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MYŚL TYGODNIA
Lecz Jezus rzekł do Szymona:
„Nie bój się, odtąd ludzi będziesz
łowił” (Łk 5,10).

Cudowny połów to znak Jezusa
dla Jego uczniów. Znak obecności
Bożej mocy i udziału ludzi w realizowaniu Jego zbawczej misji. Dlatego cudowny połów to również
efekt posłuszeństwa Szymona
słowom Jezusa. Bo słowo Jezusa
nie tyle informuje, co skutkuje:
stwarza. Moja ocena rzeczywistości może być – jak u Szymona –
sceptyczna, oparta tylko na ludzkim doświadczeniu. Wiara jednak
idzie drogą posłuszeństwa Bogu,
którego nie ograniczają prawa natury ani ludzkie doświadczenie. Z
wiarą trzeba wsłuchiwać się w to,
co Bóg mówi każdego dnia. Żyć
tym Słowem to pozwolić się Bogu
zaskakiwać i wyzwalać z różnych
ludzkich lęków.
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Opłata dowolna

teresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak
zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”.
W wielu parafiach będą jutro Msze św. z sakramentem namaszczenia, nieraz z błogosławieństwem Lourdzkim oraz odwiedziny chorych przez duszpasterzy i biskupów w szpitalach. Bywają nawet bezpłatne porady
lekarskie oraz zbiórki na leczenie i rehabilitację dzieci
oraz osób niepełnosprawnych.
Kapłani z Załogi Św. Józefa odwiedzili chorych w dniu
2 lutego. Jutro (11.02) zapraszają chorych, mogących
przyjść do naszego Sanktuarium, na Mszę Św. o godz.
Jutro (w poniedziałek 11.02) Kościół obchodzi wspo- 10.00, połączoną z celebracją Sakramentu Chorych.
mnienie NMP z Lourdes. Nasze myśli biegną w tym
dniu do groty Massabielle, gdzie 14-letnia Bernadetta
Soubirous doświadczyła 18 objawień Maryi, gdzie także
Czwartek (14 lutego) to
i dziś dzieją się rzeczy niezwykłe.
Biskup Diecezji Tardes & Lourdes ogłosił oficjalnie dzień wspomnienia Św. Cy70. cud dokonany za wstawiennictwem Maryi. Do cudo- ryla, Zakonnika i Metodego,
wnego uzdrowienia siostry Bernadette Moriau ze Zgro- Biskupa - Patronów Europy.
Św. Cyryl urodził się w Temadzenia Oblatek Najświętszego Serca Jezusowego
salonikach
w Grecji w 826 r.
doszło 11 lipca 2008 roku. Po wieloletnim procesie
o uznanie cudu ogłoszono uzdrowienie zakonnicy jako Studiował w Konstantynopo„niewytłumaczalne przy aktualnym stanie wiedzy nau- lu, był bibliotekarzem przy
kowej”. 79-letnia dziś siostra Bernardette od lat zmaga- kościele Hagia Sophia i wyła się z paraliżem okolic krzyżowych i lędźwiowych krę- kładowcą filozofii. W 855 r.
gosłupa. Od 1987 roku nie była w stanie się poruszać. udał się do klasztoru w BityW lipcu 2008 roku za namową lekarza udała się na pie- nii, gdzie przebywał jego sta
lgrzymkę do Lourdes. „W grocie poczułam tajemniczą rszy brat, Św. Metody. Obaj wyruszyli na Krym do Chaobecność Maryi i małej Bernadety” - wspomina siostra. zarów, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijaW kilka dni po powrocie do wspólnoty zakonnej, po za- nami, Żydami i Saracenami. Potem powierzono im
kończeniu adoracji odzyskała sprawność i możliwość chrystianizację Bułgarii, a po pięciu latach udali się na
chodzenia. „Pod koniec adoracji poczułam w ciele Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański
uczucie ciepła… czułam się dobrze” - opowiada francu- pisany alfabetem greckim (głagolicą). Z tego pisma
wykształciła się cyrylica. Św. Cyryl przetłumaczył rówska zakonnica.
W tym roku obchodzimy 161. rocznicę pierwszego nież Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański.
Św. Metody urodził się ok. r. 820. Był prawnikiem.
objawienia Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous.
Wstąpił do klasztoru w Bitynii i tam przyjął imię Metody.
Około 855 r. dołączył do niego młodszy brat, św. Cyryl.
Po śmierci Cyryla Metody został arcybiskupem Moraw i
Również w poniedziałek, Panonii (Węgier), Austrii i Słowenii. Ochrzcił w 880 r.
w dniu wspomnienia NMP księcia czeskiego Borzywoja i jego żonę Ludmiłę. Zmarł
z Lourdes obchodzimy XXVII w Welehradzie na Morawach 6 kwietnia 885 r.
Wspomnienie Św. Cyryla i Św. Metodego Kościół
Światowy Dzień Chorego.
W sposób uroczysty będzie obchodzi 14 lutego. Bracia nigdy formalnie nie zostali
on obchodzony w Kalkucie kanonizowani. Językiem wprowadzonym do liturgii
w Indiach. Z tej racji Papież przez św. Cyryla i św. Metodego nadal posługuje się kilFranciszek napisał: „Koś- kadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów
ciół - Matka wszystkich swo- grekokatolików. Papież Jan Paweł II w 1980 r. uznał
ich dzieci, zwłaszcza słabych Cyryla i Metodego za patronów Europy.
- pamięta, że gesty wielko- I KOMUNIA ŚW. W przyszłą niedzielę na Mszę Św.
dusznego daru, jak te Miłoo godz. 13.00 Ks. Krzysztof zaprasza dzieci
siernego Samarytanina, są
przygotowujące się do I Komunii Św. i ich rodziców,
najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka
a po Mszy Św. na spotkanie.
nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezin-
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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 – 11 lutego 2019 r. Wspomnienie Najświętszej Maryi
Czwartek – 14 lutego 2019 r. Wspomnienie Św. Cyryla, Zakonnika
Panny z Lourdes. Światowy Dzień Chorego; V Tydzień Zwykły, Rok C, I.
i Metodego, Biskupa, Patronów Europy oraz Św. Walentego - Patrona
Czyt.: Rdz 1,1-19 (Stworzenie świata; Mk 6,53-56 (Jezus uzdrawia chorych).
epileptyków i zakochanych; Czyt.: Dz 13,46-49 (Apostołowie zwracają się do

6.30 1. + Wacława (w 27), Rozalię, Ryszarda i Jadwigę, zm. z Rodzin
Krzyckich, Replinów, Salachów i Jerominiaków, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci
3. + Stanisława Mazura (w 4 r.), of. Rodzina
4. + Czesławę, Jadwigę i Kazimierę Anusiewicz, of. Syn Janusz
5. + Zygmunta Andraszka (w 2 r.), zm. Rodziców i Teściów oraz
Jana i Leokadię, of. Alina Andraszek
10.00 Msza Św. dla Chorych połączona z Sakramentem Namaszczenia
1. O dar zdrowia i potrzebne łaski dla chorych Parafian i Gości
2. Dziękczynna Sióstr z KŻR nr 18 pw. Matki Bożej z Lourdes,
z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Maryi dla Sióstr i dla ich Rodzin,
zel. Grażyna Litwiniuk
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)
18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner
2. + Lucynę Harasim, of. Koleżanki i Koledzy z „Medyka”

3. + Zofię, Jana, Leokadię, Jana, Annę, Wacława i Karola, of. Rodzina
Wtorek – 12 lutego 2019 r. Czyt.: Rdz 1,20-2,4a (Stworzenie zwierząt i
ludzi); Mk 7,1-13 (Prawo Boże i tradycje ludzkie).

6.30 1. + Ks. Prałata Jana Siekierko (w 5 r.), of. Iwona Michalska
2. + Beatę Budrecką (w 17 r.), of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina
2. + Konstantego (w 49 r.), Juliannę i Brata Krzysztofa, zm. z Rodziny Szarków, Barbarę i Bogusława Rosińskich oraz Elżbietę
Idzikowską, of. Teodozja Kramek
3. + Waldemara i Halinę, zm. z Rodziny Pytlaków oraz Sławomira Rolę i zm. z Rodziny, of. Edyta Pytlak
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Magdaleny Świder, z prośbą
o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w
dorosłym życiu, of. Rodzice
5. Dziękczynna w 25 r. ślubu Andrzeja i Marianny, z prośbą o Boże
błog. i opiekę Maryi w życiu małżeńskim i Rodzinnym, of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner
2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci
3. + Mariannę (w 1 r.) i Zdzisława (w 27 r.) Wronów oraz Annę (w
60 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Córki
4. + Stanisława Maciejczyka (w 42 r.), of. Żona i Dzieci
5. + Zm. Rodziców Anielę i Lucjana, of. Córka
Środa – 13 lutego 2019 r. Czyt.: Rdz 2, 4b-9. 15-17 (Bóg stwarza człowieka i umieszcza go w raju); Mk 7,14-23(Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca).

6.30 1. + Stanisława Potyrę i zm. z obu stron Rodziny, of. Żona
2. Dziękczynna w intencji Rodziców Mirosława i Stanisławę, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina
2. + Zofię Zazuniak, of. Rodzina Karczów
3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandry Kujawa, z prośbą, by
wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice
4. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o uwolnienie
z nałogów, umocnienie wiary oraz dary Ducha Świętego i wstawiennictwo Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna

pogan); Łk 10,1-9 (Rozesłanie uczniów).

6.30 1. + Walentego, Helenę i Mieczysława, zm. z Rodzin Świątków
i Pałdynów, of. Rodzina
2. Dziękczynna w intencji Rodziców Mirosława i Stanisławy,
z prośbą o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, of. Dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina
2. + Walentego Brzozowskiego (z racji imienin), of. Syn
3. + Pawła Niedziółkę, of. Rodzina Niedziółków
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner
2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci
3. + Lucjana (w 16 r.), Pelagię, Lucjana, Andrzeja i Lidię oraz zm.
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska
4. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek
5. + Sławomira Jastrzębskiego (w 20 r.), zm. Rodziców z obu
stron Rodziny oraz Braci Witolda i Tadeusza Jastrzębskich, of.
Rodzina
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha
Piątek – 15 lutego 2019 r. Wspomnienie Bł. Michała Sopoćko,
Kapłana, krzewiciela kultu Bożego Miłosierdzia Czyt.: Rdz 3, 1-8 (Grzech
pierworodny); Mk 7,31-37 (Uzdrowienie głuchoniemego).

6.30 1. + Zygmunta Jaroszewskiego, of. Koło Żywego Różańca nr 8
2. Dziękczynna w intencji Rodziców Mirosława i Stanisławy,
z prośbą o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, of. Dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina
2. + Antoniego (w 2 r), Janinę, Mariannę, Martynę, Genowefę,
Aleksandra i Henrykę, of. Celina Świnarska
3. + Zofię Zazuniak, of. Sąsiedzi
4. + Pawła Niedziółkę, of. Sąsiedzi
15.00 Dziękczynna Małych Rycerzy Miłosiernego Pana Jezusa, z prośbą o potrzebne łaski dla członków Wspólnoty i ich Rodzin
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner
2. + Jana (w 35 r.) i Genowefę Michalskich oraz zm. z obu stron
Rodziny, of. Rodzina Michalskich
3. + Antoniego i Helenę Wyrzykowskich, of. Zofia Sztompka
4. Dziękczynna w intencji Sary i Nadii, z prośbą o Boże błog. oraz
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich Rodziców, of. Babcia
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie
19.00 Próba Chóru „Lilia”
Sobota – 16 lutego 2019 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego
dnia oraz Św. Daniela, Męczennika (z pocz. IV w.); Czyt.: Rdz 3, 9-24
(Potomek Ewy zwycięży zło); Mk 8,1-10 (Drugie rozmnożenie chleba).

6.30 1. + Leokadię Ornowską, of. Jerzy Ornowski z Rodziną
2. Dziękczynna w 38 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina
2. + Annę (w 28 r.) i Stanisława (w 39 r.) Grzeszczuków, of. Syn

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)

Janusz

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner
2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci
3. + Czesławę Tarkowską (w 8 r.), of. Córka
4. + Bożenę Pernach, of. Mąż
5. + Józefa Kowalczuka i zm. z Rodziny Kowalczuków, of. Jan

3. + Danutę Jakubik, of. Andrzej Borkowski

Kowalczuk

6. + Jacka Krzymowskiego (w 7 r.), of. Mama, Córka i Rodzina
Poza Parafią: 7. O szczęśliwą operacje dla Krystyny i szybki
powrót do zdrowia, of. Krąg Domowego Kościoła
Nabożeństwo do Św. Józefa

15.00 Zbiórka Ministrancka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)
18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner
2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci
3. + Kazimierza Chwojnowskiego, of. Pracownicy ARiMR w Siedlcach
4. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 10 r.), of. Żona
5. Poza Parafią: Dziękczynna w 46 r. urodzin Emilii, z prośbą o
potrzebne łaski oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. p. Krzysztof
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6. Dziękczynna w 30 r. urodzin Anety, z prośbą o potrzebne łaski
oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, of.
7. Dziękczynna w 45 r. ślubu Sabiny i Jerzego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla Jubilatów i całej Rodziny, of. Jubilaci
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 lutego 2019 r.
Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP.
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego.
Rok C, I; Czyt.: Jr 17,5-8 (Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu);
1 Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26 (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Dziękczynna w 22 r. urodzin Sylwii, z prośbą o dary Ducha
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
8.30 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina
2. + Wiesława Duka (w 5 r.), of. Żona i Syn
3. + Tadeusza (w 14 r.) i Katarzynę-Alicję Rokickich oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jolanta Rokicka
10.00 1. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci
2. + Wandę (w 4 r.), Stanisława, Jerzego i Pawełka, zm. z Rodzin
Sadokierskich i Pawluków oraz Halinę Ilińską, of. Rodzina
3. + Walerię Sikorską (w 10 r.) i Stanisława Thela, zm. z Rodzin
Thelów i Sikorskich, of. Żona
4. + Janusza (w 11 r.), Stanisławę i Eugeniusza Zdanowskich, of.
Żona Krystyna

11.30 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner
2. + Stanisława (w 7 r.) i Barbarę (w 40 r.), zm. z Rodzin Buczyńskich i Franków, of. Teresa Frank
3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Marcelka, z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla jego Rodziców, of. Babcia Mirosława Kłos
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
16.30 1. + Tadeusza Piechowicza (w 7 r.) i zm. Rodziców z obu stron
Rodziny, of. Żona z Dziećmi
17.30 III Katecheza Chrzcielna
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego
18.00 1. + Janinę (w rocznicę urodzin), of. Dzieci
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00)

STRONA 3

w Garwolinie (2 marca). Wszystkie spotkania będą miały charakter
szkoleniowo-formacyjny. Oto ich program: 10.00 Wprowadzenie w tematykę: Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. „Parafia – wspólnota czy firma?”, wykład ks. dra Adama Kulika (wykładowcy Teologii Pastoralnej
WSD w Siedlcach). 11.00 Przerwa na kawę, „Zasady funkcjonowania,
statut, zadania i obowiązki Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w świetle obowiązującego Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego oraz Statutów II Synodu Diecezji Siedleckiej”, wykład ks. dra Jerzego Dudy (dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Siedleckiej); Dyskusja i Podsumowanie spotkania.

REMANENT MAŁŻEŃSKI

„Remanent Małżeński” to weekendowe rekolekcje, które odbędą się
od 15 do 17 lutego w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. Rekolekcje poprowadzi małżeństwo z Siedlec Monika i Daniel
Leszczyńscy oraz ks. Łukasz Kałaska. Tematyka: remanent małżeński czyli pochylenie się nad tym: w czym jesteśmy extra i warto to jeszcze
rozwinąć, co zaniedbujemy; co zamiatamy pod dywan; co trzeba zaakceptować, a co wywrócić do góry nogami; jak się komunikować; czy
wszystko gra w sferze intymnej; jak się mają relacje nasze z Bogiem, ze
współmałżonkiem, z innymi, jak żyjemy swoim Sakramentem.
Na te i wiele innych pytań możesz znaleźć odpowiedź wspólnie ze
współmałżonkiem podczas rekolekcji w Parczewie. Czasem warto się
zatrzymać i poświęcić sobie więcej czasu, czyli zainwestować w małżeństwo. Szczegółowe informacje na stronie: bazylikaparczew.pl. Zapisy telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie.

RADY PARAFIALNE

CZAS ZAKOCHANYCH

W Diecezji Siedleckiej odbędą się w najbliższym czasie spotkania
Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych, zaproszonych
przez Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę. Celem spotkań jest ożywienie, skuteczna działalność oraz właściwa formacja członków Rady.
Rada Parafialna jest instytucją, która w sposób formalny gwarantuje
współdziałanie kapłanów i świeckich w ramach działalności duszpasterskiej w parafii. Służy też urzeczywistnieniu postulatów II Synodu Diecezji
Siedleckiej, które polecają duszpasterzom chętnie korzystać z roztropnej rady świeckich oraz rozważać postulaty i pragnienia przez nich
przedstawiane. Jest to gremium, w którym wierni uczą się współodpowiedzialności za Kościół parafialny oraz misję ewangelizacyjną.
Ksiądz Biskup zaprasza na rejonowe spotkanie wyżej wspomnianych
Rad. Odbędą się one w trzech miejscach naszej Diecezji. Pierwsze spotkanie odbędzie się w naszej Parafii, w sobotę 16 lutego br. o godz.
10.00. Na to spotkanie zaproszeni są Księża Proboszczowie wraz
z przedstawicielami Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych
Rad ds. Ekonomicznych z dekanatów: siedleckiego, domanickiego, grębkowskiego, łukowskiego I, łukowskiego II, łosickiego, radzyńskiego, suchożebrskiego i zbuczyńskiego.
Następne spotkania odbędą w parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Białej Podlaskiej (23 lutego) oraz w parafii Przemienienia Pańskiego

Czwartek (14.02) to dzień wspomnienie Św. Walentego - Patrona
epileptyków i zakochanych. Żaden święty nie zebrał tylu żarliwych i gorących modlitw o miłość. Ale zacznijmy od początku. Walenty urodził się
w umbryjskim mieście Terni, 120 km od Rzymu, w III wieku za panowania Aleksandra Sewera. W tym mieście był lekarzem, ale jego powołaniem okazał się stan duchowny, został kapłanem, a potem biskupem.
Dla chrześcijan były to bardzo trudne czasy prześladowań. Walenty
zapisał się w pamięci współczesnych niezwykłą miłością do chrześcijan.
Według średniowiecznych legend zachęcał młodych legionistów, by
w rycie chrześcijan zawierali związki małżeńskie, co było zakazane
przez panujących, którzy uważali, że najlepszymi żołnierzami są mężczyźni bez rodziny. Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał niewidomą chrześcijankę, córkę swego strażnika Asteriusa (którego nawrócił). Dziewczyna, jak głosi legenda, pod wpływem tego spotkania oraz
wielkiej i czystej miłości, jaką Święty ją obdarzył, odzyskuje wzrok.
Niestety cesarz Klaudiusz II Gocki (268-270) wydaje wyrok śmierci na
Walentego. Ten, w przeddzień egzekucji pisze list do dziewczyny, podpisując go znaną do dzisiaj frazą: „Od Twojego Walentego”.

STRONA 4

DEALER MIŁOSIERDZIA
Dnia 15 lutego 1975 roku zmarł
w Białymstoku Bł. Ks. Michał Sopoćko, Kapłan i krzewiciel kultu
Bożego Miłosierdzia. Dzień jego
narodzin dla nieba stał się datą
jego liturgicznego wspomnienia.
Ideą wiodącą życia ks. Sopoćki
był niewątpliwie Kult Miłosierdzia Bożego. Za jego staraniem, według wskazań s. Faustyny, malarz Eugeniusz Kazimirowski namalował w Wilnie w 1934 r. pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego. Ks. Sopoćko w 1938 r. powołał Komitet Budowy kościoła Miłosierdzia Bożego na Śnipiszkach w Wilnie. Budowę uniemożliwił wybuch
drugiej wojny światowej.
Mimo wojny i okupacji ks. Sopoćko nie zaprzestał szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego.
Pełen poświęcenia, spieszył z pomocą ludziom
prześladowanym i eksterminowanym, m.in. Żydom. Udało mu się szczęśliwie uniknąć aresztowania i uwięzienia razem z profesorami i klerykami Seminarium Duchownego w 1942 r., i odtąd ukrywał się w okolicach Wilna. W czasie II
wojny światowej przyczynił się do powstania nowego zgromadzenia zakonnego, które zgodnie
z objawieniami s. Faustyny miało odtąd służyć
idei Miłosierdzia Bożego. Napisał dla niego konstytucje zakonne, a po wojnie czynnie uczestniczył w jego ukonstytuowaniu się w Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.

DZIECI I KOŚCIÓŁ

Wszyscy kochamy dzieci, ale powinniśmy pamiętać, że kościół jest świątynią, a nie piaskownicą. Co więc należy zrobić, aby dzieci od pierwszych dni swej świadomości tak rozumiały tę prawdę? W kościele podczas nabożeństw lub Mszy Św.
dzieci winne znajdować się w zasięgu rąk swoich
rodziców lub opiekunów. Nie powinniśmy pozwalać
dzieciom, by biegały po kościele, krzyczały, przewracały się, szarpały świece i obrusy itd. Nie możemy też urządzać spacerów z dziećmi wzdłuż
i wszerz kościoła, by nie rozpraszać uwagi modlących się wiernych.
Kościół nie jest też miejscem nauki chodzenia
najmłodszych pociech. Do żłóbka rodzice lub opiekunowie przyprowadzają dzieci i czuwają nad ich
zachowaniem. Szczególnie w Okresie Bożego Narodzenia szopka budzi zainteresowanie naszych
pociech. Bez nadzoru rodziców dzieci przestawiały
figurki Aniołków i Pasterzy, biegały między elementami dekoracji. Niewłaściwych zachowań dzieci
i ich Rodziców w naszej świątyni bywa więcej
i czas im zaradzić.
W atmosferze dziecięcego rozgardiaszu nie potrafię się skupić i modlić oraz słuchać tekstów Słowa Bożego, bądź homilii głoszonej przez kapłana.
W naszej Parafii, w każdą niedzielę o godz. 11.30,
celebrowana jest Msza Św. „rodzinna”, przezna-
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czona dla rodziców z dziećmi. Każde dziecko właś- Jak żyć, by zostać świętą? Sandra, młoda
nie na tej Mszy Św. może w różny sposób uczest- Włoszka, w chwili śmierci była zaręczona. Histoniczyć, wykazać się aktywnością, wiedzą i pomy- ria jej życia inspiruje. Zapraszamy do lektury
słowością w zależności od inicjatywy kaznodziei.
Na tej Mszy Św. nie będą się nudzić i rozrabiać.
Mam więc prośbę: kochajmy wszystkie dzieci, ale
rozsądnie.
Parafianka

ZAKOLA

W PARAFII I W DIECEZJI
LITURGICZNY CZAS. Od 14 stycznia trwa
w Kościele liturgiczny „Okres Zwykły”. Zakończy
go Środa Popielcowa (6.03), inaugurująca Wielki Post. W kalendarzu Liturgicznym mamy obecnie „V Tydzień Zwykły”, zaś czytania mszalne są
zaczerpnięte z „Roku C, I”
DANIEL I POST. W sobotę (16.02) obchodzimy wspomnienie Św. Daniela, Męczennika (z IV
w.). Jako młody chłopak był zafascynowany Prorokiem Danielem i przybrał jego imię w czasie
prześladowań. Często czytał fragment jego
Księgi: „Daniel zaś powiedział do strażnika:
«Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie:
niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do
picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a
jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według
tego, co widziałeś». Przystał na to żądanie i
poddał ich dziesięciodniowej próbie. A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali
potrawy królewskie” (Dn. 1. 11-15).

Dziś znalazł wielu naśladowców praktykujących tzw. „Post Daniela”.
BYŁO ICH SIEDMIU. Siedmiu florenckich kupców: Aleksy Falconieri, Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi, Gerardino
Sostegni, Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan Buonagiunta Monetti założyło w XIII wieku wędrowny
zakon Serwitów (czyli sług) NMP. Przemierzyli
Italię, Francję, Niemcy i Węgry. Dotarli nawet do
Polski. Aleksy zmarł 17 lutego 1310, wszyscy
byli kanonizowani, a ich wspomnienie obchodzimy w przyszłą niedzielę (17.02).
NIEUSTAJĄCY. Za tydzień (17 lutego) wypada dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. Wspólnota zaprasza wszystkich w tym dniu na modlitwę różańcową w naszym kościele o godzinie 17.30.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 6
Jak reagować na ludzi, którzy wnoszą złe
emocje? Dać się prowokować i odpowiadać
„pięknym za nadobne”? Wchodzić w dyskusje,
które z założenia nie mają sensu? A może wziąć
do ręki «Dzienniczek» siostry Faustyny i tam
poszukać odpowiedzi? Więcej na str. 15;
Czego współczesne małżeństwa mogą uczyć
się od Maryi i Józefa? O najpiękniejszej historii
miłosnej w dziejach świata - w rozmowie z ks.
Markiem Dziewieckim;
Czyń dobro cierpieniem i czyń dobro cierpiącym
- co to znaczy? O sile wiary pozwalającej przyjąć
krzyż choroby przeczytają Państwo w dziale
„opinie”. Polecamy też konkurs, w którym do wygrania jest specjalny modlitewnik dla chorych;
Kogo ZUS kontroluje najczęściej? O konsekwencjach traktowania zwolnienia lekarskiego jako dodatkowego urlopu - piszemy na str. 6;

Na ferie do rodzinnego domu przyjeżdża syn
z miasta. Skarży się, że wypada mu coraz więcej włosów i robią się duże zakola. Mama mu tłumaczy:
- Synku, na to nawet Nowenna Pompejańska nie pomoże. U nas w rodzinie wszyscy tak mają. Popatrz na
dziadka i na ojca.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

DOBRY CZY ZŁY.
Pani katechetka tłumaczy uczniom na katechezie,
że człowiek jest z natury dobry. Oni kwestionują jej
wyjaśnienia i piszą na tablicy słowo:
- cZŁOwiek.
PYTANIE O BOGA. Kobieta narzeka na męża i synów, że do kościoła nie chodzą i nie interesują się
Panem Bogiem.
- Ja, proszę księdza, w niedzielę denerwuję się i klnę
na nich, a ich to wcale nie rusza.
- Pani Zosiu, nie przeklinaj na nich i nie mów im o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by o niego pytać zaczęli (za św. Janem Vianney).
KULTURA I BOGACTWO.
Córka w święta odwiedza rodziców. Ojciec pyta ją:
- Kiedy ty wreszcie wyjdziesz za mąż?
- Na razie nie. Zostałam feministką i oczekuję na imigrantów, aby mnie ubogacili kulturowo.
KŁAMSTEWKO. Dziewczyna dzwoni do chłopaka:
- Co robisz?
- Jestem w domu, słucham muzyki i myślę o tobie.
A ty co robisz?
- Jestem na dyskotece i stoję za tobą!
RADA KOLEGI.
Dziewczyna odeszła od chłopaka. Ten załamany
zaczął źle postępować. Kolega pyta go:
- Co się z tobą dzieje, nie widzę cię w kościele?
- Pogubiłem się. Nie mam odwagi tam iść.
- Jeśli się pogubiłeś, nie wahaj się tam przyjść i jak
prosty uczeń zapytaj: „Panie Boże, a teraz którędy”?
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
1800 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 025-6402828
www.jozef.siedlce.pl
jozefsiedlce@wp.pl
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
od godziny 16.00 do 17.30.
Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości

