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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. 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ZWYCIĘSTWO DZIĘKI JEZUSOWI Mt 4, 1-11
Szatan – diabeł, kusiciel to wróg Boga  

i zabójca człowieka (J 8, 44). Przez swoją dzia-
łalność odwodzi ludzi od posłuszeństwa woli 
Ojca, a przez to sprowadza na nich śmierć. Sza-
tan jest bardzo przebiegły w swoim działaniu. 
Ale Jezus jest silniejszy. Jest Panem, na którego 
imię zgina się każde kolano istot niebieskich 
i ziemskich i  podziemnych (Flp 2, 10). Kiedy 
ostatnio byłem doświadczany przez złego du-
cha? Czy pamiętam w jaki sposób Bóg przycho-
dził mi wtedy z pomocą?

Z prób wychodzi się zwycięsko, gdy wypeł-
nia się wolę Boga i ufa Mu. Jezus wychodząc na 
pustynię, był również poddawany próbie. Szatan 
kusił Jezusa, obiecując łatwe i szybkie zaspokoje-
nie potrzeb ciała, wystawieniem na próbę Boga 
i próbą wzbudzenia chęci posiadania, chęci wła-
dzy. Nam również szatan proponuje ekonomiczne 
cuda, spektakularne sukcesy i władzę. Jezus poko-
nał szatana działając we wspólnocie z Ojcem i Du-
chem. Odpowiedzi na pokusy znajdował w Słowie 
Bożym. Robił to w sposób stanowczy i bezkom-
promisowy, bo wejście w dialog ze złem jest po-
czątkiem przegranej. Szatan jest inteligentniejszy 
od nas, doskonale zna nasze słabości i wiedzę tę 
bezwzględnie wykorzystuje. Jaką bronią walczę  
z szatanem? Czy w  podejmowanych decyzjach 
kieruję się Słowem Bożym? [www.onjest.pl]

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2020 
„W imię Chrystusa prosimy: 
pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)

Drodzy bracia i siostry!
Również w tym roku Pan daje nam czas 

sprzyjający przygotowaniu się do świętowa-
nia z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona 
niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim oso-
bistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musi-
my stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem 
wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile 
dajemy się wciągnąć jej dynamizmem ducho-
wym i przystajemy na nią, dając odpowiedź 
wolną i szczodrą.

1. Tajemnica paschalna, podstawa na-
wrócenia

Radość chrześcijanina wypływa ze słucha-
nia i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona 
Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, 
tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam 
relację pełną szczerego i owocnego dialogu” 
(adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy 
w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego 
nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas 
samych, podczas gdy w rzeczywistości pocho-
dzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać 

życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast 
słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” 
(por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie  
w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już 
na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dra-
matycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkie-
go osobistego i zbiorowego.

Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 
chciałbym przekazać każdemu chrześcijani-
nowi to, co już napisałem ludziom młodym  
w adhortacji apostolskiej  Christus vivit: 
„Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowa-
nego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze 
na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grze-
chy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które 
cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. 
Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak 
wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić.  
W ten sposób możesz się nieustannie odra-
dzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie 
jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu 
na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna 
i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą 
ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ

Św. Augustyn: Chrystus przemienił nas w sie-
bie wówczas, gdy pozwoli się kusić szatanowi. 
Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus 
Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus 
był kuszony przez diabła! W Chrystusie bowiem ty 
byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało, 
a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie 
wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie; 
od ciebie przyjął na siebie zniewagi, a tobie dał za-
szczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał 
swoje zwycięstwo. Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni,  
to i w Nim przezwyciężamy diabła.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, 
abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne 
postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa  
i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Święty Kazimierz Królewicz (4 III)
Był wnukiem Władysława Jagiełły. Uro-

dził się na Wawelu w 1458 r. Był drugim z 13 
dzieci Kazimierza IV Jagiellończyka. Jego ojca 
nazywano najpobożniejszym władcą, a matkę 
Elżbietę Rakuszankę z Habsburgów uważano 
za świętą osobę. Królewicz Kazimierz pobierał 
nauki od najznamienitszego polskiego dziejopi-
sarza Jana Długosza. 

Św. Kazimierz odznaczał się wybitnym in-
telektem. W wieku 13 lat otrzymał propozycje 
objęcia tronu węgierskiego. Gdy miał 18 lat 
zabrał głos podczas sejmu w Malborku. Litew-
scy magnaci prosili wówczas króla, aby uczynił 
Kazimierza swym zastępcą na Litwie. Król od-
mówił, a w 1481 r. ustanowił św. Kazimierza 
wielkorządcą Korony. Przez dwa lata królewicz 
dał się poznać jako mądry i sprawny zarządca. 
Nie pozostawał obojętny na biedę ludzką. 

Św. Kazimierz zdawał sobie sprawę, że jest 
przygotowywany do objęcia tronu po swoim 
ojcu. Mówił: Na to królestwo nie jestem łakomy 
ani sposobny, bo na insze mnie Pan Bóg stwo-
rzył, które nam Jezus męką swą zgotował. Jest co 
z samym sobą czynić i nad sobą i złymi swymi 
skłonnościami panem być. Rządzenie królestwem 
wielkiej mądrości potrzebuje i ciężki przed Bo-
giem z tego rządzenia rachunek. 

Św. Kazimierz królewicz zmarł w wieku 26 lat, 
w marcu 1484 r. chory na gruźlicę. Pochowano 
go w Wilnie. Kult świętego królewicza rozwinął 
się zaraz po jego śmierci. Św. Kazimierz króle-
wicz jest znany i czczony nie tylko w Polsce i na 
Litwie ale również we Włoszech, w Niemczech, 
Belgii, we Francji. Św. Kazimierz jest głównym 
patronem Litwy, za patrona obrali sobie go 
również Kawalerowie Maltańscy. (KZ)

Św. Kazimierz królewicz jest również patronem  
Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy ordynariusza naszej diecezji.  

Z okazji zbliżającego się święta życzymy Księdzu Biskupowi wielu łask Bożych,  
niech dobry Bóg pomnaża wszelkie dobro płynące z posługi kapłańskiej i biskupiej.  

Polecamy naszego Księdza Biskupa nieustannej opiece  
Matki Najświętszej i wstawiennictwu Świętego Patrona.
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Obraz „Kuszenie Pana Jezusa na pustyni” 
w kaplicy Chrystusa Sługi w Krościenku nad Dunajcem

Z Jezusem na naszej pustyni
40 dni Jezusa na pustyni jest nawiązaniem do 40 lat wędrówki Izraeli-

tów przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Jezus przeżywa na sobie historię 
swego narodu. Doświadcza tych samych pokus z jakimi zmagali się Jego 
przodkowie według ciała w czasach Mojżesza.

Duch Święty wyprowadza nas na pustynię, byśmy każdego dnia po-
dejmowali walkę duchową podobną do tej, jaką stoczył Jezus na Pustyni 
Judzkiej. „Jezus poszcząc przez 40 dni na pustyni, własnym przykładem 
uświęcił okres pokuty. On zniweczył wszystkie podstępy szatana i nauczył 
nas zwyciężać pokusy do grzechu, abyśmy z czystym sercem obchodzili 
święta wielkonocne i w końcu doszli do Paschy wieczystej” (Prefacja na 
1. Niedzielę Wielkiego Postu).

POKUSY
Pustynia jest miejscem kuszenia. Jezus był kuszony przez szatana. 

Celem kuszenia było odrzucenie przez Jezusa woli Ojca, odrzucenie 
pierwszeństwa Boga w Jego ziemskim życiu i misji jaką miał podjąć jako 
namaszczony Duchem Świętym Mesjasz. My również jesteśmy kuszeni, 
abyśmy wśród wielu ważnych spraw naszego życia odsunęli Boga na bok, 
na drugi plan. Jesteśmy kuszeni, by uznać samych siebie, własne potrze-
by i chwilowe pragnienia za ważniejsze od relacji z Bogiem. Jesteśmy 
kuszeni, by się nie modlić, nie słuchać słowa Bożego, nie uczestniczyć  
w Eucharystii, nie spowiadać się. Jesteśmy kuszeni, by nie kochać swych 
braci i sióstr, by szukać własnego szczęścia bez myślenia o szczęściu tych, 
którzy są obok. Trzeba te pokusy dostrzegać.

NAWRÓCENIE
W zmaganiu się ze złem nie jesteśmy sami. Jest z nami Jezus Chrystus. 

Spotykamy go na naszej pustyni, podczas walki z pokusami. W Wielkim 
Poście w Nieszporach Kościół modli się w hymnie: „Dałeś nam przykład,  
o Jezu, czterdziestu dni umartwienia. Aby w nas ducha odnowić wyma-
gasz postu i skruchy.” Mamy do dyspozycji lekarstwo postu i skruchy.

Post – doświadczenie braku, rezygnacji z czegoś i uwolnienia od 
trucizny zła jest środkiem, który pomaga wyjść z niewoli własnego „ja”, 
orężem do walki ze złym duchem.

Skrucha wynika z uznania 
prawdy o sobie. W Środę Po-
pielcową przyjmowaliśmy na 
nasze głowy popiół. Uświada-
mialiśmy sobie, że jesteśmy 
prochem, ale prochem uko-
chanym przez Boga. Za ten 
proch, za każdego z nas umarł 
Boży Syn.

Wielki Post jest więc drogą 
odkrywania prawdy o sobie  
i drogą nawrócenia, którego 
Bóg dokonuje w nas, gdy już 
uda Mu się wyprowadzić nas 
na pustynię. Nawrócenie jest 
łaską, darem Boga. Nikt z nas nie nawróci się sam, o własnych siłach.  
W swej słabości możemy i powinniśmy często prosić: „Nawróć mnie, Pa-
nie, a nawrócę się do Ciebie”.

Nawrócić się to zmienić swój sposób myślenia, zacząć patrzeć na wła-
sne życie oczyma Boga; pozwolić, by Bóg pokierował moim życiem, za-
cząć w końcu Go słuchać. Przejąć się tym, że „Bóg mnie wybawił i wezwał 
świętym powołaniem” (por. 2 Tm 1, 9).

DAR WIELKIEGO POSTU
Otrzymuję dar 40 dni wielkopostnego przygotowania na spotkanie 

ze Zmartwychwstałym. Przede mną czas próby i zmagania, ale także 
doświadczenia szczególnej bliskości Boga. Jest to – jak mogłem usły-
szeć w Środę Popielcową w czytaniu z 2 Listu św. Pawła do Koryntian 
– „czas pomyślny, czas upragniony, dzień zbawienia”. W tym okresie 
jestem szczególnie zaproszony, by w Jezusie, w tajemnicy Jego Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania, odnaleźć sens mojego życia. Jeśli przyjmę 
to zaproszenie, Wielki Post nie będzie dla mnie uciążliwym, przykrym 
obowiązkiem.                                                 

  KS. IRENEUSZ JUŚKIEWICZ

Kim jest diabeł i jak działa?
Obecnie wiele autorytetów twierdzi, że „diabeł jest rzeczywistością 

symboliczną”. Spór o jego istnienie trwa zresztą od dawien dawna. „Naj-
celniejszym z  forteli diabła jest dowieść wam, że diabeł nie istnieje”  
– napisał dziewiętnastowieczny poeta Charles Pierre Baudelaire. Jest to 
jedna z manipulacji złego ducha: jego radością i jego zwycięstwem jest, 
gdy ludzie w niego nie wierzą, gdy się nim nie przejmują. Wtedy może 
on swobodniej działać, łatwiej może mącić w naszych umysłach, podpo-
wiadać swoje pomysły i rozwiązania.

Tymczasem jak wynika z badań CBOS, ponad 80 proc. Polaków wierzy 
w Boga, ale odsetek przekonanych o istnieniu piekła jest prawie trzy razy 
mniejszy. Niewiara w istnienie szatana – władcy pokus – stała się wręcz 
powszechna. To któż kusił Jezusa na pustyni i kogo Syn Boży pokonał po-
przez swą męczeńską śmierć?

Leszek Kołakowski w Rozmowach z diabłem pisze, iż „trzy są rodzaje 
operacji diabelskich na człowieku: kuszenie, obsesja i opętanie; z pierw-
szym demon na wszystkich ludzi nastaje, drugą tylko w niektórych godzi, 
trzecia wreszcie rzadko mu się udaje, ale też męka to i groza straszliwa”.

O realności walki ze złym mówią nam doświadczenia wielu świętych. 
Najbardziej znane przypadki to zmagania m.in. św. Jana Marii Vianneya 
czy Ojca Pio. Ksiądz Vianney, proboszcz małej parafii Ars był przez trzy-
dzieści pięć lat nękany nocami przez szatana, który tym sposobem chciał 
uczynić go niezdolnym do posługi.

I nawet dzisiaj, w wydawałoby się poznanym, naszpikowanym no-
woczesnymi technologiami świecie, istnieją rzeczy i zjawiska, których 
nie da się wyjaśnić w racjonalny sposób. Mowa tu o nawiedzaniu, któ-
rym diabeł pośrednio dokucza człowiekowi z pomocą różnych rzeczy,  

np. drzwi i okien, które się same otwierają i zamykają, sprzętu RTV, który 
sam się włącza i wyłącza. Dręczeniem natomiast diabeł przeszkadza czło-
wiekowi bezpośrednio, wewnętrznie (tzw. obsesja diabelska). Dręczona 
osoba może się czuć nieustannie nękana m.in.: dziwnym pragnieniem 
odebrania życia sobie czy pogardliwym myśleniem o Stwórcy i Jego stwo-
rzeniach.

Każdorazowo w przypadku podejrzenia ingerencji demonicznych, 
właściwym do rozpoznania zakresu działania złego ducha jest ksiądz 
egzorcysta. Diabeł jest istotą niezwykle inteligentną i w walce z nim po-
trzebujemy pomocy kapłana, mającego specjalne uprawnienia do spra-
wowania egzorcyzmów.

Współczesny człowiek nie powinien zapominać, iż wokół niego istnie-
je świat duchów, który ma wpływ na jego życie. Niemniej im człowiek 
bardziej wierzy, tym mniej zaczyna się dziwić temu, co go spotyka i wy-
kracza poza to, co empiryczne. (BW)

Prymas kardynał  
Stefan Wyszyński:

„Człowiek zostawi na ziemi wszystko: urzędy i god-
ności, biura i gigantyczne fabryki, olbrzymie miasta  
i nowoczesne mieszkania, a zabierze tylko jedno – na-
wet nie wiarę, bo ona się skończy, gdy ujrzymy Boga 
twarzą w twarz, i nie nadzieję, którą żyjemy dzisiaj, 
lecz – miłość. Tylko ona jedna nie ustaje.” 
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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 2 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Kpł 19, 1-2. 11-18) Prawo świętości
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c))

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Ewangelia (Mt 25, 31-46)

Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości
6.30 1. + Mariannę (2 r.), Teresę (6 r.), Jana, Alfreda – of. rodzina 

Świętońskich
7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką – of. siostra Barbara Ko-

łodziejczyk
2. + Tadeusza Bareję (1 r.) – of. rodzina
3. + Helenę (im.), Jolantę Szpryngier – of. rodzina
4. + Marię Radzikowską (39 r.), ojca Lucjana, brata Lucjana, 

Mirosława, Czesława, Marcina, Marię, Annę – of. Strzalińska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym

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

2. + Cecylię Piątek – of. Marta Borkowska
3. + za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
4. Poza parafią: + Janinę Więckiewicz (20 r.) – of. syn i córka
5. Poza parafią: + Józefa Baranowskiego – of. sąsiedzi z ul. Sło-

wackiego
Spotkanie APDC

Wtorek 3 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Iz 55, 10-11) Skuteczność słowa Bożego
Psalm (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18b))

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli
Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić

6.30 1. + Grzegorza Rzeźnickiego (15 r.), jego mamę Hannę, babcię 
Wandę – of. Marzena Rzeźnicka

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką
2. + Pawła Dębskiego, Emilię, Aleksandra, Irenę, Helenę, Cecy-

lię, Heronima – of. żona i dzieci
3. + Henryka, Albinę, zm. dziadków Julię, Stefana, Antoninę, 

Franciszka – of. córka
4. + Mariannę Sulej

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar)
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich

2. + Stanisława Bajka (7 r.) – of. rodzina
3. + Mariannę (2 r.) – of. rodzina Świętońskich
4. Poza parafią: + Beatę Lipińską – of. pielęgniarki z bloku 

anestezjologicznego
Środa 4 marca 2020 r.

ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA (pierwsza środa miesiąca)
1. czytanie (Syr 51, 13-20) Szukanie prawdziwej mądrości

albo 2. czytanie (Flp 3, 8-14)
Nieustanne dążenie do doskonałości

Psalm (Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11)
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Ewangelia (J 15, 9-17) 
Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc

6.30 1. + Bogusława Malinowskiego (21 r.), Kazimierza Niedziółkę 
(13 r.), zm. rodziców z obu stron rodziny, Jadwigę Koć (20 r.) 
 – of. Danuta Malinowska

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką
2. + Kazimierę (im.), Józefa, zm. z rodzin Drozdów i Domańskich 

– of. dzieci (ks. Henryk i Halina Drozd)
3. + Kazimierę, Władysława, Danutę, Janusza, zm. z rodz. Kupów
4. + męża Kazimierza (25 r.) – of. żona
5. Poza parafią: + Eugeniusza Ryciaka (26 r.) i rodziców z obu 

stron Władysławę i Lucjana, Stanisława, Bolesława, Jana, 
Wacława, Genowefę – of. rodzina

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar)
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich

2. + Kazimierza Wiencławek (im.) – of. córka
3. W intencji czcicieli św. Józefa

Nowenna do świętego Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno – liturgicznego

Czwartek 5 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU (pierwszy czwartek 

miesiąca) – modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie
1. czytanie (Est 4, 17k. l-m. r-u)

Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 3a))

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
Ewangelia (Mt 7, 7-12) Kto prosi, otrzymuje

6.30 1. + zm. rodziców, Władysława (5 r.), Elżbietę, Franciszka, He-
lenę (2 r.), Henryka (16 r.), zm. z rodzin Kokoszkiewiczów  
i Mikołajczuków – of. córka Maria Mikołajczyk

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką
2. Dziękczynna z kapłanów posługujących wśród nas z prośbą 

i obfitość łask Bożych oraz o święte powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża”

3. + Marię (15 r.), zm. z rodz. Wilczków, Lipowskich, Celińskich, 
Popielarskich – of. rodzina

4. + Kazimierę Wróblewską i jej rodziców – of. sąsiadka
5. Poza parafią: + Henryka Koć (23 r.), siostry, braci, zm. z rodzi-

ny z obu stron – of. żona
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar)
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich

2. + Kazimierza Bernata, Kazimierę, Józefa Bugdał, Kazimierza, 
Feliksę Bernat (im.) – of. żona i dzieci

3. + Beatę (9 r.), Bolesława, rodziców, teściów, zm. z rodziny  
– of. Krystyna Kłos

Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00
Piątek 6 marca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU  
(pierwszy piątek miesiąca)

1. czytanie (Ez 18, 21-28) Bóg nie chce śmierci grzesznika
Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3))

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?
Ewangelia (Mt 5, 20-26) Pojednaj się najpierw z bratem swoim

6.30 1. + Wiktora Wolgiemuta (im.) – of. żona
2. Poza parafią: Dz. bł. w int. Szymona i Marii Walaszczyk  

w 12 r. urodzin
7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką

2. + Krystynę (2 r.), Mieczysława Góreckich
3. + Krzysztofa – of. rodzina
4. Poza parafią: + Wiktora, Rafała, Jerzego, Czesława, Mariana, 

Irenę, Kazimierę, Aleksandra – of. Barbara Wolgiemut
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
17.15 Spowiedź pierwszopiątkowa
17.15 Droga krzyżowa
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich

2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
3. + Janusza Wojtasia – of. żona z dziećmi i wnuczką
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

19.00 Droga Krzyżowa ze szczególnym udziałem młodzieży
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Przeczytaj w „Echu Katolickim”

Sobota 7 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

(pierwsza sobota miesiąca)
1. czytanie (Pwt 26, 16-19) Świętość ludu Bożego

Psalm (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1))
Błogosławieni słuchający Pana

Ewangelia (Mt 5, 43-48)
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

6.30 1. + Stanisława (16 r.), Rozalię i Eugeniusza – of. Elżbieta Łę-
czycka

2. + rodziców z obojga stron, Annę, Kazimierza, Zygmunta  
– of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką
2. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP z prośbą o wy-

zwolenie z uzależnień – of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
4. + Ryszarda Harasim, Waldemara Sowińskiego – of. Radosław 

Harasim
5. + Juliusza, Artura, Pawła Maliszewskich, Zbigniewa Majora, 

zm. rodziców z obu stron rodziny – of. Janina Maliszewska
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec prowadzony przez 

członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar)
18.00 1. + Jadwigę Kupa (2 r.), zm. z rodzin Kupów i Filipczuków – of. 

mąż Ryszard
2. + Zygmunta Borkowskiego (26 r.), zm. z rodz. Borkowskich, 

Jasińskich i Koszewskich – of. Zofia i Stanisław Koszewscy
3. + Kazimierza Kryńskiego (im.) – of. żona z dziećmi

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec
Niedziela 8 marca 2020 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Rdz 12, 1-4a) Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego

Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22))
Okaż swą łaskę ufającym Tobie

2. czytanie (2 Tm 1, 8b-10) Bóg nas powołuje i oświeca
Ewangelia (Mt 17, 1-9) Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga
7.00 1. + Krystynę, Aleksandra, Janusza Wilczyńskich – of. córka Danuta
8.30 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką

2. + Teresę Karcz (10 r.), dziadków z obu stron rodziny Sokołow-
skich i Karczów – of. Jolanta Bramowska

10.00 1. + Elżbietę (10 r.), Edwarda, Stanisława, Czesława, zmarłych 
z rodzin Malinowskich, Sawickich, Kryńskich oraz dziadków 
z obu stron – of. dzieci

2. + Szczepana Lesiewicza (2 r.) – of. żona i dzieci
11.30 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich

2. Dziękczynna w int. rodziny Magdaleny i Ryszarda Walaszczy-
ków oraz ich dzieci o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego – of. mama

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Mariannę i Władysława Czarnolas, zm. z rodzin Czarnola-

sów i Malesów – of. synowa
18.00 1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
Gorzkie Żale – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

Problem uzależnień 
Wraz z rozwojem cywilizacji zmienia swój zasięg  
i grupę odbiorców. To zjawisko dotyka coraz  
częściej już najmłodszych, a liczba środków  
uzależniających z dnia na dzień zwiększa się  
w zaskakującym tempie.

Zacznijmy od początku. Uzależnienie jest to silny przymus psychiczny 
i fizyczny do wykonywania jakiejś czynności lub/i zażywania szkodliwej 
substancji. O uzależnieniu mówimy w kontekście co raz młodszych dzieci. 
Kilka lat wstecz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii alarmo-
wało, że do pierwszych substancji od których zaczyna się problem zaliczyć 
należy piwo, papierosy i marihuanę. Dziś jest to tablet czy telefon. 

Istotą przeciwdziałania uzależnieniom jest zmiana podejścia w kon-
tekście prowadzonej profilaktyki. Od kiedy więc powinniśmy ją stosować? 
W jakim wieku życia dziecka zacząć? Odpowiedź brzmi: jak najwcześniej, 
a wręcz zanim młodzi ludzie zdecydują się na potomstwo. To jest pierw-
szy etap, w którym świadomie lub też nie rodzice kreują postawy wobec 
środków uzależniających u dziecka. Zasadniczym elementem profilaktyki 
w tym okresie jest dbałość i uświadamianie matek w kontekście niespo-
żywania alkoholu w czasie ciąży. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla 
kobiety w ciąży, a skutki wypicia jednego piwa czy jednego kieliszka wina 
mogą być odczuwalne nie stricte dla matki, ale dla jej potomstwa. FAS 
czyli Płodowy Zespół Alkoholowy to zespół różnorodnych wrodzonych 
wad fizycznych i psychicznych, którymi obarczone zostaje dziecko. Wiąże 
się on z licznymi zaburzeniami w kontekście rozwojowym, jak również 
emocjonalnym, intelektualnym czy fizycznym. Inny aspekt spożywania 
alkoholu w czasie ciąży kobiety, to przyzwyczajenia i nawyki ojca, które 
w późniejszym okresie są trudne do zmiany. Istnieje bowiem silne prze-
konanie mężczyzn dotyczące braku świadomości dzieci, iż rodzic pije 
właśnie ten zły alkohol. Nie ma to jednak odniesienia do rzeczywistości, 
dlatego, że jednym z mechanizmów uczenia się dziecka jest nauka po-
przez obserwacje. 

Największym paradoksem wychowania jest to, że dorośli oczekują, że 
dziecko będzie ich słuchało a ono obserwuje. Kiedy te dwa obrazy – kre-
owany ustnie przez opiekuna oraz ten obserwowany nie nakładają się na 
siebie wtedy u dziecka powstaje pytanie – co mam naśladować a czego 
słuchać? Innym, nie mniej ważnym sposobem uczenia się jest odczulanie. 
Dowiedziono, że im częściej mamy styczność z jakimś zachowaniem czy 
też obserwujemy jakąś czynność staje się ona dla nas czymś zwyczajnym. 
Jeśli dziecko ogląda bajki, w których znajdują się sceny przemocowe, gra 
w gry z udziałem przemocy a także znajduje gdzieś w środowisku ro-
dzinnym, szkolnym czy rówieśniczym ciche przyzwolenie dla tego typu 
zachowań z czasem oswaja je, a potem wręcz obserwując realny przy-
padek robienia krzywdy innej osobie nie podejmuje żadnego działania, 
gdyż nie wzbudza w nim to zachowanie niepokoju. 

CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ
Katarzyna Marciniak-Paprocka Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Urzędzie Miasta Siedlce

•	 Na ile tegoroczny Wielki Post pomoże nam zrozumieć sens i wartość 
krzyża? W artykule na str. 15 piszemy m.in. o obietnicach Jezusa dla 
tych, którzy rozważają Jego bolesną mękę;

•	 Brak przebaczenia jest jak wirus, który rozkłada ducha. Więcej w cyklu 
„Wielki Post z Prymasem Tysiąclecia”.

•	 Dlaczego diabeł nie lubi postu? I jak może nam w tym przeszkadzać? 
•	 Jeśli chcemy mieć dobrych księży, to musimy ich sobie wymodlić.  

Duchowa Adopcja Kapłana na Wielki Post to propozycja dla wszystkich, 
którym dobro Kościoła leży na sercu. 

•	 O korzyściach płynących z ziołolecznictwa 
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Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie....

Odeszli do Pana

+ Czesława Bruk

Eucharystia daje życie:

O spóźnianiu się na Mszę Świętą
Czy to grzech spóźnić się na mszę? – słyszałem to pytanie niezliczoną 

ilość razy. Odpowiadam niezmiennie: Tak. Spóźnić się na mszę to grzech. 
„Ale jak to? Naprawdę? Ja się spóźniłem tylko trzy minuty!”. Świetnie. 
Spóźnij się trzy minuty na pociąg albo na samolot. Najzwyczajniej  
w świecie nie polecisz i będziesz mieć kłopot.

No ale na mszy przecież jestem. Tylko na kawałku mnie nie było. Na czy-
tania już zdążyłem!. Fakt, msza to nie samolot. Ale problem wcale nie 
polega na tym, czy spóźniłeś się pięć minut, piętnaście czy pół godziny, 
ale na tym, że w ogóle się spóźniłeś. I na tym, na co się spóźniłeś.

CHYBIONE PYTANIA O SPÓŹNIANIE
Msza nie jest spektaklem, filmem w kinie, galą, koncertem, konferen-

cją, akademią ku czci, imprezą, na którą od biedy można się wemknąć po 
cichu już po tym, jak się zaczęła, ale spotkaniem z Osobą.

To nie imieniny u cioci, na których „giniesz w tłumie” i w związku z tym 
jest szansa, że twoja obecność pozostanie z początku niezauważona przez 
gospodarza. Bóg czeka konkretnie na ciebie. Ciebie konkretnie zaprosił na 
Eucharystię, w której umiera i zmartwychwstaje w liturgicznych, sakra-
mentalnych znakach.

Spóźnieniu na mszę bliżej nie tyle do spóźnienia na autobus, co spóź-
nieniu do łóżka bliskiej osoby, która umiera. Ile możesz się spóźnić w ta-
kiej sytuacji? Ile wypada się spóźnić? Ile jeszcze ujdzie? Wszyscy czujemy, 
że to zupełnie chybione pytania.

KIEDY MAMY GRZECH
Jasne, że zdarzają się sytuacje, których zupełnie nie byliśmy w stanie 

przewidzieć. Nawalił samochód, po drodze był korek z powodu wypadku, 
w progu domu zsikało nam się dziecko i trzeba je było przebrać. Każdemu 
może się coś takiego przytrafić i wtedy grzechu nie ma.

To oczywiste, bo żeby był grzech, musi być nasza decyzja, akt woli. Nie 
jest grzechem coś, na co totalnie nie mamy wpływu. Stało się, bywa. Ale 
nie oszukujmy się – większość naszych spóźnień wynika po prostu z na-
szej niefrasobliwości, czyli z lekceważenia. A lekceważenie kogokolwiek 
jest po prostu brakiem szacunku.

Brak szacunku wobec kogokolwiek jest grzechem. Tym bardziej brak 
szacunku wobec Boga. Ktoś powie: mocne słowa. Może. Ale prawdziwe. 

Kiedy spojrzymy na sprawę uczciwie (poza wspomnianymi czy podobny-
mi wypadkami, kiedy naprawdę zdarzyło się coś absolutnie nieprzewi-
dywalnego i niezależnego od nas), to za każdym razem wszystko rozbija 
się o nasze lekceważenie mszy.

CZY STARASZ SIĘ WYSTARCZAJĄCO?
Lekceważenie ma miejsce nie tylko wówczas, gdy otwarcie stwier-

dzam, że coś „wisi mi i powiewa”. To także te wszystkie sytuacje, kiedy 
nie dość się o coś staram. Niby to dla mnie ważne, żeby być na mszy, ale 
jeszcze chwila przed komputerem, kwadrans drzemki, albo wstąpienie 
do sklepu też ważne. A skoro przez to (cokolwiek to jest) spóźniam się 
na spotkanie z umierającym za mnie i dla mnie zmartwychwstającym 
Chrystusem, to chyba nawet ważniejsze niż On.

Ostatecznie idzie o to, czym dla mnie jest Eucharystia. O to, czy ja 
naprawdę jestem świadom, czym ona jest. Bo jeśli wiem, czym jest, co 
się w niej dzieje i co mi ona daje, to w ogóle nie istnieje dla mnie taka 
możliwość, że „najwyżej chwilę się spóźnię”. Wręcz przeciwnie, będę się 
starał być chwilę wcześniej. Podczas gdy ja po raz kolejny spóźniam się 
„tylko chwilę” na Eucharystię, tysiące chrześcijan w wielu miejscach świa-
ta ryzykują życiem, by w niej uczestniczyć.

CZY MOGĘ IŚĆ DO KOMUNII?
Nie ma dobrej odpowiedzi na pojawiające się w tym kontekście pyta-

nie: „Ile można się spóźnić, by móc jeszcze przystąpić do Komunii?”. Nie 
ma dobrej odpowiedzi, bo pytanie nie jest dobre.

Jeśli w moim życiu religijnym, duchowym, sakramentalnym wciąż 
stawiam pytania „Ile mogę (tu wstaw cokolwiek), żeby jeszcze nie było 
grzechu/ żeby móc jeszcze to czy tamto?”, to znaczy, że jestem wciąż bar-
dzo daleko od sedna sprawy, czyli osobistej relacji z Chrystusem.

Nikt, kto kocha, nie pyta: „ile mogę ci zrobić złego/ ile razy mogę cię 
zawieść/ jak bardzo mogę cię zlekceważyć?”. Więc Jego też nie pytaj, tylko 
po prostu wyjdź z domu kwadrans wcześniej, a czekając na rozpoczę-
cie mszy, powiedz Mu: jestem tu (i być może nawet nudzę się i marznę)  
z miłości do Ciebie. Bo jesteś tego wart. Dla mnie.

Ks. Michał Lubowicki (09/12/2018) – tekst ukazał się na portalu 
www.pl.aleteia.org

•	 W Wielkim Poście warto więcej czasu poświęcić na słuchanie i rozwa-
żanie Bożego Słowa oraz na adorację Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie. Mamy takie możliwości w naszej parafii.

•	 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

•	 Gorzkie Żale będą sprawowane w niedziele Wielkiego Postu 
o godzinie 19.00 (po zakończeniu Mszy Świętej o 18.00).

•	 Wyjazd kapłanów z posługą sakramentalną do chorych w sobotę 
7 marca od godziny 8.30. Chorych zgłaszamy w zakrystii.

•	 W soboty o 17.00 w sali przy zakrystii odbywają się katechezy 
dla narzeczonych przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

•	 Młodzież zapraszamy do udziału w XI Wielkopostnym Wieczo-
rze Młodych, który rozpocznie się w sobotę 7 marca o godz. 20.00  
w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem. Wyjazd z na-
szego parkingu będzie o 18.00. Zapisy u ks. Ireneusza lub w zakrystii.

•	 Organizujemy Turniej tenisa stołowego dla młodzieży.  
Zainteresowani zgłaszają swój udział do 8 marca.

•	 Członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka spotykają 
się na Mszy Świętej i różańcu w pierwszą sobotę miesiąca o 7.00.

W parafii...

Łacińska nazwa tego okresu brzmi Tempus Quadragesimae, a grecka 
– Tessarakostè, co można tłumaczyć jako czas czterdziestodniowy albo 
czas czterdziestnicy. Nawiązuje ona do czterdziestodniowego postu, któ-
ry odbył Jezus na pustyni. 

Wielki Post jest czasem pokuty i przygotowania do świąt Wielkanocy, 
drogą, która zmierza do przeżywania najważniejszego chrześcijańskiego 
święta  – Paschy Pana – Jego przejścia przez krzyż do zmartwychwstania 
i ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią, szatanem i światem. 

Dla każdego z nas Wielki Post powinien być czasem nawrócenia, 
przemiany myślenia z tego ziemskiego na bardziej wzniosłe – transcen-
dentne, a co zatem idzie Boskie. Nikt nie powinien zadowolić się życiem 
nijakim, przeciętnym, ale wzrastać z każdym dniem w większej przyjaźni 
z Bogiem.

W Kościele katolickim czas obchodów tego okresu wyznaczają „Ogólne 
normy roku liturgicznego i kalendarza” i „List okólny o przygotowaniu  
i obchodzeniu świąt paschalnych Paschalis sollemnitatis” z 1988 roku. 
Na ich podstawie można napisać, że czas Wielkiego Postu trwa od Środy 
Popielcowej do Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.  (AK)
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PODOBNA

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. 

Co to jest 
Zdrapka Wielkopostna?

Zdrapka Wielkopostna to 40 ćwiczeń dla 
ducha i ciała przeznaczonych na Wielki Post, 
umieszczonych na papierowej planszy zakrytej 
zdrapką. Organizatorem akcji społecznej jest 
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce. 
Pierwsza edycja zdrapki odbyła się w 2015 roku 
i miała kilkuset uczestników. W kolejnych latach 
zdrapka docierała już do tysięcy osób w Polsce 
i poza granicami kraju. Każda edycja ma swo-
je specjalne przesłanie np. Miłosierdzie Boże, 
300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki 
Bożej w Częstochowie, 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

CEL ZDRAPKI WIELKOPOSTNEJ
Jej celem jest towarzyszyć Tobie tak, abyś 

przez 40 dni akcji odkrył inspirację do uporząd-
kowania swojego życia. Mamy przekonanie, że 
uczestnicząc w tej akcji społecznej zrobisz pew-
ny krok w kierunku szczęścia swojego, bliskich, 
a nawet lepszego świata. Czy można podołać 
40 dniom ciągłych ćwiczeń? Przekonasz się, że 
tak! Nie jest intencją zdrapki, aby umartwiać się 
ponad swoje siły. Chcemy wynieść z Wielkiego 

Postu jakąś korzyść. Dla-
tego zadania mają su-
gerować pewne akcenty, 
które są bardzo ważne  
w życiu każdego człowie-
ka. Odkryj kolejną zdrapkę 
i wyzwól energię do działania.

CO ODNAJDZIESZ POD ZDRAPKĄ?
Codziennie odkryj jedną zdrapkę i przeczytaj 

zadanie. Podobnie jak w kalendarzu adwento-
wym, pod każdym dniem tej zdrapki czekają na 
Ciebie różne niespodzianki, oczywiście z rodza-
ju takich które zaleca się w Wielkim Poście czyli 
będzie: jałmużna, post, modlitwa. Wszystkie 
polecenia są prosto sformułowane i w więk-
szości możliwe do wykonania natychmiast po 
odkryciu. Proste zadania nie oznaczają wcale, 
że będą łatwe. Ale wierzymy, że podejmiesz 
wyzwanie razem z nami! Odkryj zdrapkę ro-
dzinnie lub z przyjaciółmi. Razem jest raźniej. 
Pomyśl, kogo chcesz zaprosić do zdrapki już dzi-
siaj, a komu warto ją podarować przed Wielkim 
Postem! www.zdrapkawielkopostna.pl

W parku na wiosennym spacerze spotykają się 
dwie koleżanki z dziecięcymi wózkami:
 – Ale twoja córeczka jest piękna.
 – No... piękna. Ale coś z nią jest nie tak! No bo 
zobacz: 9 miesięcy nosiłam ja pod sercem, 10 
godzin rodziłam, pół roku nie spałam po nocach,  
a ona, jak się okazuje, jest i tak podobna do tatusia.
POMYŁKA
Jest późny wieczór, ostatnie dni karnawału.  
Do drzwi jednego z mieszkań pukają policjanci. 
Otwiera mąż:
 – Proszę pana, pański sąsiad skarży się na hałas!
 – To pomyłka. Ja i żona od przedwczoraj mamy 
ciche dni.
OGRÓDEK
Padają pierwsze promienie wiosennego słońca. 
Pan Wacek siedzi z kolegami w ogródku piw-
nym, a przy nim stoją grabie. Wtem do niego 
dzwoni żona:
 – Kochanie gdzie jesteś, co robisz?
 – Tak, jak prosiłaś. Wziąłem grabie i poszedłem 
do ogródka
W TŁUSTY CZWARTEK...
...słyszymy jednoznaczne oświadczenie:
 – Jeszcze dwa ostatnie pączki i się rozchodzimy 
– szeptały do siebie szwy w dżinsach.
OKULARY
Koleżanka skarży się koleżance:
 – Wygląda na to, że cała moja rodzina ma 
poważne wady wzroku. Jestem jedyną osobą, 
która dostrzega kurz na meblach, paprochy na 
dywanie, brudne naczynia, sterty prania i to, 
że papier się kończy. Zastanawiam się, gdzie 
mogę dostać takie okulary, dzięki którym będę 
widzieć równie źle, jak oni…
REPRESJE
Córka dzwoni do matki: – Mamusiu, pokłóciłam 
się z mężem! Chcę, by gorzko tego pożałował, 
wiec jadę nocować do ciebie.
 – Poczekaj! Jeśli ma gorzko pożałować, to 
ja raczej przyjadę nocować do ciebie. Myślę,  
że dwa tygodnie wystarczą! (opr. xHD)
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MĘSKI RÓŻANIEC
W pierwszą sobotę miesiąca marca po 

raz pierwszy w Siedlcach odbędzie się 
Różaniec Mężczyzn. 

Męski Różaniec, to inicjatywa, która zro-
dziła się w sercach mężczyzn, kierujących się 
wewnętrzną potrzebą modlitwy wynagradza-
jącej Niepokalanemu Sercu Maryi  za wszelkie 
obelgi i bluźnierstwa, oraz modlitwy za swoje 
rodziny, kościół i ojczyznę. Odbywa się już  
w wielu miastach Polski. Mężczyźni z Podlasia 
wpatrzeni w przykład Błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich pragną tak jak oni sta-
nąć ramie w ramie we wspólnocie mężczyzn 
by przez wspólną modlitwę, umacniać swoją 
wiarę, męską tożsamość, oraz bronić wartości 
i ochraniać swoje rodziny. 

Spotkanie modlitewne w Siedlcach rozpocz-
nie się w Katedrze Eucharystią o godz. 7.00. Po 
Mszy Św. mężczyźni idąc za Krzyżem z wize-
runkiem Matki Bożej Kodeńskiej, modląc się 
słowami litanii do  Bł. Męczenników Podlaskich 
przejdą chodnikami ul. Kochanowskiego, Pił-
sudskiego i Starowiejskiej na plac przy kaplicy 
Św. Krzyża przy Starowiejskiej 13. Tam przy fi-
gurze Matki Bożej po odmówieniu jednej części 
różańca, piętnastominutowej medytacji jednej 
z tajemnic zostanie odśpiewany Apel Jasnogór-
ski i będzie zakończenie. Do wspólnej modlitwy 
wszystkich mężczyzn bez względu na wiek  
i przynależność do innej wspólnoty zapraszają 
mężczyźni z Męskiego Różańca w Siedlcach.

Jerzy Dmowski

1. ... Popielcowa
2. Zaparł się Jezusa
3. Wielki ... – trwa 40 dni
4. Oliwny, w którym modlił się  

Pan Jezus
5. Otarła twarz Jezusowi
6. Zapiał, gdy Piotr zaparł się Jezusa
7. Umarł na nim Jezus
8. Miejsce Ostatniej Wieczerzy
9. Pomógł nieść krzyż Jezusowi
10. „Ja jestem drogą, prawdą i...” 
11. Góra na której umarł Jezus
12. Płakały na drodze krzyżowej
13. Święto żydowskie,  

w trakcie którego umarł Jezus
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Krzyżówka


