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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SPOTKANIA KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
w środy o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

II NIEDZIELA ZWYKŁA
OTO BARANEK BOŻY,  

KTÓRY GŁADZI GRZECH ŚWIATA J 1, 29-34
• Słowa te słyszymy podczas każdej Eucharystii. 
Baranek Boży to Jezus ukrzyżowany i zmar-
twychwstały, obecny dziś w swoim Kościele pod 
postaciami chleba i wina, działający i udzielający 
nam siebie w sakramentach. Czy mam świado-
mość, że Jezus żyje i jest wśród nas?
• „Ja Go przedtem nie znałem”. Świadectwo Jana 
zawiera pewną sprzeczność. Najpierw uznaje Je-
zusa jako Bożego Baranka, a później stwierdza, 
że Go wcześniej nie znał. Jan był krewnym Jezusa 
i musiał znać wiele faktów z Jego życia. Ale nie 
znał Jego boskiego posłannictwa. Rozpoznał je 
dopiero, gdy zobaczył Ducha Świętego. Duch 
Święty pozwala rozpoznawać prawdę o człowie-
ku. My także zostaliśmy umocnieni i napełnieni 
Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania. 
Naszym zadaniem jest wzrastać w Nim i pozwa-
lać, aby On nas prowadził. Czy pozwalam Ducho-
wi Świętemu działać w moim życiu?

[www.onjest.pl] 

Kazanie św. Piotra Chryzologa, biskupa:
Chrystus zstąpił w wody Jordanu, aby w nich 

obmyć grzech świata, bo w tym celu przyszedł na 
świat, jak to stwierdza Jan Chrzciciel: „Oto Ba-
ranek Boży, oto Ten, który gładzi grzech świata”. 
Dzisiaj sługa przyjmuje Pana, człowiek Boga, Jan 
Chrystusa; przyjmuje Tego, który przynosi mu ni-
czym nie zasłużone przebaczenie.

Dzisiaj Duch Święty w postaci gołębicy unosi 
się ponad wodami. Niegdyś gołębica obwieściła 
Noemu koniec potopu, obecnie zaś ten sam znak 
ukazuje ratunek dany tonącemu światu. Tamta 
gołębica przyniosła gałązkę oliwną, a dziś nowy 
Adam otrzymał nowe namaszczenie.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty 
rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie 
prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swo-
im pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. (xIJ)

Wszystkim  
Babciom i Dziadkom 

z okazji Ich Święta życzymy 
błogosławieństwa Bożego, 

dużo zdrowia i morza  
miłości od najbliższych. 

Niech każdy dzień przynosi radość 
i dumę z kochających wnuków,

życzymy również małych spraw,  
które będą się przeradzały 

 w wielkie cuda 
i rodziły uśmiech na twarzy 

 każdego dnia!

W niedzielę 19 stycznia swoje święto - dzień imienin obchodzą 
ks. senior kanonik Henryk Drozd i ks. wikariusz Mariusz Baran

Z tej okazji składamy ks. Henrykowi i ks. Mariuszowi 
serdeczne życzenia wielu łask Bożych, 

radości z pełnienia woli Bożej, 
pokoju wśród codziennych trudów, 

miłości, która nigdy nie ustaje i wszystko zwycięża. 
Niech Maryja, Matka kapłanów i św. Józef, nasz Patron, 

wspierają Was swym wstawiennictwem u Boga. 
Za wszelkie dobro dziękujemy

parafianie

Eucharystia daje życie 
Adoracja Jezusa w każdy czwartek  
od 18.45 do 21.00.

Św. Augustyn powiedział: „Niech nikt  
nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie 
adorował; (...) grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie 
adorowali”. W Eucharystii naprawdę Syn Boży 
wychodzi nam naprzeciw i pragnie się z nami 
zjednoczyć; adoracja eucharystyczna nie jest ni-
czym innym jak tylko oczywistym rozwinięciem 
celebracji eucharystycznej, która sama w sobie 
jest największym aktem adoracji Kościoła. 
Przyjęcie Eucharystii oznacza postawę adora-
cji wobec Tego, którego przyjmujemy. Właśnie 
dlatego i tylko dlatego stajemy się jedno z Nim 

i w pewien sposób kosztujemy zadatku piękna 
liturgii niebieskiej. Akt adoracji poza Mszą św. 
przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało 
podczas samej celebracji liturgicznej. W rzeczy-
wistości «tylko przez adorację można dojrzeć do 
głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystu-
sa. I właśnie w tym akcie osobowego spotkania 
z Panem dojrzewa także posłannictwo społecz-
ne, zawarte w Eucharystii, które ma na celu 
przełamanie barier nie tylko między Panem  
a nami, ale także i przede wszystkim barier od-
gradzających nas od siebie nawzajem.

Papież Benedykt XVI,  
adhortacja apostolska  „Sacramentum Caritatis”, nr 66

Myśli Prymasa  
Wyszyńskiego

Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary 
z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał  
o sobie, a myślał o drugich – o dobru rodziny, 
o wypełnieniu swego powołania i zadania ży-
ciowego wobec innych, o dobru całego narodu. 
(Warszawa, 25 września 1968 r.) 
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Drodzy Parafianie, członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka, Ruchu Światło-Życie! Wszyscy abstynenci, ludzie którym leży na 
sercu dobro drugiego człowieka, dobro Ojczyzny! 

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w Peregrynacji Krzyża 
Krucjaty Wyzwolenia człowieka w naszej parafii, która plano-
wana jest w dniach od 7 do 9 lutego br. 

Krucjata - to znaczy, że podejmujemy dzieło odnowy moralnej  
w mocy Krzyża „na którym zawisło zbawienie”. Chcemy temu Krzyżowi 
się pokłonić, aby uprosić w naszych wspólnotach, parafiach łaskę owo-
ców Krucjaty. Chcemy zgromadzić się z Maryją pod znakiem Chrystuso-
wego Krzyża, aby odnowić w sobie łaskę Zmartwychwstałego - pokój 
wolności dzieci Bożych, aby ta wolność dotarła szczególnie do tych, któ-
rzy zranieni niewolą grzechu czy nałogu już o własnych siłach powstać 
nie mogą. Chcemy stanąć w prawdzie o mocy Chrystusowego Krzyża, 
w prawdzie o Bożym miłosierdziu przekraczającym nasze wyobrażenia.

Chcemy odnowić nasze postanowienia, umocnić się w nich, aby zdy-
namizować Krucjatę, pogłębić naszą służbę w KWC. Chcemy poszerzyć 
szeregi „wojska Gedeona”. Chcemy zaprosić do podjęcia drogi Krucjaty 
uczestników naszych czuwań.

Ufamy, że na tej drodze wielu naszych braci i sióstr pozostających  
w uścisku nałogów dozna łaski uwolnienia osobistego i uwolnienia ży-
cia rodzinnego. Ufamy, że nasza parafia stanie się przestrzenią wolności. 
Ufamy, że poszerzy się krąg świadków, na których tak bardzo oczekuje 
młodzież. Ufamy, że świadectwo stylu życia Krucjaty pociągnie za sobą 
młode pokolenie. 

Dlatego będziemy się gromadzić przy Krzyżu, który będzie w naszej pa-
rafii. Znakiem towarzyszącym naszej modlitwie będzie ikona krzyża zwa-
na Krzyżem Krucjaty. Przedstawia ona nie tylko wyobrażenie Zbawiciela, 
ale także tych, którzy stali pod Krzyżem, oraz dwu patronów Krucjaty: św. 
Stanisława i św. Maksymiliana. Zgromadzeni przy Krzyżu będziemy uczest-
niczyć w liturgii eucharystycznej wraz z aniołami i wszystkimi świętymi 
uczestnikami liturgii Niebiańskiej, liturgii wolnych w pełni.

Niech moc Znaku Zbawiciela pokona złe moce trzymające w niewoli 
odkupione dzieci Boże, aby już tu na ziemi uczestniczyć mogły w pier-
wocinach Królestwa Niebieskiego.

Diakonia Wyzwolenia w naszej parafii
Ciąg dalszy za tydzień

Szaweł pochodził z Tarsu, był Izraelitą z pokolenia Beniamina, a rów-
nocześnie posiadał obywatelstwo rzymskie. Urodził się około ósmego 
roku po Chrystusie, prawdopodobnie w zamożnej rodzinie, która zapew-
niła mu staranne wykształcenie. Głęboko religijni rodzice byli dla Szawła 
pierwszymi nauczycielami wiary, która kształtowała się w oparciu o sło-
wo Boże. Ponieważ od samego początku swojej nauki Szaweł odznaczał 
się niezwykłą inteligencją, rodzice postanowili wysłać go do Jerozolimy, 
aby pogłębiał swoją wiedzę u boku sławnego w tamtym czasie Rabbiego 
Gamaliela. Z czasem nie tylko poznał Prawo i Proroków, ówczesną teo-
logię tekstów biblijnych i sposób ich interpretacji, lecz stał się również 
gorliwym wyznawcą i obrońcą wiary w jedynego Boga. Szaweł uważał 
siebie za człowieka będącego blisko Boga i przestrzegającego Prawa Moj-
żeszowego. Religijna gorliwość Szawła kazała mu prześladować uczniów 
Jezusa.

I oto ten gorliwy Szaweł jechał do Damaszku z listami polecającymi, 
by prześladować chrześcijan. Wtem: „olśniła go nagle światłość z nieba.  
A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prze-
śladujesz?»” (Dz 9, 3-4) O samym wydarzeniu pod Damaszkiem, mimo, 
że dysponujemy aż trzema opisami zredagowanymi przez św. Łukasza, 
nie wiemy zbyt wiele. Nie wiemy, co tak naprawdę dokonało się w sercu 
Pawła. Co dokonało się wewnątrz, to pozostało tajemnicą serca. 

Musiało się stać istotnie coś bardzo ważnego, że tak zmieniło naszego 
bohatera. Co to takiego? Co sprawiło, że Szaweł tak radykalnie zmienił 
swój sposób myślenia o sobie, o świecie i o swoim Bogu. Był przecież 
prześladowcą chrześcijan, teraz stał się wyznawcą Chrystusa. Odpowiedź 
jest bardzo krótka. Szaweł „spotkał” Zmartwychwstałego. W tym do-
świadczeniu Paweł jest nam bardzo bliską osobą. Apostołowie poznali 
Jezusa przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, a Paweł nie znał Go za 
życia, poznał Jezusa, aleZmartwychwstałego, czyli tak jak my. 

Istota przemiany Pawła polegała na zgodzie na odejście od własnych 
ludzkich planów. I my także dopóki chodzimy w życiu własnymi drogami, 
daleko jesteśmy od prawdziwej przemiany; jak długo idziemy przez życie 
po swojemu i według własnych planów, tak daleko nam do prawdziwego 
nawrócenia. 

Ma także znajdujemy się w podobnej sytuacji co Paweł, przeżywamy 
jakieś nasze „wydarzenie pod Damaszkiem”. Trudno je opisać, jest bardzo 
osobiste, ale też bardzo autentyczne i ważne dla naszego życia religijnego. 

Paweł z Tarsu doświadczył tego (i nam również to się zdarza), że moż-
na czynić wielkie kroki poza drogą prowadzącą do Chrystusa! My również 
mamy własny pomysł na swoje życie. A przecież istotą nawrócenia jest 
takie przewartościowanie dotychczasowego świata wewnętrznego, by 
wszystko, co do tej pory wydawało się ważne, traciło swoje znaczenie, to 
czego wcześniej nie wyrzeklibyśmy się w żadnym wypadku, teraz było jak 
śmieci, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa.

Do odnalezienia prawidłowego kierunku niezbędna jest łaska Boża. 
Nasze nawrócenie to nie skutek własnych przemyśleń, ale owoc Bożego 
działania. Może ono przybrać postać bezpośredniej ingerencji Pana, który 
sam sprowadza błądzącego na właściwą drogę. Najczęściej jednak czyni 
to za pośrednictwem Kościoła, innych ludzi albo przez takie okoliczności 
naszego życia , że to, co nas trudnego spotyka, służy Jego zbawczym za-
mysłom. (AZ)

Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 I)

Nasze „wydarzenie 
pod Damaszkiem”

Zapowiedzi
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Kacper Filip Grzybowski z Pabianic, kawaler z parafii Miłosierdzia 

Bożego w Pabianicach i Barbara Lichaczewska, panna ze Strzały, pa-
rafii tutejszej – zapowiedź druga.

 Konrad Mateusz Wojtas, kawaler z Siedlec, Żaneta Dołęga, panna  
z Siedlec, oboje parafii tutejszej  – zapowiedź pierwsza.

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze-
czonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 



Strona 3 OPIEKUN nr 3 19 stycznia 2020 r.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
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 Świętą.
Poniedziałek 20 stycznia 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika 

albo wspomnienie św. Sebastiana, męczennika
1. czytanie (1 Sm 15, 16-23) Bóg odrzuca Saula

Psalm (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)) 
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Mk 2, 18-22)
Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

6.30 1. + Mariannę Sulej – of. kuzynki Teresa, Hanna i Elżbieta
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Stanisławę, Stefana, Ryszarda Stańczuków, Hannę i Stefa-
na Wymiatał – of. rodzina Marciszewskich

3. + Andrzeja Wardzyńskiego – of. Mieszkańcy Małej Strzały
4. + Urszulę Sulej, Jadwigę i Jana Sulej – of. rodzina Piwowar-

czyków
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Zofię (11 r.), Józefa, Andrzeja, Roberta i Jerzego – of. rodzina
3. + Sebastiana Guza (10 r.) – of. rodzina
4. Poza parafią: + Mariana Wyrzywniaka oraz zm. z rodz. Wy-

rzywniaków i Soszyńskich
Wtorek 21 stycznia 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
1. czytanie (1 Sm 16, 1-13) Namaszczenie Dawida na króla

Psalm (Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a)) 
 Ja sam wybrałem Dawida na króla

Ewangelia (Mk 2, 23-28)
Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

6.30 1. + Tomasza Dyla (ur.) – of. pracownicy SP 9 w Siedlcach
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Jerzego Kosmalskiego (14 r.) – of. żona
3. + Stefana Celińskiego (1 r.), zm. z rodz. Celińskich i Grunwal-

dów – of. chrześniak
4. + Lucjana Mędzę i zm. rodziców – of. córki

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Irenę Grochowską (5 r.), Władysława (34 r.) i dziadków 
z obu stron – of. córka
3. + Marię (2 r.), Mariana, Genowefę i Stanisława, Henryka  

i Zofię – of. Tomasz Gochnio
4. Poza parafią: + Mieczysława Płatkowskiego (22 r.)

Środa 22 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika 
albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

1. czytanie (1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51) Dawid zwycięża Goliata
Psalm (Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b)) Błogosławiony Pan, Opoka moja

Ewangelia (Mk 3, 1-6) Uzdrowienie w dzień szabatu
6.30 1. + Franciszkę Gonera – of. rodzina Ornowskich

2. + Ryszarda Rucińskiego (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu
3. + Elżbietę Jakubiak (7 dz.) – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. + Witolda (34 r.), Władysławę, Józefa, Eugeniusza, Bronisła-

wę, Józefa i Władysława – of. Siostry
3. + Jolantę Łazarską – of. pracownicy Drosedu
4. + Mieczysława Ambroziaka, Krzysztofa Prachnio, Bolesława, 

Zbigniewa Adama Bankowskich – of. Zofia Ambroziak
5. + Bogusława Michalaka (30 dz.) – of. rodzina

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Jana Myrchę (22 r.), Jadwigę Walecką (38 r.) oraz zm.  
z obu stron rodziny – of. Barbara Myrcha

3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice
4. Poza parafią: + zm. z rodzin Płatkowskich, Kłosów, Kuriatów

Nowenna do świętego Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek 23 stycznia 2020 r.
WSPOMNIENIE BŁ. WINCENTEGO LEWONIUKA I TOWARZYSZY, 

MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA
1. czytanie (1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7) Saul zazdrości Dawidowi uznania

Psalm (Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b)) 
 Bogu zaufam, nie będę się lękał

Ewangelia (Mk 3, 7-12) Podziw tłumów dla Jezusa
6.30 1. + Józefa Woroszkiewicza (3 r.) i rodziców z obu stron 

– of. żona z synami
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Stanisława (20 r.), Stanisławę Brodziaków, Władysławę  
i Stanisława Marowskich

3. + Stanisława (18 r.), Józefę, Reginę, Wacława Maliszkiewi-
czów – of. syn

4. + Genowefę Zalewską – of. sąsiedzi z klatki
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Edytę (38 r.), Janinę, Romana, Aleksandra Jastrzębskich  
i zm. z rodziny – of. Anna Jastrzębska

3. + Lucjana Wypych (19 r.), Joannę, Stanisława i dziadków  
z obu stron – of. Krystyna Borkowska

4. Poza parafią: + Józefa Kołodziejczyka – of. koleżanki i kole-
dzy z intensywnej terapii w Siedlcach

5. Poza parafią: Dziękczynno błagalna z okazji urodzin Ryszarda 
i Cecylii z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia – of. matka 
Honorata Bardulińska

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00
Piątek 24 stycznia 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (1 Sm 24, 3-21) Dawid oszczędza Saula

Psalm (Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a))  
Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną

Ewangelia (Mk 3, 13-19) Jezus wybiera dwunastu Apostołów
6.30 1. + Grzegorza (43 r.), Jerzego i Grażynę Kosmalskich – of. mama
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Wiesława Duka (im.) – of. żona i syn
3. + Pawła Niedziółkę (1 r.) – of. Teresa Niedziółka
4. + Kazimierza Kryńskiego (ur.) – of. żona z dziećmi
5. Poza parafią: + Bogusława Michalaka – of. rodzina Dmowskich

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Aleksandra Kasjanowicza (20 r.) – of. dzieci
3. + Kazimierza Poleńskiego (3 r.) i zm. z obu stron rodziny  

– of. żona
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota 25 stycznia 2020 r.
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
1. czytanie (Dz 22, 3-16) Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu 

albo 1. czytanie (Dz 9, 1-22) Nawrócenie św. Pawła w Damaszku
Psalm (Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15))  

Idźcie i głoście światu Ewangelię
Ewangelia (Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana

 + Elżbieta Jakubiak

Wizyta duszpasterska
20.01 pon. od 16.00 ul. Nowy Świat 3, ul. Nowy Świat 4
21.01 wt. od 16.00 ul. Nowy Świat 6, ul. Nowy Świat 7
22.01 śr. od. 16.00 ul. Nowy Świat 5, ul. Nowy Świat 9
23.01 czw. od 16.00 ul. Nowy Świat 11, ul. Nowy Świat 17
24.01 pt. od 16.00 ul. Nowy Świat 8, ul. Nowy Świat 14
25.01 sob. od 9.00 ul. Nowy Świat 13, 

Dodatkowy termin kolędy po uzgodnieniu z księdzem

6.30 1. + Weronikę (24 r.), Zdzisława (14 r.) oraz zm. z rodziny  
– of. syn z rodziną

2. + Witolda Ślepowrońskiego (15 r.), Irenę Szmurło (4r.),  
Kazimierę i Mikołaja – of. mąż

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk
2. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
3. + Jerzego Grzywacza (29 r.) – of. córka z mężem
4. + Tadeusza Kępa, Mariannę i Stanisława, Janinę i Stanisława 

– of. rodzina
5. Dziękczynna w 32 r. urodzin Aleksandry z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo – of. Hanna Żurek
6. Poza parafią: O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Ewy

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia
18.00 1. + Reginę (3 r.), Stanisława, Irenę, Wojciecha, Krzysztofa, 

Annę i zm. z rodz. Mikołajczuków i Walczaków – of. Bogu-
sława Kurowska

2. Dziękczynna w 75 r. ur. Bogusławy Kurowskiej z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz  
o łaskę zdrowia dla Agnieszki – of. Urszula Kicka

Niedziela 26 stycznia 2020 r.
III NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

1. czytanie (Iz 8, 23b – 9, 3)
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim

2. czytanie (1 Kor 1, 10-13. 17) Jedność chrześcijan
Ewangelia (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Jana Cielocha (34 r.), Genowefę Cieloch, Mariannę i Michała 

Łopaciuk – of. Czesław Cieloch
8.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Henrykę i Stanisława Sarnowskich – of. córka Barbara 
Wyrzywniak

10.00 1. + Marcina Głuchowskiego – of. koledzy i koleżanki z pracy
2. Dziękczynna za Maję Pakułę (8 r. ur.), jej siostrę Lidkę  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. rodzice

11.30 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków
2. + Agnieszkę (im.), Kazimierę i Wacława – of. Kazimiera Kąkol

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Zygmunta, Teresę (7 r.), Stanisława (42 r.), Andrzeja (1 r.), 

Annę, Reginę, Henryka i zm. z rodz. Andrzejczuków i Wierz-
bickich – of. Elżbieta Wierzbicka

18.00 1. + Tadeusza Kępę, Mariana i Stanisława, Janinę i Stanisława 
– of. rodzina

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

Kościół Unicki  
(Greckokatolicki)

Kościół unicki należy do tzw. Kościołów Katolickich Wschodnich, czyli 
takich wspólnot chrześcijańskich, które są w jedności z Stolicą Apostolską 
oraz uznają prymat, autorytet papieża jak i dogmatykę katolicką. Mimo 
to zachowują prawosławną liturgikę oraz odrębności prawne np. odmien-
ny język w liturgii czy nieobligatoryjny (nieobowiązkowy) celibat wśród 
duchownych. 

Powstał i działał na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów w wy-
niku unii brzeskiej (połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem rzym-
skokatolickim w Brześciu Litewskim w 1596 roku.) Praktycznie większość 
hierarchów Cerkwi prawosławnej była zwolennikami przyjęcia unii brze-
skiej. Tylko dwóch było przeciwnych, więc pozostali oni nadal w zależno-
ści od patriarchy Konstantynopola.

Uwzględniając swoje pochodzenie z prawosławnej metropolii kijow-
skiej zwany był także „kościołem ruskim”, „kościołem wschodnim”, „ko-
ściołem rytu grecko-słowiańskiego”, w końcu nazywany został „Kościołem 
greckokatolickim”.

Diecezje unickie dzieliły się na parafie, dekanaty i oficjalaty. Swoją po-
wierzchnią przerastały diecezje rzymskokatolickie (liczyły średnio 60 tys. km2).

W okresie rozbiorów, najbardziej prześladowany był w zaborze rosyj-
skim (największa część terytorium diecezji unickich znajdowała się pod 
tym zaborem). Nawoływano w nim do przejścia unitów do Cerkwi pra-
wosławnej, pod pretekstem powrotu do swoich korzeni, liturgii. Udało 
się to dopiero w 1839 roku podczas synodu połockiego, podczas którego 
unieważniono unię brzeską i nakazano powrót do Cerkwi.

Dorobek liturgiczny kościoła unickiego został w pewien sposób za-
przepaszczony. Za kontynuatora kościoła unickiego uważa się Kościół 
katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Posiada on diecezje na 
Ukrainie, między innymi lwowską czy kijowską.

Na ziemiach polskich do tradycji unickiej odwołują się diecezje rzym-
skokatolickie, a w szczególności nasza diecezja, siedlecka, w obrębie któ-
rej mieszkało wielu unitów (np. Pratulin, Drelów).

Co ciekawe ordynariusz naszej diecezji jest także delegatem apostol-
skim dla Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neo-
unickiego), który odwołuje się do tradycji unii brzeskiej. (AK)

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
„Życzliwymi bądźmy” 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między  
18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się 
na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, kon-
ferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw odbędzie się w czwartek, 
23 stycznia, o godz. 18.00 w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej 
Trójcy w Warszawie. Będzie to też okazja do świętowania 20. rocznicy 
podpisania przez siedem polskich Kościołów dokumentu ekumenicznego 
„Sakrament Chrztu znakiem jedności”. 

– Nawet gdy oddzielają nas rozbieżności, uznajemy, że należymy do 
ludu odkupionych, do tej samej rodziny braci i sióstr umiłowanych przez 
jedynego Ojca – powiedział papież Franciszek podczas ekumenicznych 
nieszporów. 

– Wszyscy chrześcijanie przeszli przez wody chrztu, a łaska sakramentu 
zniszczyła naszych wrogów – grzech i śmierć. Dzielimy się podstawowym 
doświadczeniem: łaską Boga, Jego miłosierdziem. I właśnie dlatego, że Bóg 
dokonał w nas tego zwycięstwa, razem możemy wyśpiewywać Jego chwałę 
– powiedział Franciszek.

W naszej diecezji mieszka 5500 osób innych wyznań chrześcijańskich, 
co stanowi tylko 3% wszystkich mieszkańców. Pomimo że katolików jest 
97%, często mamy okazję spotykać osoby z innych Kościołów. W Siedl-
cach przebywa wielu obywateli  Ukrainy czy Białorusi, którzy przeważnie 
są prawosławnymi. 

Okazujmy im życzliwość i otaczajmy modlitwą nie tylko podczas tego 
Tygodnia. (MS)
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 Unia Brzeska w 1596 r. doprowadziła 
do zjednoczenia Kościoła prawosławnego 
na terenie Rzeczypospolitej z Kościołem 
rzymskokatolickim i Głową Kościoła – Pa-
pieżem. Wierni tego Kościoła katolickiego 
byli powszechnie nazywani unitami lub 
grekokatolikami. 

Kiedy carowie rozpoczęli likwidację 
Kościoła katolickiego zdecydowano, 
że rozpoczną od Kościoła unickiego. 
Prześladowanie rosyjskie było wyjąt-
kowo krwawe i dobrze zorganizowane. 
Unici mimo niebezpieczeństwa, z wiel-
kim męstwem bronili swoich świątyń  
i wiary. 24 stycznia 1874 r. do Pratulina 
weszło wojsko carskie. Unici wiedzieli, 
że obrona świątyni może ich kosztować ofia-
rę życia. Mimo to zdecydowali się na obronę 
swojej świątyni i wiary. Z przekazów wiemy, 
iż ubrali się odświętnie, bo bronili najświętszej 
sprawy. Dowódca wojska próbował nakłonić 
unitów broniących świątyni do rozejścia się 
zarówno groźbami, jak i obietnicami łask car-
skich. Unici jednak nie ustąpili, poklękali na 
cmentarzu świątynnym i śpiewem przygoto-
wywali się do oddania życia za wiarę. Dowódca 
wydał rozkaz strzelania do stawiających opór 
mężczyzn. Umierali przepełnieni pokojem,  
z modlitwą i śpiewem na ustach. 

Przy świątyni w Pratulinie poniosło śmierć 
13 unitów: Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy 
w wieku od 19 do 50 lat. Byli prostymi ludźmi, 
w świetle jednak zeznań świadków i doku-
mentów historycznych byli to ludzie dojrzałej  
i gorliwej wiary. W wielu przekazach histo-
rycznych odnajdujemy porównanie męczenni-
ków z Pratulina do męczenników z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, kiedy to prości wierni 
ginęli tylko dlatego, że mężnie wyznawali wiarę  
w Chrystusa. 

Wojsko rosyjskie pogrzebało męczenników 
z Pratulina bez szacunku i bez udziału naj-
bliższych rodzin, miejsce pochówku zrównano 
z ziemią i skazano na zapomnienie. Pamięć 
jednak o tym wydarzeniu, a także miejscu 
pochówku zarówno rodziny męczenników, jak  

Wspomnienie Błogosławionych Męczenników

i parafianie przechowywali w swym sercu  
i pamięci. Po odzyskaniu niepodległości  
w 1918 roku grób zamordowanych unitów 
został należycie upamiętniony. 18 maja 1990 
roku szczątki męczenników zostały przewiezio-
ne z grobu do świątyni parafialnej. 

Ojciec Święty Jan Paweł II, w niedzielę  
6 października 1996 r.,w Rzymie, dokonał be-
atyfikacji Męczenników z Pratulina, Wincentego 
Lewoniuka i 12 Towarzyszy. Jednocześnie do 
chwały ołtarzy wyniósł polską niepokalankę,  
s. Marię Marcelinę Darowską, Irlandczyka 
Edmunda Ignacego Rice i franciszkankę z Hisz-
panii, s. Marię Annę Mogas Fontcuberta.  (GŁ-K)

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogo-
sławionemu Wincentemu i jego Towarzyszom 
dałeś udział w męce Chrystusa, spraw łaska-
wie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo  
w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu 
jedności Kościoła. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen.

Za tydzień 26 stycznia: Ojciec Święty po-
stanowił, aby III Niedziela Zwykła była obcho-
dzona w całym Kościele jako NIEDZIELA SŁOWA 
BOŻEGO. Czytamy o tym w Liście Apostolskim  
w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zazna-
cza Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Lu-
dzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość 
Pisma Świętego”. Z tej okazji za tydzień w pa-
rafii będzie można zamówić Pismo Święte 
(różna wielkość, także z większymi literami  
i format kieszonkowy, dla dzieci i młodzieży).

Podziękowania za bezimienne ofiary złożone  
na kostkę brukową przy naszym kościele z ulic:
• Chrobrego 4 – 200 zł
• Chrobrego 5 – 50 zł
• Chrobrego 7 – 100 zł

W parafii...

PROGRAM OBCHODÓW W PRATULINIE 
23 STYCZNIA 2020 R.

10.00 Zawiązanie wspólnoty i film pt:  
Modlitwa o Polskę z ziemi podlaskiej  
w „Domu Pielgrzyma”

11.30 Akatyst ku czci Męczenników Podlaskich
12.00 Uroczysta koncelebrowana Eucharystia pod 

przewodnictwem Bpa Siedleckiego
13.00 Zawierzenie i litania do Błogosławionych 

Męczenników Podlaskich
13.30 AGAPA w „Domu Pielgrzyma” i Koncert Ko-

lęd i Pastorałek.
17.45 Koronka przez przyczynę Męczenników 

Podlaskich i zawierzenie czcicieli Męczen-
ników

18.00 Eucharystia koncelebrowana pod przewod-
nictwem Dziekana dekanatu Janowskiego

19.00 Koncert kolęd i pastorałek oraz AGAPA  
w „Domu Pielgrzyma”

23 stycznia w naszej diecezji obchodzimy wspomnienie błogosławionego Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy.

Wszystkich czcicieli zapraszamy do 
Pratulina na wyjątkowy czas: NOWEN-
NĘ przed liturgicznym wspomnieniem 
Męczeństwa Wincentego Lewoniu-
ka i 12 Towarzyszy Obrońców Wiary  
i Jedności Kościoła. Każdego dnia od  
14 do 22 stycznia w Sanktuarium będzie 
towarzyszyć nam modlitwa, Eucharystia 
i zawierzenie do tego, by nabrać siły  
i mocy w obrony najcenniejszych war-
tości chrześcijańskiego życia. Zapra-
szamy do przyjazdu oraz do łączności  
w tych dniach z nami za pośrednic-
twem Katolickiego Radia Podlasie, 
które transmitować będzie naszą mo-
dlitwę codziennie od 19.15 do 21.00. 

W naszej parafii modlitwy nowenny po za-
kończeniu Eucharystii o 18.00. 

WZORY ŚWIĘTOŚCI
ŚWIĘTA AGNIESZKA (21 I). Jest czczona  

w Kościele od czasów starożytnych. Żyła na 
przełomie III i IV w. Była rzymianką. Podobnie 
jak jej matka wierzyła w Chrystusa.

Od najmłodszych lat pragnęła żyć dla Jezu-
sa. Jak głoszą żywoty świętej, Agnieszka była 
równie piękna i pobożna. Budziła tym duże za-
interesowanie wśród mężczyzn. Św. Agnieszka 
pozostając wierna swemu pragnieniu życia dla 
Chrystusa odmawiała małżeństwa kolejnym 
zainteresowanym. Był wśród nich bogaty Rzy-
mianin, którego miłość do św. Agnieszki prze-
rodziła się w nienawiść. Niedoszły małżonek 
ujawnił przynależność Agnieszki do Kościoła 
Chrystusa. W czasach Dioklecjana był to już wy-
rok śmierci. Nie pomogły ani prośby ani groźby. 
Agnieszka pozostała wierna swemu powołaniu. 
Poddano ją różnym karom. Oddano świętą do 
domu publicznego. Jednak jej czystość ducho-
wa onieśmielała mężczyzn. Gdy próbowano ją 
spalić wyszła z ognia nietknięta płomieniami. 
W jednej z legend czytamy, że gdy wystawiono 
ją bez ubrania na stadionie dla poniżenia przed 
tłumami w cudowny sposób okryły ją włosy.  
Św. Agnieszka została zabita przez ścięcie głowy. 

W dzień św. Agnieszki poświęca się baranki, 
których wełna służy do tkania paliuszy nakłada-
nych metropolitom Kościoła.

ŚWIĘTY WINCENTY PALLOTTI (22 I). 
Św. Wincenty wychował się w pobożnej 

rodzinie w Rzymie. Jego matka była tercjar-
ką franciszkańską. Ojciec utrzymywał rodzinę  
z kupiectwa. Św. Wincenty był trzecim z 10 dzieci.

Ukończył studia na uniwersytecie papieskim 
z doktoratami z filozofii i teologii. Po święce-
niach kapłańskich pracował na uniwersytecie, 
a później był ojcem duchownym w seminarium 
rzymskim, a także duszpasterzem wojskowym.

W 1835 roku założył Zjednoczenie Apo-
stolstwa Katolickiego, którego program dusz-
pasterski opierał się na współpracy świeckich  
i duchownych. Jego Stowarzyszenie Apostol-
stwa Katolickiego (SAC), wspierające dzieła ka-
tolickiego apostolatu istnieje do dzisiaj. To księ-
ża pallotyni, siostry pallotynki i bracia pallotyni. 
W Polsce stowarzyszenie istnieje od 1907 roku.

Św. Wincenty jest również uważany za inicjatora 
Akcji Katolickiej. Jego inicjatywą była również mo-
dlitwa o jedność chrześcijan trwająca osiem dni 
po uroczystości Objawienia Pańskiego. (KW)

• Jagiełły 15 – 200 zł 
• Jagiełły 19 – 200 zł
• Konopnickiej – 100 zł 
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Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1900 egz. wydaje 
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,  

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.  

Konto: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Albert Księżopolski  

Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska,  
Karol Zalewski, Agata Zielińska.  

Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl  najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele i uroczystości nieczynna. 

Warto jest udzielać się w parafii
Refleksje aktorów uczestniczących w Misterium  
„Oto zwiastuję Wam radość wielką”

MŁODZIEŻ ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
WE WSPÓLNOTACH I GRUPACH W NASZEJ PARAFII

Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży – KSM

spotkania w soboty o 19.00; prowadzi ks. Kamil Duszek

MINISTRANCI – Litur-
giczna Służba Ołtarza 

zbiórki: dla początkujących i ministrantów w soboty o 10.00;  
dla lektorów w soboty o 11.00; służba przy ołtarzu w niedzielę i w 
czasie jednej Mszy Świętej w tygodniu; prowadzi ks. Mariusz Baran

PARAFIALNA SCHOLA 
MŁODZIEŻOWA

„PŁOMYKI”

próby są w soboty o 12.00; zapraszamy też grających na różnych 
 instrumentach; odpowiedzialny ks. Ireneusz Juśkiewicz

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE –  
oaza młodzieżowa

spotkania w małych grupach zgodnie z wiekiem i co jakiś czas 
dni wspólnoty; wyjazd podczas wakacji na oazę;  
zainteresowani zgłaszają się do animatorów w piątki o 19.00; 
moderator ks. Ireneusz Juśkiewicz 

Młodzież aktywnie uczestnicząca w życiu naszej parafii z wymienionych powyżej wspólnot 
zaprasza swoich rówieśników na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się w sobotę 1 lutego  
w sali w podziemiach naszego kościoła. 

Spotkanie rozpocznie się Eucharystią w kościele o 18.00. Koszt udziału w balu to 20 zł (na 
pyszne jedzenie i inne atrakcje). Zgłoszenia przesyłamy drogą mailową: bal.siedlce@wp.pl lub 
zwracamy się do wyznaczonych organizatorów: @Justyna Orzełowska; @Michalina Czwarnog;  
@Asia Ślusarczyk; @Jan Mazurek

Jakub: 29 grudnia w niedzielę odbyła się pre-
miera jasełek. Ja miałem takie szczęście, że mo-
głem w tym uczestniczyć, grałem Zachariasza. To 
był mój debiut aktorski, więc czułem lekki stres, 
ale z czasem mijał. To było super doświadczenie, 
a przede wszystkim super spędzony czas z nowy-
mi osobami. Jeszcze raz dziękuję, że mogłem w 
tym uczestniczyć i dziękuję za cierpliwość księdza 
Ireneusza Juśkiewicza w trakcie wszelkich przy-
gotowań.

Bartosz: W misterium grałem rolę Archanio-
ła Gabriela. Możliwość wystąpienia w przedsta-
wieniu to na pewno ciekawy sposób na utrwale-
nie i poznanie Ewangelii. Misterium było bardzo 
interesujące. Podczas prób spędzałem miło czas  
z kolegami i koleżankami. Na pewno na pochwa-
łę zasługuje zaangażowanie księdza Ireneusza 
Juśkiewicza, który podszedł do sprawy bardzo 
poważnie i profesjonalnie. Bez księdza na pewno 
to misterium nie byłoby tak udane.

Kuba: W ostatnim czasie w naszej parafii 
odbyły się jasełka. Brałem w nich udział. Od-
grywałam w przedstawieniu rolę pasterza. 
Przygotowania trwały długo, lecz to wszystko 
opłaciło się, ponieważ zagraliśmy piękne cztery 
odsłony naszych parafialnych jasełek. W trakcie 
przygotowań było dużo ciekawych sytuacji i nie-

mało śmiechu, poznałem wiele ciekawych osób  
i zobaczyłem, że jednak warto jest się udzielać  
w parafii.

Natalia: 6 stycznia po raz ostatni graliśmy 
jasełka. Aktorzy napracowali się, aby wszyst-
ko poszło zgodnie z planem. W dzień premiery 
bardzo się stresowałam... Na szczęście dostałam 
ogromne wsparcie od aktorów oraz od reżysera 
naszych jasełek - księdza Ireneusza. W kolejnych 
dniach stres jaki towarzyszył mi na samym po-
czątku mijał. Cieszę się że mogłam wsiąść udział 
w misterium i wcielić się w postać Najświętszej 
Maryi Panny. Jasełka były dla mnie cudownych 
przeżyciem, poznałam wspaniałych ludzi oraz 
spędziłam miło czas w ich gronie. Na koniec 
chciałabym dodać, że schola młodzieżowa „Pło-
myki”, która od niedawna istnieje w naszej para-
fii, cudownie wprowadzała widzów w misterium 
swoimi pieśniami.

Bartosz: Świetna atmosfera, wspaniali lu-
dzie. Cieszę się ,że mogłem uczestniczyć w miste-
rium. Nabyłem nowych doświadczeń i poznałem 
kilka osób. Możliwość wystąpienia w jasełkach 
była zdarzeniem, którego nigdy nie zapomnę.

Przedstawienie zostało nagrane. 
W zakrystii można złożyć zamówienie 

na płytkę DVD z filmem. 

• odkryć miłość Boga
• nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie
• jeździć lub nauczyć się jeździć na nartach 
• zwiedzić ciekawe miejsca
• rozwinąć swe talenty
• odpocząć od szkoły i codziennych zajęć
• zobaczyć śnieg w większej ilości tej zimy

Miejsce pobytu to Dom Sióstr Opatrzności 
Bożej w centrum Szczawnicy w Pieninach (ok. 
500 km od Siedlec, 30 miejsc). Czas od 10 do 
15 lutego br. Koszt wyjazdu to 900 zł (transport 
busem, nocleg, 3 posiłki dziennie, karnety na 

stoki narciarskie, inne). W pobliżu różne stoki 
narciarskie i miejsca atrakcyjne turystycznie.  
W planie także pobyt w Krościenku nad Du-
najcem. Każdego dnia będziemy uczestniczyli  
w Eucharystii i odkrywali miłość Boga na mo-
dlitwie. 

Zgłoszenia są przyjmowane do wyczer-
pania miejsc przez ks. Ireneusza Juśkiewicza  
(tel. 500 636 490). 

Spotkanie organizacyjne uczestników 
wyjazdu i rodziców odbędzie się w nie-
dzielę 2 lutego o 17.45 w dolnym kościele. 

WYJAZD W GÓRY W CZASIE FERII DLA MŁODYCH TO OKAZJA, ABY:

W banku kasjerka mówi do starszej pani:
 – Niech pani tu podpisze parafką.
Babcia napisała:
 – Parafia św. Józefa.
NA NARTACH
Grupa naszych parafian wyjeżdża w góry.  
Idą w Tatry. Świeży śnieg przysypał szlaki i zbłą-
dzili. Pytają napotkanego górala:
 – Proszę pana, którędy do Zakopanego?
 – A za ile?
 – Ja kto „za ile”? Za „Bóg zapłać”.
 – Za „Bóg zapłać” to nie was Bóg prowadzi!
KAZANIE
Ksiądz Ireneusz miał rozpocząć kazanie, ale  
w tym momencie podano mu karteczkę. Prze-
czytał ją i mówi do zgromadzonych:
– Ktoś zostawił przed kościołem samochód na 
światłach.
Podał markę samochodu i numer rejestracyjny, 
a następnie dodał:
 – Obawiam się, że akumulator nie wytrzyma 
do końca mojego kazania. 
KAPELAN
Wikariusz jednej z siedleckich parafii w stycz-
niu został mianowany kapelanem więziennym. 
W parafii, w której pracował, chce powiedzieć 
pożegnalne kazanie, ale nie wie, na jaki temat. 
Ksiądz proboszcz mu radzi:
 – Za myśl przewodnią kazania weź słowa: „Oto 
idę przygotować wam miejsce...” (J 14,2). (xHD)

PARAFKA

Do 25 stycznia sprawy wymagające obecności 
kapłana załatwiamy do godz. 8.00.

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
• Jaki obraz Boga nosimy w swoich sercach? 
• Czego uczą nas bł. Męczennicy z Pratulina?  
• Drugiej takiej parafii nie ma na świecie.  

O neounitach, ich liturgii i obrzędowości  
- mówi proboszcz parafii w Kostomłotach.

• Jak nie zmarnować „jesieni życia”? O wy-
zwaniach, jakie stoją przed współczesnymi 
seniorami.


