
Numer 8 (1023) 23 lutego 2020 r. Opłata dowolna

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. 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZY KOCHAM NIEPRZYJACIÓŁ? Mt 5, 38-48

•	 Jezus prawo odwetu zastąpił prawem miłości. 
Poprzez rezygnację z własnych praw w imię 
dobra drugiego człowieka, możemy przyczy-
nić się do jego nawrócenia. Mamy nie stawiać 
oporu złemu, to znaczy nie odpowiadać złem 
na zło. Nie chodzi o bierność i  rezygnację. 
Każdy człowiek ma prawo do obrony siebie, 
a wyrównanie krzywd trzeba zostawić Bogu. 
Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj (Rz 12, 20- 21).

•	 Mamy miłować naszych bliźnich, w tym rów-
nież nieprzyjaciół. Miłość ta ma się przejawiać 
w życzliwości, pragnieniu dobra, modlitwie za 
prześladowców. Kochanie osób nam bliskich 
i czyniących dobro nie jest niczym nadzwy-
czajnym. A my jesteśmy wezwani do kocha-
nia na wzór Boga. Jako Jego dzieci mamy się 
upodabniać do Ojca i kierować się nieustannie 
bezwarunkową i wielkoduszną miłością (cier-
pliwą, łaskawą, która nie zazdrości, nie szuka 
poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza 
się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złego (1 Kor 13,4-7).

•	 Jeżeli nauczymy się przebaczać, czyli ustępo-
wać z udowadniania za wszelką cenę swojej 
racji będziemy nieść pokój. Czy w moim naj-
bliższym otoczeniu są osoby, do których żywię 
żal, urazę? Czy modlę się za nie? Co mogę zro-
bić, aby to zmienić?                         www.onjest.pl 

Wstępna Środa
Tak właśnie nasi pradziadowie 
nazywali Środę Popielcową,  
która rozpoczyna okres  
czterdziestodniowego okresu 
przygotowania  
do Świąt Paschalnych.

 Ten okres to Wielki Post, który trwa do po-
czątku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawo-
wanej w Wielki Czwartek. 

Post czterdziestodniowy został wprowa-
dzony w IV wieku na pamiątkę postu Jezusa 
Chrystusa. Przekazy historyczne podają, iż we 
wcześniejszym okresie w II wieku były zacho-
wywane dwa dni postu bezpośrednio przez 
świętem. W III wieku poszerzono ten okres  
i zachowywano post przez cały tydzień po-
przedzający Święta Wielkanocne. W 334 roku 
św. Atanazy pisze w liście pasterskim już o za-
chowywaniu czterdziestodniowego postu dla 
jak najlepszego przygotowania się do Świąt 
Paschalnych. W 1248 roku papież Innocenty IV 
wyznaczył Wielki Post od Środy Popielcowej. 
W Polsce Wielki Post zachowywano wraz  
z Przedpościem (łącznie 70 dni) jeszcze do XVIII- 
XIX wieku. W niedzielę post nie obowiązywał  
i dotąd nie obowiązuje – każda niedziela ma 
bowiem charakter święta. 

Zwyczaj posypywania głów popiołem w Śro-
dę Popielcową to znak żałoby i pokuty. Obyczaj 
ten w liturgii pojawił się w VIII w., zaś w całym 
Kościele jako obowiązujący wprowadził ten ob-
rzęd w 1091 r. papież Urban II. W tym samym 
okresie ustalono, że popiół do posypywania 
głów wiernych ma pochodzić z palm poświęco-
nych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 
Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązu-

je wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym 
tylko jeden do syta). Wstrzemięźliwość obowią-
zuje wszystkich powyżej 14 roku życia, a prawo 
o poście mają obowiązek zachowywać osoby 
pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Pra-
wo kanoniczne nie nakłada na wiernych obo-
wiązku uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii, 
chociaż nie powinno się z niej rezygnować bez 
ważnej przyczyny.

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem 
pokuty i nawrócenia, Kościół proponuje trzy 
drogi bardzo pomocne w powrocie i przybli-
żaniu się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. 
Liturgia tego okresu jest wyciszona, kolor szat 
liturgiczny fioletowy a przyozdabianie ołtarza 
kwiatami zakazane. Gra na instrumentach jest 
dozwolona dla podtrzymania śpiewu. 

Rozpocznijmy przygotowania duchowe 
do godnego przeżycia Świąt Wielkanocnych 
poprzez uczestnictwo w Eucharystii w Środę 
Popielcową. Niech przyjęcie popiołu na nasze 
głowy będzie znakiem naszej pokory i żalu za 
nieprawości naszych serc i pierwszym znakiem 
podjęcia ćwiczeń duchowych przygotowują-
cych nas do najważniejszych świat dla każdego 
chrześcijanina. (GŁ-K)

„Modlitwa o Polskę - z ziemi podlaskiej” to 
film o losach unitów podlaskich prześladowa-
nych za wiarę. 

Emisja tego filmu odbędzie się na ante-
nie TVP 1 w środę 26 lutego o godz. 23.10. 
Oglądajcie koniecznie, zachęcajcie innych!

Film o cierpieniach  
tysięcy unickich rodzin

Papież Franciszek: Kto słucha Jezusa, kto sta-
ra się za Nim iść, nawet jeśli to kosztuje, staje się 
dzieckiem Bożym i zaczyna naprawdę przypomi-
nać Ojca, który jest w niebie. Stajemy się zdolni 
do rzeczy, o których nigdy nie myśleliśmy, że bę-
dziemy w stanie powiedzieć lub uczynić, i które 
nas wręcz zawstydzają, ale teraz dają nam radość  
i pokój. 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, 
abyśmy stale rozważając Twoją naukę, spełniali 
słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
(xIJ)
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Ferie z Bogiem w Szczawnicy 10-15.02.2020 r.
W poniedziałek 10.02.2020 r. 
grupa 26 dzieci i młodzieży  
z naszej parafii (i nie tylko) 
wyruszyła na Ferie z Bogiem 
do Szczawnicy. 

Opiekę duchową nad nami spra-
wowali ksiądz Ireneusz Juśkiewicz  
i ksiądz Jakub Wyrozębski. Wycho-
wawczyniami w czasie naszego wy-
jazdu był pani Anna Sulej i pani Kata-
rzyna Strzałek. 

Każdego dnia pobytu mieliśmy 
możliwość pojednania z Panem Je-
zusem przez sakrament spowiedzi 
świętej i uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej. Adorowaliśmy też Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie. Śpiewom pieśni religijnych nie było koń-
ca, ponieważ na gitarze z radością grała nam siostra Bożena. W małych 
grupkach czytaliśmy wskazane fragmenty Pisma Świętego, po czym wraz 
z naszym opiekunem rozważaliśmy wspólnie to, co chce powiedzieć do 
nas Jezus. Mogliśmy odkryć bliskość i dobroć Jezusa, mówiąc mu: Dobrze, 
że jesteś, Panie!

Każdego dnia nasi opiekunowie zaplanowali dla nas wyjazdy na sto-
ki narciarskie. Byliśmy na stokach w Szczawnicy (Palenica), w Jaworkach  
i w Kluszkowcach. Narty i snowboard to było coś na co czekaliśmy. Począt-
kujący mogli nauczyć się wszystkiego pod opieką instruktorów, którzy mieli 
na nas oko i nauczyli nas jak korzystać prawidłowo ze sprzętu. Po wielu 
godzinach spędzonych na stokach wracaliśmy do naszego domu rekolek-
cyjno-wypoczynkowego, gdzie czekały na nas ciepłe posiłki przygotowane 
przez Siostry Opatrzności Bożej. W piątek wybraliśmy się na wycieczkę do 
pobliskiego Krościenka nad Dunajcem, by poznać miejsce życia Czcigodnego 
Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło 
Życie. W sobotę 15.02.2020 r. po porannej Mszy Świętej, po spakowaniu 
naszych dużych walizek i posprzątaniu swoich pokoi, udaliśmy się na mo-
dlitwę do pobliskiego kościoła pod wezwaniem Świętego Wojciecha Bisku-
pa i Męczennika. Po czym udaliśmy się do autokaru, by wracać do Siedlec. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu na Ferie 
z Bogiem w Szczawnicy, za dobre serce! (Katarzyna Strzałek)

WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW WYJAZDU:

Na Feriach z Bogiem bardzo podobały mi się stoki, na których zjeżdża-
liśmy na nartach. Podobała mi się atmosfera panująca na wyjeździe. Cie-
kawie spędzałam czas z przyjaciółmi i innymi uczestnikami wyjazdu. Mam 
nadzieję, że za rok znowu odbędzie się taki wyjazd, pełny radości i miłości 
do Boga.  Uczestniczka, lat 13

vvv
Najbardziej podobały m się narty, pokój, wspólne spacery i wyjścia do 

kaplicy. Uczestnik, lat 7

vvv
Na wyjeździe podobała mi się codzienna modlitwa i poranna adoracja 

Jezusa. Wspólne rozmowy i zabawy z koleżankami i kolegami, smakowało 
mi też pyszne jedzenie przygotowane przez Siostry. Nauczyłem się nowych 
pieśni.   Uczestnik, lat 15

vvv
Na feriach w Szczawnicy podobało mi się jeżdżenie na nartach, wspólne 

Msze Święte, czas spędzony na rozmowach z kolegami, odpoczynek i poran-
na modlitwa.  Uczestnik, lat 13 

vvv
Odwiedziliśmy różne stoki narciarskie, była bardzo ładna pogoda. Uczy-

liśmy się śpiewać ładne piosenki.   Uczestniczka 
vvv

Nauczyłem się jeździć na nartach i śpiewać. Uczestnik, lat 12
vvv

Na nartach jestem piąty raz. Na wyjeździe ferie z Bogiem było pyszne je-
dzenie gotowane przez siostry. Codziennie rano była adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, na której rozważaliśmy Pismo Święte.   Uczestnik, lat 14

vvv
Na wyjeździe „Ferie z Bogiem” bar-

dzo spodobała mi się adoracja, na której 
mogliśmy porozmawiać z Bogiem oraz 
poznać bliżej Pismo Święte. Poznałam 
wielu przyjaciół i spędziłam z nimi miło 
czas. Nasi księża głosili ciekawe kazania, 
które codziennie uczyły nas czegoś inne-
go. Natomiast nasi opiekunowie pełnili 
także ważną rolę dla nas. Byli zawsze 
pomocni i w każdej sytuacji, za co dzię-
kujemy im oraz księżom za wspaniałe 
kazania i za wszystko co dla nas zrobili. 
Podsumowując wyjazd był wspaniały 
i pełen radości, napełnionym Duchem 
Świętym.    Uczestniczka, lat 13 
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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 24 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Jk 3, 13-18) Mądrość zstępująca z góry
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a)) 

Nakazy Pana są radością serca
Ewangelia (Mk 9, 14-29) Uzdrowienie opętanego epileptyka

6.30 1. + Mariannę (8 r.), Romana (5 r.) Reduch – of. syn 
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego 

2. + Jerzego Sadokierskiego (8 r.), zm. z rodz. Kupów i Sado-
kierskich – of. żona 

3. + Antoniego Łaszczyk (3 r.) – of. żona
4. + Urszulę Chromińską (ur.)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka 

2. + Krystynę (8 r.), Franciszka Lipińskich, zm. z obu stron ro-
dziny – of. dzieci 

3. + Krzysztofa – of. Krystyna Grabowska 
4. Poza parafią: + Jana, Zofię, Zbigniewa, Stefana, zm. z rodz. 

Chomińskich i Ługowskich 
Wtorek 25 lutego 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Jk 4, 1-10) Warunki dobrej modlitwy
Psalm (Ps 55 (54), 7-9. 10-11. 23 (R.: por. 23a))  

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma
Ewangelia (Mk 9, 30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

6.30 1. + Walerię Sikorską (11 r.) – of. córka 
2. + Janinę Troć – of. siostry z KR nr 1 

7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. + Jana, Helenę, Tadeusza, zm. z rodz. Kościuszków i Sowów 

– of. rodzina 
3. + Aleksandrę Kozioł (10 r.), Zenona, Michała 
4. + Mirosława Brodzika (im.), zm. z rodz. Brodzików i Rosów 

– of. rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka

2. + Bogdana Giernickiego (3 r.) – of. córka Ewa
3. + Iwonę Soszyńską, Grzegorza Oknińskiego – of. rodzina  
4. Poza parafią: + Lucjana Flisa (r.), zm. z rodziny 

Środa 26 lutego 2020 r.
ŚRODA POPIELCOWA (obowiązuje post ścisły)

1. czytanie (Jl 2, 12-18) Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a)) 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
2. czytanie (2 Kor 5, 20 – 6, 3)

Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony
Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18)

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego

2. + Stanisławę Ficek 914 r.), Michała i Andrzeja – of. Danuta 
8.30 1. + Krystynę Ziarek (15 r.), Ryszarda (18 r.), Józefa, Geno-

wefę, Czesława, Tadeusza, Agnieszkę, zm. z rodz. Duków  
– of. Barbara Duk 

10.00 1. + Stanisława, Janinę – of. Barbara Kołodziejczyk 
2. + Jadwigę Selwiak – of. pracownicy i nadzór Drosedu 
3. Poza parafią: + Dariusza, Ryszarda, Wandę, Tomasza, rodzi-

ców obu stron 
16.30 1. + Stanisława (2 r.), zm. z rodz. Nasiłowskich, Sarnowiec, Ka-

lickich, Kobylińskich – of. Hanna Sarnowiec 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka

2. + Kazimierza Orzepowskiego – of. rodzina Malinowskich
Nowenna do świętego Józefa

19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego 
Czwartek 27 lutego 2020 r.

CZWARTEK PO POPIELCU
1. czytanie (Pwt 30, 15-20) Wierność i grzech, życie i śmierć

Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Ewangelia (Łk 9, 22-25) Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa
6.30 1. + Piotra Rostkowskiego – of. Anna Kirchner 
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego

2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla małżonków Agaty  
i Dariusza oraz o szczęśliwe rozwiązanie – of. małżonkowie

3. + Jadwigę, Eugeniusza, Mariana – of. rodzina 
4. O Boże błogosławieństwo dla Danuty Baran z racji imienin 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka

2. + Józefa i Lucjana Terlikowskich, Teresę i Józefa Kaszubow-
skich, Jana Protasiuka – of. rodzina 

3. Dz. bł. w 1 r. ur. Klary i jej siostry Weroniki oraz rodziców  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. Nasiłowska 

4. Poza parafią: Dz. bł. w 6 r. urodzin Laury z prośbą o opiekę 
Matki Bożej, św. Józefa i Aniołów Stróżów – of. Monika Baj 

5. Poza parafią: + Jana Kowalczyka – of. koleżanki i koledzy  
z Policji 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00
Piątek 28 lutego 2020 r.

PIĄTEK PO POPIELCU
1. czytanie (Iz 58, 1-9a) Post należy łączyć z uczynkami miłości

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19 (R.: por. 19b))
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Ewangelia (Mt 9, 14-15) Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć
6.30 1. + Stanisława (35 r.), Juliannę, Kazimierza Jurków – of. córka 
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego

2. + Jana Skupa (2 r.), Józefa Frankowskiego (51 r.) – of. żona 
3. + Juliannę (34 r.), Bolesława Prachnio, siostrę Janinę, Stani-

sława, Władysława, Janusza Kiersztyna – of. rodzina 
4. + Annę (30 r.), Jana Staniszewskich – of. córki 

16.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
17.15 Droga Krzyżowa dla wszystkich w intencji wyzwolenia z nałogów
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka

2. W intencji czcicieli św. Joanny Beretta Molla 
3. + Jana Kowalczyka (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu
Modlitwy za wstawiennictwem św. Joanny Beretta Molla

19.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży 
Sobota 29 lutego 2020 r.

SOBOTA PO POPIELCU
1. czytanie (Iz 58, 9b-14) Obietnica dla sprawiedliwych

Psalm (Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11ab))
Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy

Ewangelia (Łk 5, 27-32) Nie przyszedłem wezwać  
do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

6.30 1. + Ryszarda, zm. rodziców z obu stron rodziny, zm. z rodz. 
Antoniaków i Jakubiaków – of. Janina Jakubiak 

2. + Czesława, Jadwigę, Kazimierę Anusiewiczów – of. synowa 
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Franciszka Czeluścińska
+ Janina Stanisława Troć
+ Beata Jolanta Lipińska
+ Janina Józefa Skiba
+ Krzysztof Akus
+ Wojciech Drabio

7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
3. + Józefa i Feliksę (20 r.) – of. córka 
4. + Ireneusza Andrzejewskiego (1 r.) – of. Zofia Andrzejewska 
5. + Wiktorią Adamczyk – of. KŻR z Kolonii Strzała 
6. + Tomasza Wasilenko (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu 

17.15 Różaniec w intencji osób uzależnionych prowadzony przez człon-
ków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

18.00 1. + Danutę Karwowską (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu 
2. + siostrę Hannę Soszyńską, rodziców – of. siostra i dzieci 

Niedziela 1 marca 2020 r.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7) Stworzenie i grzech pierwszych ludzi
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a)) 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
2. czytanie (Rz 5, 12-19)

Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska
Ewangelia (Mt 4, 1-11) Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

7.00 1. + Irenę, Mariana, zm. z rodziny 
8.30 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką – of. siostra Barbara Ko-

łodziejczyk 
2. + Andrzeja Świątkowskiego (76 r.), Władysława, Aleksandrę 

– of. Danusia 
10.00 1. Dziękczynna w 26 r. urodzin Michała z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę św. Józefa 
2. Dz. bł. w 20 r. ślubu Małgorzaty i Pawła Kopańskich o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
– of. jubilaci 

11.30 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich  
– of. Marianna Roguska 

2. + Helenę (im.), Stanisława, Ireneusza, Zygmunta  
– of. Janina Miazga 

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Józefa, Helenę, Józefa, Wandę, zm. z rodz. Ciozdów i Koza-

ków – of. córka 
18.00 1. + Zofię Filipek (11 r.), Eugeniusza – of. córka 
Gorzkie Żale – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

Z żalem zawiadamiamy,  
że 17 lutego 2020 r. zmarł przeżywszy 64 lata

Śp.  Jan Modrzewski
Msza Św. Żałobna odprawiona zostanie  

w poniedziałek 24 lutego 2020 r. o godz. 11.00. 
w kościele Św. Józefa w Siedlcach, 
po której nastąpi odprowadzenie 

urny z prochami na Cmentarz Janowski.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia. 
Wszystkich ogarniamy modlitwą.  

Dziękujemy Panu Janowi Modrzewskiemu za 20 lat współpracy  
w drukowaniu Opiekuna w Drukarni Nowator. 

Redakcja Opiekuna

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
Kardynał Stefan Wyszyński: ,,To, co najbardziej potrzebne chrześci-

jańskiemu narodowi, to trzeźwość - trzeźwość w myślach, w czynach,  
w codziennym życiu, trzeźwość ducha i trzeźwość ciała.” 

Nauczanie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego towarzyszyć 
będzie obchodom najbliższego Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, 
który potrwa od 23 do 29 lutego. Okolicznościowe materiały zawiera 
vademecum „Apostoł Trzeźwości” – rocznik wydawany przez Zespół KEP 
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. W opracowaniu zwraca 
się uwagę na troskę o to, by dzieci doświadczały szczęścia w trzeźwych 
rodzinach.

Bp Tadeusz Bronakowski podkreślił, że w osobie Prymasa Tysiąclecia, 
który zostanie beatyfikowany 7 czerwca, Polska zyskuje wielkiego orę-
downika w walce z alkoholizmem. Przypomniał, że Prymas wielokrotnie 
cytował przestrogę błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, iż 
„Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”. (www.ekai.pl) 

W naszej parafii w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu zapraszamy 
codziennie na Eucharystię o 18.00. W piątek 28.02 o 17.15 członkowie 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
poprowadzą rozważania Drogi 
Krzyżowej w intencji wyzwole-
nia z nałogów. W sobotę 29.02  
o 17.15 różaniec przed Najświęt-
szym Sakramentem za wszystkich 
zniewolonych. Dzięki Bogu kilka 
nowych osób podjęło modlitwę  
i post od alkoholu w Krucjacie Wy-
zwolenia Człowieka. W to dzieło 
można się włączyć każdego dnia. 
Wypełnioną deklarację KWC (była 
wydrukowana w Opiekunie z 9 lu-
tego br.) można złożyć w zakrystii. 

Eucharystia daje życie:

Liturgia jako siła  
tworząca wspólnotę

Centralnym nurtem duszpasterstwa i życia religijnego w naszych para-
fiach pozostaje działalność związana bezpośrednio z liturgią w jej zasad-
niczych formach przejawu, jakimi są sakramenty oraz święta i okresy roku 
liturgicznego. Wierni zasadniczo mają jeszcze świadomość głównych okre-
sów roku liturgicznego, jak Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielki 
Tydzień i Wielkanoc, przeżywają główne święta kościelne oraz szczególne 
dni i uroczystości liturgiczne jak Popielec, Wielki Piątek, rezurekcja, odpust 
parafialny itp. Niedziela i niedzielna Msza św. wyznaczają jeszcze rytm 
tygodniowy, sakramenty wiążą się z ważnymi, przełomowymi momen-
tami życia. Życie rodzinne oraz jednostkowe koncentruje się wokół takich 
przeżyć jak chrzest, pierwsza Komunia św., spowiedź, bierzmowanie, ślub 
kościelny, namaszczenie chorych, pogrzeb chrześcijański.

Wszystkie te elementy i przeżycia coraz bardziej jednak są spłycane, 
pozbawiane istotnej wewnętrznej treści przez postępujący proces laicy-
zacji wszystkich dziedzin życia. Coraz bardziej stają się one elementami 
marginalnymi, dodatkowymi, zachowywanymi siłą przyzwyczajenia 
i tradycji, z coraz mniejszym osobowym, wewnętrznym zaangażowa-
niem. Liturgia z tymi elementami nie jest już centralną siłą integrującą 
wszystkie przejawy życia, przekazującą całościową wizję sensu życia  
i kształtującą życiowe postawy. Liturgia w naszych parafiach na ogół nie 
jest także przeżywana jako siła tworząca wspólnotę, jako centralna oś 
życia lokalnej społeczności religijnej.

Przywrócenie liturgii tej roli w życiu Kościoła to istota dzieła poso-
borowej odnowy liturgii. Jeszcze daleko nam do tego, aby w takich per-
spektywach widzieć sens odnowy, a jeszcze dalej do podjęcia poważnego 
wysiłku realizacji tak pojętej odnowy.

Czcigodny Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki
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l Środa Popielcowa (26.02) – Msze Święte z homilią i obrzędem 
posypania głów popiołem o godzinach: 7.00, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00. 

l W czwartek 27 lutego mija 33. rocznica śmierci (+1987 r.) Czci-
godnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wszystkich oazowi-
czów zachęcamy do modlitwy przez wstawiennictwo założyciela Ruchu 
Światło-Życie. 

l Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu:
- o 16.30 z udziałem dzieci
- o 17.15 dla wszystkich
- o 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży
l Gorzkie Żale będą sprawowane w niedziele Wielkiego Postu o go-

dzinie 19.00 (po zakończeniu Mszy Świętej o 18.00). 
l W sobotę 29 lutego o godzinie 17.00 w sali przy zakrystii roz-

pocznie się wiosenny cykl katechez dla narzeczonych przed zawarciem 
sakramentu małżeństwa. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. 

l Kandydatów do bierzmowania z obu grup zapraszamy wraz  
z rodzicami na spotkanie w kościele w niedzielę 1 marca o godzinie 
15.45. W czasie spotkania – celebracji odbędzie się obrzęd wręczenia 
młodym Pisma Świętego przez ich rodziców, a nowe osoby włączą się do 
kółek różańcowych modlących się w intencji wiary młodzieży i ich rodzin. 
Po spotkaniu uczestniczymy w Eucharystii o 16.30. 

l Młodzież z parafii zapraszamy do udziału w XI Wielkopostnym Wie-
czorze Młodych, który rozpocznie się w sobotę 7 marca o godz. 20.00 
w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem. Wyjazd z naszego 
parkingu będzie o 18.00; zbiórka 17.45; koszt ok. 20 zł. Zapraszają księża 
Kamil i Ireneusz, który kiedyś byli wikariuszami w Miętnem. Zapisy do  
ks. Ireneusza w zakrystii lub pod nr tel. 500 636 490. Osoby niepełnolet-
nie przekazują zgodę rodziców na wyjazd. 

l Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy
Marzec: Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii 

i wzrastał w jedności.
l  Ofiary na kościół parafialny w ostatnim czasie:  

z ul. Bema – 300 zł; z Strzały, ul. Kolonijna – 100 zł; bezimienna – 100 zł  

Siedlecki Klub Ojca zaprasza 

W parafii...

„TATO&CÓRKA – NOWE SPOJRZENIE”. Warsztaty odbędą się  
29 lutego 2020 r.  w „BIESIADNYM SIOLE” w Przyworach koło  
Domanic, nr 171. 

Bardzo zachęcamy wszystkich Ojców, którzy mają córki w wieku 13+ 
do udziału w tym wyjątkowym warsztacie.

Panowie, jestem ojcem trzech córek i z każdą uczestniczyłem w tym 
warsztacie i wiem na co Was zapraszam. Kiedy córka wchodzi w wiek 
nastoletni, to nasze relacje stają się co raz trudniejsze i nie jest to łatwe 
i przyjemne dla obydwu stron, z góry gratuluję temu Tatusiowi, który 
nie ma żadnych problemów. Dla mnie ojca córek takim ważnym sygna-
łem była informacja, którą często słyszałem, czy to na spotkaniach Tato.
Netowych, rekolekcjach lub innych konferencjach, że jeżeli przegapię ten 
ważny moment wchodzenia córki w dorosłość i nie będzie miała oparcia 
we mnie, to zrobi to za mnie inny mężczyzna. Dałby Bóg, aby był to ten 
właściwy, ale tu przypomina mi się scena z filmu „Odważni”, kiedy to do 
nastoletniej córki jednego z bohaterów Naitena Heisa zaczyna przycho-
dzić jej kolega.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. 
Więcej szczegółów znajdziecie pod linkiem: https://tato.net/wydarze-

nia/siedlce-2/
Zaproszenie na warsztaty również pod linkiem:
www.youtube.com/watch?v=BV55fSFCHOA

Jerzy Dmowski, Klub Ojca Siedlce

Rok przestępny
Jest to rok kalendarzowy, który liczy 366 dni,  
a nie tak jak nieprzestępny 365 dni. 

Związane jest to z dopasowaniem roku kalendarzowego do roku 
zwrotnikowego. Występuje tylko w kalendarzach opartych na obiegu 
Ziemi dookoła Słońca lub o rachubie kombinowanej (Słońce i Księżyc).

W obowiązującym w Polsce kalendarzu gregoriańskim (wprowadzony 
przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku bullą Inter gravissimas) jeden 
dzień więcej, który przypada na rok przestępny występuje w miesiącu 
lutym, który zamiast 28 dni ma ich 29.

Ciekawostką jest fakt, że w kalendarzu liturgicznym (przed reformą 
soborową) dodatkowym dniem nie był 29 lutego, ale dzień dodany mię-
dzy 23 a 24. Praktyka ta pochodzi już od czasów Juliusza Cezara, gdzie 
w roku przestępnym występował dwukrotnie dzień 24 lutego (łac. bis-
sextilis).

Pierwszy raz lata przestępne zo-
stały wprowadzono w Egipcie około 
238 r. p.n.e. Jednak dopiero Juliusz 
Cezar w 45 r. p.n.e. dekretem wpro-
wadził lata przestępne w całym Rzy-
mie (tzw. kalendarz juliański). Luty 
będąc najkrótszym, a zarazem ów-
cześnie ostatnim miesiącem w roku, 
otrzymał dodatkowy dzień. Błędy 
powstałe w kalendarzu juliańskim 
zostały skorygowane przez papieża 
Grzegorza XIII. Według zmian rokiem 
przestępnym jest rok, który jest podzielny przez 4 i niepodzielny przez 
100 lub jest podzielny przez 400.

Kalendarz gregoriański najszybciej został wprowadzony przez kraje 
katolickie, niektóre protestanckie kraje przyjęły go dopiero w połowie 
XVIII wieku, Rosja na początku XX wieku. Kalendarza juliańskiego używa 
się jeszcze w prawosławiu i astronomii jako jednostki czasu. (AK)

Warsztaty dla ojców

 Film Najświętsze Serce
Od 28 lutego w kinach 
można oglądać piękny 
film o kulcie Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. 

Film Najświętsze Serce rozpo-
czyna się historią objawień, jakich 
doświadczyła św. Małgorzata Maria 
Alacoque, i dwunastoma obietni-
cami złożonymi przez Pana Jezusa 
tym, którzy czcić będą Jego Serce. 
Kult Najświętszego Serca Pana Je-
zusa ma w Polsce, a szczególnie 
w polskich rodzinach, piękną tra-
dycję. Nasza Ojczyzna została też 
oddana Sercu Jezusowemu 100 lat 
temu, gdy bolszewicy stali u bram 
Warszawy. Gorąco zachęcamy,  
by wybrać się do kina.

Bóg zapłać!

CZEKAMY NA CIEBIE... :
Wielki Post to szczególny czas...

Mamy zatem propozycję dla CIEBIE :) ...jeśli chcesz... :)
Wielkopostny Weekend Dla Dziewcząt 28.02-1.03 2020 r. 
u  sióstr Orionistek w Zalesiu Górnym koło Warszawy.
Zgłoszenia do 23.02.2020 r. przyjmują:
Siostra Bożena 605 599 928
Siostra Anuncjata 604 626 020
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BOCIAN DO BOCIANA

WZORY ŚWIĘTOŚCI

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1700 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. 

– Jeszcze tysiąc kilometrów i będziemy w Polsce.
STAROŚĆ
Rozmawiają dwaj starsi panowie:
– Zobacz, młodzi mają walentynki, swój dzień 
zakochanych, a my?
– My też mamy dzień seniora.
– Tak, ale trzeba mu nadać nową jakość, nowe hasło.
– Jakie na przykład?
– Ot choćby: „Starość ma te same apetyty, co 
młodość, tylko nie te same zęby” (Za Magdaleną 
Samozwaniec).
KORONAWIRUS
– Wszyscy zawsze narzekali, że Chińczycy robią 
same podróbki, a teraz jak puścili coś autorskie-
go, to cały świat panikuje ze strachu!
NIESZCZĘŚCIE
Kościelny oprowadza zwiedzających po strychu 
i wieży kościoła.
– A to jest dzwon, który ma ponad 500 lat. 
Dzwonimy nim tylko wtedy, gdy w mieście po-
jawi się pożar, biskup lub inne nieszczęście…
MINUS
W zimowy wieczór przed bankomatem stały 
dwie koleżanki:
– Musi być bardzo zimno. Zobacz, nawet banko-
mat pokazuje moje konto na minusie!
MUZYK
Syn do ojca:
– Wiesz tato, jak dorosnę, to zostanę muzykiem.
– Synu, albo jedno, albo drugie.
GNIEW
Młodszy brat pyta starszego:
– Powiedz mi, co to jest gniew?
– Gniew to taki stan, w którym język pracuje 
szybciej niż mózg.
WYNALAZKI
 – Wynaleziono już kawę bez kofeiny, piwo bez 
alkoholu, papierosy bez nikotyny, a o życiu bez 
stresu ani widu, ani słychu! (opr. xHD)

Publikacja wydana przez Wydawnictwo 
UNITAS „Z Drozdem i Zbirkiem przez Siedlce: 
mały przewodnik z planem miasta 2017/2018” 
zajęła ex aequo III miejsce w 28. Ogólnopolskim 
Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej,  
w kategorii: PRZEWODNIKI. 15 lutego w Pozna-
niu odbyła się gala wręczenia wyróżnień.

Nagrodę podczas Targów Tour Salon ‚2020 na 
obiektach Międzynarodowych Targów Poznań-
skich, odebrali: autor przewodnika ks. Henryk 
Drozd oraz dyrektor siedleckiego Wydawnictwa 
UNITAS ks. Andrzej Sochal.

„Z Drozdem i Zbirkiem przez Siedlce: mały 
przewodnik z planem miasta 2017/2018”, au-
tor:  Henryk Drozd, il. Mirosław Andrzejewski, 
Unitas Wydawnictwo, Siedlce 2017/2018. Prze-
wodnik ma 178 stron i format 11x20 cm pasu-
jący do prawie każdej kieszeni i torebki. Składa 
się z dziewięciu rozdziałów, zawierających pro-
pozycje dziewięciu turystycznych tras zwiedza-
nia Siedlec, przy których znajduje się ponad 70 
zabytków lub ciekawych miejsc. Zwiedzanym 
miejscom towarzyszą „fiszki” z okazjonalnymi 
dowcipami, lub rysunki Mistrza Humoru Mi-
rosława Andrzejewskiego. Okazją do wydania 
publikacji była 470. rocznica założenia Miasta 
Siedlce i 200. rocznica powstania Diecezji Sie-
dleckiej. Książeczka zawiera także bibliografię 

Nagroda dla przewodnika
i krótką notkę o autorach 
pr z ygotowaną pr zez  
p. Zofię Sidorczuk-An-
drzejewską. Recenzen-
tem Przewodnika jest  
p. dr Rafał Dmowski z UPH 
w Siedlcach, zaś korektę 
i konsultacje wzięli na 
siebie p. Agnieszka An-
drzejewska, ks. Bernard Błoński, p. Jerzy Jacek 
Myszkowski i p. Zofia Sidorczuk-Andrzejewska.

W uzasadnieniu przyznania wyróżnie-
nia napisano: „Znakomita znajomość Siedlec  
i duże poczucie humoru autorów zachęca do 
krajoznawczych spacerów po tym ciekawym 
mieście”. (www.podlasie24.pl)

Serdecznie gratulujemy ks. Henrykowi!

ŚW. POLIKARP (23 II) Należy do tzw. Ojców 
Apostolskich. Żył w czasach apostolskich. W swo-
ich naukach przekazał treści pochodzące bezpo-
średnio od Apostołów. Polikarp był uczniem św. 
Jana Ewangelisty. Wspominają o tym św. Irene-
usz i św. Hieronim oraz Tertulian. Dwaj ostatni 
piszą, że Polikarp był namaszczonym przez św. 
Jana biskupem Smyrny (dzisiaj to Izmir).

Znany jest list Ignacego z Antiochii do Po-
likarpa. Podobnie jak w innych świadectwach  
w liście Polikarp jest wychwalany jako niezłom-
ny w wierze, dobry i mężny pasterz.

O pozycji biskupa Polikarpa świadczą jego 
dysputy z ówczesnym papieżem Anicetem na 
temat daty obchodzenia Wielkanocy.

Św. Polikarp zginął śmiercią męczeńską do-
żywając blisko 90 lat. Został oskarżony o lekce-
ważenie pogańskich zwyczajów i kultów.

Na oskarżenia św. Polikarp tak odpowiadał 
rzymskiemu namiestnikowi Stacjuszowi Kodra-
tosie: „Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystuso-
wi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym 
mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?”

Polikarpa próbowano spalić żywcem. Jednak 
ogień nie skrzywdził Polikarpa. Śmierć poniósł 
od pchnięcia puginałem.

ŚW. PAULA MONTAL (26 II) Żyła na prze-
łomie XVIII i XIX w. Urodziła się i wychowała  
w katolickiej rodzinie niedaleko Barcelony.  
W wieku 10 lat straciła ojca. Z tego powodu 
musiała podjąć pracę, by pomóc w utrzymaniu 
rodziny. Pracowała jako hafciarka. 

Zajmowała się również katechizowaniem 
dzieci i młodzieży. Praca przy parafii zaowoco-
wały powołaniem. Św. Paula poświęciła swoje 
życie formacji intelektualnej i chrześcijańskiej 
dziewcząt. W 1829 r. założyła pierwszą szkołę 

dla dziewcząt. Po Figueras przeszedł czas na ko-
lejne miasta. Szkoły powstały m. in. w Arenys 
de Mar, Sabadell, Igualada, Vendrell. Wszystkie 
szkoły cechowała rodzinna atmosfera, inten-
sywna praca edukacyjna, głęboką modlitwa  
i formacja duchowa uczennic.

W 1847 r. św. Paula Montal założyła zgro-
madzenie Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych. 
Obecnie siostry pijarki pracują w 21 krajach,  
a od 1990 roku również w Polsce.

ŚW. GABRIEL OD MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
(27 II) Franciszek Possenti, syn gubernatora Asy-
żu i okolic z ramienia Stolicy Apostolskiej. Urodził 
się 1838 r. Gdy miał 4 lata zmarła jego matka. 

Wykształcenie zdobywał najpierw u Braci 
Szkół Chrześcijańskich, a w wieku 12 lat uczęsz-
czał do kolegium jezuitów. Był jednym z najlep-
szych uczniów. Przesadnie troszczył się o swój 
wygląd. Uczestniczył w imprezach artystycz-
nych. Lubił grać w karty i tańczyć i polować. 

W 1856 r. zostawił swobodny tryb życia za 
bramą furty klasztornej pasjonistów w Morovel-
le. Pokonując sprzeciw ojca, wstąpił do jednego  
z najsurowszych zakonów przyjmując imię Gabriel.

Jego umiłowanie nabożeństwa do Męki 
Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej znalazło wyraz 
w zachowanych zapiskach. Dla pocieszenia 
Serca Bożego i Jego Matki był gotów ponieść 
największe umartwienia, a nawet męki.

Nie doczekał święceń kapłańskich. Zmarł na 
gruźlicę w wieku 24 lat. Jest patronem studen-
tów, Akcji Katolickiej i księży. (KZ)

Ks. Jan Twardowski: 
O Gabrielu bledziutki,
z bolesnym w ręku obrazkiem;
jesteś mi cały - gdy kocham -
Szczęśliwym wynalazkiem.


