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ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
ON ZAŚ CHRZCIĆ WAS BĘDZIE  

DUCHEM ŚWIĘTYM (Mk 1, 7-11) 
Jezus przed chrztem wiedział, że jest Mesja-

szem i znał zadanie, które miał wypełnić. Ale 
gdy po chrzcie zstępuje na Niego Duch Święty, 
staje się On zdolny do wypełnienia swojej misji. 
W tym momencie zgadza się na uniżenie, czyli 
na śmierć odkupieńczą.

Można porównać gołębicę znad Jordanu go 
gołębicy Noego (Rdz 8, 8-12). Gołębica Noego 
po potopie przyniosła gałązkę oliwną zwiastu-
jąc zakończenie czasu kary i początek nowych 
czasów. Gołębica nad Jordanem wskazuje nato-
miast Zbawiciela, który jako „nowy Noe” uratuje 
ludzi od śmierci.

Dlaczego Jezus przyjął chrzest? Jest to gest 
miłości. Sam będąc bez grzechu przyjmuje 
na siebie grzechy ludzi i staje się solidarny ze 
wszystkimi, którzy się zagubili. Zanurzenie się 
w wodzie zapowiada zanurzenie w śmierci.

Przez chrzest każdy z nas staje się mieszka-
niem Ducha Świętego, Jego świątynią (1  Kor 
3,16: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że 
Duch Boży mieszka w was?) Czy wiesz, że przez 
chrzest stałeś się widzialnym obrazem chwały 
Boga i że jesteś naprawdę wszczepiony w Chry-
stusa? Czy ten fakt wpływa jakoś na twoje ży-
cie? [www.onjest.pl] 

Św. Piotr Chryzolog, biskup: Dzisiaj też 
Chrystus zstąpił w wody Jordanu, aby w nich 
obmyć grzech świata, bo w tym celu przyszedł 
na świat, jak to stwierdza Jan Chrzciciel: „Oto 
Baranek Boży, oto Ten, który gładzi grzech świa-
ta”. Dzisiaj sługa przyjmuje Pana, człowiek Boga, 
Jan Chrystusa; przyjmuje Tego, który przynosi 
mu niczym nie zasłużone przebaczenie. Dzisiaj 
również dał się słyszeć „głos Pana ponad woda-
mi”, głos mówiący: „Ten jest mój Syn umiłowany,  
w którym mam upodobanie”. Dzisiaj Duch Święty 
w postaci gołębicy unosi się ponad wodami. Nie-
gdyś gołębica obwieściła Noemu koniec potopu, 
obecnie zaś ten sam znak ukazuje ratunek dany 
tonącemu światu. Tamta gołębica przyniosła ga-
łązkę oliwną, a dziś nowy Adam otrzymał nowe 
namaszczenie. [www.brewiarz.pl]

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty podczas chrztu Chrystusa w Jordanie uroczy-
ście ogłosiłeś, że Ten, na którego zstąpił Duch 
Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, 
aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody  
i Ducha Świętego, zawsze trwały w Twojej miło-
ści. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Two-
jego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA: Rozważania do czytań mszalnych

Święto Chrztu Pańskiego

1. czytanie (Iz 55, 1-11)  
Nowe i wieczne przymierze

Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))  
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

2. czytanie (1 J 5, 1-9) Jezus przyszedł przez: 
wodę, krew i Ducha

Ewangelia (Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa
Przychodzimy na spotkanie z Bogiem.  

Odpowiadamy na Jego zaproszenie. On wie, że 
jesteśmy spragnieni miłości, że w naszym sercu 
jest niepokój, lęk i smutek. Bóg daje człowieko-
wi swoją łaskę, która jest za darmo. Nie trzeba 
i nie można za nią niczym zapłacić. I to jest dla 
nas bardzo trudne, bo przyzwyczailiśmy się, że 
na wszystko trzeba zarobić, zasłużyć. A okazuje 
się, że największe i najbardziej potrzebne dary 
są darmowe. Dziś Bóg poprzez proroka Izajasza 
pyta nas o sens i cel naszych działań. Czy nasza 
praca prowadzi nas do Niego?

Otrzymujemy również mocną zachętę  
i obietnicę, że słuchanie Boga doprowadzi nas 
do pełni życia. W swoim życiu szukamy kon-
taktu z Bogiem, który jest blisko i ciągle jest 
dostępny. Pan jest gotowy, by pomagać, prze-
baczać, oświecać nasze plany. Jego plan jest 
najlepszy i nasze szczęście zależy od tego, czy 
go odkryjemy i będziemy wiernie realizować. 
Ojciec niebieski nie wycofuje się ze swojej mi-
łości. Słowo Ojca jest nam potrzebne, abyśmy 
mogli wydać odpowiedni owoc. Zaufanie temu 

słowo prowadzi do pokoju. Kto przyjmuje dobrą 
nowinę, przestaje bać się złej nowiny. 

W Święto Chrztu Pańskiego słyszymy no-
winę o tym, że dzięki wierze w Jezusa Syna 
Bożego zwyciężymy świat, czyli to co jest Bogu 
przeciwne. Żywa wiara zaowocuje miłością do 
Boga, która jest bardzo konkretna i polega na 
spełnianiu Bożych przykazań i miłością do bliź-
nich, którzy otrzymali życie od tego samego 
Ojca, a więc są naszymi braćmi i siostrami. 

W Ewangelii widzimy Jezusa z Nazaretu  
w Galilei, który przyszedł i po prostu przyjął 
chrzest od Jana. W tym czasie wielu przycho-
dziło, by słuchać Proroka nad Jordanem, wy-
znać swe grzechy i dzięki zanurzeniu w wodzie, 
rozpocząć nowe życie. Jezus spokojnie czeka na 
swoją kolej, pośród wielu grzeszników. Wtedy 
jeszcze nie był powszechnie znany. Dopiero 
rozpoczynał swą działalność. Syn Boży jest so-
lidarny z nami i poprzez swój chrzest wskazuje 
nam drogę powrotu do przyjaźni z Ojcem. Je-
zus usłyszał, że jest umiłowanym Synem Ojca.  
Te słowo dotyczą również nas, przybranych 
dzieci Bożych. Nad nami również jest otwar-
te niebo; możemy przyjmować Bożę łaskę jak 
zeschła ziemia chłonie deszcz. I do nas przy-
chodzi Duch Święty, który jest źródłem pokoju  
w ludzkim wnętrzu. Duch Boży zstępuje na 
nas, zwłaszcza poprzez sakramenty Kościoła,  
namaszcza i posyła.  (xIJ)

Co słychać u naszego „Światełka”?
Trwamy w radości z narodzin Zbawiciela. 

Przygotowywaliśmy się do tych świąt przez cały 
okres adwentu, poprzez rekolekcje parafialne, 
słuchanie Słowa Bożego, sakrament pokuty.

Również nasza schola dziecięca „Światełko” 
bardzo intensywnie przygotowywała się Świąt 

Bożego Narodzenia. Licznymi próbami poprze-
dzony był koncert kolęd w wykonaniu dzieci, 
który odbył się przed pasterką. Pomimo późnej 
pory dzieci bardzo licznie zgromadziły się w ko-
ściele, aby wyśpiewać radość z narodzin Jezusa.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6 
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Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować  
potomstwo, którym was Bóg obdarzy? 
Takie pytanie pada na każdej uroczystości  
zaślubin. Wszyscy nowożeńcy odpowiadają tak,  
ale czy na pewno wiemy na czym polega katolickie 
wychowanie? 

Nasz wielki rodak św. Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat mówił  
o obronie życia rodzinnego; wtedy chyba jeszcze nie widzieliśmy wiel-
kiego zagrożenia, obecnie jednak obserwujemy w jak wielkim niebez-
pieczeństwie jest rodzina i katolickie wychowanie dzieci. 

Pierwszym obowiązkiem w chrześcijańskim wychowaniu jest chrzest 
naszego dziecka. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19-20) - nie jest to 
więc wymysł Kościoła i nie ma tutaj obszaru do dyskusji; sam Jezus Chry-
stus, nasz Odkupiciel dał nam taki nakaz. Chrzest jest obowiązkiem, ale 
też wielkim przywilejem dla chrześcijan. To pierwszy sakrament, który 
jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadza-
jącą do życia w Duchu Świętym i otwierającą dostęp do kolejnych sa-
kramentów świętych. W kilku miejscach w Ewangelii znajdujemy słowa, 
w których to Pan Jezus wręcz domaga się chrztu, mówiąc: Kto uwierzy  
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony  
(Mk 16, 16). Nasz Pan powiedział również: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody 
i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5). 

Często słyszymy, że przysłowia są mądrością narodu, a wiec przy-
toczmy jedno z nich – Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na sta-
rość trąci. W myśl tego porzekadła od narodzenia dziecka powinniśmy 
dbać, aby wzrastało w atmosferze miłości rodzinnej opartej na Bogu. 
Chcąc wychować po katolicku małego człowieka, musimy dbać o to, by 
czuł on Bożego Ducha w rodzinie. Modlitwa jest taką podwaliną, więc 
uczymy nasze dzieci modlić się, rozmawiać z Bogiem, który jest naszym 
Ojcem w Niebie. Pierwsza modlitwa Boziu, daj zdrowiczko dla Oluni, Ja-
sia, Marysi, Mateuszka... jest nauką dla dziecka, które jest chłonne jak 
gąbka, ufa rodzicom jak nikomu na świecie, i uczy się takiego samego 
zaufania do Boga Wszechmogącego, o którym rodzice mówią, że może 
dać dziecku wszystko, o co tylko poprosi. Bardzo ważne dla wychowania 
jest uczestnictwo w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych. Przy 
bardzo małych dzieciach jest to trudne, ale nie niemożliwe. Dzieci lubią 
nas naśladować, warto to wykorzystać i porozmawiać z dzieckiem na ten 
temat. Warto przyjść z dzieckiem nieco wcześniej do kościoła, oprowadzić 
dziecko, zajrzeć do konfesjonału, dotknąć chrzcielnicy. Kiedy raz obej-
rzysz z dzieckiem obraz Świętej Rodziny i opowiesz mu o niej, na zawsze  
to zapamięta. 

Gdy nasze dzieci są malutkie wydaje się nam , że później będzie ła-
twiej, bo podrosną, zrozumieją. Nic bardziej mylnego. Z każdym rokiem 
dziecko poszerza grono osób, które mają na nie wpływ. Spotyka się  
z koleżankami i kolegami w przedszkolu, szkole podstawowej i średniej. 
Ono potrzebuje silnego fundamentu, na którym buduje swoje życie. Jeśli 
rodzice nie dadzą tej podstawy, to dziecko zbuduje je na obcych warto-
ściach, niekoniecznie nam bliskich. Często słyszymy w rozmowach: Jak 
dorośnie, to sam wybierze. A jeśli nie wybierze? Może już diabeł pracuje 
nad tym, by sprowadzić dziecko na manowce? Niekontrolowany internet, 
social media, obce nam ideologie niosą za sobą mnóstwo zagrożeń dla 
młodych ludzi. Jeśli rodzice pragną po katolicku wychować młodego czło-
wieka, to muszą być bardzo czujni. Przychodzi taki moment w rozwoju, 
że na chłopca czy dziewczynkę większy wpływ ma kolega i koleżanka niż 
rodzic. Jeżeli nie podejdziemy do wychowania naszych dzieci z mądro-
ścią, możemy być za chwilę rozczarowani i ze smutkiem będziemy mówili: 
Myśmy go tak nie wychowywali.

Kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Otóż, w wychowaniu po katolicku 
konieczna jest formacja człowieka nie tylko do dnia Pierwszej Komunii 
Świętej, ani nie tylko do bierzmowania, bo wtedy nie mamy jeszcze 
dorosłego katolika. Nastolatek, który przyjął sakrament bierzmowania,  
to dojrzewający i bardzo krytyczny wobec wszystkiego młody człowiek. 
Jest mu niezbędna dalsza formacja. To, co dotychczas zrobiliśmy, jest 

ważne, ale to nie jest wszystko. To jakby naczynie wypełnione do połowy. 
Wielką rolę odgrywa nadal postawa rodziców. Jeżeli wykazujemy zmę-
czenie praktykami religijnymi związanymi z przygotowaniem naszych 
dzieci do sakramentów albo - co nie daj Boże - mówimy o tym, to nie 
możemy się łudzić, że nasze dziecko będzie inaczej do tego podchodziło. 
Z każdym kolejnym dniem nasz nastolatek będzie jak schnące naczynie  
i zupełnie niepostrzeżenie okaże się zupełnie pustym! Już w tym momen-
cie naszego dziecka nie będzie w kościele, nie będzie się ono modliło, bę-
dzie wstydziło się medalika czy różańca, nie będzie się dalej formowało. 
Pomimo, że jest ochrzczone, nie będzie go już we wspólnocie Kościoła,  
a jego poglądy będą kompletnie niekatolickie. 

Rodzicami jesteśmy od momentu poczęcia naszego dziecka do na-
szej śmierci. Nie porzucajmy ich w połowie drogi, zwłaszcza w okresie, 
kiedy wchodzą w dorosłe życie. Walczmy nadal, budujmy na Chrystusie 
wszystko, co wiąże się z życiem naszej rodziny. Poświęcajmy naszym dzie-
ciom tyle czasu, ile potrzebują. Pokazujmy dzieciom swoim przykładem,  
że warto budować życie na Chrystusie! Wspólne modlitwy, wypoczynek, 
pielgrzymki, procesje i uwielbianie Boga w naszych krzyżach i sukcesach, 
oto jest droga, którą powinniśmy przejść jako chrześcijańscy rodzice wy-
chowujący swoje dzieci po katolicku. Pamiętajmy, że nasze dzieci widząc 
przykład rodziców będących w ciągłej bliskości z Bogiem, nawet jeśli 
pobłądzą w życiu, będą wiedziały, co jest ważne i na czym polega budo-
wanie domu na skale, a to spowoduje, iż odnajdą drogę i wrócą. 

Łatwo się mówi powie niejeden z nas; to prawda, trud wychowania 
jest ogromny. Dlatego, żeby wytrwać i nieustannie pracować nad dzieć-
mi, trzeba też pracować nad sobą. Formacja katolicka dotyczy również 
rodziców, nieustannie powinniśmy wzrastać w wierze i w miłości do 
Chrystusa. Czy tak jest? Odpowiedzmy sobie sami i pamiętajmy, cośmy 
przyrzekli sobie w dniu zaślubin. Czy nie zatrzymaliśmy się w rozwoju  
w wierze na przygotowaniach do bierzmowania i naukach przedmałżeń-
skich? Wiele rodzin formuje się nieustannie we wspólnotach katolickich 
działających przy parafiach, jest jednak nadal dużo rodzin, które stronią 
od jakiejkolwiek formacji i wzrastania w wierze. Kościół daje nam cały 
wachlarz możliwości i płaszczyzn do ciągłego rozwoju i pogłębiania rela-
cji z Bogiem, trzeba tylko odnaleźć formę, która szczególnie będzie bliska 
naszemu sercu. Rodzina Bogiem silna jest w dzisiejszych czasach szcze-
gólnie potrzebna! Tylko przykład własny i autorytet rodzicielski może 
uchronić nasze dzieci przed zagubieniem. 

Niech Pan Bóg błogosławi naszym rodzinom! (G Ł-K)

W „Echu Katolickim”
•	 Jak	będzie	wyglądał	Sąd	Ostateczny?	
•	 Pacjenci	w	szpitalach	umierają	samotnie,	bez	pożegnania	i	pojednania	 

z Bogiem. Przeciwdziałać temu ma program wsparcia „Bądź przy mnie”.
•	 W	ogromnym	cierpieniu	potrafiła	odczytać	wolę	Bożą	i	z	nią	się	pogodzić.	

Jak wyglądały ostatnie miesiące ziemskiej drogi s. Noeli? 
•	 Nagłe	zaginięcie	człowieka	wywołuje	nie	tylko	cierpienie	jego	bliskich.	

Pociąga też za sobą szereg konsekwencji, w tym prawnych. 
•	 Najgorsze,	 co	można	 powiedzieć	 człowiekowi	w	 depresji,	 to	„weź	 się	 

w garść”. Jak pandemia i wywołana nią izolacja wpłynęły na naszą psy-
chikę? 
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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.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 11 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO 

1. czytanie (Hbr 1, 1-6) Bóg przemówił do nas przez Syna
Psalm (Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c. i 9 (R.: por. 7c))

Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie
Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów
6.30 1. + Adama Godlewskiego w 4 r., Edwarda Piekarskiego  

i zmarłych z rodziny Piekarskich 
2. + Mariannę i Andrzeja Rucińskich – of. Krystyna Stańczuk 

7.00 1. + Reginę w 2 r., Józefa, Stanisława, Wacława Maliszkiewicz –  
of. rodzina 

2. + Alfonsa, Janinę, Antoniego, Sewerynę, Florentynę, zm. z rodz. 
Domańskich i Kurowskich 

3. + Marka Stańczuka – of. koledzy i koleżanki żony z firmy Drosed 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę – of. żona Teresa Niedziółka

2. Dziękczynna za ocalenie z wypadku drogowego i o powrót do 
pełni zdrowia dla Sebastiana – of. rodzina 

3. + Hannę Ptak – of. Dyrekcja i pracownicy ZS w Gręzówce 
4. Poza parafią: + Elżbietę Jakubiak w 1 r. – of. syn z rodziną 

Wtorek 12 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 2, 5-12) Jezus jest Zbawicielem ludzi
Psalm (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7))
Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem

Ewangelia (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę
6.30 1. + Bogdanę Jarosińską – of. rodzina 

2. + Krzysztofa Jakimiaka – of. sąsiedzi 
7.00 1. + Helenę Bagińską – of. Henryk i Teresa Kozierkiewicz 

2. + Mariannę Rucińską – of. brat
3. + Stanisława, Władysława, Andrzeja, Józefa, Wiesława –  

of. Alina Bednarczyk 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Janinę Sadowską – of. Naczelnik i pracownicy US w Siedlcach 
3. + Stanisławę, Stanisława, Mirosławę, Witolda, Katarzynę, Dariu-

sza, zmarłych z rodzin Krupów i Kowalczyków – of. Danuta Kruk 
4. Poza parafią: + Reginę Chalimoniuk w 30 dz. – of. rodzina 

Środa 13 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Hbr 2, 14-18) Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi

Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Ewangelia (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych
6.30 1. + Jolantę Czapińską – of. sąsiedzi 

2. + Krzysztofa Jakimiaka – of. sąsiedzi 
7.00 1. + Mariannę Rucińską – of. sąsiedzi

2. + zmarłych z rodzin Wolaninów i Stańczuków 
3. + Jana Oszurko w 5 r., Tomasza Oszurko, Wiesława i Franciszka, 

zm. z rodzin Godlewskich i Oszurko – of. żona 
4. Poza parafią: + Zofię w 66 r., zmarłych z rodzin Małków, Kunów, 

Siankowskich, ks. Alfreda Hofmana – of. córka 
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa z racji I środy 

2. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę
3. + Zbigniewa Lipca w 3 r. – of. rodzina
4. Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny o uwolnienie z nało-

gów, umocnienie wiary, o dary Ducha Świętego, wstawiennic-
two Świętej Rodziny z Nazaretu i zdrowie dla dwóch wnuczek 
– of. Teresa Kafara 

Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części) 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] (dolny kościół)

Czwartek 14 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 3, 7-14) Zachować wierność Bogu
Psalm (Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9. 10-11 (R.: por. 7d-8a))

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Ewangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego

6.30 1. + Jolantę Czapińska – of. sąsiedzi 
2. + Stanisława Łaszczuka – of. sąsiedzi z klatki

7.00 1. + Mariannę Rucińską – of. rodzina Wymiatał
2. +Jolantę Czapińską – of. Zygmunt Czapiński 
3. + Martę Karabin – of. rodzina Kosmalów 
4. Poza parafią: + Janusza Batorskiego w 30 dz. – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Czesława Grochowskiego i rodziców z obu stron 
3. + Jana i Genowefę Grochowskich – of. córka 

I dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka  
i Towarzyszy 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00 – 
okazja do spowiedzi 

Piątek 15 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 4, 1-5. 11) Śpieszmy do odpoczynku Bożego
Psalm (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8 (R.: por. 7b))

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy
Ewangelia (Mk 2, 1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

6.30 1. + Igę Ostasz – of. rodzina z Sokołowa Podlaskiego
2. + Jolantę Czapińską – of. sąsiedzi

7.00 1. + Janinę Sadowską – of. Naczelnik i pracownicy US w Siedlcach
2. + Krzysztofa Pucyka w 2 r. i zmarłych z rodziny Wysockich, 

Bronisławę, Mariannę, Mateusza, Stanisława, Jana, zmarłych 
z rodzin Szklarzów, Mariannę, Antoniego, Józefa 

3. + Mariana Kanię w 4 r. – of. żona 
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Stanisława Kołtuniaka w 36 r. – of. syn i synowa 
3. + Stanisława i Stanisławę oraz Franciszka i Ryszarda z rodziny 

Popków 
4. Poza parafią: + Stanisława Wilka w 30 dz. 

II dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka i Towa-
rzyszy

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 16 stycznia 2021 r. 

DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

1. czytanie (Hbr 4, 12-16) Jezus wielki arcykapłan
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c))

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Ewangelia (Mk 2, 13-17) Powołanie Mateusza

6.30 1. + Jadwigę Żółkowską w 12 r., Jana –  
2. + Mariannę Rucińską w 4 miesiąc od śmierci – of. rodzina

7.00 1. + Mariannę Rucińską – of. Alicja Potapko z rodziną, mama i siostra 
2. + rodziców Wacława w 29 r. i Mariannę Niedziałków, dziadków 

Michalinę i Antoniego, zmarłych z rodziny Niedziałków 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Mariana Wyżywniaka w 22 r. – of. Waldemar Wyżywniak 
3. + Arkadiusza, rodziców z obu stron i wszystkich zmarłych z na-

szych rodzin – of. Eugenia Świątkowska 
4. + Mariannę Rucińską – of. koleżanka Jadwiga Kokoszka 

III dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka i Towa-
rzyszy
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (10.01)

Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto.

l Bezimienna – 2000 zł 
l z ul. Mieszka I 22 – 100 zł 
l z ul. Sokołowskiej 141 c – 100 zł 
l pani Iwona – 300 zł

l pan Jakub, z ul. Mieszka I 8 – 50 zł 
l pan Krzysztof – 300 zł 

Niedziela 17 stycznia 2021 r.  
II NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (1 Sm 3, 3b-10. 19) Powołanie Samuela
Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
2. czytanie (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) Wasze ciała są członkami Chrystusa

Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza
7.00 1. + Henrykę Szczepanik w 17 r., Franciszka, Henryka, Franciszka, 

Adama, Stanisława 
8.30 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę 

2. + Franciszka, Stanisława Krasuskich – of. siostra 
3. + Andrzeja i Marię Pawełczak – of. Elżbieta Dmowska 

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w 13 r. urodzin Przemysława o opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa 

2. + Hannę Ptak – of. rodziny Bieleckich i Jastrzębskich 
3. + Alicję Szczygieł w 4 r., rodziców z obojga stron rodziny, Artura 

Szczygieł – of. mąż, córka i wnuczka 
11.30 1. Dziękczynna w 5 r. urodzin Lenki z prośbą o opiekę Matki Bożej 

i Anioła Stróża
2. + Mariannę Rucińską – of. pracownice Księgarni Diecezjalnej  

w Siedlcach 
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Mariana w 4 r., Janinę, Czesławę Krasnodębskich, Stanisławę, 

zmarłych z rodziny Księżopolskich – of. syn 
18.00 1. + Roberta Krasuskiego w 1 r. – of. żona 
IV dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

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

l Karol Wojtasik, kawaler z Jagodnego, parafia Zwola Poduchowna  
i Renata Barbara Braudyk, panna ze Strzały, parafii tutejszej – zapo-
wiedź 1. 

Podziękowanie
W czas Bożego Narodzenia, gdy kolędy płyną dźwięki,
Domowy Kościół składa wielkie dzięki.
Wszystkim, którzy z miłością swe serce otworzyli 
i w akcję ,,Różaniec ” chętnie się włączyli.
By wspomóc dzieci, które niedomagają 
i co dzień z chorobą jakąś się zmagają.
Dziękujemy tym, co dla potrzebujących ofiar nie żałowali
i swoją cegiełkę do skarbony wrzucali.
Księdzu Proboszczowi dziękujemy uniżenie,  
że na tę inicjatywę dał przyzwolenie,
że wsparł z radością to nasze działanie.
Wszak Jezus rzekł „Nie ten będzie zbawiony  
kto mi tylko mówi Panie”.
Tym, co w Adwencie swój czas poświęcili 
i dzielnie w rodzinach różańce splatali.
Serdeczne Bóg zapłać dziś wypowiadamy, 
a wszystkich Was kochani modlitwą otaczamy.
Niech Matka Boża przez ten ofiarowany różaniec  
wyprasza Wam łask przeobfitych wianek.

DZIŚ 10 STYCZNIA:
•	 Modlitwa z młodzieżą i za młodzież przed bierzmowaniem w kościele  

o godz. 15.30.
•	 Nieszpory niedzielne i Akatyst ku czci Ducha Świętego o godz. 20.00  

w dolnym kościele.
NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA 
14 stycznia rozpoczyna się nowenna przygotowująca do wspomnienia  
bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy. Modlitwy nowenny będą odmawia-
ne codziennie do 22 stycznia włącznie po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 
18.00. 23 stycznia po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie dla 
mężczyzn, którzy chcą należeć do Bractwa „Strażnicy Kościoła”. 
IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna do św. Józefa
•	 17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 

św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu w zakrystii 
w „Księdze Intencji Nowennowych” 

•	 Po liturgii różaniec wynagradzający (4 części). 
Czuwanie modlitewne ze świętym Józefem planujemy 19 stycznia. Rozpocz-
niemy je udziałem w Eucharystii o godz. 18.00. 
FORMACJA I MODLITWA 
Krąg biblijno-liturgiczny w środę o godz. 19.00 w dolnym kościele. 
Zapraszamy na adorację Jezusa w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczo-
rowej do godz. 21.00. W tym czasie możliwość wyspowiadania się. 
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W niedzielę 17 stycznia po Mszy Świętej o godz. 13.00 będzie spotkanie  
w kościele dla rodziców i dzieci z klas III szkoły podstawowej przygotowują-
cych się do przyjęcia I Komunii Świętej. Na spotkanie niech rodzice przyniosą 
różańce dla dzieci, które będą poświęcone oraz wypełnione deklaracje.
WIZYTA DUSZPASTERSKA 
Jeśli będzie to możliwe (nie pojawią się inne rozporządzenia), wizytę dusz-
pasterską rozpoczniemy w poniedziałek 18 stycznia o godz. 16.00. W tym 
roku idziemy do osób i rodzin, które nas zaprosiły. W tym tygodniu można 
jeszcze zgłosić chęć przyjęcia księdza w zakrystii. Informacje o kolędzie będą 
podane za tydzień w „Opiekunie”, w ogłoszeniach i na stronie internetowej. 
WEŹ I CZYTAJ 
W przedsionku kościoła można nabyć książki: „Ewangelia 2021”, „Ewangelia 
2021 dla dzieci”, „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP”, „Notes du-
chowy do Ewangelii według św. Marka”, modlitewniki za zmarłych, książki 
o duszach czyśćcowych, „Miesiąc ku czci świętego Józefa”, „Wstęp do religii” 
abp Fultona Sheena. 

DOBRA KSIĄŻKA: 
Abp Fulton J. Sheen – „Wstęp do religii”

Od tej książki wszystko się zaczęło. Od tej książki 
wszystko może się zacząć. Dzięki tej publikacji polski 
czytelnik poznał wybitnego amerykańskiego kazno-
dzieję XX wieku. Dzięki niej może nawrócić do Pana 
Boga siebie i tych, którym z Panem Bogiem nie po dro-
dze. Właśnie z taką myślą, nawrócenia niewierzących, 
pisał Arcybiskup „Wstęp do religii”. Prosto, klarownie, logicznie tłumaczy  
abp Sheen prawidła wiary katolickiej. Z pasją przeprowadza czytelnika 
po katolickich dogmatach, wątpliwościach i pytaniach, które rodzą się  
w każdym ludzkim sercu. Koszt: 20 zł Zobacz: www.wds.pl 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Mieczysław Wrzosek
+ Bogusław Henryk Troć 
+ Krystyna Marianna Andrzejewska

+ Henryk Łopaciuk 
+ Teresa Jońska

+ Krzysztof Adam Przebysz+ Honorata Wardulińska
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Formacja DROGA NOWEGO ŻYCIA – przygotowanie młodzieży  
do bierzmowania w rodzinie (styczeń 2021) każdy może skorzystać z tej katechezy

Katecheza SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem 

spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urze-
czywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem 
jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim 
zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według  
zaleceń soborowej odnowy liturgii. 

(ks. Franciszek Blachnicki, VII Drogowskaz Nowego Człowieka)
Boga możemy spotkać i poznać przez słuchanie Bożego Słowa, możemy 

z Nim rozmawiać (tym jest właśnie modlitwa). Jest jeszcze jeden ważny 
sposób, poprzez który doświadczamy spotkania z Bogiem i Jego łaski.  
Są to sakramenty.

Jest siedem sakramentów. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego 
dzielą się na następujące grupy (nazwy wg KKK):
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:
1. sakrament chrztu, 2. sakrament bierzmowania, 3. sakrament Eucharystii.
Sakramenty uzdrowienia:
4. sakrament pokuty i pojednania, 5. sakrament namaszczenia chorych.
Sakramenty w służbie komunii i posłaniu wiernych:
6. sakrament święceń, 7. sakrament małżeństwa.

Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski. Bóg posługuje się 
tym, co zwykłe (chleb, wino, woda, olej, słowo), by nadać temu inne zna-
czenie. Więcej - inną (odnoszącą się do Boga) rzeczywistość.

Nasze zmysły zatrzymują się tylko na tym, co można zobaczyć, usłyszeć 
i poczuć, ale sakrament jest czymś głębszym, czego dotyka tylko wiara. 
Dlatego dla owocności sakramentu potrzebna jest prawdziwa i głęboka 
wiara. Bez wiary człowiek nie doświadczy Bożej łaski, choć rzeczywiście 
Bóg tej łaski będzie udzielał.

Dziewczynie i chłopakowi, gdy spotykają się na randce z ukochanym, 
ukochaną, nie wystarcza fakt, że się spotykają, że mogą się słyszeć, że mogą 
rozmawiać. Zapragną dotyku, wzięcia się za ręce, przytulenia, pocałunku.

Jezusowi, który spotyka się z człowiekiem także nie wystarcza to, że 
mówi do człowieka, nie wystarcza też to, że człowiek mówi do Niego. Jezus 
chce czegoś więcej – chce jeszcze większej bliskości, chce dotknięcia, chce 
pocałunku. 

Można powiedzieć, że sakramenty to takie „dotknięcia” albo nawet „po-
całunki” Pana Boga, które w życiu człowieka wierzącego owocują oczysz-
czeniem, umocnieniem, pocieszeniem, uzdrowieniem.

Na początku swojego życia przyjąłeś sakrament chrztu, obecnie przygo-
towujesz się do bierzmowania. To jednorazowe wydarzenia, ale ich skutki 
trwają przez całe życie. Znaczy to, że łaska chrztu świętego towarzyszy ci 
przez całe życie. Podobnie będzie z bierzmowaniem.

Sakramenty, które przyjmujesz częściej to sakrament pojednania i Eu-
charystia. Mówi się często, że niedzielna Msza Święta to obowiązek chrze-
ścijanina. To prawda, ale czy nie należy spojrzeć na to inaczej? Powinno 
to być spotkanie dwóch kochających się osób – Boga i człowieka. Czy tak 
rozumiesz i przeżywasz swój udział w Eucharystii? Jeśli jest inaczej to twoja 
postawa wymaga nawrócenia.

Każda Eucharystia powinna znajdować swą puentę w przyjmowanej 
Komunii Świętej. Czy Komunia jest twoją stałą praktyką, czy tylko czymś, 
co przeżywasz od wielkiego święta (a może w ogóle zaniechałeś tego)?

Do Komunii Świętej może przystąpić ten, kto wolny jest od grzechu 
ciężkiego. Od stanu grzechu ciężkiego uwalnia nas spowiedź – sakrament 
pojednania. Chodzi jednak nie o „zaliczenie spowiedzi”, ale o dobrą spo-
wiedź. Dlatego warto przyjrzeć się warunkom sakramentu pojednania  
i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Możesz oszukać księdza, ale nigdy Boga 
i samego siebie. Złamanie któregokolwiek warunku czyni twoją spowiedź 
nieważną i świętokradzką.
1. Rachunek sumienia. (Czy przed spowiedzią pomodliłeś się do Boga  

z prośbą o poznanie swoich grzechów, czy zadałeś sobie trud przypomnie-
nia swoich grzechów? Czy zrobiłeś to na podstawie przykazań Bożych, 
kościelnych, przykazań miłości lub w inny sposób – np. czytając pytania 
rachunku sumienia w książeczce do nabożeństwa? )

2. Żal za grzechy. (Nie chodzi o słowa – bardzo łatwo jest kłamać. Czy 
naprawdę żałujesz tego co zrobiłeś złego?)

3. Mocne postanowienie poprawy. (Znowu nie chodzi o formułkę,  
ale o prawdę twojej woli – czy naprawdę chcesz żyć inaczej?)

4. Spowiedź szczera. (Czy wyznałeś szczerze i do końca wszystkie twoje 
grzechy? Czy nie zataiłeś czegoś albo udajesz przed sobą, że to co robisz 
nie jest grzechem?)

5. Zadośćuczynienie. (To nie tylko odmówienie pokuty, ale próba napra-
wienia tego wszystkiego, co zniszczyłeś grzesząc, wynagrodzenia wszyst-
kich krzywd, które wyrządziłeś) 

I ostatnie pytanie – najważniejsze. Czy wierzysz w Boga? I w to,  
że Bóg może ci odpuścić twoje grzechy? Czy twoje spowiedzi są spotkaniem  
z Bogiem, czy tanią komedią, jaką odgrywasz przed księdzem i swoimi  
rodzicami?

Program przygotowania młodzieży do bierzmowania „Szkoła życia z Bogiem” 
Autor: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Z KONSTYTUCJI O LITURGII ŚWIĘTEJ  
SOBORU WATYKAŃSKIEGO II (NR 7):

Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza w czynno-
ściach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej tak w osobie ce-
lebrującego, gdyż Ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu, obecnie 
ofiaruje się przez posługę kapłanów, jak zwłaszcza pod postaciami euchary-
stycznymi. Jest obecny swoją mocą w sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, 
sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta 
się Pismo święte, On sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół modli się  
i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani  
w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). 

SŁOWO BOŻE – ŚWIATŁO ŻYCIA
Odszukaj w Piśmie Świętym następujące fragmenty, a następnie odpo-

wiedz na pytania.
1. Mk 2,1-12: Co Jezus zobaczył w niosących chorego? 
2. Mk 3,1-6: Co było przyczyną smutku Jezusa? 
3. Mk 5,1-20: Jak określono Jezusa? 
4. Mk 5,21-34: Co ocaliło kobietę? 
5. Mk 7,31-37: Co znaczy „Effatha”? 
6. Mk 10,46-52: Jak wołał syn Tymeusza? 

Pytania do rozmowy rodzinnej. Odpowiedzi zapisz w swoim zeszycie. 
•	 Dlaczego warto przyjąć chrzest? 
•	 Czy dostrzegam owoce tego sakramentu w moim życiu? 
•	 Kim jest dla mnie Jezus, czego On dla mnie dokonał, za co jestem Mu 

wdzięczy? 
•	 W jaki sposób dziś mogę oddawać chwałę Bogu? 
•	 W jaki sposób rozumiem stwierdzenie Benedykta XVI: „Kościół jest ro-

dziną Bożą, kręgiem przyjaciół”? 
•	 Co odczuwam, o czym myślę, gdy słyszę, że jestem umiłowanym dziec-

kiem Boga? 
•	 Do czego potrzebuję Ducha Świętego?

Modlitwa dziękczynna za chrzest (z obrzędów chrztu)
Przewodniczący: Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdroju 

chrztu świętego wytrysnęło dla nas nowe życie dzieci Bożych, Tobie chwała 
na wieki. 

Wszyscy: Tobie chwała na wieki. 
Przewodniczący: Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świę-

tego jednoczysz w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym lu-
dem, Tobie chwała na wieki. 

Wszyscy: Tobie chwała na wieki. 
Przewodniczący: Boże, Ty przez swojego Ducha miłości, którego wlałeś 

w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, 
Tobie chwała na wieki. 

Wszyscy: Tobie chwała na wieki. 
Przewodniczący: Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby wszystkim narodom  

z radością głosili Ewangelię Chrystusa, Twojego Syna, Tobie chwała na wieki. 
Kandydaci: Tobie chwała na wieki
Wszyscy: Chwała Ojcu...                                                           Opracowanie: xIJ 
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Kancelaria Parafialna czynna  
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W niedziele nieczynna. 

Synek pyta mamę:
 – Mamusiu, co było wcześniej kura, czy jajko?
 – A dlaczego chcesz wiedzieć?
 – Bo zapytał mnie o to pan Franek, nasz sąsiad 
i nie wiedziałem jak odpowiedzieć.
 – Syneczku, wcześniej było jajko. Bo zobacz, 
jajko jemy na śniadanie, a kurę dopiero na 
obiad!
WYMIANA
Podczas noworocznej sondy dziennikarz pyta:
 – Czy mógłby pan wymienić jednego z polskich 
polityków?
 – Jeśli już, to najchętniej wymieniłbym wszyst-
kich.
THRILLER
W sylwestrowy wieczór wszyscy musieli zostać 
w domu z powodu epidemii. Małżeństwo po-
stanowiło obejrzeć dreszczowiec pod tytułem 
„Morderstwo doskonałe”. W trakcie projekcji 
filmu żona mówi do męża:
 – Stasiu, ja zaczynam się bać.
 – Chodzi ci o film?
 – Nie! Po co ty robisz te notatki z filmu!
MĄDRA DZIEWCZYNA
W świątecznym nastroju spotykają się zakocha-
ni. Dziewczyna mówi do chłopaka:
 – Ożeń się ze mną.
 – Ale ja nie mam domu, samochodu, dobrej 
pracy.
 – Ja chcę, żebyś był moim mężem, a nie ban-
komatem!
NASTRÓJ
Dziewczynka pyta mamę:
 – Mamusiu, kim jest lepiej być: mężczyzną, czy 
kobietą?
 – Córeczko, pamiętaj, że bycie kobietą jest bar-
dziej ekscytujące.
 – A dlaczego?
 – Kobieta nigdy nie wie, kiedy i jaki będzie 
miała nastrój oraz na jak długo!

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 2)
Cóż bardziej nad to sprawiedliwe? - Jeżeli posiadłaś, Matko, człowieka przez Boga, czyż 
możesz z daru Bożego uczynić narzędzie przeciwne Bogu? Czyż możesz dar Boży obrócić 
przeciwko Bogu? Jeżeli w chwili twej męki rodzenia wołałaś o pomoc do Matki Boga, 
czyż teraz miałabyś odebrać Bogu to, coś przezeń wzięła? Jeżeli sama jesteś powołana 
przez Boga, by wypełniać Jego przykazania: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię” (Rdz 1,28), to czyż możesz siły dane ci przez Boga obracać przeciw Nie-
mu? Czyż możesz spełniać przykazania Boże na zniewagę Boga?
Jeżeli sama otrzymałaś błogosławieństwo Kościoła na służbę rodzinie Bożej, czyż miała-
byś je użyć przeciwko Kościołowi? Jeżeli sama otrzymałaś skarb wiary i życia Bożego, czyż miałabyś 
go pozbawić twoje dziecię? Jeżeli sama doznałaś błogosławieństwa wiary w tylu trudnych chwilach 
twego życia, czyż sama miałabyś pozbawiać tego błogosławieństwa dziecię twoje? Jeżeli sama mia-
łaś radość żyć w Kościele, cieszyć się prawdą ewangeliczną i mocą sakramentów świętych, czyżbyś 
miała nie dbać o tę radość dla dzieci twoich? Jeżeli sama byłaś doprowadzona przez rodziców twoich 
do Stołu Eucharystycznego, czyżbyś miała pozbawić tej uczty dzieci twoje?
Pomyśl, jak wielką krzywdą, jak wielką niesprawiedliwością byłoby takie postępowanie?

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA, BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 5)

Żywicielu Syna Bożego – módl się za nami
To wezwanie wskazuje na relację Józefa 

z Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. 
Naturalną konsekwencją bycia przybranym oj-
cem jest bycie żywicielem Syna Bożego i Jego 
Matki. Stąd właśnie wezwanie: „Żywicielu Syna 
Bożego, módl się za nami!” Choć oczywiście nie 
był on naturalnym ojcem Syna Bożego, to jed-
nak był Jego prawdziwym ojcem. Dlatego wła-
śnie Józef był głównym odpowiedzialnym za 
wychowanie, a zarazem pierwszym wzorem dla 
Dzieciątka Jezus. To od Świętego Józefa nauczył 
się Chrystus swego rzemiosła, czyli ciesielki. 
To Święty Józef prowadził rodzinę do Jerozo-
limy na święta religijne. To z imieniem Józefa 
łączone będzie imię Zbawiciela od początku 
Jego publicznej misji, ludzie będą mówili: czyż 
to nie jest syn Józefa? Józef spełniał wszystkie 
obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej. 
Głównym obowiązkiem ojca jest zapewnienie 
bytu materialnego rodzinie. Jednak wiąże się  
z tym pewne niebezpieczeństwo, którego udało 

się Józefowi uniknąć, bo karmienie to zarówno 
dar, jak i możliwość zabrania wolności.

Karmienie sprawia, że dajesz komuś życie, 
utrzymujesz go przy życiu, ale też możesz go 
uzależnić od siebie. I tak często się dzieje. Dlatego 
rodzice powinni postawić sobie pytanie, czy dzie-
ci z tego powodu, że są przez nich karmione i wy-
chowywane mają odpowiednią dozę wolności, 
aby mogły się rozwinąć. Przecież nie mają stać 
się kopią rodziców, ani lepszą wersją ich samych. 
Nie mają spełniać ich wyobrażeń, czy realizować 
ich niespełnionych planów. Mają zrealizować mi-
sję od Boga Ojca, a nie spełniać ambicje ojca czy 
matki. Święty Józef będąc przybranym ojcem był 
wolny od wymagania, by Jezus był na miarę jego 
wyobrażeń. Chociaż go wychowywał, chociaż 
ludzie nazywali Go Cieślą albo Synem Cieśli, to 
Józef wiedział, że Jezus jest Synem Bożym i ma 
swoją misję do wypełnienia. Józef pomagał Mu 
ją odkrywać i być jej wiernym. I taki powinien być 
każdy ojciec. (AZ) cdn.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Tę radość nasi najmłodsi parafianie pre-

zentowali przez kolejne dni świąt, niedzielę  
i Nowy Rok, zachęcając tym samym inne dzie-
ci do dołączenia do scholi, która w tym czasie 
powiększyła się o kolejne 10 osób.

Co słychać u naszego „Światełka”?
Wyrażam moją ogromną wdzięczność 

wszystkim dzieciom i rodzicom za otwartość  
i zaangażowanie. Cieszę się, że wśród tak licz-
nych obowiązków znalazł się czas na to, by śpie-
wać wspólnie na chwałę Boga. 

Wszystkim dzieciom życzę, aby nigdy nie za-
brakło im zapału i chęci do śpiewania 
dla Pana Jezusa. To On w czasie swo-
jego ziemskiego życia wołał: Pozwól-
cie dzieciom przychodzić do mnie. 

R ó w n o c z e ś n i e  z a p r a s z a m 
wszystkie chętne dzieci do do-
łączenia do naszego „Światełka”. 
Im nas więcej, tym lepiej. Pokaż-
my wszystkim jak sanktuarium  
św. Józefa jest pełne radości dzięki 
najmłodszym parafianom.

Próby odbywają się w soboty 
o godz. 12.00. 

Rozpoczęliśmy już przygotowania 
do kolejnego koncertu, który planu-
jemy na 2 lutego. 

Zapraszamy wszystkich bar-
dzo serdecznie.

ks. Grzegorz Walczuk


