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Nawrócenie św. Pawła 
25 stycznia  
obchodzimy  
Święto Nawrócenia  
Świętego Pawła,  
Apostoła. 

Nie należał do grona 
dwunastu Apostołów, ani 
też nie towarzyszył Jezu-
sowi Chrystusowi w Jego 
działalności publicznej,  
a mimo to nazwany został 
Apostołem Narodów. Kim 
więc był i dlaczego Kościół 
otacza go tak wielką czcią?

Szaweł – bo tak miał na imię św. Paweł – 
urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) 
około 5-10 roku po Chrystusie. Z pochodzenia 
był Żydem. Wychowywał się w rodzinie przy-
wiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, któ-
rzy zostali wyzwoleni i uzyskali obywatelstwo 
rzymskie. Uczył się tkania płótna namiotowe-
go, ale przede wszystkim był gorliwym obrońca 
tradycji religijnej. Jako młody mężczyzna przy-
bywa do Jerozolimy, aby studiować Torę. Ten 
wykształcony faryzeusz stał się zdecydowanym 
przeciwnikiem nauki Chrystusa i prześladow-
cą Kościoła. W Dziejach Apostolskich czytamy  
o prześladowaniu Kościoła jerozolimskiego:  
A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, 
porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do wię-
zienia (Dz 8,3). Szaweł był też uczestnikiem 
ukamienowania św. Szczepana, o czym do-
wiadujemy również z Dziejów Apostolskich  
i w których oprócz opisu śmierci św. Szczepana 
(Dz 7, 58) odnajdujemy słowa Szaweł zaś zga-
dzał się na zabicie go”(Dz 8, 1). O prześladowa-
niu wyznawców Jezusa Chrystusa przez Szawła, 
świadczą również słowa: Szaweł ciągle jeszcze 
siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pań-
skich (Dz 9, 1). Około 35 roku Szaweł prosi San-
hedryn o listy polecające i udaje się z Jerozolimy 
do Damaszku, aby według nakazu aresztować 
zwolenników nauki Chrystusowej.  Damaszek 
jest oddalony od Jerozolimy o 250 km. Szaweł 
potrzebował na przebycie tej drogi ośmiu dni 
podróży karawaną przez Płaskowyż Judejski. 
Kiedy już przekroczył granicę miasta utworzoną 
z pierścienia drzew, zdarzył się cud, który szcze-
gółowo opisują Dzieje Apostolskie – olśniła go 
światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał 
głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 
prześladujesz? Kto jesteś, Panie? – powiedział.  

A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladu-
jesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą  
co masz czynić. (Dz 9, 3-6)

Szaweł chodzący w ciemności, czyniący zło, 
zostaje przez Chrystusa oślepiony (dosłownie) 
wielką światłością z nieba! Bóg ma plan wobec 
tego człowieka, chce uczynić go Swoim na-
rzędziem, dobrym, trwałym i niezachwianym  
w działaniach. Idź – odpowiedział mu Pan – bo 
wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. 
On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do 
synów Izraela (Dz 9, 15). Słowa te wypowiada 
Bóg do Ananiasza, mówią one o Bożym pla-
nie, który ma się zrealizować w życiu Szawła. 
Wydarzenie to było dla niego przełomem, 
poprzez który Chrystus przemienia jego serce. 
Doznaje on cudownego nawrócenia, przyjmuje 
chrzest i zmienia imię na Paweł. Tak rozpoczy-
na się wielka działalność apostolska św. Pawła.  
Po trzech latach pobytu w Damaszku wyrusza  
w misyjne podróże. Pierwszą odbył w latach  
44-49  na Cypr i do Galacji; towarzyszyli mu 
wtedy Barnaba i Marek. Druga podróż odbyła 
się w latach 50-53 do Filippi, Tesalonik, Be-
rei, Achai i Koryntu; towarzyszami jego byli 
Tymoteusz i Sylas. Trzecia podróż odbyła się  
w latach 53-58 do Efezu, Macedonii, Koryntu  
i Jerozolimy. Święty Paweł napisał 13 listów  
do gmin chrześcijańskich. Zostały one włączone 
do ksiąg Nowego Testamentu, dzięki czemu zo-
stał nazwany Apostołem Narodów.

W Palestynie Paweł za swoją działalność 
apostolską zostaje aresztowany i osadzony  
w więzieniu w Cezarei, gdzie przebywa przez 
dwa lata. Jako obywatelowi rzymskiemu przy-
sługiwało m odwołanie od wyroku do cesarza, 
co też uczynił. Został deportowany drogą mor-
ską do Rzymu. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

III NIEDZIELA ZWYKŁA
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

NAWRACAJCIE SIĘ  (Mk 1, 14-20) 
Jezus rozpoczynając działalność publiczną, 

ogłasza swoje nad wyraz krótkie expose: Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię! Tyle i nic więcej. Czło-
wiek ze swojej istoty przeznaczony jest do mi-
łości, ale bez nawrócenia nie potrafi właściwie 
kochać. Nie wie czym jest miłość. Kiedy człowiek 
się nie nawraca, to także nie potrafi właściwie 
służyć innym. Kiedy człowiek się nie nawraca, 
nie wie co to prawdziwa radość. Kiedy człowiek 
się nie nawraca, nie potrafi wejść do królestwa 
niebieskiego. Bo królestwo Boże to nie sprawa 
tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój  
i radość w Duchu Świętym. (Rz 14, 17) Czym jest 
dla ciebie nawrócenie, jak je rozumiesz? Określ 
je samemu sobie w kilku zdaniach.

Nawrócenie jest najpierw darem Ducha Świę-
tego, o który należy prosić. Jest podstawowym 
darem i wielkim błogosławieństwem dla czło-
wieka. Właściwie odprawiany sakrament po-
jednania, jest sakramentem nawracania się. Na-
wrócenie bowiem domaga się ujrzenia swojego 
grzechu, uznania go za swój, wyznania go, żalu 
i pokuty. Nawrócenie ze swojej istoty zakłada 
zmianę myślenia – z myślenia tylko ludzkiego 
na myślenie Boże. Myśleniem Bożym napełnia-
my się czytając, medytując Boże słowo. Wtedy 
mamy szansę wrócić do Bożego planu wobec 
naszego życia. Czy i jak korzystasz z tej szansy?

Nawrócenie jest też procesem i dokonuje się 
w czasie. Choć obieramy inny kierunek w naszym 
życiu, różne płaszczyzny naszego życia domagają 
się stałej przemiany. Czy odkryłeś głębię sakra-
mentu pojednania, czyli wejścia w proces na-
wracania się? Czy prosisz Jezusa z determinacją  
o dar nawracania się? Czy jesteś w tym cierpliwy  
i wytrwały? [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
kieruj naszym życiem według swego upodoba-
nia, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna 
mogli obfitować w dobre uczynki. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na Rok Świętego  
Józefa i rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu beatyfikacji  
Unitów Pratulińskich (część 2)

Jezus przychodzi dziś do mnie. Słyszę Jego słowo, spotykam się z Nim 
w Kościele. Ewangelia Boża został mi ogłoszona jako propozycja drogi 
nowego życia. Mogę być tak blisko Boga, codziennie przebywać w Jego 
Królestwie. Tylko potrzeba ciągłego nawracania się, tylko potrzeba moc-
nej wiary. Proszę Jezusa o wiarę w sytuacjach po ludzku bardzo trudnych, 
wręcz beznadziejnych; proszę, gdy sobie nie radzę z wieloma obowiązka-
mi; proszę, gdy doświadczam niesprawiedliwości. 

Źródłem wiary jest słuchanie słowa Chrystusa. Tak niewiele trzeba, 
by uwierzyć. Wystarczy słuchać. A ja mam z tym problem. Brakuje czasu, 
chęci, motywacji. Wszystko wydaje się ważniejsze. Chrystus na szczęście 
jednak nie rezygnuje. Wciąż przychodzi i proponuje wiarę w Ewangelię, 
w słowo o miłości Ojca, o Jego łasce, o darze jedności w Duchu Świętym. 
Rybacy pracujący na Jeziorze Galilejskim usłyszeli: „Pójdźcie za Mną”.  

W ten sposób Jezus powołuje swoich uczniów także w XXI wieku. 
Powołanie to nie tylko zaproszenie do kapłaństwa lub życia zakonne-

go, do życia w małżeństwie lub w samotności. To są szczegółowe powo-
łania, drogi prowadzące do świętości w Kościele poprzez służbę innym. 
Pan chce, abyśmy najpierw i przede wszystkim stawali się Jego ucznia-
mi – misjonarzami. Taki uczeń mówi: „Kocham Jezusa i chcę, by inni Go 
mogli pokochać”. Droga ucznia z Jezusem w Kościele jest wymagająca. 
Trzeba się określić i wybrać styl życia zgodny z Ewangelią; często też coś 
lub kogoś zostawić, aby natychmiast pójść za Tym, który woła po imieniu 
i zaprasza do udziału w wielkiej przygodzie wiary, zaufania i miłości. Kto 
pójdzie za Chrystusem, zostanie wyzwolony z lęku, grzechów, swoich 
tylko ludzkich pomysłów na życie. Jak bardzo tego potrzebujemy w tych 
czasach zamętu. Panie, wzywaj nas nieustannie.  (xIJ)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Wezwanie do nowego życia
Rozważania do Ewangelii z III Niedzieli Zwykłej (24 stycznia)
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

Umiłowani Bracia i Siostry! Ojciec Święty Franciszek z okazji przy-
padającego jubileuszu 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem  
i Opiekunem Kościoła Powszechnego, wystosował do wiernych List apo-
stolski rozpoczynający się od słów: Patris corde – ojcowskim sercem. 
W liście tym, pośród wielu innych cech, Papież ukazuje św. Józefa jako 
dobrego ojca, który troszczy się o Jezusa oraz broni Go przed Herodem  
i przed wieloma innymi niebezpieczeństwami. Czytamy w liście, że: 
Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej 
słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chro-
niony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowiekowi. (...)   
Zatem św. Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół 
jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach (...). Józef chroniąc Kościół 
nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę. Słowa te pokazują, że jego 
opieka i troska trwa nieprzerwanie w dziejach Kościoła. Św. Józef trosz-
czy się o wspólnotę Kościoła, czyli o nas, o nasze zbawienie, naszą wia-
rę i miłość, o nasze rodziny. Jednocześnie uczy wierzących ojców, aby 
wyróżniali się twórczą troską o tych, których Bóg im dał, o swe żony  
i o swe dzieci, by troszczyli się o ich zbawienie i szczęście. Św. Józef staje 
się także wezwaniem dla mężczyzn, aby stali na straży Ciała Chrystusa, 

czyli Kościoła, chroniąc go od niebezpieczeństw, jakie mu zagrażają. Po-
stawa św. Józefa w czasach, w których niszczone są wartości wypływające  
z wiary i niszczone są wzorce życia wiarą, jest dla wierzących mężczyzn 
wezwaniem do naśladowania.

W tym Roku poświęconym św. Józefowi, który zakończy się 8 grudnia, 
jesteśmy także zaproszeni do ożywienia kultu tego Świętego oraz korzy-
stania z daru odpustów, ustanowionych dla wiernych przez Penitencja-
rię Apostolską. Odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami – możemy 
uzyskać m. in. za odmówienie znanej modlitwy zaczynającej się od słów:  
Do ciebie św. Józefie uciekamy się w naszych potrzebach. Dlatego bardzo 
proszę Księży Proboszczów, aby po zakończeniu każdej Mszy św., a szcze-
gólnie niedzielnej Eucharystii, zanosić wspólnie tę modlitwę z wiernymi. 
Zachęcam także do nawiedzania w naszej diecezji kościołów stacyjnych, 
noszących wezwanie św. Józefa, a więc: kościoła św. Józefa w Siedlcach, 
w Międzyrzecu Podlaskim, Trąbkach, Wołyńcach, Celinach i w Szpakach, 
gdzie św. Józef jest szczególnie czczony. Uczmy się wszyscy od św. Józefa 
troski o Jezusa, byśmy Go nie zagubili, uczmy się troski o Kościół, który 
jest Ciałem Chrystusa, abyśmy Go nie utracili. (cdn.)

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 25 stycznia 2021 r.
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

1. czytanie (Dz 22, 3-16) Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu
albo 1. czytanie (Dz 9, 1-22) Nawrócenie św. Pawła w Damaszku

Psalm (Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15))
Idźcie i głoście światu Ewangelię Albo: Alleluja

Ewangelia (Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
6.30 1. + Rafała Włodarka – of. Firma „Tanitex”

2. + Jerzego Grzywacza w 30 r. – of. córka z mężem
7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę – of. żona Teresa Niedziółka

2. + Mariannę Rucińską – of. rodzina Zazuniak
3. + Ryszarda Celińskiego, Zbigniewa Żaka, Czesława Krzyżanow-

skiego – of. sąsiedzi z bloku przy ul. Jagiełły 25
4. + Jana, Janinę, Bogdana, Andrzeja, zm. z rodz. Koszewskich i Si-

korskich, Zygmunta, Reginę, zm. z rodz. Borkowskich i Jasińskich
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. + Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice

2. + Kazimierza Polańskiego w 4r., zm. z obu stron rodziny – of. żona
3. + Adolfa Adamczyka w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
4. Poza parafią: + Jerzego Mroczka – gregorianka 

Wtorek 26 stycznia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA

1. czytanie (2 Tm 1, 1-8 ) Żywa wiara Tymoteusza
albo 1. czytanie (Tt 1, 1-5) Tytus synem Pawła w wierze

Psalm (Ps 96, 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3))
Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów

Ewangelia (Łk 10, 1-9) Rozesłanie uczniów
6.30 1. + Czesława, Krystynę, Alfredę Łagodzin, Barbarę i Edmunda 

Harasim – of. rodzina
2. + Małgorzatę Sułek – of. sąsiedzi z klatki schodowej 

7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę
2. + Jerzego Mroczka w 3 miesiąc po śmierci – of. Zofia z rodziną 
3. + zm. z rodz. Nurzyńskich i Zalewskich – of. Lucyna Nurzyńska
4. + Lucjana Wypych w 20 r., Joannę, Stanisława, dziadków z obu 

stron – of. Krystyna Borkowska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. Dz-bł. w int. Aleksandry z racji 33 r. ur. – of. Hanna Żurek 

2. + Andrzeja Frankowskiego – of. żona
3. + Jacka Rozbickiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. Poza parafią: + Jerzego Mroczka – gregorianka

Środa 27 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO 

1. czytanie (Hbr 10, 11-18) Skuteczność ofiary Chrystusa
Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b))

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek
Ewangelia (Mk 4, 1-20) Przypowieść o siewcy

6.30 1. + Rafała Włodarka – of. Firma „Tanitex” 
2. + Teodozję Kramek – of. Małgorzata z rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę
2. + Teodozję Kramek – of. KŻR nr 10
3. + Rafała Włodarka – of. sąsiedzi ze Strzały 
4. + Wacławę, zm. z rodz. Stelęgowskich – of. rodzina 

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

I. Dz. bł. w intencji Szymona w 15 r. ur., Tadeusza w 78 r.  
ur. i Agnieszki w 40 r. ur. 

II. W 20 r. ur. Kingi o błogosławieństwo boże – of mama 
III. Dz. bł. z okazji 20 r. ur. Mariusza i Bartka z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. babcia 
IV. + Bogusława, Henryka Troć – of. koledzy i koleżanki z OSM w Siedlcach
V. + Walerię, Franciszka, Władysławę, Stanisława i dusza w czyśćcu cierpiące
VI. + Henryka Łopaciuka – of. rodzina Zosi
VII. + Kazimierza Dmowskiego – of. rodzina
VIII. + Krzysztofa Przybysza – of. koleżanki z pracy 
IX. + Roberta Wilczura – of. mama i brat 
2. + Leokadię Flis, Lucjana i zm. z rodz. – of. rodzina 
3. + Aleksandra Kasjanowicza w 21 r. – of. dzieci 
4. Poza parafią: + Jerzego Mroczka – gregorianka

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

Czwartek 28 stycznia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU,  

PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Hbr 10, 19-25) Wezwanie do wytrwania

Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))
Oto lud wierny, szukający Boga

Ewangelia (Mk 4, 21-25) Przypowieść o świetle
6.30 1.+ Kazimierza w r., Eugenię, Romana, Stanisława, Agatę, Hono-

ratę – of. syn 
2. + Genowefę w 26 r., Tadeusza, Barbarę i Bogusława – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę
2. + Zygmunta Ulickiego w 14 r., zm. z rodziny – of. córka 
3. + Ewę Dziendzikowską – of. rodzice
4. + Zofię, Jana, Leokadię, Jana, Wacława, Annę, Karola, Zofię, 

Jadwigę – of. córka 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. W int. czcicieli św. Joanny Beretta Molla

2. W int. Dariusza z racji 50 r. ur. – of. żona z dziećmi 
3. + Bogusława Trocia w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. Poza parafią: + Zdzisława Czecha – of. pracownicy Miejskiego 

Przedszkola nr 14
5. Poza parafią: + Jerzego Mroczka – gregorianka

Nabożeństwo do św. Joanny Beretta Molla – błogosławieństwo matek ocze-
kujących narodzin dziecka 

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

Piątek 29 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO 

1. czytanie (Hbr 10, 19-25) Wezwanie do wytrwania
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))

Oto lud wierny, szukający Boga
Ewangelia (Mk 4, 21-25) Przypowieść o świetle

6.30 1.  +Małgorzatę Sułek – of. matka chrzestna 
2. + Teresę Czarnolas – of. KŻR pw. św. Rity przy katedrze 

7.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę
2. + Rafała Włodarka – of. Paweł z Zawiercia z rodziną 
3. + Sylwestra Gąsowskiego – of. rodzina Mościckich 
4. + Józefa w 13 r., Władysławę, Witolda, Eugeniusza, Bronisławę, 

Józefa, Władysława – of. córki 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. + Anielę i Ksawerego Szkup – of. rodzina 

2. + Tadeusza Błońskiego, rodziców Władysławę, Stanisława Pióro, 
Marię i Stanisława Błońskich – of. Janina Błońska 

3. Poza parafią: + Jerzego Mroczka – gregorianka
Koronka do Bożego Miłosierdzia

Sobota 30 stycznia 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Hbr 11, 1-2. 8-19) Wiara Abrahama wzorem dla nas

Psalm (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75 (R.: por. 68))
Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził

Ewangelia (Mk 4, 35-41) Jezus ucisza burzę
6.30 1. + Janinę i Stanisława – of. p. Skorupka 

2. + Adaminę Tomczyńską – of. Urszula 
7.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Pawła Niedziółkę

2. + Kazimierza Malinowskiego w 2 r., Jerzego Michalskiego w 13 r.
3. +Sabinę, Antoniego, Jana, zm. z rodz. Toczyskich i Matejczuków 

– of. Toczyscy 
4. + Mieczysława Wrzoska w 30 dz. – of. rodzina 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (24.01)

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

l z ul. Chrobrego 1 – 100 zł 
l z ul. Chrobrego 5 – 50 zł 
l ks. Kamil Duszek – 300 zł
l p. Bożena, z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł 
l p. Dorota, z ul. Chrobrego 6 – 50 zł 
l p. Jacek, z ul. Mieszka I 8 – 200 zł 
l p. Piotr, z ul. Chrobrego 7 – 50 zł 
l p. Teresa, z ul. Sokołowskiej 79 – 200 zł 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Robert Wilczur
+ Stanisław Antoni Jędrzejewicz 

18.00 1. + Zygmunta Czapskiego w 17 r., Helenę, Wacława, Henryka, zm. 
z rodz. Suchożebrskich – of. Zofia Suchożebrska 

2. + Janinę, Henryka, Dorotę, Małgorzatę Świderskich, Jerzego 
Czapskiego – of. Świderscy 

3. + Eugeniusza Siwka, Andrzeja Frankowskiego – of. rodzina 
4. Poza parafią: + Jerzego Mroczka – gregorianka

Niedziela 31 stycznia 2021 r. 
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Pwt 18, 15-20)  
Bóg obiecuje zesłać proroka

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

2. czytanie (1 Kor 7, 32-35)  
Małżeństwo i celibat

Ewangelia (Mk 1, 21-28)  
Jezus naucza jak ten, który ma władzę

7.00 1. + Jana Cieloch w 35 r., Genowefę – of. syn 
8.30 1. + Józefa Kirylczuka w 2 r., Stanisława – of. siostra 

2. + Kazimierza Malinowskiego w 2 r. – of. rodzina Malinowskich 
10.00 1. Dz-bł. w 1 r. ur. Władysława z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę MB, św. Józefa i Anioła Stróża – of. dziadkowie 
2. + Mariannę Rucińską – of pracownicy CKiS
3. + Sylwestra Gąsowskiego – of. rodzina Trębickich 

11.30 1. W int. Jakuba z racji 18 r. ur. z prośbą o Boże błogosławieństwo
2. Dz-bł. w int. Anny Puchta z racji 92 r. ur. – of. dzieci z rodzinami 

13.00 1. W intencji Parafian
15.00 Spotkanie lektorów i psałterzystów (dolny kościół)
16.30 1. + Zygmunta w 28 r., Stanisława w 43 r., Teresę w 8 r., Andrze-

ja w 2 r., Annę, Reginę, Henryka, zm. z rodz. Andrzejczuków i 
Wierzbickich – of. Elżbieta Wierzbicka

2. +Jadwigę Przesmycką – gregorianka
18.00 1. + Stanisława w 15 r. śm., Halinę Jadwigę, zm. z rodz. Maliszkie-

wiczów, Pastorów, Krupów, Aldonę Sulej
2. Poza parafią: + Jerzego Mroczka – gregorianka

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

DZIŚ 24 STYCZNIA:
•	 W zakrystii można wziąć wodę święconą. 
•	 Przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. W czasie Mszy Świętych pra-

gniemy intronizować księgę Ewangelii, a wieczorem zapraszamy do 
dolnego kościoła na godz. 20.00 na Nieszpory niedzielne i wspólne 
czytanie listów św. Jana Apostoła. 

•	 Możesz pomóc: zbiórka ofiar do puszek na poszkodowanych w trzę-
sieniu ziemi w Chorwacji. 

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 tygo-
dniu w zakrystii w Księdze Intencji Nowennowych 

•	 Po liturgii różaniec wynagradzający (4 części). 

28 STYCZNIA parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla. 
Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00. 
Po liturgii błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. 

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 

wieczorowej do godz. 21.00. 
•	 SPOTKANIE LEKTORÓW I PSAŁTERZYSTÓW w niedzielę 31 stycznia  

o godz. 15.00 w dolnym kościele. 

WEŹ I CZYTAJ 
W przedsionku kościoła można nabyć książki: „Traktat o prawdziwym na-
bożeństwie do NMP”, „Notes duchowy do Ewangelii według św. Marka”, 
modlitewniki za zmarłych, książki o duszach czyśćcowych, „Miesiąc ku 
czci świętego Józefa”, „Wstęp do religii” abp Fultona Sheena, Patris Corde 
- List Apostolski Ojca Świętego Franciszka o Roku Świętego Józefa.
Dzisiaj można też zamówić dla siebie Pismo Święte, także z więk-
szymi literami. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA - II tydzień kolędy
Kapłani udają się tylko do osób i rodzin, które prosiły o „kolędę”. W spra-
wach związanych z wizytą, jeśli to potrzebne, prosimy dzwonić na numer 
parafialny, bądź bezpośrednio do ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 
W dniach wizyty duszpasterskiej sprawy wymagające obecności 
księdza załatwiamy po Mszach Świętych porannych.

•	 Poniedziałek 25.01 od godz. 16.00: bloki przy ul. Sokołowskiej 
nr 70, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 158, 163;  
domy jednorodzinne przy ul. Sokołowskiej;  
bloki przy ul. Żytniej nr 26 i 28;  
domy jednorodzinne przy ul. Żytniej;  
ulice Dolna, Łąkowa, Strzalińska 

•	 Wtorek 26.01 od godz. 16.00: ulice Góreckiego, Mireckiego, 
Okrzei, Północna i Graniczna, Rejtana i Wincentego Pola

•	 Środa 27.01 od godz. 16.00: ulice Broniewskiego,  
Tuwima, Żeromskiego, Jagiellońska, Sierakowskiego, Bema,  
Konopnickiej, Słowackiego 

•	 Czwartek 28.01 od godz. 16.00:  
bloki przy ul. Nowy Świat nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

•	 Piątek 29.01 od godz. 16.00:  
bloki przy ul. Nowy Świat nr 9, 11, 13, 14, 15, 17 

•	 Sobota 30.01 od godz. 9.00: Purzec i wieś Żytnia;  
osoby i rodziny, które nie mogły przyjąć księdza w innym  
terminie lub podejmą decyzję o kolędzie „w ostatniej chwili” 

DOBRA KSIĄŻKA
Patris Corde - List Apostolski  
Ojca Świętego Franciszka  
o Roku Świętego Józefa

Zachęcamy do lektury Listu Ojca Świę-
tego Franciszka na Rok Świętego Józefa. 
Dodatkowo dołączyliśmy Dekret Peniten-
cjarii Apostolskiej o odpustach oraz modli-
twy do Świętego Józefa.

Zobacz: www.pallottinum.pl 
Koszt: 6 zł  
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W „Echu Katolickim”
•	 Bł.	Męczennicy	Podlascy	są	skutecznymi	orędownikami	ludzkich	spraw.	

O łaskach uzyskanych za ich wstawiennictwem 
•	 Dlaczego	człowiek	wierzący	powinien	regularnie	sięgać	po	Pismo	Świę-

te i jaki jest cel Niedzieli Słowa Bożego?
•	 Chrześcijanie	są	dzisiaj	najbardziej	prześladowaną	grupą	religijną	na	

świecie. I to nie tylko w Azji czy Afryce! 
•	 Internet	to	dobry	sposób	na	zarabianie	pieniędzy,	o	czym	wiedzą	cele-

bryci, a niekoniecznie zwykli ludzie. 
•	 Na	czym	polega	leczenie	osoczem	ozdrowieńców?	Kto	może	je	oddać	 

i jak wygląda procedura pobrania?

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Nota o Niedzieli Słowa Bożego
Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka 

przypada w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego, przy-
pomina wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pi-
sma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między 
Słowem Bożym a liturgią: Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem 
kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który 
do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być  
«raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się 
bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje 
dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy 
wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce 
pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami śle-
poty.

Niedziela ta stanowi zatem dogodną okazję, by powrócić do lektury 
niektórych dokumentów kościelnych, a zwłaszcza do Praenotanda Ordo 
Lectionum Missae [Wprowadzenie do lekcjonarza mszalnego], które 
przedstawiają syntezę zasad teologicznych, celebracyjnych i duszpaster-
skich dotyczących Słowa Bożego głoszonego podczas Mszy, ale ważnych 
także przy każdej celebracji liturgicznej (sakramenty, sakramentalia,  
liturgia godzin).

Za pośrednictwem czytań biblijnych proklamowanych podczas litur-
gii, Bóg mówi do swojego ludu, a sam Chrystus głosi swoją Ewangelię; 
Chrystus stanowi centrum i pełnię całego Pisma, Starego i Nowego 
Testamentu. Słuchanie Ewangelii, punkt kulminacyjny liturgii Słowa, 
charakteryzuje się szczególną czcią, wyrażaną nie tylko przez gesty  
i aklamacje, ale przez samą Księgę Ewangelii. Jedną z możliwości ob-
rzędowych właściwych dla tej niedzieli mogłaby być procesja na wejście 
z Ewangeliarzemalbo, gdy nie ma procesji, umieszczenie go na ołtarzu.

Układ czytań biblijnych ustalony przez Kościół w Lekcjonarzu otwiera 
na poznanie całego Słowa Bożego. Konieczne jest więc respektowanie 
wskazanych czytań bez zastępowania ich innymi czy usuwania i z wy-
korzystaniem wersji Biblii zatwierdzonych do użytku liturgicznego. Pro-
klamacja tekstów z Lekcjonarza tworzy więź jedności między wszystkimi 
wiernymi, którzy ich słuchają. Zrozumienie struktury i celu liturgii słowa 
pozwala zgromadzeniu wiernych przyjąć pochodzące od Boga słowo, 
które zbawia.

Zalecany jest śpiew psalmu responsoryjnego, który jest odpowiedzią 
modlącego się Kościoła; dlatego w każdej wspólnocie należy rozszerzyć 
posługę psalmisty.

W homilii przedstawiane są w ciągu roku liturgicznego i wychodząc 
od czytań biblijnych tajemnice wiary i normy życia chrześcijańskiego. 
Pasterze mają przede wszystkim wielką odpowiedzialność za wyjaśnianie 
i pomoc wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Ponieważ Pismo to jest 
księgą ludu, zatem ci, którzy mają powołanie do posługiwania Słowu, mu-
szą czuć silną potrzebę tego, by wspólnota miała dostęp do tegoż Słowa. 
Biskupi, prezbiterzy i diakoni winni odczuwać zobowiązanie do pełnienia 
tej posługi ze szczególnym oddaniem, z wykorzystaniem środków propo-
nowanych przez Kościół.

Szczególne znaczenie ma cisza: sprzyjając rozważaniu, umożliwia we-
wnętrzne przyjęcie Słowa Bożego przez tych, którzy go słuchają.

Kościół zawsze zwracał szczególną uwagę na tych, którzy proklamują 
Słowo Boże w zgromadzeniu: kapłanów, diakonów i lektorów. Posługa ta 
wymaga szczególnego przygotowania wewnętrznego i zewnętrznego, 
zażyłości z tekstem, który ma być proklamowany oraz niezbędnej prak-
tyki, by go proklamować, przy unikaniu jakiejkolwiek improwizacji. Jest 
możliwość poprzedzenia czytań krótkimi i odpowiednimi wprowadzenia-
mi.

Zważając na wartość Słowa Bożego, Kościół namawia do zadbania  
o ambonę, z której jest ono głoszone; nie jest to jakiś funkcjonalny me-
bel, ale raczej miejsce odpowiadające godności Słowa Bożego, w powią-
zaniu z ołtarzem: mówimy bowiem o stole Słowa Bożego i Ciała Chry-
stusa, w odniesieniu tak do ambony, jak i przede wszystkim do ołtarza. 
Ambona jest zastrzeżona dla czytań, śpiewu psalmu responsoryjnego  
i głoszenia Paschy; może być na niej wygłaszana homilia i odczytywane 

intencje modlitwy powszechnej, natomiast mniej właściwe jest korzysta-
nie z niej do czytania komentarzy, ogłoszeń, kierowania śpiewem.

Księgi zawierające fragmenty Pisma Świętego wzbudzają w słucha-
jących ich ludziach cześć względem tajemnicy Boga, który mówi do 
swojego ludu. Dlatego wymaga się troski o ich wartość materialną oraz 
ich dobre używanie. Niewłaściwe jest uciekanie się do używania kartek, 
fotokopii, materiałów pomocniczych w zastępstwie ksiąg liturgicznych.

W dniach, które poprzedzają Niedzielę Słowa Bożego lub po niej na-
stępują, wypada zachęcać do odbywania spotkań formacyjnych dla pod-
kreślenia wartości Pisma Świętego w celebracjach liturgicznych; może to 
być okazja, żeby lepiej poznać w jaki sposób modlący się Kościół czyta 
Pismo Święte, lekturą ciągłą, półciągłą i typologiczną; jakie są kryteria 
rozmieszczenia liturgicznego poszczególnych ksiąg biblijnych w ciągu 
roku i w różnych okresach, a także jaka jest struktura cykli niedzielnych  
i dni powszednich czytań mszalnych.

Niedziela Słowa Bożego jest także sprzyjającą okazją do pogłębienia 
związku między Pismem Świętym a liturgią godzin, modlitwą Psalmami 
i Kantykami Oficjum, czytaniami biblijnymi, przez zachęcenie do wspól-
notowej celebracji jutrzni i nieszporów.

Spośród licznych świętych, którzy wszyscy byli świadkami Ewangelii 
Jezusa Chrystusa, można podać jako przykład świętego Hieronima, przez 
jego wielką miłość, którą żywił do Słowa Bożego. Tak jak niedawno Papież 
Franciszek przypomniał postać tego niestrudzonego uczonego, tłumacza, 
egzegety, głębokiego znawcy i namiętnego propagatora Pisma świętego. 
(...) To właśnie wsłuchując się w Pismo święte, Hieronim odnajduje samego 
siebie, oblicze Boga i oblicze swoich braci, oraz udoskonala swoje upodoba-
nie do życia wspólnotowego.

Celem niniejszej Noty jest przyczynić się i rozbudzić, w świetle Nie-
dzieli Słowa Bożego, świadomość znaczenia Pisma Świętego dla naszego 
życia ludzi wierzących, wychodząc od jego oddźwięku w liturgii, która 
stawia nas w żywym i stałym dialogu z Bogiem. Słowo Boże, słuchane  
i celebrowane, zwłaszcza w Eucharystii, karmi i umacnia wewnętrznie 
chrześcijan oraz czyni ich zdolnymi do prawdziwego świadectwa ewange-
licznego w życiu codziennym.
Z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 17.12. 2020 r.

+ Robert kard. Sarah Prefekt
+ Arthur Roche Arcybiskup Sekretarz

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 
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LEPSZY ŚWIAT

(opr. xHD)
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1300 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.   

Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000  
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk,  

Beata Woźniakowska, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 4)
W miarę rozwoju nauk wychowawczych obraz zadań wychowawczych staje się coraz 

to pełniejszy. Dzisiaj już nikt nie wątpi, że do całości wychowania dziecięcia należy wy-
chowanie fizyczne i higieniczne, wychowanie umysłu, woli i uczuć, wychowanie społecz-
no-zawodowe, narodowo-obywatelskie i moralno-religijne. Wszyscy też zgadzają się na 
to, że im pełniejszy i bardziej harmonijny udział w wychowaniu wezmą wszystkie te siły, 
tym owoc wychowania będzie bardziej udany. Historia wychowania umie dziś przytoczyć 
cały szereg błędów wynikłych z zakłócenia tej harmonii oddziaływania wychowawcze-
go. Przyjmujemy więc to za pewnik; sami natomiast pragniemy uwydatnić, jak wielkie 
znaczenie dla pełni wychowania ma wychowanie w duchu Ewangelii Chrystusowej, pod 
kierunkiem Kościoła świętego.

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 7)

Święty Józefie, Głowo Najświętszej  
Rodziny – módl się za nami 

Na dworcu kolejowym mały chłopiec zagaduje 
dyżurnego ruchu:
 – Proszę pana, z którego peronu odjeżdża pociąg 
do lepszego świata?
 – Lepszego świata nie ma, chłopcze! Ty bądź lep-
szy, a zmienisz świat.
IDEAŁ
W sklepie z markową odzieżą ozmawiają dwie 
„kumpele”:
 – Czemu nie wychodzisz zamąż?
 – Bo nie znalazłam dotąd idealnego mężczyzny.
 – Ja właściwie znalazłam, ale nie wiem co dalej 
robić: jest przystojny, nie pije, nie pali, zawsze 
mnie wysłucha...
 – A kto to taki?
 – Manekin w galerii handlowej!
WSPOMNIENIE
Dwoje staruszków siada na ławce w parku.  
On, z zawansowanym Alzheimerem, mówi do niej:
 – Przepraszam, ślicznotko! A ja ciebie już gdzieś 
widziałem!?
 – Tak. Już się męczę z tobą 60 lat.
SMUTNA KANAPA
W czasie ferii zimowych mama mówi do małolata:
– Znowu nic nie robisz, tylko leżysz na tej kanapie!
 – To nie jest tak! Ja przytulam tę kanapę. Zobacz, 
wyglada na wyjątkowo smutną!
PRODUCENT
Po pandemii w Zakopanem kioski z pamiątkami 
wracają do łask. Pojawiają się pierwsi turyści. 
Wśród nich wycieczka z Chin. Chińczyk uważnie 
przyglada się „pamiątkom z gór” i łamaną pol-
szczyzną zwraca się do sprzedawcy, trzymając  
w ręku jedną z pamiatek:
– O… poznaję. Sam to zrobiłem!
WSPOMNIENIA Z RANDKI
Posuniety nieco w latach syn wraca do domu  
z randki. Ojciec pyta go:
 – I jak było? Zakochałeś się? Będzie ślub?
 – Gdy ją zobaczyłem, poczułem ukłucie w sercu 
i pomyślałem, że to miłość. Dopiero potem zoba-
czyłem, że w kieszeni marynarki miałem szpilkę.
PIRAT I STATEK
Po latach pracy na statku syn wraca do rodzinnego 
domu. Matka mówi do niego:
 – W końcu byś się ustatkował. Czas najwyższy!
 – Tak, mamusiu. Ale ja teraz już nie mam statku!

Święty Józef jest Głową Najświętszej Rodzi-
ny, ale chce być także podporą naszych rodzin. 
Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą budo-
waną na wzór Rodziny z Nazaretu. Rodzina jest 
czymś pięknym, bo chcianym przez Boga. Nie 
oznacza to, że omijają ją współczesne kryzysy 
i zagrożenia, ale Kościół daje na nie konkretną 
odpowiedź. Przychodzi ona szczególnie w oso-
bie św. Józefa - męża, ojca, opiekuna. Święty 
Józef, mąż Maryi, swoim życiem ukazanym 
w Piśmie świętym, uczy nas tego, że ojciec to 
ten, który nie opuszcza matki swoich dzieci; 
nie opuszcza dzieci, troszczy się o bezpieczny 
dom, nie boi się trudu i odpowiedzialności. To 
ten, który dzielnie znosi krzyże i nawet milcząc 
uczy, idzie z dziećmi do świątyni, aby Pan Bóg 
mógł wkroczyć w ich życie.

Ten skromny i ubogi Cieśla z Nazaretu  
z pokorą odczytywał plany zbawienia. Choć dla 
Niego przedziwne i często niezrozumiałe, reali-
zował je wiernie wsparty łaską Boga. Troskliwie 
chronił powierzonego mu Jezusa przed grożą-
cym niebezpieczeństwem. Swoją pracą zapew-
niał powszedni pokarm Temu, który stał się dla 
nas Chlebem dającym życie wieczne. Dlatego 
powinien być wzorem dla wszystkich ojców, 
by byli blisko swoich dzieci, bo one potrzebują 
obecności, bliskości i miłości ojca; by byli jak  
św. Józef, opiekunami i towarzyszami drogi 

życiowej swoich dzieci; by podążali wraz  
z nimi.

Św. Józefie, Głowo Najświętszej Rodzi-
ny, powierzamy Twojej opiece nasze rodziny,  
w sposób szczególny mężczyzn: ojców, mężów, 
synów i braci; wszystkich mężczyzn, z którymi 
jesteśmy związani.

Daj im męską odwagę, dzięki której potrafi-
liby szanować i bronić swoje matki, żony, córki  
i siostry. Wyproś dla nich serca wrażliwe i czy-
ste, by wszystkie kobiety, które im zaufały, ko-
chali miłością bezinteresowną, współczującą  
i dyskretną. Taka miłość nie szuka własnej 
korzyści, ale pragnie jedynie ofiarować siebie  
w darze. Otocz swoją szczególną pieczą mężów  
i ojców rodziny; niech będą dla swoich żon  
i dzieci troskliwi, opiekuńczy i delikatni. Niech 
dają im oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Św. Józefie, wejrzyj na ojców, mężów, synów 
i braci naznaczonych ułomnością, która degra-
duje ich męską siłę i czyni nieodpowiedzialnymi 
za siebie i powierzonych im bliskich. Niech po-
konują pokusę zamykania się w sobie, posługi-
wania się przemocą; niech podejmują wysiłek 
naprawienia wyrządzonych krzywd.

Módl się, Wierny Stróżu Świętej Rodziny, za 
tych mężów i ojców, których miłość rodzinna 
zgasła i którzy stali się obojętni na własne żony 
i dzieci. Cdn. (AZ)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przez kolejne dwa lata przebywał w więzie-

niu o łagodnym rygorze. Po uwolnieniu udał 
się do Efezu, Hiszpanii i na Kretę. Ponownie za 
swoją działalność zostaje aresztowany w 64 r. 

W Rzymie, w Więzieniu Mamertyńskim 
przez ok. 3 lata oczekiwał na zakończenie pro-
cesu i wyrok. 

Zginął śmiercią męczeńską poprzez ścięcie 
mieczem.

W IV wieku w Rzymie szczątki św. Pawła – 
Apostoła Chrystusa złożono w grobowcu, nad 
którym wybudowano bazylikę św. Pawła za 
Murami. 

Każdy z nas powinien rozważyć w swo-
im sercu historię św. Pawła. Kiedy czujemy 

się zmęczeni, rozczarowani, zrezygnowani, 
wróćmy w swoim sercu pod bramy Damasz-
ku i przypomnijmy sobie, że tak jak Szawłowi 
Jezus Chrystus przypomniał o swoim istnie-
niu, tak i nam przypomina, że On żyje i pra-
gnie spotkać się z nami osobiście. Chrystus 
nas szuka, ma plan na nasze życie i pragnie 
abyśmy zrezygnowali ze swoich zabezpieczeń 
i pozwolili poprowadzić się Bogu. Odszukaj-
my w swoim życiu chwile nawrócenia, kiedy 
Bóg był dla nas niezwykle bliski, oczywisty  
i wyczuwalny. A jeśli serce nasze nigdy nie 
poczuło takiej bliskości, prośmy naszego Boga 
Ojca o olśnienie z nieba, by w miłosierdziu Swo-
im przemienił nasze serca i uczynił nas Swoimi 
apostołami. (G Ł-K)

Nawrócenie św. Pawła 


