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MYŚL TYGODNIA 
     Dziś z Chrystusem idziemy na 
Górę Błogosławieństw. 

 
     Tyle razy „szczęśliwi” i tyle sa-
mo „biada”. Czy w ten sposób Je-
zus dzieli ludzkość na dwie prze-
ciwstawne połowy? Absolutnie nie, 
bo ten podział dotyczy każdego 
z nas, on istnieje w naszym sercu.  
     W każdym z nas jest nowy czło-
wiek, który chce kochać Boga, czyli 
widzieć w Nim największe bogact-
wo, odczuwać głód Jego obecnoś-
ci, płakać nad obrazą Bożej miłości, 
być Mu wierny mimo odrzucenia 
przez ludzi. Ale też w każdym z nas 
bywa stary człowiek, negujący Bo-
ga, zbuntowany przeciw Niemu.  
     Który z nich, nowy czy stary, we 
mnie dominuje? W odpowiedzi na 
to pytanie przejawia się troska o ży-
cie w łasce uświęcającej, w głębo-
kiej, życiodajnej przyjaźni z Jezu-
sem, w mocy Jego Ducha. Zatem 
w chwilach dominacji starego czło-
wieka muszę jak najszybciej szukać 
Jezusa odnawiającego mnie w sak-
ramencie pokuty. Prawdziwe szczę-
ście, moc i radość daje przyjaźń 
z Jezusem. 

 

„Z ZIEMI PODLASKIEJ” 

 
  Trwają prace nad drugim już filmem, mówiącym o Bło-
gosławionych Męczennikach z Pratulina, pt. „Z Ziemi 
Podlaskiej”. W styczniu br. na terenie parafii Pratulin 
odbywały się zdjęcia do filmu. Pomysł filmu jest realizo-
wany przy wsparciu Fundacji im. Franciszka Stefczyka.   
     Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest p. Michał 
Muzyczuk, na co dzień mieszkający w Katowicach, ale 
cała jego rodzina pochodzi ze wschodu, w tym część 
z Zaczopek, wsi sąsiadującej z Pratulinem. Jak powie-
dział reżyser: „Historia Unitów zawsze była w naszej 
Rodzinie żywa, a że pojawiła się okazja, żeby nakręcić 
ten film, to korzystamy z tej możliwości”. 
     Cierpliwie więc poczekajmy na nowy film. 

 
     W roku bieżącym Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego przypada 21 lutego (w czwartek). Niesie on ze 
sobą przesłanie dla Polaków: dbajmy o swój, najpięk-
niejszy na świecie, język ojczysty. 
     W Polsce o języku ojczystym pisał Mikołaj Rej, a 
potem Maria Konopnicka. Obchody Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego są w świecie praktykowane od 
1952 roku, kiedy to pięciu studentów z uniwersytetu w 
Dhace (w Bangladeszu) zginęło podczas demonstracji, 
w której domagano się nadania językowi bengalskiemu 
statusu języka urzędowego. Organizacja UNESCO wpi-
sała ten dzień do swego kalendarza w 1999 roku. 
Dzień ten podkreśla różnorodność językową i kulturową 
świata, a także zwraca uwagę na języki zagrożone i 
ginące, które stanowią 43% wszystkich aktualnie uży-
wanych języków. 
      Warto zobaczyć ciekawy film przygotowany przez 
Fundację Edukacji Polonijnej pt. „A jak mówi się u cie-
bie?”, który przypomina, że znajomość języka ojczyste-
go, to nie tylko swobodne i poprawne posługiwanie się 
nim, ale także poczucie jedności z dialektami i gwara-
mi, występującymi w naszej Ojczyźnie. Szanujmy więc 
i my nasz ojczysty język, by był mową miłości. 

100 LAT TEMU 

 
     W dniach 5 i 6  lutego br. odbyło się w Rzymie coro-
czne zebranie członków Rady Administracyjnej Funda-
cji Jana Pawła II. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą 
Św. przy grobie Św. Jana Pawła II pod przewodnict-
wem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który zgod-
nie ze statutem, jako metropolita krakowski jest  preze-
sem Fundacji. Pierwszy dzień obrad był podsumowa-
niem rocznej działalności Fundacji, zaś dzień drugi był 
poświęcony planom na przyszłość. 
     Rada postanowiła, że w dniach od 25 do 27 kwietnia 
2020 roku odbędą się w Rzymie uroczystości 100-lecia 
urodzin Św. Jana Pawła II i 40-stej rocznicy powstania 
Fundacji Jana Pawła II. Najbliższy rok, poza realizacją 
statutowych celów, będzie szczególnie poświęcony 
przygotowaniom do tych pięknych Jubileuszy. 

NAJWAŻNIEJSZA KATEDRA 
     Katedra, to kościół 
biskupa diecezjalnego, 
w którym znajduje się 
jego tron. Jest głów-
nym kościołem diece-
zji. Duchowni powołani 
do posługi liturgicznej 
w katedrze to kanonicy 
tworzący kapitułę kate-
dralną. Jeśli z jakiegoś  
powodu niemożliwe jest sprawowanie liturgii w katedrze 
to biskup wybiera inny kościół na prokatedrę do czasu 
np. odbudowy katedry. 
     W najbliższy piątek (22.02) obchodzimy Święto Ka-
tedry Św. Piotra Apostoła. Jest nią katedra Rzymu, Ba-
zylika Św. Piotra – najważniejsza świątynia Chrześcijan 
–Katolików. Tu warto dodać, że nazwa katedra, pocho-
dzi od ozdobnego tronu, znajdującego się na ścianie 
prezbiterialnej Bazyliki Św. Piotra, nazywanego „kated-
rą Św. Piotra”, na pierwowzorze którego, wedle tradycji, 
zasiadał sam Św. Piotr. Na wzór papieskiej bazyliki, 
w każdej katedrze znajduje się podobny tron, przysłu-
gujący Biskupowi Diecezjalnemu. Jest on nie tyle „meb-
lem” charakterystycznym dla każdej katedry, ile symbo-
lem nauczania „ex catedra”, oznaczającym nieomyl-
ność nauczania Papieża i Biskupów w sprawach wiary 
i moralności. 
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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 – 18 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Bł. Jana z Fiesoli (Fra Angelico), Patrona artystów. 

VI Tydzień Zwykły, Rok C, I. 
Czyt.: Rdz 4, 1-15.25 (Kain zabija Abla); Mk 8,11-13 (Jezus nie chce dać znaku). 
6.30 1. + Mariannę, Aleksandra, Józefa i Tadeusza, of. Teresa Pióro 

 2. + Dariusza Wojciuka (z racji urodzin), of. Żona 
 3. + Marię Malewicz zd. Świtała (w 7 dzień od pogrzebu), of. 

Córka Joanna 
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Elżbietę Kokoszkiewicz (w 8 r.), zm. z obu stron Rodziny, of. 
Córka Marylka 

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

 4. + Mariannę Niedziółka (w 6 miesiąc), of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 

 2. + Stanisława (w 19 r.), Sabinę, Jana, Mariannę, Bronisławę, 
Franciszka i Tadeusza, of. Elżbieta Dropio 

 3. + Stanisława Siewruka (w 2 r.), of. Żona 
 4. + Janinę i Stanisława oraz Marię i Antoniego zm. z Rodziny 

Ksionków, of. 
 Poza Parafią: 5. O opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i Św. Joanny 

Beretty Molla, o szczęśliwą operację i łaskę powrotu do zdrowia 
dla Krystyny Boruta, of. Wspólnota Różańca Nieustającego 

Wtorek – 19 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Konrada z Piacenzy, Pustelnika; 

Czyt.: Rdz 6,5-8; 7,1-5.10 (Bóg zsyła potop); 
Mk 8,14-21 (Strzeżcie się kwasu faryzeuszów). 

6.30 1. + Zofię (w 12 r.) i Józefa, zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krys-
tyna i Szczepan Borutowie 

 2. + Jerzego Doroszenko (w 26 r.), Mikołaja, Eugenię, Włodzi-
mierza i Janinę, of. Danuta Doroszenko 

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Alfredę (w 29 r.), Bogdana, Antoniego i Stanisławę, of. Córka 
 3. + Stanisława Kobusa (w r.), of. Żona i Synowie 
 4. + Danutę Zając, of. Rodzina Pastorów 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Tadeusza Wyrzykowskiego (w 3 r.), of. Żona z Rodziną 
 3. + Antoniego Lipińskiego, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 85 r. urodzin Aliny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Rodzina 
Środa – 20 lutego 2019 r. 

Wspomnienie Św. Zenobiusza, kapłana i męczennika; 
Czyt.: Rdz 8, 6-13. 20-22 (Koniec potopu i wyjście z arki); 

Mk 8,22-26 (Uzdrowienie niewidomego). 
6.30 1. + Alicję Romaniuk (w 2 r.) i zm. z Rodziny, of. Wnuczka Pauli-

na 
 2. + Gabrielę Ilczuk (w 2 r.), of. Marek Ilczuk 

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Genowefę (w 7 r.), Henryka (21 r.), Grzegorza (15 r.) i Leo-

kadię Budków, Jana i Leokadię Pieczara oraz Jana, Lucynę i Ka-
zimierza Królaków, of. Córka 

 3. + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 7 r. urodzin Leny, z prośbą o dary Ducha Świę-

tego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Męża Mariana (w 9 r.) i Syna Pawła, of. Zofia Soszyńska 
 3. + Kazimierza Chwojnowskiego, of. Rodzina 
 4. + Genowefę Bosek (w 4 r.), of. 
 5. Dziękczynna w 5 r. urodzin Aleksandry Ferens, z prośbą o Bo-

że dary oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej, dla jej Ro-
dziców i Brata Arkadiusza, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

 

Czwartek – 21 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Piotra Damianiego, Biskupa i Doktora Kościoła; 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego; 
Czyt.: Rdz 9,1-13 (Przymierze Boga z Noem); 

Mk 8,27-33 (Wyznanie Piotra i zapowiedź męki). 
6.30 1. + Zofię Zazuniak, of. Marianna Rucińska 

 2. Dziękczynna w intencji Rodziców Mirosława i Stanisławy, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Dzie-
ci 

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Czesławę (w 5 r.), of. Córki 
 3. + Aleksandra (w 50 r.) i Adelę Marciszewskich oraz Wandę, 

Teresę i Barbarę, of. Danuta Cymerman 
 4. + Pawła Niedziółkę, of. Michalina Strzalińska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Antoniego Łaszczyka (w 2 r.), of. Żona z Synami 
 3. + Romana (w 7 r.), Edytę, Janinę i Aleksandra, zm. z Rodziny 

Jastrzębskich oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Marianna Kołtu-
niak 

 4. + Leszka Nieścioruka (w 1 r.), of. Żona Katarzyna z Córką Olgą 
 5. Poza Parafią: Dziękczynna Kół Żywego Różańca z naszej 

Parafii, z prośbą o potrzebne łaski dla Sióstr i Braci z Kół oraz 
dla ich Rodzin, of. 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 22 lutego 2019 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. + Zofię Zazuniak (w 30 dzień), of. Rodzina 
 2. + Bolesława i Mariannę, zm. z Rodzin Czerskich i Jasińskich, 

of. Zofia Czerska 
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Mariannę (w 7 r.) i Romana (w 4 r.) Reduchów, of. Syn 
 3. + Jana, Zofię, Zbigniewa, Stefana i Bogdana, zm. z Rodziny 

Chromińskich, of. p. Barbara 
 4. + Dziękczynna w 40 r. urodzin Ks. Michała, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w posłu-
dze kapłańskiej, of. Maria Chromińska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Mariannę i zm. z Rodziny Chraniuków oraz ks. Jerzego Gór-

skiego, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jakuba, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Babcia 
 4. Dziękczynna w 40 r. urodzin Ks. Michała Chromińskiego, z pro-

śbą o potrzebne łaski oraz opiekę Maryi i Św. Józefa w posłudze 
kapłańskiej i misyjnej w Boliwii, of. Apostolat Margaretka 

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

Sobota – 23 lutego 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

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

Ogólnopolski dzień modlitw za walczących z depresją; 
Czyt.: Hbr 11, 1-7 (Wiara patriarchów); 

Mk 9,2-13 (Przemienienie Pańskie). 
6.30 1. + Andrzeja Gajewskiego (w 3 r.), Mariannę i Józefa oraz Wik-

torię i Piotra zm. z Rodziny Gajewskich, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 14 r. ślubu Marcina i Doroty, z prośbą o opiekę 

Maryi i Św. Józefa nad nimi i nad całą Rodziną, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Mariannę Kryńską (w 21 r.), Stanisława, Kazimierza i Joannę 
oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina  
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 3. Dziękczynna w 42 r. urodzin Mariusza z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Maryi i Św. Józefa w dalszym życiu, of. 
Rodzina 

 4. Dziękczynna w 25 r. urodzin Michała, z prośbą o potrzebne ła-
ski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata, of. Ma-
ma 

14.00 W intencji Nowożeńców Ignacego Pawła i Magdaleny 
15.00 Zbiórka Ministrancka 
17.00 Inauguracja Katechez przedmałżeńskich 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Andrzeja, Krystynę, Jana i Mariannę, zm. z Rodziny Bobry-

ków, of. Stanisława Kania 
 3. + Elżbietę Pastor, of. Koło Żywego Różańca nr 8 
 4. Dziękczynna w 20 r. urodzin Bartłomieja, z prośbą o dary Du-

cha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
i Rodzeństwo 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Marka Marconiego, zakonnika; 

Rok C, I; Czyt.: 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 (Dawid oszczędza Saula); 
1 Kor 15, 45-49 (Chrystus nowy Adam) 

Łk 6,27-38 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół) 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Leokadię i Zygmunta (w 20 r. ich śmierci), of. Syn 
8.30 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Mariana, zm. z Rodzin Trociów i Wakułów, of. Rodzina 
 3. + Zm. z Rodzin Dmowskich i Tomczyńskich, zm. Rodziców i Te-

ściów oraz Jana i za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Córka 
10.00 1. + Zofię i Stanisława Boruców, of. Syn 

 2. + Krystynę (w 6 r.) i Franciszka, zm. z Rodzin Lipińskich, of. 
Dzieci 

 3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Marleny i Mariusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia 
dla nich i dla ich Synka Andrzejka, of. Dziadkowie 

11.30 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Jerzego (w 7 r.), zm. z Rodzin Sadokierskich i Kupów, of. 

Żona 
 3. Dziękczynna w intencji Olimpii i Beniamina, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Bab-
cia 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Zbigniewa Kupińskiego, of. Żona i Dzieci 
17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Monikę (w 24 r.), Edwarda, Eugenię, Jana i Halinę, of. Ro-
dzina 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
 

DZIEŃ SKUPIENIA KAPŁANÓW 

 
     W Środę Popielcową, 6 marca br., rozpoczniemy okres Wielkiego 
Postu. Będzie to czas przygotowania do najważniejszych świąt chrześci-
jańskich, a jednocześnie okres wzmożonego wysiłku duszpasterskiego, 
mającego na celu uświęcanie wiernych powierzonych pasterskiej trosce 
kapłanów. W tym roku, zgodnie z hasłem programu duszpasterskiego, 
chcemy przeżywać ten czas „w mocy Ducha Świętego, który umacnia 
miłość”. U progu Wielkiego Postu kapłani chcą przygotować się do owo-
cnego przeżycia tego świętego czasu i umocnić się w kapłańskiej posłu-
dze. Dlatego zgromadzą się na modlitewnym skupieniu w katedrze w 
sobotę 9 marca br. W programie spotkania, które rozpocznie się o godz. 
10.00 będzie Liturgia Godzin (przewodniczy Biskup Piotr Sawczuk). Po 
niej konferencja o. dr hab. Józefa Augustyna SJ, profesora Akademii 

„Ignatianum” w Krakowie, spowiedź i adoracja Najświętszego Sakra-
mentu (której będzie przewodniczył O. Damian Dybała OMI, proboszcz 
i kustosz Sanktuarium Maryjnego w Kodniu). Całość zakończy Msza 
Św. koncelebrowana. 
     Zachęcamy naszych Parafian do modlitwy o świętość wszystkich ka-
płanów naszej diecezji oraz o nowe powołania kapłańskie szczególnie 
w tym roku, w którym nasze Seminarium Duchowne obchodzi 100-lecie 
swojego wskrzeszenia. 

 

NA NARTACH I W SUTANNIE 

 
     Wydaje sią, że połączenie sutanny i nart jest bardzo egzotyczne. 
Tymczasem kilkudziesięciu duchownych wzięło udział w mistrzostwach 
Polski księży i kleryków w narciarstwie alpejskim, które odbyły się na 
Stożku w Wiśle-Łabajowie. Kapłani i klerycy, głównie z Katowic, Kra-
kowa, parafii archidiecezji katowickiej i diecezji bielsko-żywieckiej –tra-
dycyjnie wykonali pierwszy zjazd w sutannach. Potem przywdziali no-
woczesne kombinezony i kaski narciarskie. Nagrodą dla zwycięzcy był 
Puchar Św. Jana Pawła II. Przyznano go w kilku kategoriach wieko-
wych. Najszybszy na trasie okazał się o. Dobrosław Mężyk OFM, pra-
cujący w Górkach Wielkich. Zakonnika uznano także za najlepszego za-
wodnika mistrzostw. 
     Wśród uczestników zawodów byli m.in. kapłani, pracujący w archidie-
cezji przemyskiej, we Włoszech czy Austrii. Przeważali jednak księża 
archidiecezji katowickiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Wśród seniorów 
niezłą kondycją popisał się 77-letni ks. prał. Władysław Nowobilski, 
emerytowany proboszcz z Ciśca. Pochodzący z Białki Tatrzańskiej. Ka-
płan był najstarszym narciarzem na stoku. Warunki, w których roze-
grano zawody, były trudne, śnieg był mokry i ciężki. 
     Historia narciarskich zawodów kleryków i księży sięga początku lat 
80. ubiegłego wieku. Wtedy to w Szczyrku alumni ze Śląskiego Wyż-
szego Seminarium Duchownego organizowali podobny konkurs, wal-
cząc o puchar przechodni. Później organizacją mistrzostw zajmowali się 
franciszkanie z Katowic-Panewnik, a od kilku lat robi to grupa księży – 
miłośników jazdy na deskach. 
 

 
 

 

 Problematyka spotkania 
koncentrować się będzie 
wokół tematu młodych 
osób w Kościele. 
  W związku z tym do 
udziału w szczególności 
zapraszamy duszpaster-
stwa i grupy młodzieżo-  

we, gdyż chcemy, by spotkania podczas 51. Tygodnia Eklezjologiczne-
go nie były tylko „o młodzieży”, ale także „dla młodzieży”. Szczegółowy 
program można znaleźć na plakacie oraz na stronach http://podlasie 
24.pl i https://diecezja.siedlce.pl oraz https://kntkul.wordpress.com 
     W imieniu organizatorów                                        Ks. Kamil Duszek 
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STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA 

 
  Grupa „Strumienie Miłosierdzia” zaprasza dziś 
(17.02) na spotkanie modlitewne Tematem spot-
kania będą słowa proroka Izajasza: „Kogo mam 
posłać...” (Iz 6, 8). Zaproszonym gościem bę-
dzie ks. Mateusz Czubak, kapelan siedleckiego 
zakładu karnego. Plan spotkania będzie nastę-
pujący: 19.00 wprowadzenie i modlitwa do Du-
cha Świętego, 19.40 Katecheza, 20.30 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i modlitwa wsta-
wiennicza, 21.30 zakończenie. 
 

BRĄZOWI MEDALIŚCI 

 
     8 i 9 lutego br. w Kołobrzegu odbyły się XV 
Mistrzostwa Polski Księży w piłce halowej. 
Wzięła w nich udział również reprezentacja z 
Diecezji Siedleckiej, zajmując trzecie miejsce. 
     Członek drużyny ks. Radek Piotrowski po-
wiedział: „3 miejsce w Polsce to ogromny suk-
ces i cieszy nas ten wynik. Ale mamy ochotę na 
więcej. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspie-
rali i z którymi na co dzień możemy się poruszać 
i pograć w piłkę. Ten sukces ma wielu ojców, ale 
za rok w Tarnowie powalczymy o krążek innego 
koloru. Mamy ochotę na ten najcenniejszy”. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Dzisiaj o godz. 17.30 w sali przy 
zakrystii druga katecheza przed Chrztem dziec-
ka dla rodziców naturalnych i chrzestnych. 
     Natomiast w sobotę o godzinie 17.00 w sali 
przy zakrystii rozpoczyna się wiosenna seria 8 
katechez przedmałżeńskich. 
I KOMUNIA SW. Spotkanie dzieci klas trze-
cich i ich rodziców będzie dziś o godz. 13.00. 
DUSZPASTERSTWO PRAWNIKÓW zapra-
sza dziś (17.03) na godz. 17.00, wszystkich pra-
wników i zatrudnionych w administracji sądowni-
czej na spotkanie w Bursie przy ul. Biskupa I. 
Świrskiego 56 (naprzeciwko katedry). 
LITURGIA. Uwaga lektorzy i kantorzy: przeży-
wamy w liturgii VI Tydzień Zwykły. Czytania 
Ewangelii z roku C, zaś pierwsze czytania z cyk-
lu I. 
DEPRESJA. Sobota (23.02) to ogólnopolski  
dzień modlitw za ludzi chorych na depresję. 

NA DROGACH ŚWIĘTOŚCI 
NA GRANICY średniowiecza i renesansu żył 
i malował swoje dzieła Bł. Jan z Fiesole (Fra An-
gelico), patron artystów. Można je oglądać w pa-
łacu watykańskim, w konwencie Dominikanów w 
Cortonie, w katedrze we Florencji, w muzeum 

San Marco w Wenecji i wielu innych miejscach. 
Znany historyk Giorgio Vasari pisał o nim: „Był 
znakomitym malarzem i miniaturzystą oraz niez-
wykle przykładnym mnichem”. Kościół wspomi-
na go jutro (18.02).  
NAWRÓCONY RYCERZ i pustelnik z darem 
prorokowania to Św. Konrad z Piacenzy (1290-
1351), którego wspominamy we wtorek (19.02). 
Jest on patronem osób, cierpiących z powodu 
przepukliny.  
LEKARZ Z SYDONU (dzisiejszy Liban) Św. 
Zenobiusz, kapłan i męczennik żył w IV wieku. 
Kościół czci go w środę (20.02). Historyk koście-
lny Euzebiusz z Cezarei (+ 340) zapisał: „W An-
tiochii chrześcijanie przez swą wytrwałość, po-
suniętą do śmierci, uwielbili Boże Słowo. Zenob-
iusz, najlepszy z lekarzy, śmierć poniósł wśród 
strasznych, zadawanych mu męczarni”. 
DAMIANI. W czwartek (21.02) obchodzimy 
wspomnienie Św. Piotra Damianiego (1007-
1072), biskupa i doktora Kościoła z zakonu  be-
nedyktynów-eremitów. Był prawnikiem i legatem 
papieskim, niezwykle zdolnym  negocjatorem 
w sprawach kościelnych i międzynarodowych. 
ŚW. POLIKARP należy do Ojców Apostols-
kich. Mianem tym od XVII w. określa się świę-
tych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze w 
czasach apostolskich i przekazali nam pewne 
treści pochodzące od Apostołów. Był uczniem 
Św. Jana Ewangelisty. Jego wspomnienie ob-
chodzimy w sobotę (23.02). 
HARCMISTRZ  i kapelan harcerzy Bł. Stefan 
Wincenty Frelichowski żył w okresie międzywo-
jennym. Kościół czci go w sobotę (23.02). 
W czasie II wojny światowej był więźniem  nie-
mieckich obozów koncentracyjnych w Stutthof, 
Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau, w którym 
zmarł. 
PUSTELNIK Z MANTUI Św. Marek Marconi 
(1480-1510) należał do Zakonu Hieronimitów. 
Był niezwykle pobożny i miał dar prorokowania. 
Najbliższa niedziela (24.02) to dzień jego wspo-
mnienia. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 7 
Błogosławieni, czyli szczęśliwi... Jak mamy 
żyć, by obietnice Jezusa z Kazania na Górze 
stały się także naszym udziałem? Jak rozumieć 
treść tych ośmiu błogosławieństw? - piszemy na 
str. 15;  
Pod koniec 2019 r. możliwa jest beatyfikacja 
sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jak 
wpisał się w naszą pamięć? Więcej w artykule 
w dziale „opinie”; 
Czym rodzice kierują się najczęściej przy wy-
borze imienia dla swojego dziecka? Jak rozu-
mieć słowa Biblii, że Bóg wzywa każdego po 
imieniu? Odpowiedzi w dziale „publicystyka”; 
Samotność ma różne oblicza. Może być też 
powołaniem człowieka, jak małżeństwo czy ka-
płaństwo. Jak nie zmarnować samotności, 
a z drugiej strony - nie ulec presji otoczenia? - 
piszemy w wywiadzie „Echa”; 
W dziale „rozmaitości” podpowiadamy z kolei, 
jak walczyć z sennością. Podajemy też przepis 
na pyszne wafle w trzech odsłonach; 

Zapraszamy do lektury 

 
CHORA PRAWDA 

 
     Dziewczyny przeżywają depresyjne dni, siedzą 
w pizzerii, zamówiły pizzę. Jedna z nich mówi: 
- Chodź, weźmiemy jeszcze po lampce wina. 
- A po co ci wino. 
- To dobry dla nas lek. 
- Lek? Co on leczy? 
- Chorą rzeczywistość! 

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

 
OGŁOSZENIE. Babcia prosi o zamieszczenie ogło-
szenia w lokalnej gazecie: 
- „Zamienię emeryturę po 40 latach pracy na zasiłek 
dla uchodźcy.” 
ŁATWIZNA. Rozmawiają dziewczyny: 
- Jest coś, co przychodzi ci łatwo? 
- O tak! Łatwo się wnerwiam. 
BÓL. Mąż odradza żonie branie kredytu w banku. 
- Dlaczego, przecież pieniądze przydadzą się nam. 
- Otwarty rachunek kredytowy boli tak samo, jak ot-
warte złamanie. Trzeba potem go spłacać! 
SZYBCIEJ. Żona dzwoni do męża: 
- Kochanie, gdzie jesteś? Obiad czeka. 
- Ja czekam na autobus. 
- Pospiesz się troszeczkę. 
- Dobrze. Bedę czekał troszkę szybciej. 
EWIDENTNY BRAK. Mama pyta córkę: 
- Jesteś taka smutna. Czegoś ci brakuje? 
- Tak. Chęci do wszystkiego... 
CAŁA PRAWDA. Dziewczyny idą latem przez park. 
Jedna z nich trzyma w ręku liść akacji. Zrywa posz-
czególne źdźbła i odlicza: 
- Kocha, nie kocha... Zobacz, wyszło, że kocha... 
- Tak. Kocha. Tylko nie ciebie! 
TYMCZASOWOŚĆ. Szczęśliwa i zakochana dziew-
czyna zwierza się koleżance: 
- Jestem taka szczęśliwa! 
- Nie martw się. Ta choroba szybko przechodzi. 
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