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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. 

Ofiarowanie Pańskie
Ofiarowanie Pańskie obchodzone 
w Kościele katolickim 2 lutego  
(w Kościele zachodnim)  
lub 15 lutego (w Kościołach 
wschodnich), nazywane jest  
powszechnie świętem  
Matki Bożej Gromnicznej. 

Ma rangę święta liturgicznego. W tym sa-
mym dniu w Kościele powszechnym przypada 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, usta-
nowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r., 
poświęcony modlitwie za osoby, które oddały 
swoje życie na służbę Bogu i ludziom w różnych 
zakonach, zgromadzeniach i instytutach świec-
kich. 

Podstawą historyczną tej uroczystości jest 
opis tego wydarzenia, zawarty w Ewangelii 
według św. Łukasza (Łk 2, 22-38). Zgodnie  
z nakazami prawa, każdy pierworodny chło-
piec miał być w świątyni ofiarowany Bogu na 
znak wdzięczności za ocalenie pierworodnych 
synów Izraela w czasie niewoli egipskiej. Każ-
dy pierworodny syn u Żydów był uważany za 
własność Boga. Nie oznaczało to poświęcenia 
chłopca na służbę kapłańską, ale był to gest 
symboliczny poświęcenia Bogu tego, co było 
dla rodziców największą wartością. W zamian 
(obrzęd wykupienia) ofiarowano parę synogar-
lic lub 2 młode gołębie (por. Łk 2, 24). Dlatego  
w czterdziestym dniu po urodzeniu Maryja  
i Józef przynieśli Jezusa do świątyni, aby ofia-
rować Go Bogu, aby przedstawić Go w świąty-
ni. Symeon i Anna prowadzeni i oświeceni przez 

Ducha Świętego przybyli do świątyni, poznali 
Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. 
W ten sposób Jezus nie tylko wypełnił przepis 
prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze 
swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał.

Kościół wspominając to wydarzenie, zaprasza 
nas wszystkich do pójścia w tym dniu na spotka-
nie z Chrystusem w sprawowanej Eucharystii, 
uczczenia swego Zbawiciela, złożenia Mu hołdu 
wiary i miłości, podobnych do wiary i miłości Sy-
meona i Anny oraz przyjęcia Go do serca.

Szukając sił do codziennego ofiarowania się 
Bogu, pamiętajmy, że On pierwszy sam się nam 
ofiarował. On jest dla nas! I nie dlatego, że je-
steśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że po prostu 
jesteśmy. Już samo nasze istnienie jest dla Boga 
wielką radością. Cieszmy się i my Jego obecno-
ścią, tym, że On jest Bogiem bliskim nam, bez-
granicznie nam oddanym (ofiarowanym).(AZ)

Związane ze świętem przysłowia: 
Na Gromnicę masz zimy połowicę.
Powiadają że Gromnica, już ci zimy połowica, 

ale bywać nie nowina, że dopiero ją zaczyna.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego  
życzymy wszystkim osobom konsekrowanym: zakonnikom, siostrom zakonnym, 

osobom skupionym w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach świeckich,  
dziewicom i wdowom konsekrowanym, pustelnikom,  

aby w bliskości z Jezusem i z ludźmi odnajdowali sens swojego życia i powołania. 
Niech miłość Chrystusa będzie dla nich światłem, rozpraszającym  

wszelkie wątpliwości, zwyciężającym wszelkie obawy  

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
BĘDZIE POŚWIĘCONY PANU Łk 2, 22-40

Dopóki nie mamy relacji z żywym Bogiem  
w Jezusie, jesteśmy jakby w ciemności, niezdolni 
do życia miłością i ofiarą, bo boimy się stracić 
siebie. Kiedy Jezus rzuca światło Ewangelii na 
nasze życie, zaczynamy rozumieć, że miłość kar-
mi się ofiarą, bezinteresownym darem z samego 
siebie dla drugich.

Kim jest dla ciebie Bóg żywy? Czy oddałeś 
Mu to co jest dla ciebie najcenniejsze? Czy przez 
rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do 
podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli 
tak to jakiego?  [www.onjest.pl] 

Kazanie św. Sofroniusza, biskupa: 
Idźmy wszyscy na spotkanie Chrystusa. Z ocho-

czym sercem podążajmy wielbiąc Jego tajemnice. 
Niechaj nikogo nie zabraknie na tym spotkaniu, 
niech każdy niesie zapaloną świecę.

Blask gorejących świec oznacza najpierw Bożą 
chwałę Tego, który przychodzi, przez którego 
wszystko jaśnieje od czasu, kiedy blask światła 
wiecznego rozproszył złe ciemności. Oznacza tak-
że i nade wszystko, że trzeba nam z jasną duszą 
wyjść na spotkanie Chrystusa.

Jak bowiem Bogurodzica, Dziewica niepoka-
lana, niosła w swoich ramionach Światło praw-
dziwe idąc na spotkanie tych, którzy pozostawali  
w mroku śmierci, tak też i my oświeceni jego pro-
mieniami i trzymając w ręku widoczny dla wszyst-
kich płomień, pośpieszajmy naprzeciw Tego, który 
jest prawdziwym Światłem.(…)

Niechaj nikt z nas nie pozostaje z dala od tego 
Światła. Niechaj nikt, kto go otrzymał, nie trwa dłu-
żej w ciemnościach. Idźmy wszyscy jaśniejący, idź-
my razem wszyscy oświeceni i przyjmijmy wraz ze 
starcem Symeonem jasne i wieczne Światło. Wraz 
z nim wychwalajmy i dziękujmy Bogu, Ojcu świa-
tłości, który zesłał prawdziwe Światło, rozproszył 
ciemności i nas wszystkich uczynił jaśniejącymi.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze 
ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przed-
stawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, 
spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czy-
stymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen. (xIJ)

i pokonującym wszystkie trudności,  
a Ten, któremu niepodzielnie poświęcili swe życie, 

 prowadzi ich drogą świętości i radości. 
Jednocześnie dziękujemy za dar modlitwy,  

za posługę często niezauważalną  
oraz za obecność na drogach codzienności.

Słowa wdzięczności kierujemy zwłaszcza do Sióstr 
Orionistek posługujących aktualnie w naszej parafii, 

do siostry Arletty, siostry Ireny  
i siostry Agnieszki oraz do osób konsekrowanych  

pochodzących z naszej wspólnoty. 
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Życie okryte tajemnicą
„Pociągnij nas, mój Panie, a pobiegniemy za Tobą! Woń 

Twojej miłości pociągnie nas tak mocno, że już nic nie zdo-
ła nas od niej odłączyć [por. Pnp 1, 3-4].

Dzisiaj to już się tak porobiło, że ludzie chcą o in-
nych wszystko wiedzieć: co jedzą, jak śpią, gdzie i jak 
odpoczywają, ile zarabiają, itp., itd. Dowiadują się  
o tym z facebooka, instagrama... Bo są tacy wśród nas, 
którzy się tym chwalą codziennie. Tacy współcześni 
ekshibicjoniści. I tak się ludzie „karmią” tymi newsami 
nie wiedząc co jest prawdziwe, a co wymyślone. No cóż, 
żyjemy w takim świecie i chyba już tego nie zmienimy. 

I w tym zwariowanym trochę świecie żyją, pracują, 
modlą się, służą innym osoby, które nazywamy poświęco-
nymi Bogu (konsekrowani: mężczyźni i kobiety). Ten styl 
życia zawsze wzbudzał ciekawość, politowanie, śmiech, wrogość, użalanie 
się, wyrzuty sumienia, przyznawanie się do Kościoła lub jego ostrą kryty-
kę. Jest „coś” w życiu osób poświęconych Bogu (księża, zakonnicy, mnisi),  
że w spotkaniu z nimi rodzą się pytania mądre i głupie, refleksje o życiu  
i śmierci, a nawet o miłości. Są tacy ludzie, którzy chcą „ z kopytami” wejść 
do naszych dusz i zadają zbyt intymne pytania. – Czy siostra była kiedyś 
zakochana? – Czy była to odwzajemniona miłość? – A może nieszczęśli-
wa? Ja nie żartuję. Ludzie naprawdę o to pytają. A jak o nic nie pytają,  
to bardzo obserwują. Im surowsza reguła, im trudniejsze życie zakon-
ne, tym bardziej ludzka ciekawość wzmaga się. W krakowskim Parku 
Bielańskim, na Srebrnej Górze, bracia kameduli mają swój erem. Na 
co dzień jego bramy mogą przekraczać tylko mężczyźni. W określone 
dni roku furta eremu otwarta jest dla wszystkich. Zdarza się, że piel-

grzymi, turyści, przypadkowi goście chcą zobaczyć 
jak wygląda cela eremity. Gdy usłyszą, że do klau-
zury wejść nie można, to niektórzy są rozgoryczeni 
i głośno wyrażają swoje zdziwienie: Jak to nie moż-
na, przecież dzisiaj są dni otwarte dla wszystkich?  
Gdyby mogli, to weszliby wszędzie.

Życie osób poświęconych Bogu ma w sobie tajem-
nicę. A skoro jest ono okryte tajemnicą, zatem nie 
wszystko można wiedzieć, zobaczyć, dotknąć. Każdy 
człowiek ma swoje tajemnice i trzeba je uszanować. 
Czy decydując się na życie w małżeństwie on i ona 
wszystko wiedzieli o sobie? Czy mężczyzna wstępując 
do seminarium wiedział jak się potoczy jego życie? Czy 
siostra zakonna zaczynając nowicjat, wszystko wiedziała  

o życiu zakonnym? Nasze życiowe wybory (małżeństwo, kapłaństwo, ży-
cie zakonne, życie w samotności) są okryte tajemnicą.

I to jest najpiękniejsze. Dlaczego? Bo odkrywamy, jak Bóg prowadzi 
nas przez życie. Każdy dzień życia, wprawdzie poniekąd zaplanowany 
przez nas (wiemy co mamy zrobić, gdzie pójść, co kupić, z kim się spotkać) 
pozostanie pewną tajemnicą w obliczu Boga i Jego Opatrzności.

W takim dniu jak dzisiejszy – 2 lutego, gdy obchodzimy Święto Ofia-
rowania Pana Jezusa, pamiętajmy o tych, którzy oddali swe życie Panu 
Bogu. Niech nic ich nie odłączy od miłości Chrystusowej.

Ps. Ale żeby tak wszystko nie pozostało tajemnicą, to zapraszamy 
chętnych na zakonną kawę do domu sióstr orionistek. Mówię poważnie. 
Nie żartuję :)

s. Arletta Ziółkowska, orionistka

Konsekracja (śluby zakonne)
Członek Kościoła katolickiego może przyjąć na siebie zobowiązanie 

profesji zakonnej i przestrzegania rad ewangelicznych: ubóstwa, czysto-
ści i posłuszeństwa. Nazywane są ewangelicznymi, ponieważ wypływają 
z Ewangelii i pozwalają jak najwierniej naśladować Jezusa. Kościół zalicza 
je do sakramentaliów, czyli przedmiotów lub czynności, którymi Kościół 
posługuje się do osiągnięcia odpowiednich skutków duchowych.

Ubóstwo jest cnotą, która ma pomagać w oderwaniu się od potrzeb 
materialnych i ziemskich dóbr. Nie znaczy to życia w niedostatku czy bie-
dzie, ale we właściwym ukierunkowaniu, na to co niematerialne – Boga 
i wartości.

Czystość pozwala przeżywać swoje dziewictwo w sposób jak najpięk-
niej etycznie. Jest cnotą, która pozwala za pomocą rozumu panować nad 
popędami i instynktami.

Posłuszeństwo jest najtrudniejszym ze ślubów składanych przez oso-
by życia konsekrowanego. Osoba ślubuje posłuszeństwo przełożonym 
wspólnoty, którzy rozstrzygają w jej sprawach.

Pierwszym okresem życia osoby w zakonie jest okres postulatu. 
Następnie jest czas nowicjatu (przynajmniej rok; kończy się pierwszy-
mi ślubami). Są to śluby proste, czasowe, które mogą być odnowione.  
Po ślubach czasowych następują śluby wieczyste, które łączą daną osobę 
ze wspólnotą zakonną i regułą życia.

Śluby nie są sakramentem. Istnieje możliwość zwolnienia z nich.  
W przypadku ślubów wieczystych potrzebna jest zgoda papieża. (AK)

•	 Dziś jeszcze można w sali przy zakrystii zamówić Pismo Święte. 
•	 Dzisiaj o 17.45 w dolnym kościele spotkanie osób jadących w czasie 

ferii na narty do Szczawnicy. Można zgłosić swój udział w wycieczce 
(10-15.02). 

•	 5 lutego przypada 15 rocznica przyjęcia święceń biskupich przez  
JE ks. bpa Kazimierza Gurdę, biskupa siedleckiego. Pamiętajmy w mo-
dlitwach o Pasterzu naszej diecezji. 

W tym tygodniu:
•	 Pierwsza środa miesiąca (5.02) – w sposób szczególny wzywamy po-

mocy św. Józefa w czasie Eucharystii o 18.00 i nowenny – pamiętamy 

Plan Peregrynacji  
Krzyża Krucjaty  
Wyzwolenia Człowieka 
PIĄTEK 7 LUTEGO
18.00  Powitanie Krzyża KWC, 
 uroczyste wprowadzenie Krzyża 
 podczas Mszy Świętej
 Droga Krzyżowa 
SOBOTA 8 LUTEGO
Od 7.30 do 18.00 – osobista adoracja Krzyża w ciszy
17.00 Różaniec pod przewodnictwem 
 Domowego Kościoła
18.00 Msza Święta
 Nabożeństwo Krucjatowe ze złożeniem deklaracji 
 wstąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
21.00 Apel Jasnogórski
NIEDZIELA 9 LUTEGO
Msze Święte jak w każdą niedzielę z homilią wyjaśniającą temat KWC 
– możliwość adoracji Krzyża przez cały dzień i osobistego złożenia de-
klaracji KWC pod Krzyżem
Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą się modlić o wol-
ność naszych braci i sióstr od różnych nałogów. 

W parafii...
o napisaniu intencji do św. Józefa (dziękczynienia i prośby) – karteczki 
wrzucamy do skrzynki na końcu kościoła lub przynosimy do zakrystii

•	 Pierwszy czwartek miesiąca (6.02) – dziękujemy za Eucharystię  
i kapłaństwo – modlimy się za kapłanów i o nowe powołania, a także  
o wytrwanie w łasce kleryków – adoracja Jezusa po Mszy Świętej wie-
czorowej do 21.00

•	 Pierwszy piątek miesiąca (7.02) – w razie potrzeby przyjmujemy  
sakrament pokuty i pojednania – wynagradzamy Jezusowi za grzechy 
własne i innych 
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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 3 lutego 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika 

albo wspomnienie św. Oskara, biskupa
1. czytanie (2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a)  

Dawid ucieka przed Absalomem
Psalm (Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a))  

Powstań, o Panie, ocal moje życie
Ewangelia (Mk 5, 1-20) Uwolnienie opętanego w Gerazie

6.30 1. + Jadwigę (17 r.) i zm. z rodziny – of. rodzina
2. Poza parafią: + Ryszarda Bartnowskiego – of. pracownicy 

Urzędu Pocztowego w Siedlcach
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego

2. + Jacka Kołtuniaka (1 r.) – of. żona z rodziną
3. + Krystynę – of. córka
4. Dziękczynno-błagalna w 9 r. ur. Oskara z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski – of. Karol Zalewski
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Apostolstwa Pomocy Duszom 

Czyśćcowym
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka

2. + Jerzego i zm. z rodz. Kunczyńskich, Zgódków, Umięckich  
i Mieleckich – of. żona

3. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
Spotkanie APDC

Wtorek 4 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3) Śmierć Absaloma
Psalm (Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: 4b))  

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę
Ewangelia (Mk 5, 21-43) Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety
6.30 1. + Eugeniusza (1 r.), Rozalię, Stanisława i Andrzeja – of. Elż-

bieta Łęczycka
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego

2. + Mieczysława Zalewskiego (9 r.), Stanisława i Aleksandrę 
Głuchowskich, Bogusława i Weronikę Zalewskich, Irenę  
– of. Krystyna Zalewska

3. + Zbigniewa Dobrosielskiego (15 r.), Elżbietę – of. rodzina
4. Poza parafią: + Stanisławę, Stanisława, Henryka, Zbigniewa 

– of. Jadwiga z mężem
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka

2. + Stanisława Jakubowskiego (2 r.) i Zofię Suskę (1 r.)  
– of. rodzina

3. + Lucynę (6 r.) i zm. z rodz. Olszewskich – of. córka
Środa 5 lutego 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
1. czytanie (2 Sm 24, 2. 9-17) Pycha Dawida i kara

Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7 (R.: por. 5d))  
Daruj mi, Panie, winę mego grzechu

Ewangelia (Mk 6, 1-6) Jezus lekceważony w Nazarecie
6.30 1. + Józefa i Janinę, Alicję Sokołowskich, Antoniego, Edwarda 

Wiśniewskich, Zofię Kaczmarczyk – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego

2. + Agatę Gomuła (im.) – of. córki Anna i Beata z rodzinami
3. + Jadwigę Wasilewską (3 r.) i zm. z rodziny – of. dzieci
4. + Zm. z rodzin Urbanów i Matuszuków – of. Helena Urban

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)

18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
2. + Zdzisława (11 r.), Elżbietę (39 r.) i zm. z rodz. Stańczuków 

i Lewickich – of. Anna Ługowska
3. W intencjach czcicieli św. Józefa
4. Poza parafią: + Stanisława, Jerzego Sałatów i Tadeusza Ru-

cińskiego
Nowenna do świętego Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek 6 lutego 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW

pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (1 Krl 2, 1-4. 10-12) Śmierć Dawida

Psalm (1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 12b)) 
Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim

Ewangelia (Mk 6, 7-13) Rozesłanie Dwunastu
6.30 1. + Annę i Bronisława Abramowiczów, Mariannę i Wojciecha 

– of. rodzina
2. Poza parafią: + Józefa i Eugenię Piechowicz, Jana, Daniela, 

Jadwigę, Stanisława Werbińskich i zm. z rodziny – of. Wła-
dysław Daniel

7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. + Helenę Izdebską (10 r.), Zygmunta Izdebskiego (21 r.)
3. Błagalna o zdrowie prawnuczki Jadzi i siostry Teresy  

– of. Elżbieta Kaszubska
4. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii  

z prośbą o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania 
kapłańskie zakonne i misyjne – of. Apostolat Złotej Róży

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka

2. + Teresę (7 r.) – of. córka
3. + Antoniego, Bronisławę, Macieja, Józefę, Władysławę, Da-

nutę, z rodz. Trębickich i Izdebskich – of. p. Trębiccy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00

Piątek 7 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ZWYKŁEGO

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Syr 47, 2-11) Pochwała Dawida

Psalm (Ps 18 (17), 31. 47 i 50. 51 (R.: por. 47b)) 
Błogosławiony Bóg mój i Zbawiciel

Ewangelia (Mk 6, 14-29) Śmierć Jana Chrzciciela
6.30 1. + Arkadiusza (28 r.), Stanisławę Krasnodębskich, Jana i Sta-

nisławę Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa Wasilew-
skich – of. p. Zdolińscy

7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. + Mariana, Władysławę i Stanisława, Czesławę, Henryka, Ta-

deusza z rodz. Wakułów i Dmowskich – of. Krystyna Wakuła
3. + Genowefę Zalewską – of. KRK nr 4
4. Dziękczynna w 44 r. ur. Adama z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i jego 
żony – of. rodzice

Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.15 Spowiedź pierwszopiątkowa
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka

2. Zm. polecanych w wypominkach
3. Wynagradzająca NSPJ z racji I piątku miesiąca
4. Poza parafią: O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

dary Ducha Świętego dla całej rodziny
Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – adoracja do 20.00
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Wiesław Wołos, + Jan Kowalczyk 

Sobota 8 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika 

albo wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy
1. czytanie (1 Krl 3, 4-13) Bóg wysłuchuje prośby Salomona

Psalm (Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b))
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich

Ewangelia (Mk 6, 30-34) Jezus lituje się nad tłumem
6.30 1. + Jadwigę Jaroszczyk – of. sąsiedzi z działki

2. + Anielę i Lucjana – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego

2. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
3. + Ludomirę, Stanisława, Edmunda Marciniuk i dziadków  

z obu stron rodziny – of. Bożena Marciniuk
4. + Helenę (10 r.), Stefana i zm. z rodz. Czarnockich i Paproc-

kich – of. rodzina
5. + Jana Księżopolskiego – of. rodzina

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)
18.00 1. + Leokadię (11 r.), Feliksa, Wandę (20 r.), Feliksa zm.  

z rodz. Mikiciuków i Koplejewskich oraz Anielę Szkodzińską  
– of. Wiesława Koplejewska

2. Poza parafią: + Elżbietę Jakubiak – of. rodzina Kuczyńskich
Niedziela 9 lutego 2020 r.

V NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Iz 58, 7-10) Światło dobrych uczynków

Psalm (Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a))
Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, albo: Alleluja

2. czytanie (1 Kor 2, 1-5) Nauczanie Świętego Pawła
Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Anastazję Dziewulską (12 r.), Franciszkę, Stanisława i Jana 

– of. córka
8.30 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego

2. Dziękczynna w 82 r. urodzin Janiny Grabarskiej z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. Beata Zając

10.00 1. + Floriana (8 r.), rodziców z obu stron, Jerzego, Marcina  
i Marka – of. żona

2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Zofii i Kazimierza z prośbą o zdro-
wie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Jó-
zefa dla Jubilatów i ich dzieci Barbary, Jolanty, Mirosława 
z rodzinami

11.30 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
2. Dziękczynna z racji 25 r. ślubu Anny i Dariusza z prośbą  

o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia – of. Jubilaci
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Jana i Mariannę
18.00 1. + Stanisława Skolimowskiego (16 r.), Stanisława Pływacza 

(20 r.), Stanisława Gawinkowskiego (4 r.) i zm. z obu stron 
rodziny, Marię i Wacławę – of. Elżbieta Skolimowska

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•	 Żyją w świecie, ale nie są z tego świata - jak świeccy postrzegają oso-

by konsekrowane.
•	 Konsekrowane wdowieństwo - czym jest i dlaczego coraz więcej ko-

biet wybiera tę drogę życia.
•	 Jak pisać dziś o dobru, aby było atrakcyjne, nośne medialnie?
•	 Co zdecydowało o beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.
•	 O świętach zniesionych w kościele w Polsce.
Zachęcamy do lektury!

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE: 
Pierwsze czwartki miesiąca
Wszystkie pierwsze czwartki miesiąca  
są przypomnieniem Wielkiego Czwartku. 

Przypomnienie – z greckiego anamnesis – oznacza przypominać, czynić 
pamiątkę.

Pan Jezus mówi To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyń-
cie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19-20). Są to słowa Chrystusa z Ostatniej 
Wieczerzy, w których Pan Jezus daje nam wręcz polecenie, aby wspomi-
nać to wydarzenie, wręcz w nim uczestniczyć i razem z Nim wchodzić na 
drogę Męki. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i kapłań-
stwa, to dzień dziękczynienia za największy cud – Eucharystię, za Ko-
ściół i nasze zbawienie. Powinniśmy wielbić Chrystusa poprzez przyjęcie 
Komunii świętej, adorację i trwanie na modlitwie. 

W Eucharystii Chrystus uczynił   – jak pisał św. Jan Paweł II w en-
cyklice Ecclesia de Eucharistia – „dar z samego siebie, z własnej osoby  
w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia”. Eu-
charystia jest  „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.  
W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła” (EE 1).

Nabożeństwa Pierwszego Czwartku, często łączone są z jedną z naj-
piękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy 
– z nabożeństwem godziny świętej. 

Chrystus w trakcie objawiania w 1674 r. Małgorzacie Marii Alacoque 
powiedział: A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnic-
two w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym.  
I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas 
do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać mię-
dzy godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną  
z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gnie-
wu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia 
w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, 
tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej go-
dziny.

Święta siostra Faustyna również odprawiała godzinę świętą. Pisała 
o tym w swoim Dzienniczku: Chociaż jestem chora, postanowiłam dziś 
odprawić jak zwykle godzinę świętą. W tej godzinie ujrzałam Pana Jezusa 
przy słupie biczowanego; w tej strasznej katuszy Jezus modlił się, po chwili 
rzekł do mnie: Mało jest dusz, które rozważają mękę moją z prawdziwym 
uczuciem; najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę 
moją. (Dz. 737)

Sakrament Eucharystii jest nierozerwalnie związany z kapłaństwem. 
To z rąk kapłanów przyjmujemy wszystkie sakramenty, które mają moc 
uzdrawiania i prowadzenia nas najkrótszą drogą do Boga. Bóg przez 
kapłanów „zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi”(Ps 66). Bądźmy 
wdzięczni za naszych kapłanów, módlmy się za nich, za ich wytrwanie  
w dobrym i godnym sprawowaniu świętych obrzędów. Otaczanie ich 
modlitwą jest naszym obowiązkiem, bo dzieło ich wielkie, a trudy co-
dziennej służby Bogu i ludziom ogromne. 

Pierwszy czwartek miesiąca to również czas, kiedy powinniśmy modlić 
się o powołania kapłańskie. Pan Jezus mówił: Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo. 
(Łk 10, 2) Jest to 
dla nas kolejna 
wskazówka, aby 
pamiętać o gor-
liwej modlitwie 
za nowe, święte 
powołania. Oby 
nigdy nam nie za-
brakło kapłanów, 
którzy prowadzą 
nas do zbawienia, 
do zjednoczenia  
z Bogiem. (GŁ-K)
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Razem słuchamy słowa Bożego 
Krąg biblijno-liturgiczny to: poznawanie i rozważanie czytań 
mszalnych z najbliższej niedzieli – przygotowanie  
do niedzielnej Eucharystii, odkrywanie sensu swego życia  
w świetle słowa Bożego, możliwość podzielenia się 
świadectwem wiary i zadawania pytań, wspólna modlitwa. 

Każdy może przyjść na spotkanie, nie trzeba się zapisywać. 
Spotkania odbywają się w każdą środę w sali przy zakrystii  

– początek o 19.00. 
O wartości spotkań biblijno-liturgicznych był przekonany sługa Boży 

ks. Franciszek Blachnicki, który pisał: Krąg biblijny to spotkanie ze słowem 
Bożym, zawartym w Piśmie świętym, jako ze słowem życia, słowem, które 
ma kształtować nasze życie, nasze postawy. Krąg biblijny jest równocześnie 
szkołą modlitwy inspirowanej przez słowo Boże. Na początku spotkania jest 
modlitwa do Ducha Świętego, potem przeczytanie tekstu biblijnego, chwila 
rozważania w ciszy, a potem każdy mówi po kolei, jakie myśli i uczucia po-
wstały w nim pod wpływem usłyszanego słowa Bożego. Co mi dało to słowo 
Boże? Jak je odebrałem? Ciągle stwierdzamy ze zdumieniem, jak olbrzymie 
jest bogactwo wypowiedzi. (F. Blachnicki, „Panie naucz nas modlić się 2”, 
Krościenko 2009, s.13n.) 

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW KRĘGU
Elżbieta: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chry-

stusa” – powiedział św. Hieronim. Uczestnicząc w kręgu biblijnym, po-
znaję Boga, Chrystusa. Odczytuję w tym łaskę, którą obdarzył mnie Pan 
Bóg; staram się żyć zgodnie z wolą Bożą. 

Róża: Słuchanie słowa Bożego i rozważanie otwiera mnie na miłość 
Bożą, pomaga w znoszeniu codziennych trudów, uczy kochać każdego 
człowieka, zbliża mnie do Boga, wyzwala z lęku. Słowo Boże obdarza 
mnie radością, pokojem, wytrwałością, cierpliwością, prowadzi po dro-
gach życia do zbawienia. Jest ono żywe w moim życiu. 

Krystyna: Na spotkaniach kręgu biblijno-liturgicznego rozważamy 
słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Poznawanie tego słowa pozwala 
mi otworzyć się na głos Boży, który przemawia w moim sercu. Otwieram 
się na działanie Ducha Świętego. W konsekwencji moja wiara oparta na 
Jezusie Chrystusie zaczyna dojrzewać. Podczas spotkań naszej grupy 
zapoznajemy się z tekstami niedzielnej liturgii słowa. W czasie słucha-
nia tekstów natchnionych zadaję sobie pytanie: co Bóg mówi do mnie?  
Zastanawiam się czy moje życie jest zgodne z prawdami jakie podaje  
Pismo Święte i teksty liturgiczne? 

Teresa: Spotkanie kręgu biblijnego dla mnie jest przygotowaniem się 
do niedzielnej Eucharystii, a zwłaszcza okazją do zrozumienia słowa Bo-
żego, które ks. Ireneusz bardzo dokładnie tłumaczy. Słowo Boże pokazuje 
mi jak Bóg działa w moim życiu i prowadzi mnie. 

Szczepan:
Droga Siostro i kochany Bracie 
Czy opiekuna Parafii Świętego Józefa czytacie?
Mały zapisek o tym informuje
Spotkanie kręgu biblijno-liturgicznego się dokonuje
Ewangelią ze zbliżającej się niedzieli 
Treścią słów wspólnota się podzieli
Boże, pomnóż w nas miłość nadzieję i wiarę, 
Aby nasze życie chrześcijańskie było w miarę.
Każda rodzina powinna Eucharystię niedzielną przeżywać 
Po to, aby dzieci i młodzież do wiary przyzywać.
Drogi Bracie i Siostro kochana
Czy wiesz jak Eucharystia ma być sprawowana?
Eucharystia to pamiątka Ostatniej Wieczerzy 
Ją bardzo dokładnie przeżyć należy.
Środa godz. 19.00 w sali przy zakrystii 
Uczestnikami mogą być zainteresowani wszyscy. 
Na początku spotkania świecę zapalamy
I pieśnią do Ducha Świętego rozpoczynamy. 
Ksiądz Ireneusz Juśkiewicz bardzo się zaangażował, 
Aby każdy treść Ewangelii dokładnie pojmował.
Psalm, czytania, pieśni, treści są wydrukowane 
I każdemu do rąk podane. 
Chrześcijanin ma dążyć do tego, 
aby koleżankę lub kolegę włączyć do kręgu biblijnego.
Te spotkania biblijne mogą nas przygotować 
Bo możemy się w tej grupie formować. 
Gdy raz już na spotkaniu byłem, 
Trzeba powiedzieć, w kolejnym również uczestniczyłem.

Żyjemy w świecie ciągłego pośpiechu, brakuje nam czasu. Praca za-
wodowa, kariera, budowanie dostatku materialnego, nawiązywanie re-
lacji biznesowych, to wszystko nas pochłania bez reszty, brakuje czasu 
dla najbliższych, dla dzieci, a już zupełnie nie wystarcza czasu dla Boga. 
W rozmowach często się słyszy: „Kiedy mam się modlić? Całodziennym 
bieganiem jestem tak zmęczony, że padam i zasypiam jak kamień!”.  
To prawda, jesteśmy pochłonięci codziennymi zajęciami, ale czy na pew-
no tak powinno być? Czy na pewno nie znajdzie się czas na modlitwę 
nawet w tak pędzącym świecie? 

Wiele osób dojeżdżających do pracy do Warszawy, Mińska Mazowieckie-
go, Halinowa, Sokołowa Podlaskiego i innych miejsc modli się w drodze. Co 
niektórzy czynią tylko znak krzyża, inni mówią pacierz, jeszcze inni odmawia-
ją różaniec, słuchają Pisma Świętego na audiobookach, wykorzystują czas 
podróży, by porozmawiać z Bogiem, oddać Mu wszystko, czego codziennie 
doświadczają. Trud podróży jest wielki, a przecież przez osiem godzin trzeba 
jeszcze pracować, nie ma taryfy ulgowej dla dojeżdżających. Mimo to, wielu 
osobom modlitwa towarzyszy codziennie, w różnych formach. 

Ktoś może powiedzieć: „Tym dojeżdżającym to łatwo, mają czas  
w podróży, ja mam blisko do pracy, blisko do szkoły dzieci, więc jestem 

Modlitwa w drodze 

usprawiedliwiony, nie mam ani czasu, ani okazji do modlitwy” – czy na 
pewno? Święty Łukasz napisał: „Opowiadał im też przypowieść o tym, że 
zawsze powinni się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1), a więc powinniśmy 
modlić się wytrwale i nieustannie. Zawsze. Jak tego dokonać? Odmawiaj-
my np. akty strzeliste, krótkie, treściwe modlitwy które nie wymagają od 
nas zbyt dużo, a sprawiają, że czujemy bliskość Boga. Wzywajmy Ducha 
Świętego, prośmy o cierpliwość w korkach na ulicach, o światłość umysłu 
w pracy, o dobroć serca dla współbraci itd., bo wszystko jest w ręku Boga. 
Tym sposobem, wypełnisz swoje życie modlitwą i Chrystusem! 

A kiedy już dzień nachyli się ku zachodowi i noc nastanie podziękuj 
Panu, że cały dzień Ci towarzyszył, podziękuj za wszystko co masz i po-
proś, byś jutro obudził cię z tym, za co dziś Bogu podziękowałeś. (G Ł-K)
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Na małej wiejskiej parafii ksiądz naprawia 
drewniany płot, wbija gwoździe, wymienia 
sztachety. Zebrała się gromadka dzieci wra-
cających ze szkoły, które przyglądają się pracy 
księdza.
– Co dzieciaczki, chcecie zobaczyć, jak proboszcz 
płot naprawia?
– Nie, tylko chcemy posłuchać, co ksiądz powie, 
jak się młotkiem w palec uderzy.
POŻĄDANIE
Siedmioletni chłopak pyta księdza:
– Czy to jest grzech, gdy ja pożądałem żony 
bliźniego swego?
– Ty? A co robiłeś?
– Chodziłem do naszej sąsiadki, bo ona zrobiła 
lepsze naleśniki niż mama.
DUŻO
Sąsiad pyta drugiego sąsiada:
– Sąsiedzie, nigdy was nie widziałem u spowiedzi.
– Bo ze mną to jest tak: dużo przeklinałem  
i dużo się modliłem, więc to się wyrównuje. Tak-
że dużo piłem i dużo pościłem – to też bilans się 
zamyka. Dużo kradłem, ale też dużo rozdawa-
łem ludziom, więc jestem kwita.
– Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do 
piekła, to też się wyrówna, prawda?
TELEWIZOR
Do kościoła przychodzi mężczyzna, trzymający 
pod pachą telewizor. Pan kościelny do niego:
– A coś ty znowu wymyślił?
– Przyniosłem go do spowiedzi, bo ostatnio 
ciągle kłamie.
JUBILEUSZ
Żona do męża:
– Zbliżają się rekolekcje wielkopostne. Może 
poszedłbyś w końcu do spowiedzi.
– Trochę się boję. Nie byłem już 23 lata.
– To co, będziesz czekał na srebrny jubileusz 
ostatniej spowiedzi i dopiero pójdziesz?
PIERWSZEŃSTWO
Ksiądz pyta na katechezie:
– Jaki jest pierwszy i najważniejszy sakrament?
– Małżeństwo – odpowiada dziewczynka.
– Drogie dzieci: pierwszym sakramentem jest 
Chrzest św.
– A ja słyszałam, jak mama mówiła do mojej star-
szej siostry, że w porządnej rodzinie to najpierw 
małżeństwo, a potem dopiero dzieci i Chrzest. 
(opr. xHD)

Myśli Prymasa Wyszyńskiego
Pijaństwo i alkoholizm obojga lub jed-

nego z rodziców wiąże się z osłabieniem  
i rozpadem podstawowej komórki społecznej, 
jaką jest rodzina. Powoduje to zanik poczucia 
odpowiedzialności w zakresie obowiązków 
opiekuńczych i wychowawczych rodziców, co  
w następstwie rodzi brak przygotowania 
społecznego dzieci i młodzieży oraz fatal-
nie wpływa na stan ich zdrowia. Obniża się 
zwłaszcza poziom kultury religijno-mo-
ralnej i obywatelskiej, pogarsza się zdol-
ność do rzetelnej i twórczej pracy, pogłę-
bia się znieczulica społeczna oraz szerzy 
się nieróbstwo i przekupstwo, bandytyzm  
i złodziejstwo, przestępczość nieletnich i inne 
zjawiska zboczeniowe. Z upadkiem obyczajów 
łączy się jednocześnie wulgaryzacja języka, 
zanik właściwej kultury towarzyskiej, zanik 
umiejętności spędzania wolnego czasu, nie-
poszanowanie niedziel i świąt itp. Już święty 
Paweł z bólem upomniał swoich wiernych, by 
unikali grzechu pijaństwa: „Nie łudźcie się!... pi-
jacy... nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 
6,10). A przecież rodzina katolicka powinna być 
szkołą doskonałości i świętości. Alkoholizm stał 

się podstawowym wrogiem 
rodziny i jej chrześcijańskie-
go ładu życia.

Przeciwko tej fali zła 
trzeba budować koniecznie 
nie tylko zapobiegawcze 
tamy ochronne, ale także 
wzbudzać silny prąd sprze-
ciwu. Trzeba wywoływać 
zdecydowaną wolę życia  
w trzeźwości. Nasz wysi-
łek w tym kierunku trzeba 
wzmóc do tego stopnia, by 
nie dopuścić do rozkładu rodziny, a następnie 
sprawić, żeby trzeźwość stała się trwałą cechą 
naszej osobowości i trwałym składnikiem na-
szych obyczajów.     (Warszawa, dnia 8 grudnia 1979 r.)

Bez alkoholu można się bawić
Do wspaniałej zabawy alkohol nie jest 

potrzebny - przekonać się o tym można  
22 lutego na „XVII Balu Bezalkoholowym” 
w Sali „Orchidea” przy ul. Garwolińskiej  
w Siedlcach.

Zapraszamy Tych, którzy już w poprzednich 
karnawałach bawili się z nami i Tych, którzy 
jeszcze nie wiedzą, że można się wspaniale ba-
wić na trzeźwo. 

Bal rozpocznie się o godz. 19.30. Przy dobrej 
muzyce i prowadzeniu wodzireja będziemy 
mogli udowodnić sobie i tym, którzy tego po-

trzebują, że do zabawy potrzebne jest dobre 
towarzystwo i wspaniała muzyka, a nie alkohol. 
Koszt 135 zł od osoby.
Zapisy: Emilia 509 831 018, Kasia 668 202 389

 Domowy Kościół

ŚWIĘTY BŁAŻEJ (3 II) żył na przełomie III  
i IV w. Pochodził z zamożnej rodziny. Został 
lekarzem. Nie pełnił tego szlachetnego powo-
łania zbyt długo. Swoją pracę zamienił na życie 
pustelnicze. Jego głęboko chrześcijańskie życie 
zostało dostrzeżone przez lokalną wspólnotę 
Kościoła. Złożono mu propozycję objęcia stoli-
cy biskupiej w Sebaście w Armenii, (dziś Sivas 
w Turcji). Jego posługa biskupia zbiegła się  
w czasie z panowaniem cesarza Licyniusza – 
prześladowcy chrześcijan. Św. Błażej był zmu-
szony ukrywać się w grocie górskiej. Jednak 
miejsce to zostało odkryte przez prześladow-
ców. Błażej osadzono w więzieniu. Poddany 
licznym torturom nie ugiął się i pozostał wierny 
Chrystusowi. Ostatecznie został ścięty mieczem.

Żywoty świętego głoszą, że uratował on 
życie chłopcu, któremu ość utkwiła w gardle. 
Stąd zrodził się tradycja błogosławienia gardeł 
w dniu św. Błażeja. Obrzęd ten miał przeróżne 
formy. Święcono jabłka, wino, sól, których spo-
żywanie leczyło choroby gardła lub też chroniło 
przed tymi chorobami. Najpowszechniejszy jest 
jednak zwyczaj święcenia świec. Początkowo 
błogosławiono małe świece zwane błażejkami. 
Osoba pragnąca doświadczyć łaski uzdrowienia 

gardła wdychała dym z palących się świec.
Znany jest również zwyczaj przedstawiony 

również na obrazach z wizerunkiem św. Błażeja, 
przykładania dwóch poświęconych, skrzyżowa-
nych świec do gardła. Obrzęd ten zachował się 
do dzisiaj. Również w naszej parafii 3 lutego – 
w najbliższy poniedziałek po Mszy św. o godzi-
nie 7.00 odbędzie się obrzęd świętego Błażeja.

AGATA ZNACZY DOBRA (5 II) Święta Agata 
zwana Sycylijską należy do grona najbardziej 
czczonych świętych w Kościele. Zginęła na roz-
żarzonych węglach w 251 r. 

Święta Agata poświęciła swoje życie Chry-
stusowi. Powodem licznych cierpień była od-
mowa małżeństwa sycylijskiemu namiestniko-
wi. Przed śmiercią doświadczyła licznych tortur. 
Próbowano ją pozbawić dziewiczej czystości.  
W ohydny sposób okaleczono jej ciało.

Wśród zwyczajów związanych ze świętą 
Agatą rozpowszechnione jest poświęcenie 
pieczywa, soli i wody. Palone kawałki poświę-
conego chleba mają chronić przed pożarem. 
Spożywanie święconej wody i soli ma chronić 
przed zarazami. W dzień św. Agaty poświęco-
nym chlebem i solą karmiono również bydło. Do 
świętej Agaty modlą się matki karmiące. (KZ)


