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Słowo Boże źródłem życia

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
DLACZEGO COŚ UCZYNIŁEM,
POWIEDZIAŁEM? Mt 5, 17-37
Uczeni w Piśmie i faryzeusze bardzo dobrze
Z KOMENTARZA ŚW. EFREMA,
znali Prawo i gorliwie je wypełniali. Jeśli więc
DIAKONA, DO CZTERECH EWANGELII
ci najmądrzejsi ludzie nie mogą znaleźć się
Któż zdoła pojąć dogłębnie jedno Twe słowo,
w królestwie niebieskim, to kto jest tym spra- Panie? Daleko więcej pomijamy zeń, niż pojmuwiedliwym? Sprawiedliwość nie sprowadza się jemy, tak jak spragniony człowiek, który pije
do znajomości przepisów prawa. Prawo jedynie wodę ze źródła. Boże słowo ukazuje różnorodną
wykazuje człowiekowi popełniony grzech, wy- postać, zależnie od umiejętności poznających.
kroczenie i stwierdza, że zapłatą za grzech jest Pan bowiem przyozdobił swe słowo różnobarwśmierć (Rz 6,23). Znajomość Prawa nie zastąpi nym pięknem, aby każdy, kto je zgłębia, mógł
miłości w sercu, która przejawia się w myślach, zobaczyć to, co go zachwyca. W swym słowie
słowach i czynach. Kto kocha, ten nie kłamie, nie Pan zamknął różnorodne bogactwo, aby każdy
kradnie, nie zabija, nie cudzołoży. W sercu wzbu- z nas mógł w tym, co rozważa, znaleźć dla siedzane są intencje, które są źródłem naszych bie pożytek.
czynów. Czy robiąc rachunek sumienia patrzę
Słowo Boga jest drzewem życia, które z każna grzech jako na złamany paragraf, przepis, czy dej strony podaje ci błogosławiony owoc; jest
widzę również intencje, którymi się kierowa- jak owa otwarta na pustyni skała, która wszystłem? Jak realizuję przykazanie miłości w moim kim dostarczała duchowego napoju. „Spożyważyciu? Co mi w tym przeszkadza?
li - powiada Apostoł - duchowy pokarm i pili
Nie będziesz fałszywie przysięgał; fałszywe duchowy napój”.
świadectwo może sprowadzić śmierć (Zuzanna
Jeśli zatem ktokolwiek potrafił pojąć cząstoskarżona o cudzołóstwo przez dwóch starców kę owych bogactw, niechaj nie sądzi, iż w Bo(Dn 13,42-43), proces Jezusa przed Sanhedry- żym słowie znajduje się tylko to, co sam znanem (Mt 26,59-61)). Słowo ma moc skłaniać lazł, ale niech wie, iż spośród wielu skarbów,
ludzi ku dobremu lub ku złemu, może nieść to jedynie udało mu się zobaczyć. Niechaj nie
prawdę albo kłamstwo. Nie należy przysięgać, mówi, iż słowo jest słabe i liche, i niech nim
ani na imię Boga ani na cokolwiek. Mamy mówić
prawdę i dotrzymywać słowa. Powinniśmy więc
w sposób odpowiedzialny i świadomy korzystać z daru słowa. Czy moje słowa zawsze niosą
Natale Petri de cathedra (bo tak
samą prawdę? Czy po rozmowie ze mną ludzie
brzmi jego łacińska nazwa) jest świętem
mogą być lepsi?
www.onjest.pl
liturgicznym obchodzonym 22 lutego
w Kościele rzymskokatolickim. W tym dniu
wspominamy tron pierwszego papieża
– Piotra Apostoła.
Paweł IV, w 1558 roku ustalił 18 stycznia pamiątką objęcia tronu papieskiego przez świętego Piotra, a 22 lutego jego objęcia w stolicy
Antiochii.
Na początku te święta były obchodzone tylko
w Rzymie, później rozszerzone na cały Kościół.
Św. Augustyn: Miłość porusza się na dwóch Zostały one połączone w jedno święto „Święto
nogach: jedną z nich jest miłość do Boga, drugą katedry św. Piotra” przez Jana XXIII.
Katedra jest sedilią (miejscem w kościele
do ludzi. Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał, ale
przeznaczonym dla celebransa) o szczególnym
biegnij na obu, aż do samego Boga.
Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać znaczeniu. Przysługuje ono wyłącznie biskuw sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy powi ordynariuszowi w kościele katedralnym.
z pomocą Twojej łaski stali się godnym miesz- Uroczyste krzesło, na którym zasiada biskup
kaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa jest znakiem godności, powagi kapłańskiej,
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje nauczycielskiej.
Katedra św. Piotra znajduje się w Bazylice
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
św. Piotra na Watykanie. Relikwia ta składa się
wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)
z wielu kawałków drewna połączonych kością
SPOTKANIA KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO słoniową.
w środy o godz. 19.00 w sali przy zakrystii.

nie pogardza na tej podstawie, że drobna
zaledwie część przypadła mu w udziale, ale
raczej, niezdolny do pełnego zrozumienia,
niechaj uwielbia Boga za Jego niezmierzoność. Raduj się przeto nasyceniem, a nie smuć
się, iż obfitość słowa przerasta twe pragnienie. Kto pragnie, ten pije z radością i nie smuci
się, że nie potrafi wypić źródła. Niechaj raczej
źródło przewyższa twoje pragnienie, niżby
pragnienie miało wyczerpać źródło. Jeśli ugasisz pragnienie nie wyczerpując źródła, możesz zeń pić ponownie, gdy tylko zapragniesz.
Gdyby zaś z ustaniem pragnienia ustało także
i źródło, to takie nad nim zwycięstwo stałoby
się dla ciebie nieszczęściem.
Dziękuj więc za to, co otrzymałeś, i nie smuć
się z powodu obfitości tego, co pozostało. To, co
osiągnąłeś i zabrałeś, jest już twoją własnością,
a to, co zostało, również czeka na ciebie. To, czego nie mogłeś z powodu słabości otrzymać natychmiast, otrzymasz później, jeżeli wytrwasz.
Nie chciej nierozważnie od razu zrozumieć to,
czego w ten sposób pojąć się nie da, ani też nie
odstępuj w swoim lenistwie od tego, co jedynie
pomału można osiągnąć.

Święto katedry św. Piotra

Tego dnia można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami, jeśli odwiedzi się
kościół katedralny i odmówi ze czcią Modlitwę
Pańską i Apostolski Symbol Wiary.
Święto to ma na celu okazanie szacunku dla
następców św. Piotra, jak i przypomnienie, że
Stolica Apostolska jest gwarantem jedności Kościoła. (AK)
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53 tydzień modlitw o trzeźwość narodu
Jak co roku w Ojczyźnie i w naszej parafii będzie obchodzony tydzień modlitw
o trzeźwość narodu przebiegający pod hasłem „Szczęśliwe dzieci
w trzeźwych rodzinach”. W tym roku będzie to w dniach od 23 do 29 lutego.
Głównym motywem rozpoczęcia modlitw o trzeźwość w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej
na wynagradzaniu za grzechy tych, którzy nie przestrzegają Bożych praw
i poniżają swoją godność. Celem praktyk pokutno-wynagradzających jest
wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Dziś palącą sprawą jest
wyproszenie łaski nawrócenia dla gorszycieli dzieci i młodzieży, którzy
mają na celu demoralizowanie ich przez reklamę alkoholu, filmy, szkolenia, warsztaty i uliczne manifestacje. Wierzący i praktykujący chrześcijanin troszczy się o los bliźnich w kontekście życia wiecznego. TYDZIEŃ
MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU jest czasem refleksji, modlitwy i pokuty
w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych, uzależnieni
są od innych środków odurzających czy zniewoleni są w inny sposób. Pragniemy wynagradzać Bogu za swoje grzechy, za grzechy naszych braci

i sióstr, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie zgorszenia.
Modlimy się za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały
w wierze i trzeźwości, przeciwstawiając się demoralizacji. Każdy z nas
może mieć wkład w dzieło otrzeźwienia Narodu poprzez własną decyzję
o rezygnacji z używania alkoholu przez pewien okres lub przez całe życie.
W obliczu wielu grzechów demoralizacji i nietrzeźwości uciekajmy się na
wezwanie Ojca Świętego do Maryi, która w ostatnich szczególnie czasach
wzywa nas do modlitwy, do pokuty i bojaźni Bożej.
W TYGODNIU MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU duszpasterze i KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA zapraszają na Msze Święte o godzinie 18,
a w piątek na nabożeństwo drogi krzyżowej ww. intencjach. Będzie to okazja do realizacji zobowiązań podjętych podczas peregrynacji Krzyża KWC.
Diakonia Wyzwolenia w naszej parafii

Czym jest cierpienie?
Cierpienie jest bólem fizycznym, psychicznym
lub duchowym, czasami stratą bądź doznaniem
pustki w życiu człowieka.
Człowiek nie jest jedynym gatunkiem na Ziemi, które doświadcza bólu,
ale jako jedyny jest w stanie zadać o nie pytanie: Jaki jest jego sens? Jaki
jest sens cierpienia? Pytanie to kierowane jest zazwyczaj, nie do ludzi czy
świata, ale do Boga. Człowiek, nie znajdując odpowiedzi na te pytania, kieruje się często w stronę konfliktu z Bogiem, a czasem posuwa się do samej
negacji Boga. Święty Jan Paweł II w Salvifici doloris (9) napisał: „Ta przeto
okoliczność – może bardziej jeszcze niż jakakolwiek inna – wskazuje, jak
doniosłe jest pytanie o sens cierpienia i z jaką wnikliwością trzeba traktować
zarówno samo to pytanie, jak też wszelką możliwą na nie odpowiedź”.
Jak należy zachować się wobec cierpienia? Chciałbym przytoczyć tutaj kilka postaci z życia Kościoła. Filozof ks. Józef Tischner kiedy cierpiał
stwierdził, że „cierpienie nie uszlachetnia”. Natomiast kardynał Paryża
Veuillot, który cierpiał na białaczkę mówił: „Potrafimy mówić piękne
zdania na temat cierpienia. Ja również z gorliwością o nim mówiłem.”
Następnie powiedział: „Powiedzcie kapłanom, aby o nim nic nie mówili…”. Inną postawę przyjął św. Jan Paweł II, który całe swoje cierpienie
ofiarował przez Maryję Bogu. Twierdził, że (był ówcześnie Rok Rodziny)
musiał ofiarować swoje cierpienie, aby pokazać rodzinom, że istnieje także Ewangelia cierpienia.

Czy cierpienie jest konsekwencją grzechu? Odpowiedź brzmi: TAK, ale
nie osobistego (chociaż mogą być i takie przypadki np. choroby związane
z pewnymi używkami), lecz pierworodnego. Człowiek w raju mówiąc NIE
Bogu obarczył sam siebie (ale także potomnych) grzechem i jego skutkami, w tym cierpieniem
Cierpienie samo w sobie jest bezsensowne i każdy ma prawo, domagać się jego zmniejszenia, a nawet pozbycia się. Cierpienie nabiera sensu
tylko wtedy kiedy na warsztat weźmiemy cierpienie Jezusa. Poczynając
od modlitwy w Ogrójcu i prośby o odsunięcie kielicha aż po śmierć na
krzyżu Jezus jest posłuszny woli Ojca. Jezus jest gotowy pójść nawet na
śmierć, aby odkupić ludzi od grzechu. „A przecież śmierć rozpanoszyła się
od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie
tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem
przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej
spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez
jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 14-15). To właśnie Chrystus
przez swój ból, cierpienie, a wreszcie śmierć naprawił winę Adama.
Cierpienie ma więc sens tylko wtedy kiedy cierpiący człowiek będzie
na siłach zjednoczyć się z cierpieniem Chrystusa, ufając i kierując się
w stronę Bożego miłosierdzia. Jezus ustanowił więc cierpienie jedną
z dróg do nawrócenia, a w końcu do zbawienia, które jest najważniejszym celem człowieka. (AK)

Dziś (16.02)
możemy
wspomóc
leczenie Kacpra
poprzez ofiary
składane
do puszki przed
kościołem.
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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 17 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP
1. czytanie (Jk 1, 1-11) To, co wystawia wiarę na próbę, rodzi wytrwałość
Psalm (Ps 119 (118), 67-68. 71-72. 75-76 (R.: por. 77a))
Okaż mi litość, niech ożyję, Panie
Ewangelia (Mk 8, 11-13) Jezus nie chce dać znaku
6.30 1. + Stanisława Kobus w 13 r.
2. Dz.- bł. w 1 r. urodzin Michałka z prośbą o Boże bł. i opiekę
św. Józefa
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. + Wandę Sadokierską w 5 r., Stanisława, Halinę, Jerzego, Romana i zm. z rodz. Sadokierskich i Pawluków – of. rodzina
3. + Tadeusza w 15 r., Katarzynę Alicję Rowickich oraz rodziców
z obu stron rodziny
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
2. + Stanisława w 8 r., Barbarę w 40 r., za zm. z rodz. Buczyńskich
i Frank
3. + Janinę w dniu urodzin – of. dzieci
4. Poza parafią: O łaskę umocnienia dla rodziców po utracie dziecka
Wtorek 18 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Jk 1, 12-18) Bóg nikogo nie kusi do złego
Psalm (Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19 (R.: por. 12))
Błogosławiony, kogo Ty pouczasz
Ewangelia (Mk 8, 14-21) Strzeżcie się kwasu faryzeuszów
6.30 1. + Za rodziców Elżbietę, Władysława, Franciszka, zm. z rodzin
Kokoszkiewicz, Mikołajczuk, Żurawskich, Sobotów i Rojków
– of. córka
2. Poza parafią: + Mariannę w 30 r., Aleksandra, Józefa, Tadeusza
– of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. + Stanisławę Rzyszkowicz z racji urodzin – of. córka chrzestna
3. + Tomasza w 1 r., Jana Oszurko, zm. z rodz. Oszurko i Godlewskich – of. Krystyna
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
2. + Antoniego Lipińskiego – of. rodzina
3. + Stanisława w 20 r., Sabinę, Jana, Mariannę, Bronisławę,
Franciszka, Tadeusza – of. żona
Środa 19 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Jk 1, 19-27) Wprowadzajcie usłyszane słowo w czyn
Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b))
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Ewangelia (Mk 8, 22-26) Uzdrowienie niewidomego
6.30 1. + Alfredę w 30 r., Bogdana – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. + Zofię w 13 r., Józefa i zm. z rodz. Rucińskich
3. + Jerzego Doroszenko w 27 r., Mikołaja, Eugenię, Włodzimierza i Janinę
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
2. + Janusza Zdanowskiego w 12 r., Marię Mańkowską w 10 miesiąc po śm. oraz Stanisławę i Eugeniusza Zdanowskich
3. + Antoniego Paczuskiego w 1 r. i Jadwigę
4. Poza parafią: O łaskę zdrowia dla ciężko chorych Anny i Łukasza
Nowenna do świętego Józefa

19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
Czwartek 20 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Jk 2, 1-9) Godność ubogich w Kościele
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a))
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Ewangelia (Mk 8, 27-33) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki
6.30 1. + Genowefę Głódek w 8 r., Grzegorza w 15 r., Henryka w 21 r.,
Leokadię, Jana, Leokadię, Jana Pieczarów, Lucynę i Kazimierza
Królak – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. + Czesława, Mariannę Rakubik, Eleonorę Kunierowicz
– of. córka
3. Dz. – bł. w 8 r. urodzin Lenki z prośbą o Boże bł. i opiekę
św. Józefa na dalsze lata życia
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
2. Dziękczynna z okazji ur. Aleksandry
3. + Mariana Soszyńskiego w 10 r. i syna Pawła
4. Poza parafią: + Wiesława Chmielewskiego
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00
Piątek 21 lutego 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Jk 2, 14-24. 26) Wiara bez uczynków jest martwa
Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1c))
Radość znajduję w Bożych przykazaniach
Ewangelia (Mk 8, 34 – 9, 1) Prawdziwi uczniowie Jezusa
6.30 1. + Sewerynę kupa i Andrzeja Rucińskiego
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. Dziękczynna z okazji 60 r. ur. Marii z podziękowaniem za przeżyte
lata i z prośbą o opiekę MB i św. Józefa na dalsze lata życia
3. Za zmarłych z rodziny Dmowskich, Tadeusza, za rodziców
z rodziny Tomczyńskich i za teściów, Jana i za dusze w czyśćcu
cierpiące
15.00 W intencjach małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)
18.00 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
2. + Małgorzatę Mikiciuk
3. + Stefanię Gruca
4. Poza parafią: + Waldemara Komar
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 22 lutego 2020 r.
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
1. czytanie (1 P 5, 1-4) Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa
Psalm (Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6)
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
6.30 1. + Juliana w 21 r., Edwarda w 24 r., Mieczysława i Annę
7.00 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
3. + Romana Jastrzębskiego w 8 r.
4. + Czesławę w 5 r.
5. + Wiesława Wołos w 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu
17.00 Ślub: Barbara Lichaczewska i Kacper Grzybowski
18.00 1. + Krzysztofa Skolimowskiego w 11 r.
2. Dz. – bł. w int. Igi i Bartosza i ich dzieci
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Niedziela 23 lutego 2020 r.
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18) Przykazania miłości bliźniego
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
2. czytanie (1 Kor 3, 16-23) Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie
Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości nieprzyjaciół
7.00 1. + Mariannę Kryńską w 22 r., Stanisława, Kazimierza, Joannę
i dziadków z obu stron rodziny
8.30 1. Gregorianka: + Marcina Głuchowskiego
2. Dziękczynna w 43 r. urodzin Mariusza o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i św. Józefa
10.00 1. Dziękczynna w intencji Olimpii i Beniamina o potrzebne łaski
i opiekę św. Józefa dla nich
2. Dz. – bł. w 1 r. ślubu Magdaleny i Ignacego z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia
11.30 1. Gregorianka: + Bogusława Kielaka
2. + Annę, Franciszka, Stanisława, Adolfa, zm. z rodz. Mikiciuków
i Kryńskich
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Zbigniewa Kupińskiego w 14 r.
18.00 1. +Tadeusza w 8 r. i z rodz. Piechowiczów
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

Mów do mnie Panie
Mów do mnie jeszcze
Słowem jak deszczem
Przemoknąć daj.
Mów do mnie jeszcze
Słowem jak śniegiem
Wybiel duszy brud.
Mów do mnie jeszcze
Słowem jak powietrzem
Wypełnij mnie.
Mów do mnie jeszcze
Słowem jak chlebem
Nakarm mnie.
Mów do mnie jeszcze
Słowa promieniem
Ogrzej mnie.
Mów do mnie jeszcze
Słowem jak ogniem
Rozpal mnie.

(Ewa Orzełowska)
Mów do mnie jeszcze
Słowem jak cieniem
Osłoń mnie.
Mów do mnie jeszcze
Słowem jak powiew
Rozpędzaj lęk.
Mów do mnie jeszcze
Słowem jak kroplą
Skałę drąż.
Mów do mnie jeszcze
Słowo jak diament
W moim sercu złóż.
Mów do mnie Panie
Mów do mnie jeszcze
Ja słuchać chcę.

ZASTANAWIASZ SIĘ NA CO PRZEZNACZYĆ 1% PODATKU?

Jeżeli tak, to bardzo Cię prosimy, abyś przeznaczył go na KSM Diecezji
Siedleckiej. Jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działamy po to, by
formować młodych, a przez formację przybliżyć do Pana Boga.
JAK PRZEZNACZYĆ 1% NA KSM DIECEZJI SIEDLECKIEJ?
Wypełniając PIT w polu KRS wpisz: 0000339553 a w cele szczegółowe
dodaj dopisek: KSM Siedlce.
DZIAŁALNOŚĆ KSM TO:
- profilaktyka uzależnień
- praktyczne warsztaty i szkolenia
- pomoc ubogiej młodzieży
- edukacja ekologiczna oraz językowa
- promocja sportu
- wakacje i ferie z wartościami
- podtrzymywanie tradycji
narodowych
- przygotowanie
do życia
w rodzinie
i społeczeństwie

Eucharystia daje życie:
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Chrystus obecny
w swoim Kościele
Z konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II (nr 7-8. 106)
Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie
odprawiającego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu,
obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów”, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach,
tak że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie,
albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi.
Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam
obiecał: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i Ja jestem pośród nich”.
Rzeczywiście, w tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie
Kościół, swoją Oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez
Niego oddaje cześć Ojcu Przedwiecznemu.
Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne wyraża się i w sposób
właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia uświęcenie człowieka;
a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa i jego członki, wykonują
całkowity kult publiczny.
Dlatego każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana
i Jego Ciała, którym jest Kościół, jest czynnością w najwyższym stopniu
świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności
z tego samego tytułu i w tym samym stopniu.
Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii
niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni
i prawdziwego przybytku. W liturgii ziemskiej ze wszystkimi zastępami
duchów niebieskich wyśpiewujemy Panu hymn chwały. W niej wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się otrzymać jakąś cząstkę
i wspólnotę z nimi. W niej oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa
Chrystusa, aż się ukaże On, który jest życiem naszym, a my z Nim razem
pojawimy się w chwale.
Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego dnia
Zmartwychwstania Chrystusa, Kościół obchodzi misterium paschalne
w każdy ósmy dzień, który słusznie nazwany jest dniem Pańskim albo
niedzielą. W tym bowiem dniu wierni powinni schodzić się razem dla słuchania słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby tak wspominać
Mękę, Zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać dziękczynienie
Bogu, który ich „odrodził przez Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla
nadziei żywej”. Niedziela zatem jest wśród świąt najstarszym i pierwszym
dniem świątecznym, który należy tak przedstawić i wpoić w pobożnych
wiernych, aby stał się również dniem radości i odpoczynku od pracy. Ponieważ niedziela jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, nie
należy jej przesłaniać innymi obchodami, jeżeli nie są rzeczywiście bardzo
ważne. Źródło: www.brewiarz.pl

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
• Jakie są najważniejsze rysy świętości Prymasa Tysiąclecia? Które
z przymiotów jego ducha i charakteru mogą być drogowskazem dla
współcześnie żyjących?
• Krucjata różańcowa zmienia bieg historii. O tym, dlaczego tak ważna
jest modlitwa za ojczyznę, jej formach i owocach.
• Człowiek - chce czy nie chce - jest skazany na miłość. Jak ją przeżywać
i pielęgnować, by była wspólną drogą do świętości? Świadectwem życia
w wieloosobowej rodzinie dzielą się m.in. rodzice sześciu synów.
• „Eucharystia daje życie” jako odpowiedzi na realizowany w Polsce
trzyletni program duszpasterski;
• Zwolnienia lekarskie pod lupą. Co się dzieje, gdy ZUS przyłapie pracownika symulującego chorobę?
Zachęcamy do lektury!
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Karnawał, czyli pożegnanie z mięsem
Słowo karnawał wywodzi się z łaciny od słów „carne” (mięso) i „vale”
(żegnać) lub „levare” (odrzucić). Dawniej okres Wielkiego postu wymagał
całkowitej rezygnacji z jedzenia mięsa i nabiału. Z dawnych opisów obyczajów możemy się dowiedzieć, że pożegnanie mięsa (oraz wszystkich
innych tłustych potraw) pociągało za sobą nieustanne biesiadowanie.

Strona 5

Należało szybko opróżniać komory i spiżarnie i spożyć jak najwięcej zakazanych w poście produktów. Okres karnawału trwa w różnych epokach,
krajach i regionach od Nowego Roku, Objawienia Pańskiego, św. Antoniego Pustelnika (17 stycznia) – we Włoszech – lub Ofiarowania Pańskiego do wtorku przed Środą Popielcową. Początki karnawału w Polsce
pochodzą z czasów szlachty sarmackiej, a określane były jako zapusty.
Życie w wiejskich dworach charakteryzowało się nudą i monotonnością,
dlatego zabawy karnawałowe były okazją do wyrwania się z rutyny dnia
codziennego.
W tamtych czasach główny nacisk był położony na kuligi. Były one
dokładnie zaplanowane. Jeździły od dworu do dworu i zabierały ze sobą
biesiadników, gdyż w domach odbywały się suto zastawione zabawy. Uczty
trwały wiele dni, a przedłużające się zabawy wiązały się z nocowaniem.
Przykładowy kulig możemy zobaczyć w ekranizacji „Popiołów” Stafana Żeromskiego. W miastach polskich praktykowano zwyczaje piętnujące staropanieństwo lub starokawalerstwo. Przypomina o tym na początku XVII w.
Kacper Miaskowski, pisząc o zwyczaju zaprzęgania do kłody lub kloca
młodych dziewcząt. Zaprzęgnięta doń dziewczyna musiała się wykupić
lub czekać, aż złapana zostanie inna panna. Odmiana pojawiła się dopiero
w XX w., kiedy zaczęły być organizowane bale przebierańców, bale maskowe, bale kotylionowe. Te ostatnie największą sławę zdobyły we Lwowie.
Podczas takich bali ułani obdarowywali swoje wybranki koszami bukiecików w zamian za otrzymane kotyliony. Był także zwyczaj „chowania basa”,
który oznaczał, że wszystkie instrumenty miały być pochowane aż do Wielkiej Nocy. Zabawy kończono w tłusty czwartek obżarstwem i pijaństwem,
racząc się wódkami, przekąskami, faworkami i ciastkami.
Abp Stanisław Karnowki w XVI w wprowadził zwyczaj czterdziestogodzinnego nabożeństwa , aby wynagrodzić za grzechy ostatków. Encyklika
Benedykta XIV „Inter caetera” z 1748 r. zabraniała festynów i maskarad
w piątki i dni świąteczne oraz przeciągania zabaw ostatkowych po północy. Kościół Katolicki nie zabrania zabaw w okresie karnawału, jeżeli nie są
one sprzeczne z doktryną chrześcijańską. (KZ)

Jak to z tłustym czwartkiem dawniej było
Tłusty czwartek – to ostatni czwartek przed Wielkim Postem (czyli 52 dni przed Wielkanocą), rozpoczyna
ostatni tydzień karnawału. Tłusty Czwartek inicjował zapusty, zwane też mięsopustami, czyli czas zabaw,
uciech oraz sutego, tłustego jedzenia. Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy,
dzień ten jest wydarzeniem ruchomym. Może wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 marca.
Zwyczaj jedzenia w Tłusty Czwartek pączków, zwanych dawniej pampuchami, zadomowił się w Polsce już w XVII wieku, ale raczej w miastach
i na dworach. Na wsi pojawiły się pod koniec XIX i na początku XX wieku.
Pampuchy wyrabiane były z najlepszej mąki, prawdopodobnie
pszennej. Jednak jadano je nie na słodko, jak współcześnie, ale obficie
okraszone skwarkami. Dawne pampuchy różniły się nie tylko smakiem
od współczesnych pączków, ale także konsystencją; były znacznie twardsze od znanych dzisiaj delikatnych, puszystych pączków; zrobione były
z bardziej zbitego ciasta, bez drożdży. Zapustowe pieczywo, smażone
było, podobnie jak współczesne pączki, w głębokim, gorącym tłuszczu,
najczęściej na smalcu. Chodziło o to, żeby pampuch był jak najbardziej
tłusty. Trzeba było bowiem najeść się przed 40-dniowym postem, w czasie którego jedzono tylko postne potrawy. Jednak w uboższych domach
pączków nie smażono w głębokim tłuszczu, ponieważ nie było go pod
dostatkiem. Tam pampuchy pieczono w piecu chlebowym lub smażono
na blasze. Aby jednak zachować tradycję jedzenia tłusto, pączki podawano okraszone skwarkami.
Oprócz pampuchów jedzono również pierogi z kaszą gryczaną lub
jaglaną, kapustę dobrze omaszczoną słoniną lub sadłem albo w ogóle
samą słoninę, dobrze omaszczony żur, wieprzowe żołądki nadziewane
kaszą, tzw. maćki i smażone albo gotowane jajka. Obfitość jedzenia miała
prowokować urodzaj i dobrobyt na cały rok.

Po hucznych, obfitych w pożywienie dniach następował 40-dniowy
post. W domach szorowano wrzątkiem garnki, aby nie został w nich
tłuszcz z gotowanego wcześniej mięsa. Odtąd aż do świąt Wielkiej Nocy
jedzono tylko postne potrawy: kaszę, ziemniaki i żytni barszcz oraz koncentrowano się na modlitwie i umartwianiu. (AZ)
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WZORY ŚWIĘTOŚCI
SIEDMIU ŚWIĘTYCH ZAŁOŻYCIELI ZAKONU
SERWITÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
(17 lutego)
Do grona czczonych dziś Założycieli należeli:
Aleksy Falconieri, Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi, Gerardino
Sostegni, Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan Buonagiunta Monetti. Kupiec florencki św. Aleksy Falconieri bardzo przeżywał wewnętrzne,
bratobójcze walki. W Wielkanoc 1215 roku we
Florencji objawiła się Matka Boża opłakująca,
że Jej dzieci są rozdarte nienawiścią i wojną.
15 sierpnia 1233 roku Matka Boża pojawia się po
raz drugi, okryta żałobą i przepełniona boleścią.
Św. Aleksy wraz z sześcioma florenckimi kupcami porzucają kupiectwo i rozpoczynają życie
w ubóstwie i pokucie. Bractwo to podejmuje
również zadośćuczynienie za życie i grzechy
współziomków. Przenoszą się na Monte Senario,
gdzie w skromnym domu z kaplicą Matki Bożej
rozważają Mękę Pańską i mają żywą część do
Matki Bożej Bolesnej. Tak powstał nowy zakon,
tzw. Serwitów, czyli sług Maryi. Jako wędrowni
kaznodzieje przemierzali Italię, Niemcy, Węgry,
a nawet Polskę. W 1304 roku Stolica Apostolska
zatwierdziła Zakon Serwitów, który istnieje do
dzisiaj. W tym czasie powstał również zakon
żeński serwitek, który założyła bratanica św.
Aleksego – św. Juliana Falconieri. Aleksy zmarł
17 lutego 1310 r. dożywszy 100 lat. W poczet
błogosławionych zaliczył ich papież Benedykt
XIII wszystkich siedmiu pierwszych Serwitów,
a papież Leon XIII włączył ich do grona świętych
15 sierpnia 1888 r. Relikwie Świętych przechowywane są w sanktuarium na Monte Senario.
ŚWIĘTY PIOTR DAMIANI biskup i doktor
Kościoła (21 lutego)
Piotr Damiani urodził się w 1007 roku
w Rawennie, w licznej i niezamożnej rodzinie.
Wychowało go rodzeństwo, ukochana siostra
Rozelina i starszy brat Damian, od którego
przyjął przydomek Damiani (czyli „od Damiana”). Początkowo Piotr pasł świnie u brata, ale
kiedy zauważył niezwykłe zdolności młodszego
brata, pod namową siostry oddal go na studia
do Rawenny, a następnie do Faenzy i Parmy.
Po przyjęciu święceń kapłańskich Piotr został
wykładowcą w jednej ze szkół parafialnych.
Po pewnym czasie Piotr jednak zrezygnował

z posady, udał się do klasztoru benedyktynów
-eremitów i został mnichem. W 1043 r. pozostał
opatem eremu kamedulskiego w Fonte Avellana. W tym czasie był doradcą wielu klasztorów, kierownikiem duchowym wielu uczniów,
odnowił życie zakonne. Uczniowie garneli się
do niego, więc opactwo, w którym przebywał nie było w stanie wszystkich pomieścić.
Św. Piotr więc zakłada kolejne dwa opactwa
i układa dla nich osobną regułę. Z biegiem lat
powstają kolejne pustelnie w Marchii, Umbrii,
Romanii i w Abruzzach. W1057 roku został
biskupem Ostii i kardynałem. Piotr Damiani
pracował nad wewnętrzną odnową Kościoła.
Bolał bardzo nad Kościołem Chrystusowym,
dręczonym wówczas chorobą symonii i inwestytury. Wielokrotnie bywał legatem papieskim, często pełnił funkcję mediatora. Mimo
wielu zaszczytnych zadań zlecanych przez papieży, Piotr cały czas tęsknił za mniszym życiem.
W 1067 roku otrzymał pozwolenie na powrót
do Fonte Avellana i zrzekł się diecezji Ostii,
choć nadal, w razie konieczności służył papieżowi pomocą. W roku 1071 jako legat papieski współuczestniczył w konsekracji kościoła
benedyktynów na Monte Cassino, a w roku
następnym przybył do Rawenny, by tamtejszego biskupa, Henryka, pojednać ze Stolicą
Apostolską. W drodze powrotnej zachorował
i w nocy z 22 na 23 lutego 1072 r. zmarł niespodziewanie w klasztorze benedyktynów
w Faenzy i w ich kościele został pochowany.
Od roku 1898 jego śmiertelne szczątki spoczywają w katedrze, w osobnej kaplicy.
Piotr Damiani był wielkim znawcą Biblii
i Ojców Kościoła oraz znakomitym prawnikiem
kanonistą. Pisał rozprawy o stanie Kościoła
i jego naprawie. Piętnował w nich zakorzenione nadużycia, symonię i nieobyczajność kleru.
Z dzieł ascetycznych wymienić należy piękną rozprawę o życiu pustelniczym. Święty
przedstawił je w tak ponętnych barwach, że
pociągnął nim bardzo wielu ludzi do zakonu
kamedułów, któremu on właśnie zapewnił największy rozwój. Jedyny to w obecnych czasach
istniejący jeszcze zakon pustelników. Papież
Leon XII zatwierdził w roku 1821 kult św. Piotra Damiani i ogłosił go doktorem Kościoła. Jest
wzywany przy bólach głowy. (G Ł-K)

Myśli Prymasa Wyszyńskiego
Tylko pokora zdobywa świat. Najbardziej gorszą się ateiści naszą pewnością siebie i tupetem, zwłaszcza gdy słyszą ciągle: Ja mu pokażę! Zdarza się,
że przyjdzie do Kościoła Bożego człowiek zagubiony, z resztkami swej wiary,
z tysiącami wątpliwości, zastrzeżeń, krytyk i usłyszy: Ja ci pokażę, ja! Traci
wówczas resztę wiary, przynajmniej na połowę życia, dopóki nie zapomni.
Gdy człowiek wierzący ma dużo pewności siebie, zarozumiałości, tupetu
i pójdzie z tym wszystkim do innych, aby ich zdobywać dla Pana Boga, może
ogromnie zaszkodzić przybliżeniu się Królestwa Bożego. Wobec wszystkich
ludzi, zwłaszcza wobec ludzi odmiennych przekonań, trzeba być bardzo
ostrożnym, delikatnym, taktownym. (z rozważań o modlitwie „Ojcze Nasz”)

Odeszli do Pana
+ Józef Baranowski
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

SMUTNY

Kolega pyta kolegę:
– Czemu jesteś taki smutny?
– Walentynki minęły, a ja się nie zakochałem.
– Stary, nie przejmuj się tym, że nie byłeś zakochany w Walentynki. Na Dzień Zaduszny też nie
musisz być martwy.
SPRZECZNOŚĆ
Młode małżeństwo odwiedza salon meblowy.
Mąż pyta żonę:
– To jak, kochanie, na co się zdecydujesz?
– No nie wiem. Wszystko to jest bardzo ładne,
ale mi się nie podoba.
MURZYN I NIEMIEC
Młodzi żołnierze pełnią służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym na Wzgórzach Golan.
Z nudów jeden z nich prezentuje zagadkę:
– Co to jest: Niemiec ma z przodu, murzyn z tyłu,
mężatka nie ma wcale, a panna dwa w środku?
(A Czytelnicy Opiekuna wiedzą co to jest??).
SZCZĘŚCIE
Ledwie rozbudzone dzieciaki wbiegają do kuchni. Czeka na nich śniadanie i mama z kubeczkiem w ręku. Jedno z nich pyta:
– Mamo, co masz w kubeczku?
– To poranne szczęście.
– Przecież to kawa.
– No właśnie!
BRZYDKIE I PIĘKNE
Mąż do żony:
– Kochanie, ta nasza sąsiadka nie grzeszy urodą.
– Mój drogi, a ja ci mówią, że nie ma brzydkich
kobiet. Są tylko niedofinansowane.
ROZMOWA DWÓCH BRACI
– Marian, zbliża się wasza rocznica ślubu,
nieprawdaż?
– Tak i to już dwudziesta.
– Ooo! I co zamierzasz zrobić z tej okazji dla
swojej żony?
– Zabiorę ja na wycieczkę do Australii.
– Nieźle! A co zrobisz dla żony w 25 rocznicę
waszego ślubu?
– To może pojadę i przywiozę ją z powrotem.
(opr. xHD)
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