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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

II NIEDZIELA ZWYKŁA
ZOBACZYLI, GDZIE MIESZKA, 

I TEGO DNIA POZOSTALI U NIEGO (J 1, 35-42) 

„Oto Baranek Boży” mówi Jan. „Znaleźliśmy 
Mesjasza” mówi Andrzej do Szymona Piotra. 
Tylko tyle, a ci którzy usłyszeli zmieniają swoje 
życie i zostają uczniami Jezusa. Nie trzeba było 
przekonywania, wiedzy teologicznej, umiejęt-
ności przemawiania, inteligencji czy uroku oso-
bistego. Wystarczyło wskazać – tam jest Jezus. 
Wystarczyło powiedzieć o swoim przeżyciu – 
znalazłem Zbawiciela. Jak Ty sobie wyobrażasz 
dawanie świadectwa, ewangelizowanie, a jak to 
wygląda w Twoim życiu?

Często blokujemy się przez niewłaściwe 
wyobrażenia, ciągle czekamy aż dojrzejemy, 
będziemy wystarczająco mądrzy, dobrzy, aby 
móc wyjść z Ewangelią do ludzi. To niestety 
także często wymówka, by nie robić nic. Czego 
się tak naprawdę boisz – że nie podołasz i nie 
przekonasz nikogo? A może, że stracisz twarz, 
ktoś krzywo spojrzy, coś pomyśli? Pierwszy po-
wód upada wobec dzisiejszej Ewangelii – nie 
naszym zadaniem jest przekonywać. Tylko Bóg 
może zadziałać w sercu człowieka i przekonać 
o miłości Ojca. My mamy pokazywać na Jezusa, 
przypominać ludziom, że ON JEST, że naprawdę 
żyje – i możemy to potwierdzić, bo Go spotyka-
my i mamy z Nim relację. Nie chodzi o dyskusje 
teologiczno-światopoglądowe, ale o powiedze-
nie: Bóg jest dobry – wiem to z osobistego do-
świadczenia, kocha mnie i wybacza mi grzechy 
– ciebie też kocha i chce ci wybaczyć.[www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie 
prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim 
pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wie-
ki wieków. Amen.

19 stycznia imieniny obchodzą ks. kan. Henryk Drozd i ks. Mariusz Baran 
Drodzy Księża – Henryku i Mariuszu,

z okazji dnia Waszych imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,
błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego,

opieki Matki Bożej, świętego Józefa i świętych Patronów. 
Niech Chrystus Najwyższy Kapłan obdarza siłą, zdrowiem duszy i ciała

w dalszej posłudze duszpasterskiej,
a ludzka życzliwość niech Was otacza i towarzyszy Wam każdego dnia!

Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego Je-
zusa i wobec swych uczniów dał o Nim świa-
dectwo. Uczniowie wybrali Jezusa jako swego 
Mistrza, bo uwierzyli temu świadectwu. Na-
uczyciel z Nazaretu zostaje nazwany Barankiem 
Bożym. W tym określeniu jest zawarte odnie-
sienie do baranka paschalnego (zob. Wj 12)  
i baranka prowadzonego na rzeź, o którym mó-
wił Izajasz (Iz 53,7). Chrystus jako prawdziwy 
Baranek zgładzi wszystkie grzechy świata przez 
krew wylaną na krzyżu. 

Do ludzi, którzy idą za Nim, Jezus zwraca 
się z pytaniem: Czego szukacie? To pytanie jest 
skierowane także do nas. Szukamy sensu życia. 
Dzięki wierze ten sens odnajdujemy w Bogu. 
Pytamy Jezusa: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? 
Gdzie jesteś Boże, w którego wierzymy? Szuka-
my domu, w którym mieszka Słowo. Dom to 
miejscem, gdzie doświadczamy życzliwości 
kochanych osób i przez to jest nam dobrze. Do-
mem Słowa Wcielonego i naszym domem jest  
Kościół. W nim możemy doświadczyć bliskości 
Boga. W tej wspólnocie mamy swoje miejsce, 
swoje powołanie, które trzeba odkryć, przyjąć, 
pokochać i realizować. 

Uczniowie poszli za Jezusem w zaufaniu  
i posłuszeństwie. Nam często zdarza się iść 

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Życie w obecności Boga
Rozważania do Ewangelii z II Niedzieli Zwykłej (17 stycznia)
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

przed Jezusem, czyli wiedzieć lepiej i po swo-
jemu interpretować słowo Boże lub obok 
Niego, tzn. wiarę ograniczać tylko do jakiś 
prywatnych przekonań i oddzielać od życia: 
wiara sobie, życie sobie - co mi Pan Bóg będzie 
przeszkadzał? Światło życia otrzymują tylko 
ci, którzy idą za Chrystusem. Za Nim idzie się 
z krzyżem, z Nim odkrywa się przedziwną 
mądrość krzyża, mądrość oddawania życia 
za drugiego z miłości, mądrość przebaczenia  
i pojednania we wspólnocie. 

Chrystus zapewnia: Kto idzie za Mną, nie 
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia” (J 8, 12). W nas natomiast dość 
często funkcjonuje taki sposób myślenia: Przez 
chwilę pocieszę się Bożym światłem, później wró-
cę do moich dobrze mi znanych ciemności. Trochę 
będę wierzył, trochę będę się modlił, trochę będę 
kochał. Tylko Ty, Panie Boże, nie bądź taki rady-
kalny. Pozwól mi żyć tak, jak mi się podoba. Tym-
czasem Jezus nie chce dać nam trochę szczęścia, 
ale szczęście trwałe i pełne, nie chce dać trochę 
życia, ale życie w obfitości (zob. J 10, 10). On  
w chrzcie świętym stwarza nas na nowo i zapra-
sza: Chodź i zobacz. Uczyniłem cię świętym. Nie 
szukaj szczęścia poza Mną, bo go nie znajdziesz. 

Dzisiejsza Ewangelia uczy żyć w obecności 
Boga, czyli całym życiem odpowiadać na głos 
Chrystusowego wezwania. Gdy uświadomię so-
bie, że Bóg zna mnie po imieniu, jest dla mnie 
łaskawy i kocha za darmo, pojawi się we mnie 
pragnienie, by na zawsze pozostać w Jego obec-
ności. Uczniowie, którzy znaleźli Mesjasza, któ-
rzy innych do Niego przyprowadzali, są w Jego 
domu na wieki. W domu Jezusa jest dla mnie 
miejsce.  (xIJ)

Ksiądz Proboszcz,  
załoga św. Józefa,  

redakcja „Opiekuna „ 
i Parafianie
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List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY  
na Rok Świętego Józefa i rozpoczęcie przygotowań 
do jubileuszu beatyfikacji Unitów Pratulińskich (część 1)

FUNDAMENTY WIARY 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia! 
 Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli mówi o osobach, które znalazły 

Boga i Jemu się oddały, poświęcając swoje życie. Odnalazł Boga młody 
Samuel, a także dwaj bracia - Apostołowie Andrzej i Piotr. Samuel znalazł 
Boga i doświadczył Jego obecności przez posługę Jego boskiemu słowu. 
Znamienne jest zdanie jego opiekuna Hellego, gdy zorientował się, że Bóg 
woła Samuela po imieniu: „Gdy usłyszysz wołanie odpowiedz: <Mów, bo 
sługa Twój słucha>. Od tej pory Samuel nie pozwalał upaść na ziemię 
żadnemu Jego słowu”. Przyszły Prorok od młodzieńczych lat zachowywał 
w swym sercu słowa pochodzące od Boga, karmił się nimi, szedł za nimi 
w swym życiu i przekazywał je tym, do których został posłany. Na niego 
Bóg złożył troskę o swój lud w przełomowym okresie jego historii, gdy 
ustanawiał pierwszych królów - Saula i Dawida.

Znaleźli Boga w Synu Bożym Jezusie Chrystusie także dwaj Apostoło-
wie: Andrzej i brat jego Szymon. Obaj doświadczyli Jego obecności, miło-
ści i boskiej mocy oraz byli świadkami Jego dzieła zbawienia. Obaj oddali 
również życie za swego Mistrza przyjmując śmierć męczeńską. Na pyta-
nie Jezusa, gdy pierwszy raz Go spotkali: czego szukacie? Odpowiedzieli: 

„Rabbi - to znaczy Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Poszli i zobaczyli, gdzie 
mieszka i tego dnia pozostali u Niego”. Szymonowi Jezus zmieni imię na 
Piotr i zleci mu oraz jego następcom troskę o swój Kościół. Piotr i Andrzej 
znaleźli Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Znaleźli Tego, którego szukali.

Dzisiaj wpatrujemy się w historię życia tych bohaterów biblijnych, 
bliskich nam przez wiarę i miłość do Boga, do Jezusa Chrystusa. My bo-
wiem także należymy do tych, którzy w swoim życiu znaleźli Boga, zna-
leźli Jezusa. Troszczymy się o dar wiary, jaki otrzymaliśmy i czujemy się 
odpowiedzialni o zachowanie go w czasach, w których Boża Opatrzność 
pozwala nam żyć. Wiemy jednak, że nie jest to proste zadanie, że wciąż 
potrzebujemy na naszej drodze wiary przewodników, którzy staliby się 
dla nas wzorem, których moglibyśmy naśladować w oddaniu się Bogu  
i Kościołowi oraz którzy orędowaliby za nami. Dlatego szukamy ich przede 
wszystkim w gronie świętych i błogosławionych. Wśród nich chciałbym 
wskazać dziś na św. Józefa, ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka 
patronem obecnego roku duszpasterskiego i naszych Błogosławionych 
Męczenników z Pratulina, których 25-tą rocznicę beatyfikacji będziemy 
świętować w październiku bieżącego roku. (cdn.)

NOWENNA MIESIĘCY PRZED JUBILEUSZEM 25-LECIA  
BEATYFIKACJI  BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH 

STYCZEŃ 2021 – WRZESIEŃ 2021
W ramach duchowego przygotowania wiernych diecezji sie-

dleckiej do uczczenia 25. rocznicy beatyfikacji Błogosławionych 
Męczenników z Pratulina, która odbyła się dnia 6 października 
1996 r. w Rzymie pod przewodnictwem św. Jana Pawła II, wszyst-
kie parafie i ośrodki duszpasterskie naszej diecezji zaproszone są 
do podjęcia dziewięciomiesięcznej nowenny. 

Nowenna rozpocznie się 23 stycznia 2021 r., w liturgiczne wspo-
mnienie bł. Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy, i kontynuowana 
będzie 23. dnia każdego miesiąca, aż do września. Centralne uroczysto-
ści 25-lecia beatyfikacji Błogosławionych Męczenników zaplanowane są 
na niedzielę, 3 października 2021 r., w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki 
Mężczyzn do Pratulińskiego Sanktuarium.

Nowenna, która w swojej formie wpisuje się w doświadczenie Pratu-
lińskiej Szkoły Wiary, nosi tytuł FUNDAMENTY WIARY. Każdego miesiąca, 
w duchowej jedności z Sanktuarium w Pratulinie, podejmiemy w para-
fiach refleksję nad jednym istotnych elementów, które dają wierze moc-
ny fundament. Będą to: Chrystus, Prawda, Miłość, Odwaga, Powołanie, 
Jedność, Modlitwa, Przebaczenie oraz Służba.

W ramach miesięcznego spotkania „nowennowego” należy zaplano-
wać czas na konferencję, której treść może zostać włączona do homilii, 
oraz na stałą modlitwę nowennową. W części modlitewnej należy od-
mówić litanię do Błogosławionych Męczenników oraz włączyć intencje 
składane na kartkach przyniesionych przez wiernych. Z uwagi na fakt, że 
spotkania nowenny są jednocześnie spotkaniami formacyjnymi Bractwa 
„Strażnicy Kościoła”, wskazany jest również wspólny śpiew hymnu Brac-
twa, którym jest jedna z pieśni do Błogosławionych Męczenników.  

I. MIESIĄC – CHRYSTUS  (SOBOTA – 23 STYCZNIA 2021)
Cel 
 – ukazanie osobistych historii spotkań z Chrystusem
 – dokonanie wyboru Jezusa i umocnienie swojej miłości do Niego
Wprowadzenie
Są takie chwile i okoliczności, w których trzeba dokonać wyborów de-

cydujących o całym życiu. Do szczęścia, które jest przed nami nie można 
pójść drogą na skróty. Obecny czas, pełen niepewności związanych z prze-
żywaną pandemią oraz szeroko rozumianym kryzysem wiary, ujawniają-
cym się m.in. w atakach na Kościół, nieakceptowaniu wielu zasad wiary 
i moralności chrześcijańskiej, domaga się konkretnych decyzji. Dojrzały 
chrześcijanin w czasach zamętu szuka dla swojej wiary mocnych punktów 
odniesienia, szuka fundamentu. Dlatego, chcąc dobrze wykorzystać czas 

nowenny przed 25. rocznicą beatyfikacji Błogosławionych Męczenników 
z Pratulina, stawiamy sobie najpierw pytanie o źródło i fundament wiary. 
Na KIM zbudować swoje życie? KOMU zawierzyć? KOGO wybrać za naj-
większy autorytet? Naszą odpowiedzią jest JEZUS.  

Konferencja
„Na nowo rozpoczynać od Chrystusa” – MOJA DROGA WIARY 
Nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką 

Ona nas napełnia: Ja jestem z wami! Nie trzeba zatem wyszukiwać „nowe-
go programu”. Program już istnieje: ten sam co zawsze. Jest on skupiony 
w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa (Jan Paweł II, Novo millennio 
ineunte, 29).

Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji,  
w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezu-
sem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się 
z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma racji, by uważać, że to 
zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ nikt nie jest wyłączony  
z radości, jaką nam przynosi Pan (Franciszek, Evangelii gaudium, 3).

Pytania do refleksji
Kiedy po raz pierwszy spotkałem Chrystusa? Co najbardziej zachwyca 

mnie w Jego Osobie? Jakie jest najmocniejsze doświadczenie Chrystusa  
w moim życiu? Czy Chrystus jest kimś kogo świadomie poszukuję czy 
kimś kto przychodzi mimochodem? Co sądzę o postawie: Chrystus tak  
– Kościół nie? Które z moich postaw są wyrazem miłości do Jezusa, a któ-
re jej zaprzeczają?         Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
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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 18 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO 

Rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
1. czytanie (Hbr 5, 1-10) Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka

Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b)) 
Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Ewangelia (Mk 2, 18-22)
Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

6.30 1. + Genowefę z ok. imienin, Tadeusza, Barbarę i Bogusława – of. 
rodzina

2. + Barbarę Lesiewicz – of. lokatorzy z klatki schodowej
7.00 1. + Pawła Niedziółkę – of. żona Teresa Niedziółka

2. + Rajmunda Stachowskiego – of. Ewa, Monika oraz Iwona Sta-
chowskie

3. + zmarłych z rodz. Wolaninów i Stańczuków
4. + Marię Adamiak w 3 r., Eugeniusza Adamiaka oraz ich rodziców

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Mariannę Jurek w 8 r. i Henryka – of. córka

2. Dziękczynno-błagalna w 23 r. ur. Aleksandry Karakuli z prośbą 
o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. Kamil

3. + Stanisławę, Stefana, Ryszarda Stańczuków, Annę, Stefana 
Wymiatał – of. Jadwiga Marciszewska 

4. Poza parafią: + Męża Wiesława Walerczaka w 9 r., zm. z obojga 
stron rodziny – of. Ewa Walerczak

5. Poza parafią: Gregorianka + Jerzego Mroczka 
V dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy

Wtorek 19 stycznia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA

1. czytanie (Hbr 6, 10-20) Motywy naszej nadziei
Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b))

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 2, 23-28)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu
6.30 1. + Jerzego Mroczka – of. rodzina Guzków

2. + Marię Pazio – of. koleżanki Ewa i Bogda
7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Jolantę Czapińską – of. Ewa
3. + Henryka Osińskiego – of. rodzina
4. + Barbarę Lesiewicz – of. rodzina Osińskich

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Dziękczynna z okazji imienin ks. kan. Henryka Drozda z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i patrona na dalsze 
lata posługi kapłańskiej – of. Krystyna i Szczepan Borutowie

2. Dziękczynna z okazji imienin ks. Mariusza i ks. Henryka  
– of. Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym

3. Poza Parafią: + Władysława Małczuka – of. córka i żona
4. Poza parafią: Gregorianka + Jerzego Mroczka

VI dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy
Czuwanie modlitewne razem ze św. Józefem

Środa 20 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika 
albo wspomnienie św. Sebastiana, męczennika

1. czytanie (Hbr 7, 1-3. 15-17) Melchizedek typem biblijnym Chrystusa
Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b))

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek
Ewangelia (Mk 3, 1-6) Uzdrowienie w dzień szabatu

6.30 1. O zgodę i Boże błogosławieństwo w rodzinie
2. + Jadwigę i Bolesława Pliszka oraz Elżbietę, Grzegorza, Tade-

usza i Jerzego – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Wandę w 22 r., Elżbietę, Bolesława, Tadeusza, Grzegorza, Je-
rzego z rodz. Pliszków – of. córka

3. + Marię w 3 r., Mariana w 11 r., Jana, dziadków, Genowefę, 
Stanisława, Zofię i Henryka – of. Tomasz Ochnio

4. + Jolantę Czapińską – of. mama i siostra z rodz. Bzów

17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz. bł. w 6 r. ur. Józefa
II. + Bogusława, Henryka Troć – of. koleżanki i koledzy z OSM  

w Siedlcach
III. + Henryka Łopaciuka – of. bliscy z Kolonia Strzała
IV. + Krzysztofa Przybysza – of. siostra Ewa, Barbara, brat Janusz
V. + Michała Łęczyckiego – of. siostra Magda
VI. + Roberta Wilczura w 7 dz. od pogrzebu – of. mama i brat 
2. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona
3. + Lucjana Mędzę w r. śmierci i zm. rodziców – of. córki
4. Poza parafią: Gregorianka + Jerzego Mroczka

VII dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy
Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części) 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] (dolny kościół)

Czwartek 21 stycznia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

1. czytanie (Hbr 7, 25 – 8, 6) Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu
Psalm (Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a))

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Ewangelia (Mk 3, 7-12) Podziw tłumów dla Jezusa

6.30 1. + Sewerynę Kupa i Mariannę Rucińską – of. wnuczka z rodziną
2. + Jerzego Mroczka – of. rodzina Sawiaków z Pruszyna

7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę
2. + Jerzego Kosmalskiego w 16 r. – of. żona Helena Kosmalska
3. + Mieczysława w 1 r., zm. z rodz. Mirońskich i Szpurów – of. brat
4. Dziękczynno-błagalna w int. Elżbiety Sas w 70 r. ur. o dary Du-

cha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dzieci
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Krzysztofa Prachnio w 41 r., Mieczysława Abroziaka, Bolesła-

wa, Lucynę, Adama, Zbigniewa Borkowskich
2. + Zofię w 12 r., Józefa, Andrzeja, Roberta, Jerzego – of. rodzina
3. W intencji podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu 

Caritas z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa 
– of. PZC 

4. Poza parafią: Gregorianka + Jerzego Mroczka
VIII dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00 – 

okazja do spowiedzi 
Piątek 22 stycznia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ZWYKŁEGO 
albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika 
albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

1. czytanie (Hbr 8, 6-13) Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza
Psalm (Ps 85 (84), 8 i 10. 11-12. 13-14 (R.: 11a))

Łaska i wierność spotkają się z sobą
Ewangelia (Mk 3, 13-19) Jezus wybiera dwunastu Apostołów

6.30 1. + Andrzeja Rucińskiego – of. wnuczka z rodziną
2. + Halinę Błońską – of. Małgorzata i Jarosław Rzepko

7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę
2. + Witolda w 35 r., Władysławę, Józefa, Eugeniusza, Bronisławę, 

Józefa, Władysława – of. siostry Pastor
3. + Stefana Celińskiego w 2 r., zm. z rodz. Celińskich i Grunwal-

dów – of. chrześniak 
4. + Marka Stańczuka – of. mieszkańcy ul. Krótkiej i Łąkowej

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Pelagię i Mikołaja – of. synowa

2. + Edytę w 39 r., Janinę, Aleksandra, Romana, zm. z rodz. Ja-
strzębskich

3. Poza parafią: Gregorianka + Jerzego Mroczka
IX dzień nowenny przed wspomnieniem bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy
Koronka do Bożego Miłosierdzia
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (17.01)

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

l z ul. Batorego 5 – 100 zł 
l z ul. Chrobrego 21 – 100 zł 
l z ul. Jagiełły 19 – 100 zł 
l z ul. Mieszka I 8 – 200 zł 
l z ul. Mieszka I 16 – 100 zł 
l z ul. Nowy Świat 9 – 100 zł 

l z ul. Nowy Świat 14 – 100 zł 
l z ul. Sokołowskiej 71 – 200 zł 
l z ul. Żytniej 26 – 100 zł 
l z ul. Żytniej 26 – 200 zł 

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 Brandyk, panna ze Strzały, parafii tutejszej – zapo-
wiedź 2. 

Sobota 23 stycznia 2021 r. 
WSPOMNIENIE BŁ. WINCENTEGO LEWONIUKA  
I TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA

1. czytanie (Hbr 9, 1-3. 11-14) 
Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia

Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))
Pan wśród radości wstępuje do nieba

Ewangelia (Mk 3, 20-21) Rodzina niepokoi się o Jezusa
6.30 1. + Leokadię Zubek

2. + Teodozję Kramek – of. sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Grzegorza w 44 r. , zm. z rodz. Kaszubskich
3. + Józefa Woroszkiewicza w r., rodziców obojga stron rodziny 

– of. rodzina
4. + Zofię Ługowską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

16.00 Ślub: Renata Brandyk i Karol Wojtasik
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Irenę Łukasik – of. koleżanki córki

2. + Mariannę Pióro – of. pracownicy Zakładu Jagiellońska
3. Poza parafią: Gregorianka + Jerzego Mroczka

Nowenna miesięcy przed 25 rocznicą beatyfikacji Bł. Męczenników Podla-
skich – spotkanie „Strażników Kościoła” 

Niedziela 24 stycznia 2021 r. 
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA Niedziela Słowa Bożego

1. czytanie (Jon 3, 1-5. 10) Nawrócenie Niniwitów
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b))

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
2. czytanie (1 Kor 7, 29-31) Przemija postać tego świata

Ewangelia (Mk 1, 14-20)
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

7.00 1. + Stanisława w 19 r., Józefę, Reginę, Wacława Maliszkiewicz 
– of. syn

8.30 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę 
2. + Stanisławę, Mariana Krzewiak, Jana, zm. z rodz. Remiszew-

skich i zm. dziadków – of. Janina Remiszewska
3. + Celinę Lewczuk w 3 r., i Stanisława w 40 r. – of. córka Anna  

i synowie Jarosław i Mirosław
10.00 1. W int. Aleksandry i Sylwestra w 42 r. ślubu z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo dla nich oraz ich dzieci i wnuków – of. Jubilaci
2. + Mariannę Rucińską – of. Marta Pietruczuk
3. + Annę Piekut, Adę Tomczyńską – of. Teresa Górecka

11.30 1. Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Kacpra i Michaliny z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
dla nich i dla ich rodziców – of. rodzice

2. W 70 r. ur. Jana Cielemęckiego o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa – of. żona z dziećmi i wnukami

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Wiesława Duka z racji urodzin – of. żona i syn
18.00 1. + Janusza w 1 r. i Jarosława Nasiłowskich i zm. z obojga stron 

rodziny– of. Agnieszka i Artur Nasiłowscy
2. Poza parafią: Gregorianka + Jerzego Mroczka

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory niedzielne – wspólne czytanie listów św. Jana Apostoła  

z okazji Niedzieli Słowa Bożego (dolny kościół)

DZIŚ 17 STYCZNIA:
•	W zakrystii można wziąć wodę święconą. 
•	Po Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie w kościele dla rodziców i dzieci  

z klas III szkoły podstawowej przygotowujących się do przyjęcia I Komunii 
Świętej. 
•	Wspólny różaniec o godz. 17.30 w ramach dnia czuwania i modlitwy Wspól-

noty Różańca Nieustającego. 
•	Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dolnym 

kościele.
NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA 
Modlitwy nowenny są odmawiane codziennie do 22 stycznia włącznie po 
zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. 23 stycznia po zakończeniu Mszy 
Świętej o godz. 18.00 modlitwa Nowenny miesięcy przed 25 rocznicą beatyfi-
kacji bł. Męczenników Podlaskich i spotkanie mężczyzn „Strażników Kościoła”.
IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE
– Parafialny dzień skupienia – czuwanie modlitewne ze świętym Józefem  
we wtorek 19 stycznia: 
18.00 – Eucharystia 
19.00 – modlitwa do Ducha Świętego
19.30 – Nieszpory 
20.00 – Konferencja do tematu przewodniego „Lekcja dojrzałości w warszta-

cie św. Józefa” zakończona litanią do św. Józefa, pieśni 
21.00 – Akatyst ku czci św. Józefa, błogosławieństwo dla osób rozpoczynają-

cych 30 dniowe osobiste nabożeństwo ku czci św. Józefa 
21.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu – różaniec część radosna, 

modlitwa uwielbienia
Od 22.30 do północy adoracja Jezusa w ciszy, w tym czasie indywidualne 
rozważanie słowa Bożego – Namiot Spotkania. 
W czasie czuwania możliwość pojednania z Bogiem i Kościołem poprzez spo-
wiedź. Udział w czuwaniu jest okazją do uzyskania odpustu zupełnego. 
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). 
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. 
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
24 stycznia po raz drugi będziemy przeżywali Niedzielę Słowa Bożego.  
W czasie Mszy Świętych pragniemy intronizować księgę Ewangelii, a wieczo-
rem zapraszamy do dolnego kościoła na godz. 20.00 na Nieszpory niedzielne  
i wspólne czytanie listów św. Jana Apostoła. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA (I tydzień kolędy)
Wizytę duszpasterską rozpoczniemy w imię Boże w poniedziałek  

18 stycznia o godz. 16.00. W tym roku idziemy do osób i rodzin, które nas 
zaprosiły. Najbardziej aktualne informacje są podawane w ogłoszeniach 
i na stronie internetowej. 

Podajemy plan tylko na bieżący tydzień. Jeśli jest to potrzebne, pro-
szę dzwonić na numer parafialny bądź bezpośrednio do ks. Ireneusza  
(tel. 500 636 490). 
• Poniedziałek 18.01 od godz. 16.00:  

bloki przy ul. Chrobrego nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21
• Wtorek 19.01 od godz. 16.00:  

bloki przy ul. Chrobrego nr 2, 4, 6, 8, 10
• Środa 20.01 od godz. 16.00:  

bloki przy ul. Mieszka I nr 2, 4, 6, 8, 10, 14
• Czwartek 21.01 od godz. 16.00:  

bloki przy ul. Mieszka I nr 16, 18, 19, 20, 22, 26 
bloki przy ul. Chrobrego nr 12, 14

• Piątek 22.01 od godz. 16.00:  
bloki przy ul. Jagiełły nr 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;  
bloki przy ul. Batorego nr 5, 7 

• Sobota 23.01 od godz. 9.00:  
Strzała, ul. Siedlecka i przyległe ulice, Kolonia Strzała, Chodów 
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W „Echu Katolickim”
•	 Jakie	pieniądze	państwu	oddaje	Kościół	i	jaką	wartość	ma	świadczona	

przez niego pomoc?
•	 Przybywa	parafii,	w	których	służbę	liturgiczną	–	obok	ministrantów	czy	

scholanek – podejmują dorośli.
•	 Brak	pielgrzymów	to	także	brak	środków	na	utrzymanie.	Dla	mieszkań-

ców Betlejem to dramat – mówi przewodnik pielgrzymek. 

DOBRA KSIĄŻKA
„Miesiąc ku czci św. Józefa. Nabożeństwo 

w sprawach trudnych” 
Poznaj św. Józefa z tym nabożeństwem, napi-

sanym przez bł. Bartola Longo, autora nowenny 
pompejańskiej! To miesięczne nabożeństwo to 
lektura duchowa, modlitwy i zadania duchowe, 
pogłębiające naszą więź ze św. Józefem! Każdego 
dnia przechodzisz przez kolejny rozdział tej fascy-
nującej lektury! Książkę będziemy wykorzysty-
wali dla rozwoju kultu św. Józefa w naszym Sanktuarium. Każdego 
19 dnia miesiąca nowe osoby w czasie czuwania ze św. Józefem rozpoczną 
przeżywanie tego nabożeństwa. Koszt: 20 zł.             Zobacz: www.rosemaria.pl

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Od 18 do 25 stycznia 2021 roku będziemy  
przeżywali Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Jest to święto ekumenizmu, które ma już ponad stuletnią tradycję. 
Papież Leon XIII w 1897 roku w encyklice Satis cognitum zarządził, aby 
w tej intencji modlono się co roku przez 9 dni pomiędzy uroczystością 
Wniebowstąpienia a Niedzielą Pięćdziesiątnicy. W roku 1910 św. Pius X 
przeniósł te nabożeństwa na dni 18 – 25 stycznia, czyli między dawnym 
świętem katedry św. Piotra, a świętem nawrócenia św. Pawła. Ideą tego 
święta jest jednoczenie wszystkich chrześcijan na świecie, którzy groma-
dzą się na nabożeństwach ekumenicznych, modlitwach, konferencjach, 
koncertach i innych spotkaniach.

W polskim Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan oprócz Kościoła 
Rzymskokatolickiego biorą udział następujące Kościoły i Wspólnoty ko-
ścielne: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelic-
ko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół 
Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Ko-
ściół Greckokatolicki w Polsce i Kościół Zielonoświątkowy.

W tym roku hasłem tygodnia jest tekst biblijny zaczerpnięty z Ewan-
gelii św. Jana – Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. 
J 15, 5-9). Co roku inicjatyw jest bardzo dużo, dlatego też Tydzień Modlitw 
– wbrew swej nazwie – trwa zdecydowanie dłużej, czasami nawet mie-
siąc. W trakcie nabożeństw przyjętym zwyczajem jest gościnna wymiana 
kaznodziei. W kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny 
innej denominacji. W tym roku ze względu na trwającą pandemię ob-
chody tygodnia będą wyglądały inaczej, niż w latach ubiegłych. Decyzje 
w zakresie przebiegu uroczystości będą podejmowane w poszczególnych 
regionach.

W Polsce nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18.00 w rzymsko-
katolickiej archikatedrze w Łodzi. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. (G Ł-K)

MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W DIECEZJI SIEDLECKIEJ
Tradycyjnie uroczysty charakter będzie miała modlitwa o Jedność 

Chrześcijan w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Każdego dnia 
od 18 do 25 stycznia o godz. 17.15 odprawiane będzie specjalne nabo-
żeństwo ekumeniczne. Wszystkich księży zachęcamy do podjęcia tematu 
jedności w Słowie Bożym oraz w Modlitwie Wiernych. Zachęcamy do 

pobrania umieszczonych w internecie materiałów i wykorzystania ich  
w czasie tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:
Dzień 1: Przyjmując wybranie
Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
Dzień 3: Formując jedno ciało
Dzień 4: Modląc się wspólnie
Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
Dzień 6: Przyjmując innych
Dzień 7: Wzrastając w jedności
Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem
Od wielu lat ważnym wydarzeniem Tygodnia Modlitw O Jedność są 

diecezjalne uroczystości w Pratulinie 23 stycznia, w dniu wspomnienia 
męczeństwa bł. Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy męczenni-
ków za Jedność Kościoła. W tym roku przypada 25 rocznica i beatyfikacji. 
Program uroczystości w Pratulinie:
11.00 – przywitanie pielgrzymów
11.10 – Intronizacja relikwii bł. Męczenników przy śpiewie Akatystu
11.20 – Konferencja „Na nowo rozpoczynać od Chrystusa” – ks. prał. Zbi-
gniew Sobolewski

11.45 – Prezentacja reprintu dzieła ks. Pruszkowskiego „Martyrologium” 
– ks. prał. Bernard Błoński

12.00 – Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckie-
go Kazimierza Gurdy zakończona Nowenną    Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Apel Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy  
o pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu  
ziemi mieszkańców Chorwacji (2021)

Drodzy Diecezjanie!
Dnia 29 grudnia 2020 r. i 6 stycznia br. Chorwację nawiedziło najsilniej-

sze od 140 lat trzęsienie ziemi. Kilka osób poniosło śmierć, setki zostało 
rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne 
opiewają na miliony dolarów. Cierpiący mieszkańcy Chorwacji potrzebują 
naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego, którego już udzieliła Cari-
tas Polska przekazując poszkodowanym 100 000 zł., jednak potrzeby są 
zdecydowanie większe.

Dlatego decyzją Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
niedziela – 24 stycznia – będzie obchodzona w całej naszej Ojczyźnie 
jako Dzień solidarności z Chorwacją. Tego dnia we wszystkich kościołach  
i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej należy dodać wezwanie za 
tych, którzy ucierpieli w tej tragedii, a po wszystkich Mszach Świętych zor-
ganizować zbiórkę do puszek przed kościołami, które za pośrednictwem 
Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

Bardzo proszę, aby w powyższą inicjatywę włączyły się wszystkie pa-
rafie Diecezji Siedleckiej, ogarniając modlitwą mieszkańców Chorwacji  
i organizując powyższą zbiórkę.

Dziękując już dziś wszystkim ludziom dobrej woli, którzy solidarnie  
i dobrodusznie wesprą tę inicjatywę, z serca błogosławię

+ Kazimierz Gurda  BISKUP SIEDLECKI
Siedlce, dnia 12 stycznia 2021 r.

W przedsionku kościoła można też nabyć książki: „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”, „Wstęp do religii” abp Fultona Sheena. 
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Prymas kardynał Stefan Wyszyński: Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 3)
Cóż bardziej błogosławionego – oddać, co Boże – Bogu!? Przecież oddajesz dziecię twoje Bogu Ojcu 

– a nie ludziom! Oddajesz je Najświętszemu – a nie przestępcom. Oddajesz je Mądrości odwiecznej  
– a nie wstecznikom. Oddajesz je Temu, który uczy dobrze czynić, miłować bliźnich, dzielić się z nimi 
każdym dobrem, każe płacić dobrem za zło, każe miłować wszystkich – nawet nieprzyjaciół. Oddajesz 
dziecię twoje Temu, który nawet o Tobie pomyślał, i osłania Cię – na stare lata twoje – przed niewdzięcz-
nością i opuszczeniem, gdy każe „czcić ojca i matkę”. Oddając dziecię twoje Bogu, stajesz się największym 
dobroczyńcą dla samej siebie.

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (Cz. 6)

Troskliwy Obrońco Chrystusa – 
módl się za nami 

Dorastajaca córka pyta matkę:
 – Mamusiu, czy to prawda, że statystyczna ko-
bieta używa dziennie 30 000 słów, a mężczyzna 
tylko 15 000?
 – Tak, córeczko, to normalne. Bo facetom musisz 
zawsze wszystko powtarzać przynajmniej dwa 
razy, żeby zrozumieli.
PREZENT
Rozmawiają dwie sąsiadki:
 – Doszłam do wniosku, że najtrudniej jest wybrać 
i kupić prezent świąteczny mężowi.
 – A dlaczego?
 – Bo się ze mną ożenił i właściwie ma już wszyst-
ko, co mu do szczęścia potrzebne! 
REFLEKS
W domu dwoje staruszków siedzi przy szklance 
herbaty i lampce wina. Dziadziuś zamyślił się,  
a nastepnie się ocknał i pyta babcię:
 – Przepraszam, kochanie, coś mówiłaś?
 – Tak, wczoraj ci mówiłam, że przyjadą do nas 
prawnuki.
POKŁOSIE EPIDEMII
W czasie „Covida” na dworze ponura pogoda,  
a w domu trudna i napięta atmosfera. Maż je 
obiad, a żona bacznie mu się przygląda i pyta:
 – No i jak ci smakuje?
 – Dlaczego ty zawsze dążysz do awantury?
COVID-TAXI
Pasażer wsiada do taksówki i zaczyna kichać. Kie-
rowca na to:
– Przepraszam za ten smród po dezynfekcji auta. 
Pewnie pan jest uczulony?
– Spokojnie! Ja i tak już od paru dni nic nie czuję.
E-ZAKUPY
Żona zrobiła wiele zakupów w sklepach internetowych. 
Wyłączyła laptop, a następnie uklękła i modli się:
– Boże spraw, żeby mojego męża nie było  
w domu, jak przyjdzie to wszystko co zamówiłam!
GÓRALSKI SPOSÓB NA ŻYCIE
W zimowe ferie, które wypadły w czasie pandemii 
jest zakaz przyjmowania gości w ośrodkach wy-
poczynkowych i na stokach narciarskich. Można 
natomiast dać zatrudnienie, wyżywienie i nocleg 
robotnikom sezonowym. Jeden z górskich ośrod-
ków dał ogłoszenie:
– Hotel w Zakopanem zatrudni 50 osób do od-
śnieżania parkingu przy obiekcie w czasie ferii. 
Zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Wezwanie to ściśle jest połączone z tytu-
łem „Żywicielu Syna Bożego”, ponieważ oba 
są skoncentrowane na Jezusie. Pierwsze uka-
zuje nam Józefa troszczącego się o codzienny 
żywot powierzonego sobie dziecka, a później 
młodzieńca, a także przygotowującego Go do 
dorosłego życia. Nazywając Józefa „Troskliwym 
Obrońcą Chrystusa”, akcentujemy bardziej 
ochronę przed czyhającymi na Jezusa niebez-
pieczeństwami. A tych, jak wiemy, nie brako-
wało od samego początku życia Jezusa. Święty 
Józef niebezpieczeństwa te rozeznał bezbłęd-
nie, bo zawsze współpracował z łaską Bożą. Był 
obrońcą troskliwym, bo troskliwym jest ten, 
kto w wychowaniu, w chronieniu, współpracu-
je właśnie z Bogiem, próbuje odkryć i wypełnić 
wolę Bożą w jak najlepszy sposób. 

Przyjąć na siebie obowiązki wynikające ze 
swojego stanu: ojca, matki, małżonka, kapłana 
i wypełniać je z radością. Polubić to, co się robi. 
Wystarczy raz spróbować, by się przekonać, 
że właśnie takie postępowanie daje to, czego 
wszyscy szukamy – szczęście. 

Przy tym wezwaniu warto się zastanowić 
czy otaczamy nasze dzieci troskliwą ochroną, 

która jest postawą właściwą i pożądaną, czy 
też jesteśmy nadopiekuńczy? Czy uczymy dzieci 
brania odpowiedzialności za swoje zachowanie, 
czy nie wyręczamy ich w najprostszych nawet 
czynnościach, ale powierzamy im obowiązki, 
które są w stanie wykonać, czy pozwalamy 
dzieciom swobodnie wyrażać swoje opinie  
i emocje, nie myślimy za nich, nie narzucamy 
im swojego zdania we wszystkich kwestiach, 
nakierowujemy je na pewne decyzje, ale nie 
podejmujemy ich za nich? Ważne jest, by nie 
planować ich życia, przyjaźni, związków mał-
żeńskich, nie narzucać swoich rozwiązań, nie 
krytykować ich wyborów, ale tłumaczyć, dla-
czego mogą nie być właściwe i mieć złe kon-
sekwencje. Pomagajmy dzieciom w życiowych 
wyborach, ale nigdy ich nie narzucajmy, nawet 
w kwestiach wiary. I zawsze szukajmy woli Bo-
żej, i dzieciom pomagajmy w jej odkrywaniu.

Prośmy, by święty Józef zawsze stał przy nas, 
„chroniąc” Jezusa również w naszych sercach, 
„bronił” Go przed naszą obojętnością i ranami 
zadawanymi przez grzech, przez niechęć do 
łaski uświęcającej, przez łatwe godzenie się,  
a nawet chętne wybieranie życia w grzechu. (AZ) 

Święty Henryk (19 I)
To patron Finlandii. Przekazy historyczne 

mówią o tym, że pochodził z Anglii. Towarzy-
sząc legatowi papieskiemu Mikołajowi z Albano 
(późniejszemu papieżowi Hadrianowi IV), przy-
był w 1153 roku do Szwecji. 

Ogromne zdolności organizacyjne i gorli-
wość apostolska spowodowały, iż został wy-
brany biskupem ówczesnej 
stolicy Szwecji – Uppsali. 
Wytrwale pracował nad 
umocnieniem Kościoła ka-
tolickiego w Szwecji. Wraz  
z królem szwedzkim św. Ery-
kiem wyprawił się na krucja-
tę do pogańskiej Irlandii. Po 
odniesionym zwycięstwie, 
św. Henryk pozostaje na 
podbitych ziemiach i rozpo-
czyna działalność misyjną. 
Sprowadza misjonarzy, bu-
duje klasztory i świątynie.  
W roku 1156 ginie z rąk gra-
bieżcy, wieśniaka Lalli, któ-

rego już wcześniej za zabójstwo obłożył klątwą 
kanoniczną. Podanie głosi, że morderca nie mo-
gąc zdjąć z palca biskupa pierścienia, odrąbał 
mu palec.

Ciało Henryka złożono w Nousis, gdzie ku 
jego czci wystawiono kościół, następnie prze-
niesiono je do Abo, gdzie Kapituła katedry 
przyjęła za swój herb wizerunek palca wraz 

z pierścieniem. Już  
w dwa lata po śmierci 
Henryka, papież Had-
rian IV zezwolił na od-
dawanie publicznej czci 
św. Henrykowi. 

W  Po l s c e  k u l t  
św. Henryka z Uppsali 
wprowadził król Zyg-
munt III Waza w 1632 
roku, kiedy od Stolicy 
Apostolskiej otrzymał 
przywilej umieszczenia 
w liturgicznym kalenda-
rzu świętych ze Szwecji, 
jego ojczyzny. (G Ł-K)


