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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
JEŚLI ZECHCESZ, MOŻESZ MNIE 

OCZYŚCIĆ (Mk 1, 40-45) 
•	Trędowaty, który był wykluczony ze społecz-
ności, wyrzucony poza wspólnotę, uznawany 
za nieczystego, złamał przepisy starego Prawa 
i wszedł do miasta, aby prosić Jezusa o oczysz-
czenie. Wiedział, że Jezus jest jego jedyną na-
dzieją i zwraca się do Niego z wielką ufnością. 
Czy stając do modlitwy masz taką wiarę?
•	Wyciągnął rękę i dotknął go. Inni ludzie uciekali 
od niego ze wstrętem, a Jezus traktuje trędowa-
tego z czułością, dotyka jego trądu i oczyszcza go. 
Bóg nigdy nie gorszy się nami, ale chce uzdrowić 
nas z naszych słabości, egoizmu, pychy. Czy jesteś 
przed Bogiem całkowicie szczery, pokazujesz mu 
nędzę swojego życia ufając Jego miłości?
•	Człowiek uzdrowiony nie potrafi milczeć, lecz 
opowiada wszystkim wokół o tym wydarzeniu. 
Czy masz pragnienie mówienia innym o miłości 
i dobroci Bożej? A może jeszcze nie spotkałeś 
Boga osobiście i nie doświadczyłeś Jego łaski? 
Jeśli nie, to otwórz swoje serce przed Nim, bo 
On na ciebie czeka.
•	Jest tu mowa o oczyszczeniu, a nie o uzdrowieniu. 
Z jednej strony dążymy do zewnętrznej czystości 
w naszym otoczeniu, a z drugiej strony tyle w na-
szym życiu nieczystych motywów, uczuć, myśli, 
spojrzeń, etc. Jezus chce nas oczyścić.
•	Trąd może być symbolem egoizmu, skupie-
nia się na sobie, pychy, perfekcjonizmu, które  
w konsekwencji prowadzą do niechęci, wstrę-
tu, złości, obmowy, a dalej do izolowania się, 
wycofania się, samopotępienia. Jeśli odkrywasz 
w sobie podobne grzechy proś wraz z trędowa-
tym: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

[www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać  
w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy  
z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszka-
niem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Środa  
Popielcowa

w starożytności praktykowano ten rytuał jako 
znak skruchy i pokuty. W związku z Chrystusem 
stanowi on także znak oczyszczenia, odrodze-
nia, jak również zmartwychwstania. Posypu-
jąc głowy popiołem kapłan wypowiada słowa 
z Pisma Świętego: „Prochem jesteś i w proch 
się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię!”. Oznacza to, że zaczyna się czas, 
w którym każdy z nas ma możliwość zmiany na 
lepsze.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych i post 
ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, z czego tylko 
jeden do syta). Wstrzemięźliwość obowiązuje 
wszystkich powyżej 14 roku życia, a post mają 
obowiązek zachowywać osoby pełnoletnie do 
60. roku życia.

Warto przypomnieć, że Jan Paweł II ogłaszał 
Popielec dniem modlitwy o pokój na świecie, 
dlatego módlmy się tego dnia za wstawien-
nictwem naszego świętego Papieża również  
w intencji pokoju. (AZ)

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA WIELKI POST

Już w najbliższą środę 17 lutego 
będziemy przeżywać kolejną  
w naszym życiu Środę Popielcową 
zwaną inaczej Popielcem  
lub Wstępną Środą. 

Chociaż przeżywamy ją każdego roku, warto 
jednak przypomnieć sobie, a może odkryć na 
nowo znaczenie i symbolikę tego dnia. Popie-
lec rozpoczyna 40-dniowy Wielki Post, który 
potrwa do Wielkiego Czwartku. Wprowadza 
nas w czas pokuty, zadumy i przygotowania 
na spotkanie Jezusa Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Najlepszym wprowadzeniem w ten 
szczególny czas jest uczestnictwo (nie z obo-
wiązku, ale z potrzeby serca) we Mszy Świętej. 
Data Środy Popielcowej uzależniona jest od 
daty Wielkanocy – przypada dokładnie na 46 
dni kalendarzowych przed Wielkanocą. Może 
zatem wypaść między 5 lutego a 10 marca. 
Nieodłącznym elementem Środy Popielcowej 
jest posypywanie głów popiołem. Popiół, któ-
rego używa się do posypywania głów pochodzi 
z poświęconych rok wcześniej palm w Niedzielę 
Palmową. Dodatkowo sam popiół, według ży-
dowsko chrześcijańskiej tradycji, jest symbolem 
śmiertelności, ułomności życia oraz bólu. Już  

W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post. 
Po raz kolejny będziemy przeżywać ten czas w nad-
zwyczajnej sytuacji pandemii oraz ograniczeń sani-
tarnych, które – choć trudne – są wyrazem odpo-
wiedzialnej troski o zdrowie i życie nas wszystkich.

Wielki Post to czas nawrócenia i przygoto-
wania na obchody Świąt Wielkiej Nocy – Świąt 
zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. 
Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie 
pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i naj-
większe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jedno-
cześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji 
woli Bożej w naszym życiu.

To, jak głęboko przeżyjemy nadchodzące Świę-
ta Wielkanocne, zależy m.in. od dyspozycji nasze-
go serca i właściwego przygotowania się na nie 
w czasie Wielkiego Postu. Zwracam się zatem do 
wszystkich wiernych oraz ich duszpasterzy z ape-
lem o szczególne pogłębienie życia duchowego  
w nadchodzącym czasie.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i obo-
wiązujących rygorów sanitarnych, nikt nie może 
zostać pozbawiony dostępu do Eucharystii i innych 

sakramentów, czyli największego skarbu Kościoła, 
przez które Chrystus daje samego siebie wspólno-
cie wierzących i zapewnia nam udział w owocach 
swojej zbawczej męki.

Dla nikogo nie powinno zabraknąć odpowied-
niej opieki duchowej. Zachęcam duszpasterzy do 
gorliwej posługi w konfesjonale; do dostosowa-
nia rytmu spowiedzi do aktualnych możliwości  
i potrzeb wiernych oraz przepisów sanitarnych;  
do tworzenia wiernym możliwości uczestniczenia 
w rekolekcjach parafialnych i wspólnotowych,  
czy to w formie zdalnej, czy stacjonarnej.

Wszystkich wiernych proszę o jak najobfitsze czer-
panie z wielkopostnych praktyk tj. postu, modlitwy  
i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabo-
żeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych.

Niech trudny czas – jaki przeżywamy już od 
ponad roku – nie osłabi naszej gorliwości, ale sta-
nie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary 
w Zmartwychwstałego Pana.

+ Stanisław Gądecki 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
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Pokuta rodzin 
Dla Boga ważna jest każda osoba, rodzina, małżeństwo. Odkryjmy na 

nowo czas wspólnej modlitwy, pokuty i przebłagania za nasze grzechy.  
W Wielkim Poście od Środy Popielcowej (17.02) do Wielkiego Piątku 
(3.04) podejmijmy w naszych rodzinach pokutę. Wróćmy do postu. Ksiądz 
Dominik Chmielewski zachęca do wyrzeczenia się choćby jakiejś drobnej 
przyjemności każdego dnia. Niech tegoroczny okres Wielkiego Postu bę-
dzie szczególnym czasem zapatrzenia się w krzyż i cierpienie. – Ofiara ma 
swoje znaczenie wtedy, kiedy chociaż trochę mnie boli – wskazuje kapłan. 
– Chcemy na nowo zmartwychwstać przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, 
którą będziemy celebrować w Wielkim Tygodniu – dodaje. Przystąpmy do 
tej modlitwy w naszych rodzinach. 

Co należy zrobić? W Wielkim Poście przez 40 dni codziennie: 
1. Wspólnie odmawiamy dziesiątek Różańca jako przebłaganie za grze-

chy naszego małżeństwa, rodziny, naszego domu.
2. Kalendarz pokuty rodzinnej – w każdy dzień tata wpisuje swoją ofiarę 

pokutną, którą złożył Bogu dla swojej żony, dzieci. Mama wpisuje swoje 
umartwienie, swój czyn pokutny, swoją modlitwę. Także dzieci wpisują 
w kalendarz swój czyn pokutny

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Źródło: www.naszdziennik.pl

Co to jest  
Zdrapka  
Wielkopostna?
Zdrapka Wielkopostna to  
40 ćwiczeń dla ducha i ciała  
przeznaczonych na Wielki Post,  
umieszczonych na  
papierowej planszy  
zakrytej zdrapką. 

Organizatorem akcji społecznej jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego 
w Polsce. Jej celem jest towarzyszyć Tobie tak, abyś przez 40 dni akcji 
odkrył inspirację do uporządkowania swojego życia. 

Mamy przekonanie, że uczestnicząc w tej akcji społecznej zrobisz pew-
ny krok w kierunku szczęścia swojego, bliskich, a nawet lepszego świata. 
Czy można podołać 40 dniom ciągłych ćwiczeń? Przekonasz się, że tak! 
Nie jest intencją zdrapki, aby umartwiać się ponad swoje siły. Chcemy 
wynieść z Wielkiego Postu jakąś korzyść. Dlatego zadania mają sugero-
wać pewne akcenty, które są bardzo ważne w życiu każdego człowie-
ka. Codziennie odkryj jedną zdrapkę i przeczytaj zadanie. Podobnie jak  
w kalendarzu adwentowym, pod każdym dniem tej zdrapki czekają na 
Ciebie różne niespodzianki, oczywiście z rodzaju takich, które zaleca się 
w Wielkim Poście, czyli będzie: jałmużna, post, modlitwa. 

Wszystkie polecenia są prosto sformułowane i w większości możliwe 
do wykonania natychmiast po odkryciu. Proste zadania nie oznaczają 
wcale, że będą łatwe. Ale wierzymy, że podejmiesz wyzwanie razem  
z nami! Odkryj zdrapkę rodzinnie lub z przyjaciółmi. Razem jest raźniej. 
Pomyśl, kogo chcesz zaprosić do zdrapki już dzisiaj, a komu warto ją po-
darować przed Wielkim Postem!

Zdrapkę można otrzymać w zakrystii w Środę Popielcową  
i w kolejnych dniach Wielkiego Postu.    Zobacz: www.zdrapkawielkopostna.pl 

Podziękowanie dla Parafii pw. św. Józefa w Siedlcach 
Za serce gotowe bić dla drugiego, 
za wrażliwość na potrzeby maluczkich i bezbronnych,
za bezinteresowność w świecie,  
w którym wszystko ma swą cenę, 
za bycie gwiazdą betlejemską, na czyimś nocnym niebie. 
Dziękujemy za wsparcie świątecznej akcji 
„Paczuszka dla Maluszka” 

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
Wprowadzenie do liturgii: Znak 
pokoju i pozdrowienie kapłana

Przed chwilą, po tym jak uczyniliśmy znak krzyża świętego, usły-
szeliśmy pozdrowienie: „Pan z wami”, na które odpowiedzieliśmy: 
„I z duchem Twoim”. Znaczenie tego krótkiego obrzędu może rozjaśnić nam 
fragment Ewangelii według św. Mateusza, w którym Jezus mówi: gdzie 
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). 
Na początku Mszy Świętej czynimy znak krzyża wyznając, że jesteśmy 
zgromadzeni w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to znaczy w Imię Trójcy 
Świętej. To dlatego zaraz potem słyszymy słowa kapłana, który mówi: „Pan 
z wami”. Skoro jesteśmy zgromadzeni w Jego Imię to, zgodnie z zapewnie-
niem Jezusa, On jest pośród nas. Sobór Watykański II uczy nas, że podczas 
liturgii Jezus Chrystus jest obecny nie tylko pod postaciami chleba i wina, 
ale także w osobie kapłana i właśnie w zgromadzonym Ludzie Bożym. Na 
początku Mszy Świętej, tak jak kapłan wyraża obecność Jezusa w zgroma-
dzeniu wiernych (słowami: Pan z wami), tak samo i Lud Boży uznaje obec-
ność Pana w osobie kapłana odpowiadając: I z duchem Twoim. W tej samej 
Ewangelii według świętego Mateusza Jezus mówi również: Jeśli dwaj z was 
na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który 
jest w niebie (Mt 18,19). Złączmy zatem nasze serca we wspólnej modlitwie 
do Ojca, aby była ona Jemu miła i zgodna z Jego wolą.

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

MOŻESZ BYĆ W OAZIE!
Z radością publikujemy terminarz Oaz Żywego Kościoła 2021. Zapisy 

na oazy Domowego Kościoła rozpoczną się już wkrótce, zaś zapisy na 
oazy młodzieżowe będą odbywać się na wiosnę.

Zobacz: www.siedlce.oaza.pl 
Informacji o spotkaniach małych grup oazowych dzieci i młodzieży  

w parafii oraz o oazach wakacyjnych udziela ks. Ireneusz (tel. 500 636 490). 
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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 15 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Rdz 4, 1-15. 25) Kain zabija Abla

Psalm (Ps 50 (49), 1bcd i 8. 16b-17. 20-21 (R.: por. 14a))
Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę

Ewangelia (Mk 8, 11-13) Jezus nie chce dać znaku
6.30 1. + Tadeusza Uleckiego – of. córka

2. + Stanisława Rucińskiego oraz za zmarłe rodzeństwo i rodziców 
– of. żona

7.00 1. + Jana w 37 r., Genowefę Michalskich i zm. z obu stron rodziny 
– of. Michalscy

2. + Jadwigę Pachnik w 10 r.
3. + Grażynę Woźną – of. Nadzór firmy Drosed 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Romana Sadokierskiego w 2 r., Wandę, Stanisława, Halinę, 
Jerzego, Pawełka, zm. z rodz. Sadokierskich i Pawluków oraz 
Igę Ostasz – of. rodzina 

3. + Lucjana w 18 r.,Pelagię, Andrzeja, Lidię, Leokadię, Leszka  
i Włodzimierza – of. Marianna Roguska

4. + Henryka Zazuniaka w 7 dz. – of. rodzina
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką 

Wtorek 16 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10) Bóg zsyła potop
Psalm (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b))

Pan ześle pokój swojemu ludowi
Ewangelia (Mk 8, 14-21) Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

6.30 1. + Stanisława w 21 r., Sabinę, Jana, Bronisławę, Mariannę, Tade-
usza, Franciszka – of. Elżbieta Dropio

2. + Janinę Brochocką – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej i Łąkowej
7.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Danuty z okazji imienin – of. dzieci

2. + Annę w 20 r. i Stanisława w 41 r. Grzeszczuk, zm. z rodziny 
Izdebskich i Grzeszczuków – of. syn Janusz

3. + Mariannę Rucińską w 5 msc. od śmierci – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Roberta z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze 
lata życia – of. mama

3. + Wiesława Duka w 7 r. – of. żona i syn 
4. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką

19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] (dolny kościół)
Środa 17 lutego 2021 r.  ŚRODA POPIELCOWA

1. czytanie (Jl 2, 12-18) Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a))

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
2. czytanie (2 Kor 5, 20 – 6, 3) 

Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony
Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie
6.30 1. + Janinę Brochocką – of. siostra Barbara z rodziną

2. + Małgorzatę Sułek – of. Teresa Koć – koleżanka 
8.30 1. + Tomasza Oszurko w 2 r., Jana Oszurko, Wiesława i Franciszka 

Godlewskich i zm. z obu stron rodziny – of. mama
10.00 1. + Sylwestra Gąsowskiego – of. rodzina Świniarskich i Stolarczuków
16.30 1. + Walerię Sikorską w 12 r. 
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. W drugą rocznicę urodzin Michałka z prośbą o zdrowie i skuteczną 
rehabilitację dla niego.

II. O uzdrowienie z choroby nowotworowej Jana Jaworskiego, aby 
dobry Pan uleczył jego duszę i ciało oraz o światło Ducha Świę-
tego dla lekarzy.

III. + Dariusza Biernackiego
IV. + Roberta Wilczura oraz Tadeusza Wilczura – of. mama i brat

2. + Janinę z racji urodzin – of. dzieci
3. + Stanisława Buczyńskiego w 9 r. i Barbary Buczyńskiej w 42 r. 

 – of. córka
4. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką

20.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
Czwartek 18 lutego 2021 r.  

CZWARTEK PO POPIELCU
1. czytanie (Pwt 30, 15-20) Wierność i grzech, życie i śmierć

Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Ewangelia (Łk 9, 22-25) 
Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

6.30 1. + Mariannę w 31 r., Aleksandra, Józefa i Tadeusza – of. córka 
2. + Stanisławę Rzyszkowicz z racji urodzin – of. córka chrzestna 

z Augustowa
7.00 1. + Rodziców: Elżbietę w 10 r., Władysława, teścia Franciszka, 

dziadków, pradziadków i krewnych z obu stron rodziny  
– of. Mikołajczuk Maria

2. + Mariannę Reduch w 9 r.,Romana Reducha w 6 r. oraz Tadeusza 
Banasiuka 

3. + Stanisława Kobus w 14 r. – of. żona i synowie 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Stanisława w 21 r., Sabinę, Jana, Bronisława, Tadeusza i Fran-
ciszka – of. Elżbieta Dropio

3. + Stanisławę i Zdzisława, Wiktora, Witolda Grabowskich 
4. ( Poza parafią ): Dziękczynna-błagalna z okazji 5 urodzin Marysi 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Patronki
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00  

– okazja do spowiedzi 
Piątek 19 lutego 2021 r. PIĄTEK PO POPIELCU

1. czytanie (Iz 58, 1-9a) Post należy łączyć z uczynkami miłości
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19 (R.: por. 19b))

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie
Ewangelia (Mt 9, 14-15) Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

6.30 1. + Zofię w 14 r., Józefa i zmarłych z rodziny Rucińskich  
– of. K. i Sz. Borutowie

2. + Alfredę w 31 r. i Bogdana – of. córka
3. Poza parafią: + Jerzego Doroszenko w 28 r., Mikołaja, Eugenię, 

Włodzimierza i Janinę – of. Danuta Doroszenko
7.00 1. + Andrzeja Bobryka w r. – of. Wiesław Gaj

2. + Sławomira Wielgorza w 6 r. – of. mama z siostrą Bożenką
3. + Janinę Brochocką – of. mieszkańcy 

14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 1. W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.15 Droga Krzyżowa o trzeźwość narodu prowadzona przez członków KWC
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Eugenię i Antoniego Ślusarczyków 
3. + Marka Stańczuka – of. koledzy i koleżanki żony z firmy Drosed
4. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką

19.00 Młodzieżowa Droga Krzyżowa
Czuwanie modlitewne ze św. Józefem

Sobota 20 lutego 2021 r.   
SOBOTA PO POPIELCU

1. czytanie (Iz 58, 9b-14) Obietnica dla sprawiedliwych
Psalm (Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11ab))

Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy
Ewangelia (Łk 5, 27-32)

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników
6.30 1. + Antoniego Paczuskiego w 2 r. oraz Jadwigę – of. E. Paczuska

2. Dziękczynno-błagalna w 9 r. urodzin Lenki z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (14.02)

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

l z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Henryk Zazuniak + Józef Świniarski

+ Wanda Kołodziej

DOBRA KSIĄŻKA
Martyrologium, czyli męczeństwo Unii na 

Podlasiu
Publikacja jest reprintem książki z 1905 r. napisa-

nej przez ks. Józefa Pruszkowskiego o męczeństwie 
Unitów na Podlasiu. Jest to zebrany przez niego  
z wiarygodnych źródeł opis heroizmu w wierze, któ-
rego owocem była męczeńska śmierć Unitów. Książka 
wydana została w 25 rocznicę beatyfikacji Błogosła-
wionych Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, Męczenników z Pra-
tulina, Unitów Podlaskich, których wyniósł na ołtarze św. Jan Paweł II  
6 października 1996 roku. Cena: 30 zł

Można nabyć w Księgarni Diecezjalnej w Siedlcach i poprzez stronę 
wydawnictwa: www.wydawnictwo-unitas.pl 

n DZIŚ 14 LUTEGO:
Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dolnym 
kościele.
n Postanowienia abstynenckie na Wielki Post i na dłużej można 
zgłaszać w zakrystii. W parafii funkcjonuje „Złota Księga Trzeźwości”. 
Można też włączyć się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Dekla-
racje zgłoszeniowe są w zakrystii. 
n Krąg biblijno-liturgiczny w tym tygodniu wyjątkowo we wtorek  
16 lutego o godz. 19.00 w dolnym kościele.
n ŚRODA POPIELCOWA
Msze Święte z homilią i obrzędem posypania głów popiołem o godzinach: 
6.30, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00, 20.00. 
n Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ w piątki Wielkiego Postu:
- o godz. 16.30 z udziałem dzieci
- o godz. 17.15 dla wszystkich
- o godz. 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży
n GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym będą sprawowane w niedziele 
Wielkiego Postu po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00.
n 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 czci-
cieli św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu  
w zakrystii w Księdze Intencji Nowennowych 
n CZUWANIE ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM – Parafialny dzień skupienia –
piątek, 19 lutego
18.00 – Eucharystia
19.00 – Droga Krzyżowa
20.00 – Konferencja zakończona litanią do św. Józefa, pieśni
20.30 – Nieszpory i Apel Jasnogórski
21.00 – Akatyst ku czci św. Józefa, błogosławieństwo dla osób rozpoczy-

nających 30 dniowe osobiste nabożeństwo ku czci św. Józefa
21.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu – różaniec część bole-

sna, 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 
spowiedź. Udział w czuwaniu jest okazją do uzyskania odpustu zupeł-
nego. Każdy uczestniczy w miarę swoich możliwości czasowych. Można 
uczestniczyć w wybranych punktach.
n Adoracja Jezusa w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczorowej 
do godz. 21.00. 
n PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W trzecią niedzielę lutego (21 lutego) po Mszy Świętej o godz. 13.00 spo-
tkanie formacyjno-organizacyjne dla rodziców i dzieci z klas 3 przygoto-
wujących się do pierwszej Komunii Św. Rodzice niech zakupią medaliki 
dla dzieci. W trakcie spotkania będzie poświęcenie medalików.
n PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
Zapraszamy młodzież i rodziców na spotkanie modlitewne i formacyj-
ne do kościoła w I niedzielę Wielkiego Postu 21 lutego na godz. 15.30.  
Po zakończeniu spotkania wspólnie uczestniczymy w Eucharystii o godz. 
16.30. O godz. 18.00 w dolnym kościele spotkanie animatorów. 
n BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZIN I DOMÓW
Rodziny i osoby, które chcą zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską, 
mogą to uczynić poprzez zgłoszenie w zakrystii, kancelarii parafialnej lub 
telefonicznie na nr 500 636 490. Wizyty zasadniczo będą się mogły od-
bywać w soboty przed południem lub w terminie ustalonym z księdzem.
n ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 
Termin Akcji: 8.02.2021-23.02.2021
Miejsce Akcji: Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach
Sprzęt wielkogabarytowy można zostawiać przy kontenerach na śmieci,  
z mniejszym sprzętem zgłaszamy się na portiernię. Zbieramy: kompute-
ry, drukarki, monitory, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory,  
kable, tusze atramentowe, itp. Nie odbieramy tonerów i świetlówek. 
n WEŹ I CZYTAJ – książki religijne do nabycia w zakrystii

7.00 1. + Czesława Rachubika, Mariannę, Eleonorę Kunierowicz – of. córka 
2. W 50 r. ślubu Marianny i Edmunda Wronów

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Krzysztofa w 12 r. – of. żona
3. + Alinę Nestorowicz – of. rodzina z Krzeska
4. + Leszka Roguskiego w 2 r. – of. żona Teresa
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką

Niedziela 21 lutego 2021 r.  
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Rdz 9, 8-15) Przymierze Boga z Noem po potopie
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 10))

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
2. czytanie (1 P 3, 18-22) Woda chrztu nas ocala

Ewangelia (Mk 1, 12-15)
Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Mariannę Rucińską – of. KŻRK ze Strzały
8.30 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Longina, Pelagię, Jana, Witolda i Janinę – of. Marta Stanek 
3. + Leszka Nieścioruka w 3 r. i Wacława Nieścioruka w 16r. – of. rodzina

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Wiesława w 70 r. urodzin  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. żona

2. Dziękczynno-błagalna o łaskę zdrowia i opiekę św. Józefa dla 
Olimpii i Benjamina – of. babcia

11.30 1. Dziękczynno-błagalna w 10 r. ślubu Wiesławy i Tomasza Sa-
wickich o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich  
i całej rodziny

2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świę-
tego w 10 r. ślubu Karoliny i Karola i dla ich dzieci – of. Małgo-
rzata Frankowska 

3. Dziękczynno-błagalna Aleksandry Ferens z okazji 7 urodzin  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i święte-
go Józefa dla niej i rodziny – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Modlitwa z młodzieżą i za młodzież przed bierzmowaniem
16.30 1. + Krystynę w 9 r., Franciszka Lipińskich oraz zmarłych z rodziny 

– of. dzieci
2. + Kazimierę Pietruk w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
3. Gregorianka: + Jadwigę Przesmycką

18.00 1. + Tadeusza Piechowicza w 9 r. i zmarłych z rodziny Piechowi-
czów – of. żona

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)
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W „Echu Katolickim”
•Zbliża	się	drugi	Wielki	Post	w	czasie	pandemii.	Jak	nie	popełnić	błędów	

sprzed roku i nie zmarnować tego czasu łaski?
•	 Uwaga!	Nowy	cykl	„Ducha	nie	gaście”	adresowanym	do	rodziców	i	mło-

dzieży oczekującej na bierzmowanie i do wszystkich, którzy na nowo 
chcą rozpalić w sobie charyzmat Ducha Świętego.

•	 I w proch się obrócisz! A co z ciałami świętych, które po śmierci się nie 
rozłożyły?

•	 Wypisali	się	z	Kościoła.	Dziś	są	zdziwieni	 i	pełni	pretensji.	O	nowym	
niepokojącym zjawisku „katolicyzmu schizofrenicznego”. 

•	 Prezent	na	Wielki	Post:	13	modlitw	do	bł.	Męczenników	z	Pratulina.

Pewnego dnia – bo każdy dzień należy do Boga i jest dobry, by z Nim 
się spotkać – przyszedł do Jezusa trędowaty. Ja dziś przychodzę do Je-
zusa, dziś klękam przed Nim, dziś Go o coś proszę, może dziś się wyspo-
wiadam. Trędowaty zgodnie z przepisami zawartymi w Księdze Kapłań-
skiej (pierwsze czytanie) nie miał prawa, by przyjść do Jezusa. Powinien 
siedzieć w odosobnieniu, w izolacji, poza miastem, daleko od zdrowych.  
W tamtych czasach trędowaci często umierali. Zgromadzeni w swoich 
osiedlach cierpieli fizycznie, bo ich ciało było pokryte wrzodami, „rozkła-
dali się za życia”. Byli pozbawieni środków do życia, gdyż nie mogli pra-
cować. Cierpieli też psychicznie i duchowo, bo zostawiali swe rodziny na 
długi czas trwania choroby, bo nie mogli uczestniczyć w nabożeństwach 
w synagodze czy świątyni, nie mogli składać Bogu ofiar. 

Trędowaty z Ewangelii złamał wszelkie przepisy prawa, bo bardzo 
mu zależało na spotkaniu z Jezusem. Słyszał, że Nauczyciel z Nazaretu 
uzdrawia chorych, że jest Bożym Pomazańcem. Chory człowiek z wia-
rą pada na kolana przed Synem Bożym, z wiarą prosi o oczyszczenie, 
gdyż jest świadomy, że jego problemem są przede wszystkim grzechy, 
a choroba ciała może być jakąś ich konsekwencją. Zadziwia wewnętrzna 
wolność człowieka, który prosi, używając słów „jeśli zechcesz”. Nie wymu-
sza uzdrowienia, nie przekonuje Jezusa, nie stosuje swoistego szantażu: 
„ja się pomodlę, poświęcę, ale Ty, Boże, daj mi zdrowie i wszystko, co 
bym chciał”. Cierpiący wierzy, że tylko Jezus może mu pomóc, że On ma 

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Możesz mnie oczyścić
Rozważania do Ewangelii z VI Niedzieli Zwykłej (14 stycznia)
1. czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46) Odosobnienie trędowatego
Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7))
Tyś mą ucieczką i moją radością
2. czytanie (1 Kor 10, 31 – 11, 1) Paweł naśladowcą Chrystusa
Ewangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego

moc. A Jezus poruszony do głębi, wypełniony miłosierdziem, wyciąga 
w kierunku chorego rękę. Gest wyciągnięcia ręki w modlitwie oznacza 
przekazywanie Ducha Świętego. Następnie Jezus dotyka trędowatego. 
W ten sposób Zbawiciel okazał choremu swą czułość, bliskość i objawił 
boską moc. Trzeba jednak wiedzieć, że w ten sposób Jezus wziął na siebie 
nieczystość tego człowieka. W świetle prawa Jezus poprzez bliski kontakt 
z chorym, stał się nieczysty i musiał poddać się swoistej „kwarantannie” – 
nie mógł już przebywać i działać w tym mieście. Chrystus bierze na siebie 
nasz grzech, naszą słabość, nasze choroby i problemy. W rozpoczynają-
cym się już niedługo Wielkim Poście będziemy mogli bardziej zrozumieć, 
że w ranach Jezusa jest nasze zdrowie. W Piśmie Świętym trąd jest często 
symbolem ludzkiego grzechu, który niszczy grzeszącego – odbiera mu 
zdrowie duchowe, niszczy relacje – sprawia, że człowiek jest samotny  
i pozbawiony nadziei. Jezus chce nas oczyścić z naszego trądu. Czyni to 
dotykając nas fizycznie i duchowo w sakramentach świętych, w mo-
dlitwie i poprzez swoje słowo pełne mocy, które sprawia to co oznacza  
i często przynosi natychmiastowy skutek. Jezus powiedział: „Chcę, bądź 
oczyszczony!” i chory odzyskał zdrowie. Warto uwierzyć w moc słowa  
Jezusa i często Go słuchać. 

Po uzdrowieniu bohater dzisiejszej Ewangelii „zaczął wiele opowiadać 
i rozgłaszać”. A co musi się stać z nami i w nas, abyśmy już nie mogli 
wytrzymać bez mówienia o Jezusie. Czy trzeba czegoś więcej niż dar 
Komunii Świętej, niż obecność Boga w naszym ciele i w naszej duszy? 
„Ludzie zewsząd schodzili się do Niego”. Mieli motywację, by spotkać się  
z Nim. Szukali Go. Potrzebujemy spotkania z Panem, by odzyskać zdro-
wie. W czasach epidemii (i nie tylko) trzeba pamiętać, że nasze życie jest 
w rękach kochającego Boga. (xIJ) 

Trzeźwością pokonywać kryzys
W dniach 14-20 lutego  2021 r. w Kościele w Polsce przeżywać będzie-

my 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu; w tym roku pod hasłem: 
,,Trzeźwością pokonywać kryzys”. Grzech pijaństwa należy do najdaw-
niejszych i najbardziej w świecie rozpowszechnionych. Nadużywanie 
alkoholu to wielki problem polskiego narodu. Przyczynia się on do roz-
powszechniania pijaństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. A przecież 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem i Ojczyzną za ich wycho-
wanie w miłości i odpowiedzialności za ich pomyślną przyszłość. Czy zda-
jemy sobie sprawę z ogromu cierpień miliona dzieci żyjących w rodzinach  
z problemem alkoholowym? To nie tylko fizyczne cierpienia, przemoc, 
niedostatek, ale przede wszystkim problemy emocjonalne, psychiczne  
i duchowe. Zdarza się, że próbując rozpaczliwie rozładować ogromny stres 
sami sięgają po alkohol i wchodzą na drogę uzależnienia. Cierpienia tych 
dzieci mają wpływ na całe ich dorosłe życie. Dlaczego więc przeważająca 
część naszego społeczeństwa zachowująca umiar lub abstynencję godzi 
się na towarzyski przymus picia, na pijaństwo, akceptuje je i traktuje jako 
narodową tradycję, jako wyraz wolności?

Trudną sytuację wielu polskich rodzin spowodowaną pijaństwem po-
głębiają coraz bardziej odczuwalne skutki ogłoszonej pandemii. W tym 
kontekście bardzo niepokoi wzrost spożycia alkoholu przez Polaków. Czy 
alkohol może pomóc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych spowo-
dowanych utratą pracy, izolacją, lękiem przed utratą zdrowia i życia? 
Nie! Alkohol nie chroni, nie pomaga, nie rozwiązuje problemów, a wręcz 
przeciwnie - szkodzi zdrowiu, niszczy dobre relację, pogłębia problemy 
fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne. 

W naszym społeczeństwie nadal słaba jest świadomość jak wiele strat 
powodują nie tylko osoby uzależnione od alkoholu, ale przede wszystkim 
ci, którzy upijają się, czyli są pijakami. To ci, którzy sięgają po alkohol, a zo-
bowiązani są do abstynencji, na przykład z powodu ciąży, karmienie piersią, 
pracy, choroby, a także ci, którzy piją jednorazowo duże dawki alkoholu.

Wszyscy doświadczamy skutków nadużywania alkoholu przez kilka 
milionów Polaków, które przynoszą ogromne szkody na obszarach na-
szego życia społeczno-gospodarczego. Dlaczego więc zgadzamy się na 

kłamliwą reklamę alkoholu, na tak wielką liczbę punktów sprzedaży alko-
holu, łatwą dostępność do nabycia? Wiele środowisk zarabia na słabości 
bliźnich: producenci i sprzedawcy alkoholu, przemysł medialno-reklamo-
wy i inni. Nie bójmy się im przeciwstawić. Od tego czy pokonamy plagę 
pijaństwa, zależy przyszłość polskiego narodu.

TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU jest czasem refleksji, mo-
dlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholo-
wych, uzależnionych od środków odurzających czy uwikłanych w inne 
nałogi. Pragniemy wynagradzać Bogu za swoje grzechy, za grzechy na-
szych braci i sióstr, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie 
zgorszenia. Będziemy modlić się za polskie rodziny, aby wierne Bogu  
i nauce Kościoła, trwały w wierze i trzeźwości przeciwstawiając się de-
moralizacji. Każdy z nas może mieć wkład w dzieło otrzeźwienia Narodu 
poprzez własną decyzję o rezygnacji z używania alkoholu przez pewien 
okres lub przez całe życie. 

W TYGODNIU MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU duszpasterze  
i KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA zapraszają na Msze Święte 
o godzinie 18.00, a w piątek na nabożeństwo Drogi Krzyżowej  
w intencji trzeźwości narodu o godz. 17.15. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka w parafii
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 10)

Józefie najroztropniejszy – módl się za nami

Mały Tomek postanowił napisać list do Pana Boga:
 – Panie Boże. Może Kain z Ablem by się tak nie 
pozabijali, gdyby mieli osobne pokoje. Z moim 
bratem to się sprawdza. Gdybyśmy mieszkali  
w jednym pokoju, to nie wiadomo co by było…
SENTENCJA PRACOHOLIKA
Dziadek, niezwykły pracoholik mówi do swego 
wnuka:
 – Jeśli będziesz przykładnie pracować osiem go-
dzin dziennie przez wiele lat, to może ci się kiedyś 
uda zostać kierownikiem i pracować dwanaście...
ŻYJMY DŁUŻEJ
Leciwa babcia z żalem patrzy na swoją wnuczkę, 
która siedzi w kącie i płacze, ponieważ pokłóciła 
się z chłopakiem. Próbuje ją pocieszyć:
– Kasiu, nie płacz. Uśmiechnij się! Smutasy żyją krócej.
DLA PIENIĘDZY
Dwaj kolesie siedzą z samego rana przy szklan-
kach w ogródku piwnym i przyglądają się lu-
dziom biegnącym do pracy:
 – Zobacz Ziutek, dla pieniędzy ludzie są w stanie 
zrobić wszystko, nawet pójść do pracy!
GRYZIPIÓREK
Urzędnik próbuje „spławić” interesanta i mówi 
do niego, kiedy ten co kilka dni przychodzi, aby 
załatwić sprawę:
 – Proszę pana, każdego razu panu mówię, żeby 
pan przyszedł jutro, a pan przychodzi dzisiaj...
PARYTET
Rozmawiają dwaj koledzy:
– Przyglądam się paniom w mojej firmie. Wy-
obraź sobie, że wszystkie przychodzą do pracy  
z brwiami namalowanymi kredką.
 – To normalne, kobiety tak robią.
 – Więc ja, któregoś dnia idąc do pracy kredką 
namalowałem sobie wąsy.
 – I co, podobałeś się im?
 – Chyba nie. Stwierdziły, że wyglądam jak idiota. 
To niesprawiedliwe!
PORZĄDEK
Podczas koleżeńskiego spotkanie panie omawiają 
różne życiowe sprawy. Jedna z nich mówi:
– Ja nie mogę męża nauczyć porządku.
– A co on takiego robi?
– Za każdym razem chowa portfel w inne miejsce.

Roztropność to jedna z cnót kardynalnych. 
Cnota to trwała postawa, przymiot umysłu  
i woli, który porządkuje nasze uczucia i kieruje 
naszym postępowaniem zgodnie z rozumem  
i wiarą. Natomiast cnota kardynalna zgodnie  
z definicją Katechizmu Kościoła Katolickiego, na-
zywa się dlatego kardynalną, ponieważ odgrywa 
kluczową rolę i wszystkie inne grupują się wokół 
niej. Cnotami kardynalnymi są roztropność, spra-
wiedliwość, umiarkowanie i męstwo. 

W chrześcijańskim ujęciu (według kate-
chizmu) cnota roztropności jest cnotą, która 
uzdalnia rozum do rozeznawania w każdej sy-
tuacji naszego prawdziwego dobra i do wyboru 
właściwych środków do pełnienia tego dobra. 

W Biblii, zarówno w Starym jak i Nowym 
Testamencie, roztropność jest bardzo ceniona 
i ma wielkie znaczenie dla człowieka. Czytamy 
w niej na przykład, że o mądrości rozmyślać „to 
szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, 
wnet się trosk pozbędzie” (Mdr 6, 15), bojaźń 
Boża – zaiste mądrością, roztropnością zaś – zła 
unikanie (Hi 28, 28), głupi uważa swą drogę za 
słuszną, ale rozważny posłucha rady (Prz 12, 15). 
Posiadanie cnoty roztropności to zamilknięcie, 
by nie mówić słów nierozważnych: ...gdybyście 
chcieli zamilknąć, byłby to znak roztropności (Hi 
13, 5), to zniesienie obelgi, bez reagowania od 
razu: Głupi swój gniew objawia od razu, roztrop-
ny ukryje obelgę (Ps 12,16), to panowanie nad 
gniewem i zdolność zapomnienia urazy: Roz-

ważny człowiek nad gniewem panuje, a chwałą 
jego - zapomnienie uraz (Prz 19, 11). Człowiek 
roztropny widzi zło i wystrzega się go: rozważny 
zło widzi i kryje się, nierozważni tam idą i szkodę 
ponoszą (Prz 27,12); człowiek roztropny nie słu-
cha rad grzeszników, ludzi złych: Nie jest mądro-
ścią znajomość złego i nie ma roztropności, gdzie 
się słucha rady grzeszników (Syr 19,22).

Również w nauczaniu Pana Jezusa jest wie-
le miejsc, w których docenia On postawę czło-
wieka roztropnego. W przypowieści o ludziach 
- budowniczych domu Jezus nazywa każdego, 
który słucha i czyni według Jego słów, człowie-
kiem roztropnym, który zbudował dom na skale.  
W rozdziale 10 Ewangelii wg św. Mateusza Je-
zus mówi: Oto ja was posyłam jak owce między 
wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i nieskazi-
telni jak gołębie.

Tak rozumiana cnota roztropności jest wi-
doczna w życiu świętego Józefa. Był przekona-
ny, że źródłem roztropności jest Bóg, a on sam 
nie zawsze wszystko wie i potrzebuje rady. Dla-
tego potrafił zawsze w pełni zawierzyć radom, 
które przez anioła dawał mu sam Bóg. A w tym 
wszystkim był bardzo pokorny, bo bez pokory 
nie ma roztropności. My także często potrzebu-
jemy rad, by w życiu się nie zagubić. Szukajmy 
ich, jak Józef, u nieomylnego Stwórcy, w Jego 
słowie. Prośmy też Świętego Józefa o cnotę 
roztropności, byśmy mieli umiar w osądach  
i działaniach. (AZ) cdn. 

Dlaczego św. Walenty  
jest patronem zakochanych?

Święty Walenty był biskupem męczenni-
kiem, żyjącym w III wieku w Terni. Wielu ba-
daczy historii doszukuje się w jego życiorysie 
powodów, dla których został okrzyknięty pa-
tronem zakochanych. 

W Kościele Katolickim aż trzech świętych 
Walentych obchodzi swoje święto 14 lute-
go. Jeden z nich poniósł śmierć męczeńską  
w Afryce i tylko tyle o nim wiadomo. Pozostali 
dwaj na pewno żyli w III wieku, w Italii. Obaj 
byli prześladowani przez cesarza Klaudiusza 
II i obaj zostali skazani na karę śmierci, którą 
wykonano 14 lutego 269 roku. Istnieje praw-
dopodobieństwo, że być może chodzi o jedną 
i tę samą osobę. 

Według legendy, św. Walenty sprzeciwił 
się zakazowi cesarza, który zabronił młodym 
mężczyznom wchodzić w związek małżeń-
ski. Władca uważał, że brak rodziny sprawi, iż 

będą lepszymi wojownikami. Biskup Walenty, 
wbrew cesarzowi, błogosławił śluby młodych 
legionistów. Za to został wtrącony do więzie-
nia, gdzie prawdopodobnie poznał niewidomą 
córkę jednego ze strażników. Legenda mówi, że 
dziewczyna pod wpływem miłości do Walente-
go odzyskała wzrok. Gdy dowiedział się o tym 
cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień 
egzekucji miał napisać do swojej ukochanej 
list, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. 
Tę legendę łączy się z początkiem czczenia  
św. Walentego jako patrona zakochanych,  
a dzień jego egzekucji (14 lutego) stał się okazją 
do obdarowywania się drobnymi upominkami. 

Należy wspomnieć, że św. Walenty uważany 
jest nie tylko za patrona zakochanych, ale także 
za patrona osób cierpiących na epilepsję i cho-
roby nerwowe, gdyż według innej legendy miał 
on zdolności uzdrawiania ludzi. (EZ) 

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 7)
Jest to więc wychowanie najbardziej postępowe. – Ciągle bowiem wymaga od człowieka wysił-

ku i nigdy mu nie mówi: dość! Kościół nie przestaje wołać w każdej Mszy świętej: „Sursum corda.”  
A z każdej ambony nie przestaje przypominać Chrystusowego polecenia: „Wypłyń na głębię” (Łk 5,4). 
Każdy też kapłan przypomina zadowolonym ze swoich osiągnięć: „Święci niechaj się jeszcze uświęcają” 
(Ap 22,11). Wszyscy też dobrze wiedzą, że największym wysiłkiem, najbardziej kształtującym jest 
praca duchowa; i że właśnie ludzie takiej pracy oddani w każdym narodzie przodują. Pisarze, artyści, 
poeci, rzeźbiarze nie tyle wydobywają z papieru, czernidła, farb i kamienia - ile z ducha swego. Dzieje 
kultury światowej dowiodły, że nie było wspanialszego okresu w dziejach sztuki nad ten, w którym 
artyści wierzyli w Boga.


