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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. 

III NIEDZIELA ZWYKŁA
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

NAWRACAJCIE SIĘ. PÓJDŹCIE ZA MNĄ. Mt 4, 12-23
Usunął się do Galilei. Tą Galileą jest moje 

codzienne życie, mój dom, rodzina, proste co-
dzienne czynności, miejsce pracy. W te konkret-
ne miejsca Jezus przychodzi do mnie, poprzez 
Słowo Boże, sakramenty, każdego człowieka, 
którego stawia na mojej drodze. Czy mam świa-
domość, że Jezus jest teraz ze mną?

Nawracajcie się. Jesteśmy wezwani do me-
tanoi, czyli całkowitej zmiany swojego życia 
(myślenia i postępowania), do porzucenia tego 
co złe, ciemne, niejasne, ukryte, a zwrócenia 
się ku dobru, ku Światłu. Co oznacza dla mnie 
wezwanie do nawrócenia? Co dzisiaj jest moją 
ciemnością (grzechem)? Czy jest we mnie pra-
gnienie zmiany?

Natychmiast zostawili. Czym Jezus musiał 
zafascynować Piotra, Andrzeja, Jana i Jakuba, 
że nagle zrezygnowali z niezłej pracy i opuścili 
swoich bliskich i domy? Jednak powołani przez 
Niego nie przestali być rybakami. Jezus nadał 
jedynie ich życiu nowe perspektywy – zaczęli 
być rybakami ludzi. On powołuje także mnie, 
chce nadać sens także mojemu życiu. Co mnie 
pociąga w Jezusie? Na ile jestem gotów do zo-
stawienia „natychmiast” wszystkiego, czym do 
tej pory się zajmowałem, a co oddalało mnie od 
Boga? [www.onjest.pl] 

Duccio: Chrystus powołuje Apostołów Piotra i Andrzeja

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
kieruj naszym życiem według swego upodoba-
nia, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna 
mogli obfitować w dobre uczynki. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Niedziela Słowa Bożego
Ojciec Święty Franciszek 

postanowił, że trzecia Nie-
dziela Zwykła będzie obcho-
dzona w całym Kościele jako 
Niedziela Słowa Bożego.  
Możemy o tym przeczytać  
w Liście apostolskim „Ape-
ruit  i l l is ”,  ogłoszonym  
30 września 2019 r. Poniżej 
fragmenty tego dokumentu: 

Ustanawiam zatem III Nie-
dzielę Zwykłą w ciągu roku jako 
poświęconą celebracji, refleksji 
oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela 
Słowa Bożego staje się odpowiednim mo-
mentem tego okresu roku, w którym jesteśmy 
wezwani do wzmocnienia więzi z wyznaw-
cami judaizmu oraz do modlitwy o jedność 
chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowa-
nie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter 
ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wska-
zuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do 
przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej 
jedności.

Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę 
Niedzielę jako dzień uroczysty. Jest ważne, aby 
w celebracji Eucharystii można było intronizować 
Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym 
stał się charakter normatywny, jaki posiada Sło-
wo Boże. (…) 

Biblia nie może być dziedzictwem tylko nie-
licznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg 
dla kilku osób uprzywilejowanych. Biblia na-
leży przede wszystkim do ludu zebranego, aby 
jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie. Często 

pojawiają się tendencje, któ-
re starają się monopolizować 
święte teksty, przypisując je do 
pewnych kręgów i wybranych 
grup. Tak nie może być. Biblia 
jest Księgą Ludu Pana, który  
w słuchaniu Jego głosu przecho-
dzi od rozproszenia i podziału do 
jedności. Słowo Boga jednoczy 
wiernych i sprawia, że stają się 
jednym ludem.

Więź między Pismem Świę-
tym a wiarą ludzi jest głęboka. 

Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a słu-
chanie jest skoncentrowane na słowie Chrystu-
sa (por. Rz 10, 17), zaproszenie, które rodzi się  
w tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że wie-
rzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie Sło-
wa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, jak 
i modlitwie oraz refleksji osobistej.

Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnic-
two w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby 
należące do siebie nawzajem. Jako chrze-
ścijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym  
w historii, jesteśmy silni obecnością Pana po-
śród nas, który do nas przemawia i nas karmi. 
Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz  
w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ mu-
simy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz 
Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przesta-
je dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie 
wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską 
relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie 
nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknię-
te, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty.

Pismo Święte w każdej katolickiej rodzinie 
Dzisiaj w przedsionku kościoła (a w ciągu 

tygodnia do niedzieli 2.02 włącznie w za-
krystii) można zamówić dla siebie lub kogoś  
w prezencie księgę Pisma Świętego. Do wybo-
ru mamy kilka rodzajów ksiąg Biblii Tysiąclecia: 
format podstawowy z paginatorami i bez nich; 
format oazowy z paginatorami i bez nich, Nowy 
Testament w formatach kieszonkowych, Nowy 

Testament z dużą czcionką dla osób słabiej wi-
dzących, Biblia dla młodych, Biblia dla dzieci. 
Podane ceny zawierają 25% rabatu udzielone-
go przez wydawnictwo. Można jeszcze nabyć 
Ewangelię 2020 w małym formacie. Dodat-
kowo: materiały na Niedzielę Słowa Bożego, 
Liturgia Godzin (codzienna modlitwa Ludu Bo-
żego) – wydanie skrócone i płyta z nagraniem 

Misterium „Oto zwiastuję 
wam radość wielką”. 
Więcej  informacji  
u osób z Kręgu bi-
bl i jno -l iturgiczne -
go, które pomagają  
w zamawianiu Pism 
Świętych. 
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Św. ks. Jan Bosko (31 I) urodził się 
w 1815 r. niedaleko Turynu. Jego ojciec 
umarł, gdy Jan miał 2 lata. Dzięki wy-
siłkowi matki wyniósł z domu chęć do 
nauki i pobożność. Okres nauki w szko-
le podstawowej i średniej to w życiu  
św. Jana czas dzielony między obowiąz-
ki szkolne i zarabianie na opłacenie na-
uczycieli oraz własne utrzymanie. 

Gdy miał 9 lat otrzymał we śnie 
widzenie przedstawiające jego misję. 
Widział chłopców krzyczących i przekli-
nających i usłyszał głos: Będziesz musiał 
pozyskać ich przyjaźń dobrocią i miłością, 
a nie pięściami. No, porozmawiaj z nimi, 
że grzech to brzydka rzecz, i że przyjaźń z Panem jest cennym dobrem. Już  
w młodości organizował w swojej okolicy wspólne zabawy z rówieśnika-
mi umiejętnie łącząc je z modlitwą. Założył również „Towarzystwo We-
sołości”. Członkowie grupy mieli jedynie żyć po chrześcijańsku, a radość 
życia wyrażać w zabawie, muzyce i sporcie.

Po ukończeniu turyńskiego seminarium duchownego w 1841 r. przyjął 
święcenia kapłańskie.

W grudniu 1841 r. św. Jan Bosko spotkał w zakrystii bezdomnego kil-
kunastoletniego Bartłomieja Garelli. Spotkanie to zapoczątkowało dzie-
ło zwane oratoriami. Samotna młodzież spotykała się ze św. ks. Bosko  
w różnych miejscach. On uczył ich prawd wiary, szukał dla młodych pracy. 
Niedziele były okazją do spotkań na Mszy św. i przejęcia sakramentów. 
Nie brakowało również rozrywki. Przeganiani przez niezadowolonych 
sąsiadów w końcu trafili do szopy Franciszka Pinardiego. Z biegiem 
czasu powstało tam oratorium, a później kościół i olbrzymi ośrodek da-
jący schronienie młodzieży, najczęściej pozbawionej dachu nad głową.  
Aby młodzi mogli zdobyć zawód założył pracownię krawiecką i szewską, 
stolarnię, introligatornię, otworzył również nowoczesną drukarnię.

Program św. ks. Jana Bosko dla ludzi młodych zamknąć można w sło-
wach świętego: Moi drodzy, kocham was wszystkich całym sercem i wy-
starczy, że jesteście młodzi, abym was bardzo kochał. Mogę was zapewnić, 
że znajdziecie książki napisane przez ludzi bardziej cnotliwych i bardziej 
urobionych duchowo ode mnie, ale trudno wam będzie znaleźć kogoś, kto 
by was bardziej ode mnie kochał i kto by bardziej pragnął waszego praw-
dziwego szczęścia.

Ks. Bosko był twórcą wychowawczego systemu prewencyjnego, 
uprzedzającego. Celem działań ma być posłuszeństwo z przekonania.  
W tym systemie należy wykluczyć wszelką siłę, a w jej miejsce sprężyną 

działania musi być miłosierdzie. Na-
uczyciel jest towarzyszem w drodze 
autentycznego wzrastania młodego 
człowieka. Wychowawca w pełni sza-
nuje wolną wolę wychowanka. Dzia-
łanie zapobiegające wychowawcy ma 
uprzedzać czyn wychowanka, aby nie 
doprowadzić do zrobienia czegoś nie-
właściwego przez wychowanka. 

Św. Jan Bosko uważa, że karać 
można jedynie w ostateczności. Sta-
wiając za wzór św. Pawła zachęca do 
znoszenia sprzeciwu podopiecznych 
z życzliwością. Szacunek wychowan-
ków zdobywa się przez dążenie do 

bycia kochanym przez nich. W większości przypadków karcenie powin-
no odbywać się w cztery oczy, nie w obecności innych. W myśl zasad  
ks. Bosko (i zakazów prawa) bezwzględnie należy unikać bicia i innych 
kart cielesnych – to obniża reputację wychowawcy i powoduje rozdraż-
nienie wychowanków. Uczniowie powinni być poinformowani o zasa-
dach postępowania i karach z nimi związanych. Granice są potrzebne, 
a dzieci dobrze je znoszą. Bądź wymagający, jeśli chodzi o obowiązki, 
stanowczy w dążeniu do dobra, odważny w zapobieganiu złu, ale zawsze 
łagodny i roztropny… Prawdziwy sukces jest owocem cierpliwości.  
Na wychowanków nie wolno się gniewać. Św. ks. Bosko zachęca do ha-
mowania gwałtownych wybuchów. Samokontrola musi rządzić naszym 
zachowaniem, umysłem, sercem.

Nie tylko nowe spojrzenie na wychowanie jest dziełem św. Jana 
Bosko. Jako drogę do świętości dostępną dla wszystkich członków 
wspólnoty Kościoła ks. Jan Bosko proponuje sumienne wypełnianie 
obowiązków zgodnie z sytuacją życiową człowieka, doskonalenie się 
przez pracę – jej uświęcenie. Święty wskazuje, że życie Maryi i Józefa 
nie było wypełnione nadzwyczajnymi pokutami i godzinami modli-
twy. Jednak dążyli do wypełnienia woli Bożej, co uświęcało każde ich 
działanie. Każde swoje działanie Jan Bosko powierzał Maryi – wspo-
możycielce wiernych. Powtarzał: „Jest prawie niemożliwą rzeczą iść do 
Jezusa bez pośrednictwa Maryi”.

Jan Bosko dla realizacji swej misji założył zgromadzenie salezjanów 
istniejące do dziś. Obecnie Salezjanie są obecni w 128 krajach. Rodzinę 
salezjańską, do której należą wszyscy żyjący duchowością św. Jana Bo-
sko tworzy obecnie ok. 28 zgromadzeń, stowarzyszeń i grup. W styczniu 
2020 r. w Turynie na Valdocco odbyły się XXXVIII Dni Duchowości Rodziny 
Salezjańskiej. (KZ)

Ojciec i nauczyciel młodzieży

Pozwólcie, by Chrystus mówił w waszej rodzinie
Czy lubisz czytać Biblię? To Księga święta i natchniona, pełna symboli, 

której „każde słowo kryje tajemnicę” (tak mówił żydowski rabin, dziadek 
pisarza R. Brandstaettera). Biblia stanowi źródło wiary i moralności, nie 
tylko dla wyznawców Chrystusa. Chrześcijańskie Pismo Święte tworzą 
Stary i Nowy Testament – zbiór ksiąg, które powstawały w różnych epo-
kach i posiadają wielu autorów (znanych i anonimowych). Wszystkie 
przekazują jeden spójny system moralny, wzajemnie się uzupełniają, 
zawierają proroctwa, które po jakimś czasie zostają spełnione. 

Słowo Boże pomaga zrozumieć, kim jest człowiek i kim jest Bóg, 
Stwórca, Pan i Zbawiciel. Słowo Boże daje bardzo dużo łaski, pod wa-
runkiem, że żyje ono w naszych sercach. Wtedy daje nam moc Ducha 
Świętego, łaskę Bożą i mądrość w podejmowaniu decyzji, światło  
w modlitwie i natchnienie do podejmowania dobrych działań. A przecież 
wiele bardzo ważnych decyzji i różnych działań musimy podejmowanych 
każdego dnia w naszych rodzinach. Dlatego Pismo Święte nie powinno 
tylko spoczywać na półkach w naszych domach. Powinniśmy je czytać, 
by oświecać nasze umysły, rozpalać nasze serca i umacniać naszą wolę 
do jeszcze większej miłości i służby. Biblia musi powrócić „z wygnania”  
i odzyskać centralne miejsce w naszym życiu. 

Jak więc wprowadzić do domów rodzinnych Słowo, które pragnie 
„zamieszkać wśród nas” (J 1,14)? Jak znaleźć dla Niego miejsce we 
współczesnej hałaśliwej, pluralistycznej i medialnej rzeczywistości?  
A w zwykłej rodzinie? Owszem, mającej Pismo święte, ale nie sięgającej 
doń poza wieczerzą wigilijną czy kolędą. W której bierze się Biblię do ręki 
bo – na przykład – ksiądz zadał do przeczytania fragment za pokutę, 
ale nie robi się tego wspólnie. Jak przekonać męża i ojca, by wyłączył 
telewizor i zasiadł z innymi przy stole? Ze zbuntowanymi nastolatka-
mi zapewne będzie jeszcze trudniej. Przecież papier to już zabytek. Nie 
zniechęcajmy się, spróbujmy poszukać różnych rozwiązań. Na przykład 
młodzież, może korzystać z odpowiednich aplikacji. Zasadniczą trudno-
ścią będzie zatem usiąść razem i po raz pierwszy spróbować.

Pismo Święte musi być czytane. Jakże wymownie brzmią słowa: 
„Pozwólcie, by Chrystus mówił!”. Chce On nam, małżonkom, rodzicom, 
powiedzieć wszystko, co musimy wiedzieć, ale my nie czytamy i nie po-
zwalamy Mu na to. Owszem, chodzimy regularnie na Mszę Świętą, słu-
chamy czytań liturgicznych, ale czymś innym jest kontakt przez słuchanie 
w czasie Liturgii, a czymś innym indywidualne czytanie.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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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 27 stycznia 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy

1. czytanie (2 Sm 5, 1-7. 10) Dawid króluje nad Izraelem
Psalm (Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26 (R.: por. 25a))  

Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida
Ewangelia (Mk 3, 22-30) Chrystus przeciw Szatanowi

6.30 1. + Czesława, Krystynę, Alfreda Łagodzin, Barbarę i Edmunda 
Harasim – of. rodzina

2. Poza parafią: + Marię (33), ks. Alfreda Hofmana – of. wnuczek
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Leokadię Flis (r.), zm. z rodziny – of. rodzina
3. + Genowefę (25), Tadeusza, Barbarę, Bogusława, zm. z rodz. 

Michalaków i Krupów – of. rodzina
4. + Andrzeja Wardzyńskiego – of. mieszkańcy Małej Strzały

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Waldemara Lipińskiego, Teresę, Bogumiłę, Henryka, zm.  
z rodz. Przesmyckich i Tarkowskich – of. Halina Staręga

3. Poza parafię: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Se-
bastiana

Wtorek 28 stycznia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU,  

PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (2 Sm 6, 12b-15. 17-19)  

Przeniesienie Arki Pańskiej do Miasta Dawidowego
Psalm (Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b))  
Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Ewangelia (Mk 3, 31-35) Prawdziwa rodzina Jezusa
6.30 1. + Kazimierza, Eugenię, Stanisława, Agatę, Romana, Honoratę 

– of. Eugeniusz Kupa
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Zygmunta Ornowskiego (30 dz.) – of. rodzina
3. + Stanisława Potyrę i zm. z obu stron – of. żona
4. + Andrzeja Szczepaniaka – of. sąsiedzi z klatki
5. + Andrzeja Wardzyńskiego – of. mieszkańcy Małej Strzały

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. W intencji Czcicieli św. Joanny Beretta Molla
3. + Grzegorza Walaszczyka, Stefana Gębarzewskiego  

– of. Danuta Walaszczyk
4. Poza parafią: Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, trwanie w miłości dla narze-
czonych Renaty i Karola oraz o światło Ducha Świętego dla 
Oli i Majeczki

Modlitwy przez wstawiennictwo św. Joanny Beretta Molla  
– błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka

Środa 29 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Sm 7, 4-17) Potomek Dawida będzie panował na wieki
Psalm (Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30 (R.: por. 25a)) 

Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida
Ewangelia (Mk 4, 1-20) Przypowieść o siewcy

6.30 1. + Wacławę Stelęgowską, Franciszka – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Józefa (12), Władysławę, Witolda, Eugeniusza, Bronisła-
wę, Józefa, Władysława – of. córki

3. + Anielę Skup (10)
4. + Stefanię, Tadeusza Domańskich, dziadków

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
3. + Zofię, Jana, Leokadię, Jana, Annę, Wacława – of. dzieci
4. Poza parafią: + braci Franciszka i Stanisława (2)  

– of. Zofia Czerska
Nowenna do świętego Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek 30 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Sm 7, 18-19. 24-29) Dziękczynienie Dawida
Psalm (Ps 132 (131), 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14  

(R.: por. Łk 1, 32b)) Pan Bóg da Jemu tron ojca, Dawida
Ewangelia (Mk 4, 21-25) Przypowieść o świetle

6.30 1. + Czesława Staraka– of. rodzina Grabelskich
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Gierlińską – of. Grażyna Hordejuk

2. + Jolantę Łazarską – of. pracownicy i nadzór Drosedu
3. + Jadwigę Selwiak – of. pracownicy i nadzór Drosedu
4. + Arkadiusza (im.) i Stanisławę Krasnodębskich, Stanisławę 

i Jana Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa Wasilewskich 
– of. Zdolińscy

5. Poza parafią: + Zygmunta (16), zm. z obu stron rodziny
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska)
18.00 1. Gregorianka: + Jacka Kołtuniaka – of. rodzina Kołtuniaków

2. + Sabinę (20), Jana (5), zm. z rodz. Toczyskich  
– of. rodzina Toczyskich

3. + Janinę Skorupkę (8) i Stanisława oraz zm. dziadków z obu 
stron rodziny

4. Poza parafią: + Ryszarda Rucińskiego  
– of. syn Robert z żoną i córkami

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00
Piątek 31 stycznia 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA
1. czytanie (2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17) Grzech Dawida

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 6c-7. 10-11  
(R.: por. 3a)) Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Ewangelia (Mk 4, 26-34) Rozwój królestwa Bożego

6.30 1. + Kazimierza Malinowskiego (1) – of. rodzina Malinowskich
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego – of. koleżanki i ko-

ledzy z firmy Drosed
2. + Józefa Kirylczuka (1) – of. siostra
3. + Stanisława i Genowefę Wierzchowskich, Ferdynanda, Sta-

nisława, Annę, zm. z rodz. Grochowskich – of. Grochowska
4. + Zofię Borutę (7), Stanisława, zm. rodziców z obojga stron 

– of. dzieci
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka – of. rodzina

2. + Stanisława (4), Tadeusza, Mariana, Mariannę, Adama  
i Zofię – of. Henryka Kordylak

3. + Zenona (7), rodziców z obu stron rodziny  
– of. Danuta Dziewulska

4. Poza parafią: + Bogusława Michalaka – of. matka chrzestna
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota 1 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (2 Sm 12, 1-7a. 10-17) Dawid wyznaje winę
Psalm (Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12a)) 

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
Ewangelia (Mk 4, 35-41) Jezus ucisza burzę
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Robert Krasuski 

6.30 1. + Józefa (37), Stanisława, Reginę, Wacława Maliszkiewicz 
– of. syn

2. + Kazimierza (1), Wiktorię, Stanisława, Józefa, zm. z rodz. 
Malinowskich – of. córki

3. Poza parafią: + Hannę (32), Kazimierza, ks. Alfreda Hofma-
na, zm. z rodz. Małków, Furgów – of. siostra

7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego – of. koleżanki i ko-
ledzy z firmy Drosed

2. Gregorianka: + Bogusława Kielaka – of. rodzina
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wy-

zwolenie z uzależnień – of. KWC
4. + Wacława (34), Feliksę, Bronisławę, Franciszka i męża Mie-

czysława – of. Jadwiga Kaciniel
5. + Irenę Sobiesiak – of. rodzina Dybalskich
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec prowa-

dzony przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska)
18.00 1. O łaskę zdrowia i pomyślność operacji dla Natalii – of. rodzice

2. + Honoratę Chromińską (4) – of. córka
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec  

– adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00
Niedziela 2 lutego 2020 r.

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (Ml 3, 1-4)  
Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie

Psalm (Ps 24, 7-8. 9-10 (R.: por. 10b))  
Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

2. czytanie (Hbr 2, 14-18) Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi
Ewangelia (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Mikołaja (44), Janinę Karwowskich, Zygmunta i Aleksan-

drę Matyków, Krystynę Matelską – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego – of. koleżanki i ko-

ledzy z firmy Drosed
2. + Arkadiusza Jareckiego (21) – of. Beata Zając

10.00 1. + Bronisławę Bajek (1) – of. rodzina
2. + Mariannę Myszkę, mamę Mariannę (im.) – of. Helena Barszcz
3. Dz. bł. w 66 r. ur. Marty o światło, dary Ducha Świętego, 

opiekę Matki Bożej, dobry przebieg operacji i powrót do 
zdrowia

11.30 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka – of. rodzina
2. Dziękczynna w 1 rocznicę urodzin Stanisława z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny – of. rodzice
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Stanisława (14), Halinę, Jadwigę, zm. dziadków Józefę, 

Franciszka, Stanisławę, Wiktora i Aldonę – of. rodzina
18.00 1. + siostrę, braci i szwagra – of. siostra
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•	 Kościelne statystyki : „Czy ilość znaczy jakość?”;
•	 Mówi się, że wiarę zdobywa się na kolanach. Jaka modlitwa podoba 

się Panu Bogu? 
•	 O słuchaniu głosów świętych, swoim uzdrowieniu i uczeniu się odczy-

tywania woli Boga 
•	 Skąd się biorą schematy, dogmatyzm, fanatyzm?
•	 Jak odbieramy rodziny wielodzietne? 
•	 Kandydoza - wróg czy przyjaciel? 
Zapraszamy do lektury

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Naturalną konsekwencją czytania i wsłuchiwania się w słowa Jezusa 

jest wdrażanie ich w życie, czyli szukanie bardzo konkretnych wskazań, 
które odnoszą się do życia małżeńskiego i rodzinnego. Bo rzeczywiście,  
w Biblii jest wszystko, czego potrzebujemy. Bóg stworzył małżeństwo 
i rodzinę i dał nam wszystko, co niezbędne do osiągnięcia doskonało-
ści. Owo „wszystko” to nieograniczony dopływ Jego łaski i bardzo jasno 
brzmiące wskazania, zasady. Tak więc Biblia jest księgą rodziny i powinna 
być czytana w rodzinie. Niezwykle cenna jest praktyka tzw. biblijnego 
kwadransa w rodzinie. Chodzi o wspólną lekturę Pisma Świętego. W so-
botni czy niedzielny wieczór można na kilkanaście minut wyłączyć tele-
wizor, by w skupieniu głośno odczytać fragment Biblii. Jeden z członków 
rodziny czyta wówczas dla wszystkich pozostałych, którzy w zamyśleniu 
słuchają słowo Boże. Chociaż chodzi tu przede wszystkim o odkrycie 
niezwykłej wartości słowa Bożego, pogłębianie wiary, rozwijanie relacji  
z Bogiem, nie można nie wspomnieć o integrującej roli takiej praktyki dla 
całej rodziny, rozwijaniu relacji między jej członkami. Rodzinna rozmowa 
o wierze i sposobach jej przeżywania jest szansą na stworzenie prawdzi-
wej wspólnoty. 

Weźmy Pismo Święte do ręki przynajmniej raz w tygodniu i prze-
czytajmy jeden akapit. Na pierwszy owoc – bycie bliżej Boga i siebie  
– z pewnością nie trzeba będzie długo czekać. (AZ)

Pozwólcie, by Chrystus 
mówił w waszej rodzinie

Myśli Prymasa Wyszyńskiego
Nie trzeba oglądać się na 

innych, na tych lub owych, 
może na polityków, żądając 
od nich, aby się odmienili. 
Każdy musi zacząć od  sie-
bie, abyśmy prawdziwie się 
odmienili.

 (Gniezno, 2 lutego 1981)

Kurs Nowe Życie
17-19 stycznia 2020 r. odbył się Kurs Nowe Życie, przygotowany  

i przeprowadzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedlec-
kiej i Wspólnotę Jednego Ducha. Nad całością czuwał Ksiądz Dyrektor  
dr Tomasz Bieliński. Była to już 15 edycja tego kursu, na którą zgłosiło 
się rekordowo dużo chętnych, było nas aż 56 osób! Uczestnicy przybyli 
z wielu parafii naszej diecezji. Program był napięty, ale czuć było Ducha 
Bożego, który prowadził wszystkich uczestników do odkrycia nowego 
życia, nowego spotkania z realnie działającym Bogiem, do narodzenia 
się na nowo w Duchu Świętym. Kurs jest prowadzony z pewną dynamiką, 
dlatego też kursanci poprzez własne przeżycia, odczucia i doświadczenia 
odnawiali swoją więź z Chrystusem i Kościołem. Uświadamiali sobie jak 
bardzo ważne w życiu jest poczucie miłości Boga. Dzięki obecnemu wśród 
nas Duchowi Świętemu i łasce Bożej zbudowaliśmy wspaniałą Wspól-
notę, wielu z nas już dawno nie czuło takiej przynależności, życzliwości  
i zaangażowania. 

Kolejna edycja Kursu Nowego Życia będzie pod koniec I półrocza tego 
roku, pragnę wszystkich zachęcić do otwarcia się na absolutnie Nowe 
Życie z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa. To pierwszy krok do 
odkrycia siebie na nowo. (GŁ-K)
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Peregrynacja Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w naszej parafii (7 -9 lutego 2020 r.) 

Inspiracja do powstania ikony
 Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest wykonaną  

w Carlsbergu w 2001 r. ikoną inspirowaną ikoną krzyża z ko-
ścioła św. Damiana pod Asyżem zwanego również krzyżem 
św. Franciszka. Dlatego poza niewielkimi różnicami, symbolika 
krzyża KWC bezpośrednio czerpie z krzyża św. Damiana. Jest 
wielce prawdopodobne, że krzyż w kościele św. Damiana zastępo-
wał w pewnym stopniu Najświętszy Sakrament, 
gdyż w ówczesnym czasie w małych kościołach  
i kaplicach nie przechowywało się Sanctissi-
mum. Krzyż stanowił centralny element wy-
posażenia kościoła. Podczas wpatrywania się 
w krzyż Franciszek ujrzał poruszające się wargi 
Jezusa i usłyszał słowa: „Franciszku idź i odbuduj mój dom, 
który jak widzisz popada w ruinę”.

Początkowo św. Franciszek skoncentrował się na odbu-
dowie kościółka San Damiano i okolicznych kapliczek. Póź-
niej zrozumiał polecenie odrodzenia życia w ludzie Bożym. 
Poprzez wieki krzyż symbolizował franciszkanom misję odnowy 
Kościoła. Podobne zadanie postawił Krucjacie Wyzwolenia Człowie-
ka Założyciel - Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.  Zastosowana  
w ikonie symbolika może odnosić się do wielu podobnych ikon czy 
wizerunków Chrystusa ukrzyżowanego pochodzących z XII i XIII wie-
ku. Tę swoją odmienność i wielkie znaczenie zawdzięcza ikona krzyża KWC  
w głównej mierze Słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu.

Jak św. Franciszek z Asyżu był planem Boga Ojca w swojej epoce, tak 
Sługa Boży Franciszek Blachnicki był realizacją Bożego planu w naszej 
epoce. Na krzyż obaj wskazywali i uczyli go odczytywać. Święty Fran-
ciszek został wezwany przed krzyżem św. Damiana do świadczenia  
o Miłości, która nie jest kochana, aż do miłości serafickiej uwieńczonej 
stygmatami Męki Pańskiej na Górze Alwernii (1224 r.). Podobnie Sługa 
Boży ks. Blachnicki został wezwany w celi śmierci katowickiego więzienia 
do świadczenia o Bożej miłości w czasach totalitarnego, komunistyczne-
go zniewolenia. Całym swoim życiem wskazywał na krzyż jako jedyną 
drogę wyzwolenia. Czynił to w sposób szczególny powołując takie dzieła 
jak Krucjata Wstrzemięźliwości, Ruch Światło-Życie, Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka i inne. On sam wielokrotnie doświadczył w swym życiu, czym 
jest krzyż. W kilka miesięcy przed śmiercią napisze w swoim testamencie:

Upadki kolejne, przybicie, konanie. Tygodnie, miesiące, lata? Ogrom 
cierpień - nie dających się przewidzieć, na pewno o wiele większych niż 
wszystko dotąd! Wszystko jest w ręku Pana. Ale wymaga On ode mnie, 
abym do końca wypowiadał już teraz „Amen” do tej godziny, która u Nie-
go już jest wiadoma i do wszystkich stacji tej drogi krzyża i okoliczności 
konania! Tu zaczyna się sprawa największa mego życia. AMEN!

Cześć i szacunek zarówno Biedaczyny z Asyżu jak i Założyciela Krucjaty 
dla Chrystusa ukrzyżowanego utwierdza nas w przekonaniu, że jak mówi 

św. o. Pio „prawdziwa Miłość karmi się z krzyża” i kieruje na-
sze serce w stronę tegoż Misterium.

Nowa ikona Krzyża oprócz inspiracji płynącej z krzyża fran-
ciszkańskiego nawiązuje także do witraża z Kaplicy Chrystusa 
Sługi, gdzie rodziła się Krucjata. Chrystus całkowicie poddany 

woli Ojca dopełnił dzieła zbawienia na krzyżu.
OGÓLNA SYMBOLIKA IKONY

Znawcy ikonografii uczą, że ikon się nie 
maluje, a pisze. Pisze sercem. Twórcy ikon  
w czasie tworzenia tych specyficznych dzieł 
podejmują post i szczególnie gorącą modli-

twę. Stąd ikona jest nie tylko artystycznym 
wyrazem prawdy, ale mistycznym przeżyciem. Ikona jest 
przeniesieniem teologii na obraz. Skoro mówimy, że ikony 
są pisane, to należy nauczyć się podstaw języka, w jakim 
są tworzone, aby umieć właściwie je odczytać. Jednym  

z ważniejszych elementów języka ikonograficznego jest 
kolor. Na przykład kolor szat określa cechy postaci lub charakter, 
w jakim dana postać występuje na ikonie. Przyjmuje się na przy-
kład, że kolor złoty oznacza bóstwo, bądź udział w przebóstwie-
niu. (np. szaty Jezusa, aureole świętych, ornamenty na szatach 
Maryi itp.) Kolor czerwony oznacza śmierć męczeńską lub miłość.

Na krzyżu Krucjaty przyciąga wzrok ornament otaczający całą iko-
nę, - składający się z dużej liczby złotych muszli, które w starożytności, 
ze względu na swoją wytrzymałość i piękno były symbolem piękna  
i wieczności. Wprowadza on nas w tajemnicę przebóstwionej niebieskiej 
szczęśliwości.

Pod krzyżem, wraz z Maryją i św. Janem, stoją patronowie dzieła Kru-
cjaty - św. Stanisław BM i św. Maksymilian Maria Kolbe. Szczyt krzyża 
(Niebiańskie powitanie) odsyła nas do kaplicy Chrystusa Sługi na Kopiej 
Górce, do witrażu i figury Chrystusa Sługi. Krzyż przypomina Jezusowe 
powierzenie się w kochające ramiona Ojca.

Całość krzyża uwypuklają dwa kolory: czerwień - symbol miłości Bożej 
i przelania krwi, i czerń - symbol sprzeciwu, śmierci i grzechu. Miłość 
Chrystusa, wyrażona w akcie posłuszeństwa Ojcu, w darze swojego ży-
cia, podejmuje ciężar zła. Jezus jest solidarny z grzeszną ludzkością. Jego 
miłość jest źródłem przemiany wewnętrznej. „Gdzie wzmógł się grzech, 
tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20).

W ikonie krzyża Krucjaty uderza tajemnica życia trynitarnego Boga. 
Bóg Ojciec od wieków wypowiada się w Słowie, któremu udziela swojej 
istoty, rodzi niejako w ten sposób Syna - Drugą Osobę Bożą, który jest 
Słowem wypowiedzianym przez Ojca i jednocześnie odpowiedzią na to 
Słowo; oddaje się Ojcu w miłości.

Domowy Kościół 
za tydzień szczegółowy program peregrynacji Krzyża KWC

•	 Zapraszamy na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
w czwartki po Mszy Św. o 18.00 do 21.00.

•	 Kapłani udadzą się do chorych potrzebujących posługi sakra-
mentalnej w sobotę 1 lutego od godziny 8.30. Chorych 
zgłaszamy w zakrystii. 

•	 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki 
Bożej Gromnicznej). Pamiętamy, by na Mszę Świętą zabrać 
gromnice, które zostaną pobłogosławione na początku liturgii. 

•	 Na czas przygotowań tworzymy grupy modlitewne – koła 
różańcowe złożone z kandydatów do bierzmowania z jednej 
lub kilku grup, chętnych członków rodzin i animatorów. Bło-
gosławieństwo tych grup modlitewnych będzie w niedzielę  

2 lutego o 15.45. Na tym spotkaniu rodzice pobłogosławią 
swe dzieci, wręczą im medaliki i różańce. Po spotkaniu wspól-
nie uczestniczymy we Mszy Świętej o 16.30. 

•	 Dzieci i młodzież z Ruchu Światło Życie zapraszają na Parafialny 
Dzień Światła. Rozpoczynamy 2 lutego Mszą Świętą o 16.30.

•	 Spotkanie organizacyjne rodziców i uczestników wyjazdu dzie-
ci i młodzieży na narty do Szczawnicy w pierwszym tygodniu 
ferii odbędzie się w niedzielę 2 lutego o 17.45 w dolnym 
kościele. Można jeszcze zapisać się na wyjazd. 

•	 Zapraszamy na rekolekcje o Eucharystii dla Kół Żywego Różań-
ca i chętnych do Siedlanowa w dniach 7-9 lutego; koszt 100 zł. 
Zgłoszenia do pani zelatorki Róży Wyrębek, tel. 511 128 243.

W parafii...
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SPOTKANIE MINISTRANTÓW
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Zapowiedzi

Na zbiórce ministrantów ksiądz przygotowuje 
chłopców do dobrego uczestnictwa we Mszy św. 
Pyta więc:
– Jest ktoś nad nami, kto wszystko słyszy  
i wszystko widzi. Kto to jest?
Jeden z chłopców odpowiada:
– To pewnie nasza sąsiadka z pierwszego piętra.
DIALOG
Pewnego razu w modlitwie mężczyzna w sile 
wieku pyta Pana Boga:
– Panie Boże, dlaczego wszystkie dziewczyny są 
zawsze takie piękne i słodkie, a prawie wszyst-
kie żony są złe, kłótliwe i zgorzkniałe?
Pan Bóg na to:
– Ja stworzyłem dziewczyny, a wy tworzycie z nich 
żony. Chyba problem leży po waszej stronie...
ŚW. JAN CHRZCICIEL
Kobiety sprzątają kościół przed zbliżającym się 
rekolekcjami. Przy chrzcielnicy przypadkowo 
wywróciły figurę św. Jana Chrzciciela, której 
odpadła głowa. Ksiądz proboszcz widząc zmar-
twienie kobiet mówi:
– Nie martwcie się, rzeźbę potem naprawimy.
Następnie napisał kartkę, którą kazał umieścić 
przy figurze:
– „Św. Jan Chrzciciel po ścięciu głowy” (wspo-
mnienie takie Kościół obchodzi 29 sierpnia).
BÓG CIĘ KOCHA
Chłopak narzeka przy pani katechetce:
– Dlaczego ja tak wyglądam: pryszcze na twa-
rzy, krzywe zęby i grube okulary?
– To wszystko drobiazgi. Pamiętaj, że Pan Bóg 
cię kocha!
– To strach pomyśleć, jak bym wyglądał, gdyby 
mnie nie kochał! 
ŚLUB CZY CHRZEST?
Dobrze trzymający się i bogaty osiemdziesię-
ciolatek postanowił ożenić się z osiemastolatką. 
Oboje przyszli do kancelarii parafialnej. Ksiądz 
Proboszcz nie pytając o nic informuje:
– W naszej parafii Chrzest jest sprawowany  
w drugą i ostatnia niedzielę miesiąca, a kate-
chezy chrzcielne są w niedziele miesięcy „pa-
rzystych”.
– A co tu ma do rzeczy Chrzest?
– O, przepraszam. Myślałem, że pan chce 
wnuczkę ochrzcić. (xHD)

ŚWIĘTY TOMASZ Z AKWINU (28 I)
Są trzy rzeczy konieczne do zbawienia człowie-

ka: znajomość tego w co wierzyć, znajomość tego 
czego należy pragnąć i znajomość tego co należy 
czynić. 

… ludziom jest konieczne do zbawienia, nie 
tyle dobre postępowanie, dzięki któremu unika-
my grzechów, lecz także poznanie prawdy, dzięki 
której unikamy błędów. (św. Tomasz z Akwinu)

Urodził się ok. 1225 roku w Roccasecca (Kró-
lestwo Neapolu) w rodzinie arystokratycznej. 
Jego ojciec Landulf i matka Teresa Caracciolo 
posiadali tytuł hrabiowski, władali Akwinem. 

Tomasz od lat dziecięcych pobierał nauki 
od swojego stryja Siibalda, który był opatem 
klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino. 
Następnie studiował w Neapolu sztuki wyzwo-
lone. Po pięciu latach porzucił zakon benedyk-
tyński, gdyż zapragnął zostać dominikaninem. 
Nie spodobało się to rodzinie Tomasza, która 
postanowiła go uwięzić. Widzieli w Tomaszu 
osobę, która miała piastować wysokie sta-
nowiska kościelne. Tomasz mimo to wytrwał  
w postanowieniu zostania dominikaninem.

Następnie studiował w Paryżu, Kolonii 
(gdzie został uczniem św. Alberta Wielkiego). 
Był bardzo pracowitym pisarzem. Napisał mię-
dzy innymi „Summę Teologii” (w której zawarł 
praktycznie całą ówczesną wiedzę teologiczną), 
„O bycie i istocie”, „O złu”, „O substancjach czy-
stych”, wiele komentarzy do pisarzy filozoficz-
nych, np. Arystotelesa.

W 1274 roku papież nakazał św. Tomaszowi 
przyjechać do Lyonu na sobór. Nie dotarł tam, 

gdyż bardzo zachorował. Przeczuwając swoją 
śmierć, poprosił, aby go zawieziono do klaszto-
ru, gdyż tam chciałby umrzeć. Niestety nie było 
w pobliżu żadnego klasztoru dominikańskiego, 
dlatego zaprowadzono go do pobliskiego zako-
nu cystersów (Fossanova w pobliżu Sonnino), 
gdzie zmarł 7 marca 1274 r.

W swoich poglądach filozoficznych często 
odnosił się do Arystotelesa. Dzięki temu wpro-
wadził do nauki chrześcijańskiej takie pojęcia 
jak chociażby akt, możność, materia. Uzupełnił 
je natomiast koncepcją bytu osobowego.

Uważał, że wiara i rozum powinny współ-
grać ze sobą w celu właściwego poznania 
prawdy. Według Akwinaty filozofia bada więc 
rzeczy przyrodzone na podstawie rozumu, 
teologia traktuje na temat objawienia. Istnieją 
jednak prawdy, które nie mogą być wyjaśnione 
tylko za pomocą rozumu jak np. Trójca Święta, 
grzech pierworodny, wcielenie, stworzenie.

Święty Tomasz z Akwinu posiada tytuł 
doktora Kościoła. Otrzymują go osoby, które 
wniosły wielki wkład w naukę katolicką. Jest 
uważany za jednego z najwybitniejszych świę-
tych Kościoła Katolickiego.

Kanonizowany 18 marca 1323 roku w Awi-
nionie przez papieża Jana XII. Wspominamy go 
28 stycznia. (AK)

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa 
przygotowują się: 

 Konrad Mateusz Wojtaś, kawaler z Siedlec, 
Żaneta Dołęga, panna z Siedlec, oboje parafii tu-
tejszej  – zapowiedź druga.

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

BAL KARNAWAŁOWY dla młodzieży od-
będzie się w sobotę 1 lutego w sali w podzie-
miach naszego kościoła. Spotkanie rozpocznie 
się Eucharystią w kościele o 18.00. Koszt udzia-
łu w balu to 20 zł Zgłoszenia przesyłamy drogą 
mailową: bal.siedlce@wp.pl 


