna Środa Popielcowa (14.02) w naszym życiu 
wzywa nas do nawrócenia. Przypominają nam o tym 
teksty liturgii tego dnia: „Nawróćcie się do Mnie całym 

swym sercem” (Jl 2, 12b). „Nawróćcie się do Pana 
Boga waszego!" (Jl 2, 13b). „Przepuść, Panie, ludowi 
Twojemu” (Jl 2, 17b). „Zmiłuj się nade mną, Boże, w 
łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją 
nieprawość" (Ps 51,3). „W imię Chrystusa prosimy: 
pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5, 20c). „Oto teraz 
czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia" (2 Kor 6, 
2cd). 
     Kolejny fiolet w naszym życiu, kolejny popiół na gło-
wie, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Rekolekcje. Czy 
zmienią coś one w naszym życiu? Taką mamy nadzie-
ję, ale to nie jest takie proste. Gdyby nawrócenie pole-
gało na przyjściu do kościoła, pochyleniu głowy przed 
popiołem, gdyby chodziło tylko o to, by wziąć udział w 
rekolekcjach i wyspowiadać się, to wszystko byłoby 
proste. Wszyscy bylibyśmy nawróceni. 
     Tymczasem tyle świętych rzeczy w naszym życiu 
i tak mało nawrócenia. Dlaczego tak się dzieje? Prob-
lem i trudność nawrócenia polega na tym, że nawróce-
nie wymaga całkowitości. Nie można nawrócić się tro-
chę. Nie można nawrócić się na pewien czas. Nie moż-
na nawrócić się w jednej tylko dziedzinie. Jest to nie-
możliwe. A jeśli ktoś poda przykłady takich cząstko-
wych nawróceń, to są to nawrócenia pozorne. 
     Prawdziwe nawrócenie wymaga całkowitości, bo tu 
w grę wchodzi nasza relacja do Boga. Ona wymaga 
wyłączności. I nie jest to nic niezwykłego, to jest natura-
lna rzecz między osobami, które się kochają i przyrze-
kają sobie wierność. 
 

„NIC NIE TRACISZ A DUŻO DAJESZ” 

    
     15 lutego br. (czwartek) w godz. od 9.00 do 13.00 
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana St. Żół-
kiewskiego w Siedlcach, ul. Sokołowska 161B, odbę-
dzie się akcja „Zostań honorowym dawcą”. Przed budy-
nkiem szkoły będzie podstawiony mobilny punkt poboru 
krwi. Działanie to ma na celu podniesienie świadomości 
wśród uczniów na temat wagi krwiodawstwa i ogromnej 
potrzeby pomocy chorym. Każdy uczeń, który ukończył 
18 lat może przyłączyć się do pomocy i oddać bezinte-
resownie krew. Zapraszamy uczniów i wszystkich chęt-
nych mieszkańców Siedlec do przyłączenia się do na-
szej szczytnej inicjatywy. Pamiętajmy, że krew ratuje lu-
dzkie życie i nigdy nie wiadomo, czy sami nie będziemy 
takiej pomocy potrzebowali. 

Dyrektor Szkoły Jacek Jagiełło 
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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 – 12 lutego 2018 r. VI Tydzień Zwykły, Rok B, II. 
Czyt.: Jk 1,1-11 (To co wystawia wiarę na próbę, rodzi wytrwałość); 

Mk 8,11-13 (Jezus nie chce dać znaku). 
6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. + Janusza Sawickiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Ks. Prałata Jana Siekierko (w 4 r.), of. 

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 2. + Konstantego (w 48 r.), Juliannę (w 28 r.), Brata Krzysztofa (w 

5 r.), Elżbietę Idźkowską i Barbarę Rosińską, zm. z Rodziny 
Szarków, of. Rodzina 

 3. + Zdzisława Wronę (w r.), of. Żona 
 4. + Eunice Rose Nwadike (w 30 dzień), of. Syn z Rodziną z Ni-

gerii 
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 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 

 2. + Stanisława Maciejczyka (w 41 r.), of. Żona i Dzieci 
 3. + Anielę i Lucjana Rudnickich, of. Córka Aleksandra 
 4. Dziękczynna w 23 r. ślubu Andrzeja i Marianny, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Małżonkowie 
Wtorek – 13 lutego 2018 r. 

Czyt.: Jk 1,12-18 (Bóg nikogo nie kusi do złego); 
Mk 8,14-21 (Strzeżcie się kwasu faryzeuszów). 

6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 
 2. + Ludwikę, Antoniego, Jolantę i Tadeusza Kowalczyków oraz 

Władysławę i Henryka Zająców, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 

 2. + Mariannę Wrona, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o dary Ducha 

Świętego, wyzwolenie z nałogów, umocnienie wiary, oraz wsta-
wiennictwo Św. Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna 

 4. Dziękczynna w 41 r. urodzin Adama, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla 
jego Żony, of. Mama 

17.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (chłopcy) - Mateusz Sawicki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Jacka Krzymowskiego (w 6 r.), of. Mama i Córka 
 3. + Czesławę Tarkowską (w 7 r.), of. Córka 
 4. + Stanisława Kryńskiego, Adolfa i zm. Dziadków, of. Córka 

z Rodziną 
 5. + Edwarda Soszyńskiego (w 1 r.), of. Rodzina 

Zakończenie Okresu Zwykłego w ciągu Roku Liturgicznego. 
Początek Wielkiego Postu 

ŚRODA POPIELCOWA – 14 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Św. Cyryla, Zakonnika i Metodego, Biskupa, Patronów 

Europy oraz Wspomnienie Św. Walentego - Patrona epileptyków 
i zakochanych. Czyt.: Jl 2,12-18 (W drodze do nowego Jeruzalem); 
2 Kor 5,20-6,3 (Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony); 

Mt 6,1-6.16-18 (Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie). 
7.00 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 3. + Lucjana (w r.) i Leokadię oraz zm. Krewnych z obu stron 

rodziny, Sąsiadów i Znajomych, of. 
8.30 1. + Walentego Brzozowskiego (w dniu imienin), of. Syn 

 2. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek 
10.00 1. + Walentego i Helenę Świątków, of. Córka 
16.00 Spotkanie oazowe OND (klasa VI) – Katarzyna Drosio 
16.00 Spotkanie oazowe OND (kl. II gimnazjum) – Weronika Pernach 
16.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośbą o łaskę krocze-

nia w życiu drogą Bożych przykazań i dar ufności w Boże Miło-
sierdzie w każdej sytuacji, of. Rodzice i Bracia 

17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (kl. III gim.) – Dominika Rucińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Lucjana (w 15 r.), Pelagię, Andrzeja, Lidię i Leokadię oraz 

zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska 
 3. + Romana i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Teresa Lech 
 4. + Zofię Stańczuk (w 10 miesiąc) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Mąż Jan 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

19.00 Spotkanie oazowe (grupy po ONŻ I) - Edyta Krawczyk 

Czwartek po Popielcu – 15 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Bł. Michała Sopoćko, Kapłana, krzewiciela kultu Bożego 

Miłosierdzia; Czyt.: Pwt 30,15-20 (Wierność i grzech, życie i śmierć); 
Łk 9,22-25 (Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa). 

6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 
 2. + Janinę Bryzek, of. Brat Tadeusz z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 2. + Antoniego (w r.), Janinę, Mariannę, Martynę, Genowefę, Ale-

ksandra i Zdzisława, zm. z Rodziny Świnarskich, of. Rodzina 
 3. + Jana (w 34 r.) i Genowefę Michalskich, zm. z obu stron Ro-

dziny, of. p. Michalscy 
 4. + Elżbietę Chlan, Barbarę Szczęsną i Jadwigę Masłowską, of. 

Koleżanki z Pracy 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Sławomira Jastrzębskiego (w 19 r.), jego zm. Braci i Rodzi-

ców, zm. z Rodzin Jastrzębskich i Mikulskich, of. Antonina Jast-
rzębska 

 3. + Elżbietę Dobrosielską (w 20 r.) i Zbigniewa, of. Rodzina 
 4. + Stanisławę, Zdzisława, Wiktora i Witolda Grabowskich, of. 

Sabina Terlikowska 
 5. Dziękczynna w intencji Pawła i Agnieszki oraz ich Dzieci Mak-

symiliana i Kai, z prośbą o Boże błogosławieństwo w ich w życiu, 
of. S. Emanuela Strzalińska 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek po Popielcu – 16 lutego 2018 r. 
Św. Daniela, Męczennika (z pocz. IV w.); 

Czyt.: Iz 58,1-9 (Post należy łączyć z uczynkami miłości); 
Mt 9,14-15 (Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć). 

6.30 1. Dziękczynna w 37 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla 
jej Rodziny, of. Rodzice 

 2. + Marię Adamiak, of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 

 2. + Annę (w 27 r.) i Stanisława (w 38 r.) Grzeszczuków, of. Syn 
Janusz 

 3. + Lucjana i Leokadię, of. Syn 
 4. + Józefa, Janinę, Wiesława (w 1 r.), Sławomira, Krzysztofa i Da-

nutę Adamczyk, zm. z Rodziny Oknińskich, of. Danuta Oknińska 
15.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Aleksandra Lipińska 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
15.30 Spotkanie oazowe grupy ODB (4 klasa) – Ks. Piotr Kruk 
16.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Karolina Boruc 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (7 klasa) – Patrycja Wierzbicka 
17.15 Droga Krzyżowa pod przewodn. Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 
 3. Dziękczynna w 55 r. ślubu Wandy i Stanisława, z prośbą 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i dla całej Ro-
dziny, of. Jubilaci 

 4. Dziękczynna w 7 r. ślubu Karola i Karoliny, z prośbą o opiekę 
Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz dla ich dzieci Gabrysi i Pa-
wełka, of. Małgorzata Frankowska 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia”  
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Sobota po Popielcu – 17 lutego 2018 r. 

Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP. 
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 

Czyt.: Iz 58, 9b-14 (Obietnice dla sprawiedliwych); Łk 5,27-32 (Nie przyszedłem 
wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników). 

6.30 1. + Wiesława Walerczaka (w 6 r.), zm. z Rodzin Pływaczów 
i Walerczaków, of.  

 2. + Józefa, Sabinę i Krzysztofa, of. Bożena Bogucka 
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 

 2. + Janinę (z racji urodzin), Józefa i Franciszka, of. Rodzina 
 3. + Tadeusza (w 13 r.) i Katarzynę-Alicję Rowickich oraz zm. 

Rodziców obu stron Rodziny, of. Jolanta Rowicka 

 
4. + Juliannę Prachnio (w 32 r.), Bolesława, Janinę, Stanisława, 
Janusza i Władysława, of. Rodzina 

10.30 Oazowy Krąg Biblijny (po ONŻ II) - Edyta Krawczyk 
12.00 Próba Światełka  
15.00 Zbiórka Ministrancka 
16.00 Spotkanie dziecięcej grupy Cristeros 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

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

 2. Gregorianka:  + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 
 3. + Leszka Daniluka (w 11 miesiąc), of. Żona Barbara z Dziećmi 
 4. + Stanisława (w 18 r.), Sabinę, Jana, Mariannę, Tadeusza, 

Franciszka i Bronisławę, of. Elżbieta Dropio 
 5. + Waldemara Supruna, of. Sąsiedzi z bloku Mieszka I 2 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 lutego 2018 r.   
Rok B, II; Wspomnienie Bł. Jana z Fiesoli (Fra Angelico), 

Patrona artystów. Czyt.: Rdz 9,8-15 (Przymierze Boga z Noem po potopie); 
1 P 3,18-22 (Woda chrztu nas ocala); 

Mk 1,12-15 (Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji urodzin), of. Córka Chrzest-

na z Augustowa 
8.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 3. + Wiesława Duka (w 4 r.), of. Żona Jadwiga i Syn 
 4. + Wandę Sadokierską (w 3 r.), Stanisława, Jerzego i Pawła, 

zm. z Rodzin Pawluków i Sadokierskich, of. Zofia Szczepanik 
10.00 1. + Elżbietę Kokoszkiewicz (w 7 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Córka Maryla 
 2. Dziękczynna w 4 r. ślubu Marleny i Mariusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Sy-
na Andrzejka, of. Dziadkowie 

 3. Dziękczynna w 21 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo na dalsze lata życia, of. Rodzice 

11.30 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 9 r.), of. Żona 
 3. + Eugenię (w r.), Kazimierza, Romana, Stanisława i Honoratę, 

of. Syn 
12.30 Spotkanie oazowe grupy OND (chłopcy kl. VI i VII) – Bartek Paniak 

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
16.30 1. + Stanisława (w 6 r.) i Barbarę (w 39 r.) Buczyńskich, of. Anna 

Skulimowska 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Tadeusza (w 6 r.) oraz zm. Rodziców Stefanię i Ludwika Pie-
chowiczów, of. Żona Jadwiga 

Nabożeństwo Gorzkich Żali i niedzielna adoracja Najświętszego Sakra-
mentu (do godz. 20.00) 

 

Mamy „Rok Św. Józefa”, dlatego kontynuujemy 
nasze poszukiwania pełnej  prawdy o Świętym:  

JÓZEF - OJCOWSKI OBOWIĄZEK 

     Ewangelia dzieciństwa Jezusa pokazuje Józefa jako ojca w kilku kró-
tkich migawkach. Józef towarzyszy brzemiennej Maryi w drodze do Bet-
lejem z powodu „spisu ludności całego świata”. Syn Maryi urodził się 
w Betlejem i został zapisany do rejestru jako Jezus, syn Józefa z Naza-
retu. Ma to pewien wymiar duchowy. Święta Rodzina była zwykłą ludzką 

rodziną podlegającą nie tylko Bogu, ale i ludzkim władzom, prawom, 
przepisom. Jezus stał się obywatelem złego imperium po to, by nas 
wpisać przez Chrzest do Księgi Życia. Józef był świadkiem narodzin 
(dziś mówimy: to był poród rodzinny!). Jego obecność jest też wspom-
niana podczas pokłonu pasterzy, a później Mędrców ze Wschodu. 

 
     Obrzezanie syna było pierwszym obowiązkiem religijnym ojca. Józef 
wypełnia tę powinność i nadaje dziecku imię, które oznacza „Bóg zba-
wia”. Wypełnia w ten sposób polecenie anioła: „Nadasz Mu imię Jezus, 
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). Potem Józef z 
Maryją, zgodnie z przepisami Prawa Mojżeszowego, dokonują obrzędu 
ofiarowania Jezusa w świątyni. 
     Ewangelia Mateusza wspomina o jeszcze jednym epizodzie z dzieci-
ństwa Jezusa, w którym Józef odegrał ważną ojcowską rolę - zadbał 
o bezpieczeństwo Maryi i Jezusa. Anioł ostrzegł Józefa: „Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; 
bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2,13). Józef za-
tem, z Maryją i Jej Synem, udał się na emigrację do Egiptu. Powrócili z 
niej dopiero po śmierci Heroda. Według zapisów Mateusza Józef wypeł-
nia dokładnie polecenie anioła: „wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Mat-
kę i udał się do Egiptu”. W obie strony dokładnie tak samo. Bez „wiernej 
straży” Józefa Maryja z Dzieckiem na ręku nie dałaby rady pokonać tak 
długiej i niebezpiecznej podróży. 
     O latach spędzonych w Nazarecie nie wiemy wiele. „Dziecię zaś ros-
ło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywa-
ła na Nim” (Łk 2,39-40). Jezus napełniał się mądrością zapewne także 
za sprawą swojego ojca. Wychowanie to nic innego jak przekazywanie 
wiedzy i mądrości. „Może to nas dziwić, że ludzie, Maryja i Józef, mogli 
uczyć czegoś Syna Bożego” – pisze o. Augustyn Pelanowski w książce 
„Sen Józefa” (Kraków 2010): „Ktoś z ludzi musiał nauczyć Boga być 
człowiekiem, bo nie wystarczy się nim urodzić”. Każde dziecko musi na-
uczyć się bycia człowiekiem. Bez miłości ojca i matki to bardzo trudne. 

 
     Ewangelia (Łk 2, 41-50) opisuje tylko jeden epizod z życia nastolet-
niego Jezusa: Jego zgubienie się w świątyni jerozolimskiej podczas 
świąt. Maryja z Józefem szukali Syna przez długie trzy dni. Rozmowa 
z dwunastolatkiem, tak jak to bywa w rodzinach, nie była łatwa. Maryja 
pyta: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie”. Maryja używa tu formy „my”. Ból serca dotyczy tak-
że Józefa. Jezus zwraca się również do obojga rodziców. Jego odpo-
wiedź jest dla nich trudna. „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliś-
cie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49-50).  
     Co czuł Józef, o którym Maryja powiedziała przed chwilą do Jezusa: 
„Twój ojciec”? Ewangelista podkreśla, że Maryja z Józefem „nie zrozu-
mieli tego, co im powiedział”. W relacji rodzice - dzieci pojawia się częs-
to niezrozumienie. Nastolatki mają to do siebie, że się buntują, a nawet 
uciekają z domu. Rodzi się w nich poczucie autonomii, wolności, nieza-
leżności. Wychowanie dziecka do odpowiedzialnego korzystania z wol-
ności to jedno z najtrudniejszych zadań rodziców. Zagubionych dzieci 
(w wielu sensach tego słowa) trzeba szukać.            Ciąg dalszy nastąpi 
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KONGRES RÓŻAŃCOWY 
     Wraz z Moderatorami Rejonowymi i Diecez-
jalną Radą Żywego Różańca serdecznie zapra-
szam na Kongres Różańcowy do Radzynia Pod-
laskiego 24 lutego br. w Sanktuarium Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy. 

 
     Moderatorów prosimy o wypełnienie karty 
zgłoszeniowej, którą należy zabrać ze sobą na 
spotkanie w celu złożenia jej w rejestracji. 
Program Kongresu: od 9.15 – recepcja, 
10.00 – rozpoczęcie, zawiązanie wspólnoty, wpro-
wadzenie moderatora i różaniec, 
11.00 – konferencja I – ks. Janusz Królikowski, 
11.40 – śpiew, ogłoszenia, 
12.00 – konferencja II – ks. W. Hackiewicz, 
12.30 – przygotowanie do Eucharystii, 
12.45 – Eucharystia, 
14.00 - agapa, 15.00 - koronka do Bożego Miło-
sierdzia i zakończenie. 

Diecezjalna Rada Żywego Różańca  
i Moderator Diecezjalny ks. dr Grzegorz Koc 

    Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdu 
z naszej Parafii udzieli Prezes Rady Różańcowej 
p. Zofia Sawiak, tel. 606 902 159. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NA NARTY. Spotkanie z rodzicami dzieci które 
wyjeżdżają na narty z Ks. Piotrem będzie dziś 
po Mszy Św. o godz. 11.30. Jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc. 
KOMPLIKACJE. W tym roku kalendarz skom-
plikował życie zakochanych i epileptyków, wyz-
naczając na Środę Popielcową (14.02) wspom-
nienie ich Patrona Św. Walentego. 
SŁOWIAŃSKA EUROPA. Również w środę 
(14.02) obchodzimy wspomnienie Św. Cyryla, 
Zakonnika i Metodego, Biskupa, Patronów sło-
wiańskiej Europy, którzy jako pierwsi przetłuma-
czyli z łaciny na języki słowiańskie Pismo Św. 
i liturgię Kościoła.  
PROMOTOR MIŁOSIERDZIA. W czwartek 
po Popielcu (15.02) Kościół obchodzi wspom-
nienie Bł. Michała Sopoćko, Kapłana, krzewicie-
la kultu Bożego Miłosierdzia i duchowego powie-
rnika Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. 
ANIELSKI SZKAPLERZ. Podczas wizyty 
w naszej Parafii łaskami słynącej figury Św. Mi-
chała Archanioła z groty na Półwyspie Gargano, 
a także podczas spotkania z promotorem Szka-
plerza o. Robertem Ryndakiem (w dniu 28 sty-
cznia br.) liczne grono naszych Parafian przyjęło 
zobowiązania tej pobożnej praktyki. Każdego 
ósmego dnia miesiąca wszyscy, którzy przyjęli 
Szkaplerz Św. Michała Archanioła spotykają się 
na Mszy Św. wieczorowej. Ostatnie takie spot-
kanie odbyło się w miniony czwartek (8.02). 
EGIPCJANIN, Św. Daniel Męczennik (żył na po-
czątku IV w.). Towarzyszył Chrześcijanom skaza-

nym na roboty w kamieniołomach i razem z nimi 
zginął. Czcimy go w piątek po Popielcu (16.02). 
REKOLEKCJE. W piątek (16.02) w Domu Re-
kolekcyjnym w Opolu Nowym rozpoczną się Re-
kolekcje Stypendystów Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. 
DZIEŃ SKUPIENIA dla Kapłanów będzie w so-
botę (17.02). Początek w katedrze o g. 10.00. 
SIEDMIU. W sobotę po Popielcu (17.02) ob-
chodzimy Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli 
Zakonu Serwitów NMP, powstałego we Florencji 
z inicjatywy Aleksego Falkonieri. Byli oni misjo-
narzami i wędrownymi kaznodziejami. 
NIEUSTAJĄCY. Sobota (17.02) to także dzień 
czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieus-
tającego. Jej członkowie zapraszają w sobotę 
na różaniec o godzinie 17.30. 
FRA ANGELICO – tak nazywano zakonnika i 
średniowiecznego malarza z Castello Vecchio 
w Toskanii Bł. Jana z Fiesoli, Patrona artystów. 
Pozostawił on wiele dzieł malarstwa tablicowe-
go, którymi zachwycamy się do dziś. Jego 
wspomnienie obchodzimy w I Niedzielę Wielkie-
go Postu (18.02). 
I KOMUNIA ŚW. W przyszłą niedzielę (18.02) 
o godz. 15.00 Msza Św. dla dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Św. i ich Rodziców. Po 
Mszy Św. spotkanie formacyjne. 
PRAWNICY. Spotkanie Duszpasterstwa Praw-
ników będzie w przyszłą niedzielę (18.02) o 
godz. 17.00 przy ul. Kościuszki 10.  
ZŁOTA RÓŻA. Zjazd Apostolatu „Złotej Róży” 
odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 3 i 4 
marca. Z Siedlec organizowany jest wyjazd au-
tokarowy. Zapisy przyjmuje p. Wanda, tel. 667 
879 135. 
 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I:Krzysztof Akus i Bożena Cza-
rnecka-Akus, oboje z naszej Parafii (3). 
Łukasz Mularewicz z naszej Parafii i Mag-
dalena Izdebska z Parafii Stare Opole (4). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżu-
rnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 6 

„7 gratisów z nieba” - rozpoczynamy cykl roz-
ważań wielkopostnych, w których będziemy 
omawiać siedem darów Ducha Świętego;  
Postanowienia wielkopostne - kiedy mają wa-
rtość przemiany duchowej i świadectwa wiary; 
Namaszczenie chorych czy sakrament uzdro-
wienia? - czym tak naprawdę jest sakrament na-
maszczenia chorych; 
Wiara czyni cuda - od 160 lat w Lourdes za 
wstawiennictwem Maryi dokonują się uzdrowie-
nia fizyczne i duchowe - świadectwo zakonnika 
posługującego w sanktuarium lourdzkim;  
W ostatnim czasie uaktywnili się przestępcy 
okradający seniorów metodą „na wnuczka” - jak 
nie dać się oszukać;        Zapraszamy do lektury 

 
DZIECIŃSTWO 

 
   Weterani wspominają swoje dzieciństwo i mło-
dość. Zastanawiają się, w którym momencie za-
kończyło się ich dzieciństwo. Jeden z nich odpo-
wiada: 
- Moje dzieciństwo zakończyło się wtedy, gdy 
przestałem się cieszyć po daniu księdzu na tacę.  

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

RADA BABCI. 
     W domu płacz. Jaś podstawił Małgosi nogę. Mama 
bandażując otarte kolano córeczki, żali się babci: 
- Co ja mam z nimi zrobić? Ciągle jakiś problem. 
- Musimy, Kasieńko, dzieci wychowywać tak, aby po-
dawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi! 
DIALOG ZAKOCHANYCH: 
     Dziewczyna pyta chłopaka: 
- Masz, jakieś plany na walentynki? 
- Tak. Umówiłem się na piwo z kolegami. 
- Ale przecież walentynki to święto zakochanych! 
- Tak i dlatego umówiłem się tylko z tymi kolegami, 
którzy są zakochani. 
NA RUINACH.  
W domu przy stole siedzi zapłakana córka. Tato pyta: 
- Kasieńko, co się stało? 
- Piotrek mnie rzucił i poszedł z Pauliną na dyskotekę. 
- To on ma problem, a nie ty, skoro zostawił tak pięk-
ną dziewczynę, a poszedł z brzydką. 
- Tato, ty niczego nie rozumiesz. Moje życie się zruj-
nowało! 
- Dziecko drogie! Jeśli Bóg dopuszcza, by coś w two-
im życiu runęło, to tylko po to, by na tych ruinach zbu-
dować coś piękniejszego. 
BŁOTO. Mama pyta córki: 
- Czemu jesteś smutna córeczko? 
- Pokłóciłam się z Weroniką i chyba powiedziałam jej 
trochę za dużo. Muszę się z tego jakoś wycofać. 
- Masz rację, kochanie. Kiedy rzucasz błotem w drugą 
osobę, musisz pamiętać, że do niej błoto może nie 
dolecieć, ale na pewno pozostanie na twoich rękach. 
NA TŁUSTY CZWARTEK. Wyznanie dziewczyny: 
- Odkąd usłyszałam, że wszechświat ma kształt pącz-
ka, mam zwiększony apetyt na życie! 

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, 

p. Agata Zielińska 
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 

 




