
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
DUCH WYPROWADZIŁ JEZUSA NA PUSTYNIĘ  
(Mk 1, 12-15) 
•	Duch Święty wyprowadza nas na pustynię, 

czyli wprowadza nas w ciszę i samotność nie-
zbędną do osobistego spotkania z Bogiem. Na-
miot Spotkania, który Pan rozkazał zbudować 
Mojżeszowi na pustyni był poza obozem. Czy 
znajdujesz miejsce i czas aby sam na sam spo-
tykać się z Bogiem? Czy pozwalasz Mu mówić 
do twojego serca?

•	Jezus jest kuszony przez diabła i pokazuje 
również nam, ze nie będziemy wolni od pokus. 
Pokazuje również sposób walki z pokusami. 
Jest nim przede wszystkim miecz słowa Boże-
go. Czy znam to Słowo, czy żyję tym Słowem 
na tyle, aby w chwili pokusy posłużyć się nim 
i odnieść zwycięstwo?

•	Liczba czterdzieści dni oznacza czas pokuty, 
przemiany, nawrócenia. Podobnie, czterdzieści 
lat trwała wędrówka Ludu Wybranego do Zie-
mi Obiecanej. Nam dane jest w liturgii Kościoła 
czterdzieści dni przygotowania paschalnego, 
czyli Wielkiego Postu. Jest to czas łaski, czas 
zbawienia. Czy jesteś otwarty na współpracę  
z łaską Boga w tym czasie, pomimo doświad-
czanych pokus np. zniechęcenia („znowu mi 
nie wyjdzie”, „nie uda się”)?

•	Jezus ogłasza, że obietnice Boże co do przyj-
ścia Mesjasza wypełniły się (czas się wypełnił) 
i  wzywa do nawrócenia i wiary. Nawrócenie 
to zmiana myślenia w oparciu o Słowo Boże. 
Wiara z kolei rodzi się z tego co się słyszy. Czy 
słuchasz Bożego Słowa, czy dajesz Mu posłuch 
w swoim życiu?  [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, 
abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne 
postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa 
i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Opłata dowolna

KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY  
w środę o godz. 19.00. (xIJ)

Numer 8 (1075) 21 lutego 2021 r.

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Zostałeś ochrzczony i wtedy otrzymałeś Du-
cha Świętego. Jesteś świątynią Bożego Ducha. 
On cię prowadzi podobnie jak prowadził Jezusa 
w Jego ziemskiej misji. W I Niedzielę Wielkie-
go Postu zawsze czytamy Ewangelię o tym, że 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię i rozumie-
my, że my również mamy wyjść z Jezusem na 
naszą wielkopostną pustynię, gdzie będziemy 
prowadzeni przez Ducha Świętego. Wielki Post 
to czas łaski, czas zbawienia, czas radości dla 
tych, którzy odkrywają prawdę o realnej obec-
ności Boga w ich życiu. Otrzymujemy w darze 
40 dni, które możemy przeżyć z Jezusem. Na 
szczęście nie musimy być sami na tej pustyni, 
na szczęście Pan jest z nami, gdy podejmujemy 
trud zmagania się z różnymi pokusami. Szatan 
nie cofnął się przed bezczelnym kuszeniem Syna 
Bożego. Będzie kusił także i każdego z nas. Ku-
szenie prowadzi do grzechu, czyli do odrzucenia 

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Być z Jezusem na pustyni
Rozważania do Ewangelii z I Niedzieli Wielkiego Postu (21 lutego)
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

miłości Boga, do zapomnienia o Nim. Jeżeli pa-
miętam o tym, że Bóg mnie kocha i jest ze mną, 
unikam grzechu. W trakcie naszego ziemskiego 
pielgrzymowania potrzebujemy przypomi-
nać sobie o Bogu. Dlatego właśnie codziennie 
się modlimy, czytamy słowa Boga zapisane  
w Biblii, przyjmujemy sakramenty święte, czyli 
pozwalamy, by dobry i miłosierny Pan wszedł 
do naszego serca i wypełnił je swoją miłością. 

Wielki Post to dla wierzących czas pustyni,  
w którym mogą upodobnić się do Jezusa żyjące-
go radykalnie głoszoną przez siebie Ewangelią.  
W tych dniach częściej słyszymy wezwanie do na-
wrócenia, czyli do wyboru Jezusa jako osobistego 
Pana i Zbawiciela; do tego, by zmieniać myśle-
nie, wychodzić z nałogów i grzesznych przywią-
zań, by na nowo uwierzyć. Bóg daje łaskę, by to 
wszystko było możliwe. Jezus codziennie głosi 
Dobrą Nowinę, codziennie mówi: „człowieku, 
nawracaj się!” A człowiek może łaskę nawróce-
nia przyjąć bądź odrzucić. Decyzję podejmujemy 
każdego dnia. Od nas zależy, czy stworzymy wo-
kół siebie przestrzeń ciszy, by usłyszeć Boga we 
własnym sumieniu, czy wyłączymy różne urzą-
dzenia, które kradną nam czas, by pozwolić sobie 
na rozmyślanie nad słowem Pana. Gdy zaczniesz 
słuchać i myśleć nad tym, co usłyszałeś od Boga, 
masz bardzo dużą szansę na nawrócenie. (xIJ) 

100. rocznica urodzin  
Ojca Franciszka Blachnickiego

24 marca 2021 roku będziemy obchodzić 
100 rocznicę urodzin czcigodnego sługi Bożego 
księdza Franciszka Blachnickiego – naszego 
ojca, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Był on jedną z najwybitniejszych postaci 
powojennego Kościoła w Polsce. Poprzez dzie-
ło Ruchu Światło-Życie miał wpływ na szerokie 
grono dzieci, młodzieży, dorosłych, małżonków 
i rodzin. Szacuje się, że prawie 2 miliony ludzi 
w Polsce ukształtowała oaza. Nadal jego dzie-
ło jest żywe i aktualne. Oaza na całym świecie 
rozwija się dynamicznie, rzesze osób formują 
się w różnych grupach.

Ze względu na niezwykle bogate i orygi-
nalne życie, do naszego Założyciela przylgnę-
ło wiele określeń, które pojawiają się w życiu 
Ruchu, wypowiedziach hierarchów Kościoła, 
publikacjach czy w filmach dokumentalnych. 
Wśród nich można wymienić: „Ojciec”, „czło-
wiek wiary konsekwentnej”, „gwałtownik 

Królestwa Bożego”, „prorok żywego Kościoła”, 
„patron nawrócenia i wewnętrznej odnowy 
człowieka”, „prekursor nowej ewangelizacji”, 
„twórca środowiska oazowego”, „sługa Niepo-
kalanej”, „wychowawca wolnych ludzi”, ale też 
„kłopotliwy ksiądz”, czy żartobliwe „ino gaz”.

Z tej okazji zapraszamy członków Ruchu 
Światło -Życie na cykl spotkań poświęconych 
Jego życiu.

Pierwsze rozpocznie się w sobotę, 
27.02.2021 r. Mszą Świętą o godz. 18.00.

Członkowie Ruchu Światło -Życie 
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Czas próby
Dla Katolików jest to w roku liturgicznym czas szczególny, bo to okres 

przygotowań do Świąt Wielkanocnych. W praktyce to czas pokuty, wy-
rzeczeń i podejmowania konkretnych działań, które dla człowieka mają 
zbawcze działanie. Wielki Post trwa 40 dni. Liczba 40 w Piśmie Świętym 
oznacza czas próby i doświadczenia. Prorok Eliasz spędził 40 dni i 40 nocy, 
nie jedząc ani nie pijąc, idąc do góry Horeb, aby spotkać się z Panem. 
Mojżesz wędrował do Kanaanu z ludem wybranym przez 40 lat. 40 dni 
przebywał na górze Synaj, gdzie otrzymał Tablice Prawa. Kiedy Bóg zesłał 
na ziemie potop, deszcz padał również 40 dni i nocy. Jest jeszcze jedno 
bardzo ważne wydarzenie opisane w Piśmie Świętym związane z czter-
dziestoma dniami: jest to czas przebywania Pana Jezusa na pustyni, gdzie 
był kuszony przez diabła. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, odczuł w końcu głód (Mt 4, 1-2). Syn Boży, który stał się człowie-
kiem, tuż po przyjęciu chrztu nad rzeką Jordan, gdzie otrzymuje umoc-
nienie od Ojca poprzez słowa: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie (Mt 3, 17) zostaje wyprowadzony przez Ducha na pustynię, 
gdzie stoczy walkę z diabłem. 

Każdy człowiek ma w swoim życiu okresy przebywania na pusty-
ni duchowej. Odczuwamy wówczas osamotnienie, pustkę, zagubie-
nie. Szukamy Boga, Jego pomocnej, silnej Ojcowskiej dłoni. To dla nas 
ważne, bo poczucie przynależności daje nam siłę do walki ze złem  
w naszej codzienności. Jeśli jesteś Synem Bożym...(Mt 4, 3) tak rozpoczy-
na kuszenie diabeł. Jest to wyjątkowo perfidny sposób, by zasiać zamęt  
i niepewność w sercu człowieka. Czy pamiętamy, kto jest naszym Ojcem? 
Czy w naszym sercu nie ma żadnych wątpliwości? Walka duchowa to-
czy się o wiarę w miłość Ojca. Bóg do nas wielokrotnie poprzez Słowo 
Boże mówi, iż jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Każda wątpliwość 
w naszym sercu jest jak trucizna, wraz z którą szatan będzie wprowadzał 
chaos w nasze życie. Musimy wykazać się czujnością, gdyż można wie-
rzyć w Boga, ale nie wierzyć w Jego miłość. Człowiek w Raju przebywał 
z Bogiem, ale zwątpił w Jego miłość na skutek podstępnych słów diabła. 
Tak został utracony Raj. Scena kuszenia pokazuje nam, iż nie może być 
żadnej przestrzeni między nami a Bogiem, że ścisła relacja z Ojcem, który 
jest Miłością, to dla nas jedyny ratunek przed złem. Mamy przyjąć taką 
samą postawę jak Pan Jezus, który trwa w ciągłym zjednoczeniu z Ojcem. 

Kiedy Pan Jezus odparł pierwszy atak szatana, on nie zrezygnował; 
ponownie atakuje. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił 
na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się  
w dół, napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz co do Ciebie, a na rę-
kach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień (Mt 4, 5-7). 

Druga próba i kolejny raz szatan zostaje pokonany przez Pana Jezusa 
ostrym mieczem, jakim jest Słowo Boże. Diabeł podsuwa pokusę spek-
takularnego cudu, w której ma się ujawnić pycha. Zastanówmy się, czy 
jesteśmy pyszałkami? Czy nie uważamy się za lepszych od innych? Ile 
razy sprzeciwiamy się przykazaniom Bożym? Czy mamy w sercu całkowi-
te zaufanie i wiarę, że wszystko co dzieje się w naszym życiu jest zgodne 

z planem Bożym? Czy sprzeciwiamy się Bogu? Ile razy Go ignorujemy 
i udajemy, że Go nie ma? Proste pytania, a jak bardzo obnażają nasze 
pyszałkowate skłonności. Pycha jest „piętą Achillesową” życia duchowego 
każdego człowieka, ale Pan Jezus pokazuje nam jak stanowczo musimy 
odrzucać tą pokusę. 

Trzecią pokusą opisaną w Ewangelii Mateuszowej jest pokusa władzy: 
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon (Mt 4, 8-9). 

Jakże mocno jesteśmy podatni na pokusę władzy i panowania nad 
drugim człowiekiem! Diabeł doskonale zna nasze słabe strony, wie, jak 
łatwo nas złamać poprzez nęcenie człowieka bogactwem i władzą. Pan 
Jezus natychmiast wytrącił diabłu te argumenty, ale czy my nie ulegamy 
takim wabikom? Ile razy pragniemy mieć poczucie kontroli nad innymi? 
Jak bardzo dążymy do budowania swojej chorej i pysznej wielkości? 

Ile razy zmuszamy innych do kłaniania się nam, proszenia o zwykłe, 
należne nam rzeczy. Chcemy być „bogami” tego świata! Musimy wyjść 
z tych niezdrowych i grzesznych dążeń. Jezus pokazuje nam, że tylko 
Słowem Bożym pokonać możemy szatana, nie dając mu żadnych szans 
i przestrzeni do dyskusji. Pan Jezus odpiera pokusy diabła stanowczo  
i z godnością. Musimy czerpać z tej postawy, od naszego Boga nabierać 
siły, odwagi i mocy, zachowując w sobie wewnętrzny pokój i pełne za-
ufanie. Nierozerwalna jedność Ojca z Synem to obraz, który powinniśmy 
wryć sobie w sercu, by idąc za Chrystusem dążyć do takich nierozerwal-
nych relacji z Bogiem Ojcem. 

Przyswajając Słowo, które Bóg nam daje, już dzisiaj pomyślmy,  jaką 
ofiarę – postanowienie złożymy Panu na ołtarzu. Niech będą to posta-
nowienia poprawy i nawrócenia, bo warto podjąć się ważnych dla zba-
wienia wyrzeczeń. Wyrzeknijmy się gniewu i niechęci, osądzania innych, 
narzekania, pretensji o wszystko i do każdego, podejmijmy post od pychy 
i zazdrości, bo to wszystko rujnuje nasze życie duchowe i oddala nas od 
Boga Ojca. Pracujmy nad przebaczaniem tym, którzy nas zranili, cieszmy się  
z małych radości, a Pan przymnoży nam darów, które pozwolą tak przeżyć 
Wielki Post, że nasze Wielkanocne „Alleluja” gromko popłynie do samego 
Tronu Bożego! (G Ł-K)

W środę rozpoczęliśmy Wielki Post.

Postanowienia wielkopostne naszych parafian
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. To czas zadumy nad 

swoimi słabościami, czas, w którym powinniśmy spojrzeć na 
życie z boku i odpowiedzieć sobie na pytanie „Co jeszcze mogę 
zrobić, by przybliżyć się do Boga?”. Wielu z nas podejmuje w tym 
wyjątkowym okresie wyzwanie w postaci postanowień wielko-
postnych. Składamy Bogu i sobie pewnego rodzaju obietnicę, 
40-dniowe zobowiązanie, które ma nas przygotować do bardzo 
ważnego wydarzenia – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Postanowienia wielkopostne często sprowadzają się do ograniczenia 
lub całkowitego odmówienia sobie spożywania różnego rodzaju produk-
tów, np. słodyczy, alkoholu, czy potraw mięsnych. Czy takie obietnice 
zbliżają nas do Boga? Czy tylko sprowadzają się do zmierzenia siły wła-

snej woli i poprawienia kondycji? Na pewno mają wymiar oczyszczający, 
w sensie fizycznym. Ale pamiętajmy, że czas Wielkiego Postu to nie tylko 
oczyszczenie ciała, ale także ducha i wydaje się, że tylko połączenie tych 
dwóch form może dać poczucie dobrego przygotowania do Wielkanocy. 

Obietnica składana na czas Wielkiego Postu jest sprawą bardzo in-
tymną. Często bowiem związana jest pokusami, którym nie możemy się 
oprzeć, codziennymi problemami skrywanymi na dnie serca, czy głęboki-
mi przeżyciami, o których niekoniecznie chcemy mówić publicznie. Mimo 
to, część naszych parafian postanowiła podzielić się z Czytelnikami „Opie-
kuna” swoimi postanowieniami wielkopostnymi. Być może staną się one 
zachętą, a nawet inspiracją dla innych. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 6 
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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 22 lutego 2021 r.
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

1. czytanie (1 P 5, 1-4) Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa
Psalm (Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6) Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
6.30 1. + Alinę Brochocką – of. koledzy i koleżanki z pracy 

2. + Janinę Brochowską – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej i Łąkowej 
7.00 1. + Bolesława, Mariannę Czerskich – of. syn

2. + Czesławę Jaszczuk w 7 r. – of. córki
3. + Genowefę Budek w 9 r., Henryka w 22 r., Grzegorza w 13 r.
4. + Mariana Strzałek w 7 dz. po śmierci – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich – of. dzieci

2. + Romana Jastrzębskiego w 9 r. – of. siostra
3. + Jarosława i Janusza Nasiłowskiego  

– of. Agnieszka i Artur Nasiłowscy 
4. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką 

Wtorek 23 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Iz 55, 10-11) Skuteczność słowa Bożego
Psalm (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18b))

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli
Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić

6.30 1. Dziękczynno-błagalna w 2 r. sakramentu małżeństwa Magdaleny 
i Ignacego z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Jubilaci

2. + Stanisława Oklińskiego – of. Wspólnota Różańca Nieustającego
7.00 1. Dziękczynna z okazji 44 urodzin Mariusza – of. rodzina

2. + Janinę Brochocką – of. Koło Żywego Różańca z Kolonii i Małej Strzały
3. + Janinę Brochocką – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej i Łąkowej

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Helenę Kozak – of. rodzina Bieleckich
3. + Eugenię Wolgiemut – of. córka
4. + Zygmunta Bajek w 7 dz. po śmierci – of. rodzina 
5. Poza parafią: O dar jedności Kościoła – of. Michał
6. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką

Nowenna miesięcy do bł. Męczenników z Pratulina – spotkanie Strażników 
Kościoła

Środa 24 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Jon 3, 1-10) Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19b))

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie
Ewangelia (Łk 11, 29-32) Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie
6.30 1. + Jadwigę Przesmycką – of. Wspólnota Różańca Nieustającego

2. + Władysławę Smuniewską – of. córka chrzestna Małgorzata 
7.00 1. + Jana, Zofię, Zbigniewa, Stefana i Bogdana – of. rodzina 

2. + Jerzego Sadokierskiego w 9 r., zmarłych z rodzin Sadokier-
skich i Kupów – of. żona 

3. + Jerzego Czarnockiego – of. sąsiedzi
4. + Lilianę Kijanowską w 30 dz. po śmierci
5. Poza parafią: + Mariannę Kryńską w 23 r., Stanisława, Kazimie-

rza, Joannę i dziadków z obu stron rodziny
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. + Gabrielę Ilczuk w 4 r. i zm. rodziców z obu stron rodziny – of. mąż
II. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura – of. mama
2. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
3. + Krzysztofa i Antoniego Grabowskich – of. Krystyna Grabowska 
4. + Henryka w 26 r., Kazimierę i zm. z rodziny Wysokińskich
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką

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

Czwartek 25 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Est 4, 17k. l-m. r-u) Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 3a))

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
Ewangelia (Mt 7, 7-12) Kto prosi, otrzymuje

6.30 1. + Mariannę i Andrzeja – of. rodzina
2. + Jadwigę Przesmycką – of. pracownicy Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego
7.00 1. + Janinę w 1 r.

2. + Grzegorza Oknińskiego, Iwonę Soszyńską – of. rodzina
3. Dziękczynna za przeżyte 80 lat Jadwigi i 90 lat Mieczysława  

z prośbą o Boże błogosławieństwo – of. Jadwiga Izdebska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Józefa i Lucjana Terlikowskich, Teresę i Józefa Kaszubowskich 
oraz Jana Protasiuka – of. rodzina

3. + Krystynę Ziarek w 16 r., Ryszarda w 19 r., Józefa, Genowefę, 
Czesława, Tadeusza i Agnieszkę z rodziny Duków 

4. + Tadeusza Jakóbczyka w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy po-
grzebu

5. Poza parafią: + Jana, Helenę, Tadeusza z rodziny Kościuszków 
– of. Aniela Kościuszko

6. 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 26 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Ez 18, 21-28)
Bóg nie chce śmierci grzesznika

Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3))
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Ewangelia (Mt 5, 20-26)
Pojednaj się najpierw z bratem swoim

6.30 1. + Stanisławę Ficek w 15 r., Michała i Andrzeja – of. Danuta Do-
roszenko

2. + Alinę Brochocką – of. rodzina
7.00 1. + Mariannę Soszyńską w 18 r. – of. rodzina

2. + Stanisława, Janinę, Wacławę z rodziny Kołodziejczyków
3. + Stanisława Fiuka – of. sąsiedzi

16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.15 Droga Krzyżowa 
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Mirosława z racji imienin oraz Zygmunta – of. matka
3. + Stanisława Nasiłowskiego w 3 r., Mariannę i zm. z rodz. Na-

siłowskich, Sarnowiec, Kalickich i Kobylińskich – of. Hanna 
Sarnowiec

4. + Mirosława Brochockiego w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
19.00 Młodzieżowa Droga Krzyżowa

Sobota 27 lutego 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Pwt 26, 16-19) Świętość ludu Bożego

Psalm (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1))
Błogosławieni słuchający Pana

Ewangelia (Mt 5, 43-48)
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

6.30 1. + Alinę Brochocką – of. pracownicy Mazowieckiego ODR w Siedlcach
2. + Romana Norwe z racji imienin, Edmunda i Irenę Stepczuk

7.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
2. + Marka Stańczuka – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej i Łąkowej

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (21.02)

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

l z ul. Chrobrego 7 – 100 zł
l z ul. Granicznej 25 – 50 zł 

l z ul. Jagiełły 23 – 100 zł 
l z ul. Mieszka I 8 – 70 zł 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Marian Strzałek + Zygmunt Bajek

W „Echu Katolickim”
•	 Kiedy	uczniowie	i	studenci	wrócą	do	normalnej	nauki?	Jakie	nowości	

pojawią się w edukacji? - w rozmowie z ministrem M. Czarnkiem.
•	 Pokuta	to	lekarstwo	dla	duszy.	Jak	je	dawkować	i	przyjmować?	
•	 Cyberkaznodzieje	pod	pręgierzem.	O	blaskach	i	cieniach	internetowego	

głoszenia Dobrej Nowiny. 
•	 Co	sen	mówi	o	naszym	zdrowiu	oraz	o	najlepszych	sposobach	na	bez-

senność.
•	 W	cyklu	„Formuj	się	z	Akcją	Katolicką”	katecheza	o	pobożnym	przyjmo-

waniu Komunii św. 
Zapraszamy do lektury!

18.00 1. O dar beatyfikacji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego  
w 34 r. jego śmierci – of. Ruch Światło-Życie w parafii

2. + Kazimierza Kryńskiego z racji urodzin i imienin – of. żona
3. + Ewę Rybkę – of. Maria z rodziną 
4. + Czesława w 1 r., Józefa, Mariannę, Aleksandra i zm. z rodzin 

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

19.00 Spotkanie o Słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim (dolny kościół)
Niedziela 28 lutego 2021 r. 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18) Ofiara Abrahama

Psalm (Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A [114], 9))
W krainie życia będę widział Boga

2. czytanie (Rz 8, 31b-34) Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Ewangelia (Mk 9, 2-10) 

Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym
6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Stanisława w 36 r., Juliannę, Kazimierza Jurków – of. córka
8.30 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. + Mariana, Irenę Troć i zm. z rodziny – of. rodzina
3. + Rodziców: Juliannę w 35 r. i Bolesława, siostrę Janinę, Stani-

sława, Władysława, Janusza Kiersztyna
10.00 1. Dziękczynno-błagalna z racji 27 rocznicy urodzin Michała  

z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. mama

2. Dziękczynna w 18 r. ur. Moniki Gąsowskiej z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

3. + Elżbietę, Ryszarda, Kazimierę, Romana, Janinę, Barbarę, zm. 
z rodz. Szupłaków, Annę i Mikołaja Kulgawczyków, Piotra,  
Kazimierę, Józefa Lipińskich – of. Helena Kulgawczyk

11.30 1. Dziękczynno-błagalna w 18 rocznicę urodzin Julii Kościołow-
skiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla niej i jej brata Wiktorka – of. rodzina

2. Dziękczynna w intencji Beaty i Andrzeja w 20 r. ślubu o Boże 
błogosławieństwo dla nich i dzieci: Alicji, Szymona, Antka  
– of. jubilaci

13.00 1. W intencji Parafian
2. + Mirosława Radzikowskiego z racji imienin – of. siostra Bożena

15.00 Spotkanie lektorów i psałterzystów (dolny kościół)
16.30 1. + Zofię w 12 r., Eugeniusza Filipków – of. córka

2. Gregorianka: + Jadwigę Przesmycką
18.00 1. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla. 

Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
19.30 Wieczór Chwały prowadzony przez Wspólnotę Jednego Ducha
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

n DZIŚ 21 LUTEGO:
•	 Spotkanie rodziców i dzieci klas 3 przygotowujących się do I Komunii 

Świętej po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 13.00. 
•	 Spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców o godz. 15.30 

w kościele.
•	 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 

18.00. 
•	 Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dol-

nym kościele.
•	 W zakrystii można otrzymać „Zdrapkę Wielkopostną”. 
•	 Postanowienia abstynenckie na Wielki Post i na dłużej można zapisy-

wać w „Złotej Księdze Trzeźwości”. Można też włączyć się w dzieło Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka. Deklaracje zgłoszeniowe są w zakrystii. 

n We wtorek 23 lutego po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00 NO-
WENNA MIESIĘCY przygotowująca nas do 25 rocznicy beatyfikacji Mę-
czenników z Pratulina i SPOTKANIE STRAŻNIKÓW KOŚCIOŁA.
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 KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY w środę 24 lutego o godz. 19.00  
w dolnym kościele.
n ADORACJA JEZUSA w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczorowej 
do godz. 21.00. W trakcie adoracji można się wyspowiadać. 
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 Dziękczynienie za sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Wszystkich, którym bliska jest osoba Założyciela Oazy, zapraszamy na 
Mszę Świętą w 34 rocznicę jego śmierci, w sobotę 27 lutego na godz. 
18.00. Po zakończeniu liturgii w dolnym kościele będzie spotkanie po-
święcone ks. Franciszkowi. 
n Spotkanie formacyjne lektorów i psałterzystów w niedzielę  
28 lutego o godz. 15.00 w dolnym kościele. 
n WEŹ I CZYTAJ – książki religijne do nabycia w zakrystii

Po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną Wspólnota 
Jednego Ducha wznawia organizację Wieczorów Chwały. 

Znów będziemy mieli okazję do spotkania się w formule modlitewnej, 
która od kilkunastu lat na trwałe obecna jest w Siedlcach i zawsze gro-
madziła wielu chętnych. 

Aby zachować nadal obowiązujące obostrzenia sanitarne Wieczór 
Chwały odbędzie się w Sanktuarium św. Józefa, za co już teraz organiza-
torzy dziękują Księdzu Proboszczowi, zapraszając wszystkich mieszkań-
ców Siedlec i okolic w ostatnią niedzielę lutego (28.02) na godz. 19.30.

Niech to spotkanie będzie jeszcze jedną okazją do uwielbiania  żywego 
Boga, oddania Mu chwały, dziękowania  za otrzymane łaski i właściwego 
usposobienia serc na owocne przeżycie rozpoczętego okresu Wielkiego Postu. 

ks. Tomasz Bieliński
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Formacja DROGA NOWEGO ŻYCIA – przygotowanie młodzieży do bierzmowania w rodzinie (luty 2021) 
– każdy może skorzystać z tej katechezy 

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też 
nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia. „Wszyscy 
bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23). Człowiek został 
stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę 
życia. W rezultacie tego - wspólnota z Bogiem została zerwana. Ta samowola 
wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co 
Biblia nazywa grzechem. Bóg jest święty a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich 
wielka przepaść.                                                           (Drugie prawo nowego życia)

Grzech niszczy wszystko! 
Autor: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, 

Program przygotowania młodzieży do bierzmowania „Szkoła życia z Bogiem”

Usłyszeliśmy już, że Bóg, który jest miłością, kocha nas w sposób bezwarun-
kowy: „Kocham. (kropka)”. To zupełnie inna miłość niż ta, której doświadczamy 
codziennie. Może dlatego tak trudno jest nam jej zaufać?

Prawda o Bożej miłości to dobra nowina dla każdego człowieka, ale może się 
zrodzić bardzo ważne pytanie, na które dzisiaj usłyszymy odpowiedź: Dlaczego 
nie doświadczam Bożej miłości? Dlaczego jej nie widzę?

To mogą być bardzo różne szczegółowe problemy: Dlaczego w klęskach ży-
wiołowych giną niewinni ludzie? Dlaczego ciągle na świecie są jakieś wojny, 
terrorystyczne ataki? Dlaczego w moim życiu nie układa się tak jak chciałbym? 
Moi rodzice się rozwiedli... ojciec umarł... nikt mnie nie rozumie... nie kocha... 
doświadczam na sobie zła, przemocy. Każdy może tu wpisać coś swojego.

Odpowiedź Boga na to wszystko jest jedna: Człowiek zamiast Bożej miłości 
wybrał w swoim życiu grzech. Jeśli chcemy wiedzieć jak miał wyglądać świat 
zaplanowany przez Boga, powinniśmy przeczytać opis raju. Ten poetycki tekst 
Biblii przekazuje nam prawdę, że Bóg chciał człowiekowi dać wszystko: zaspo-
kojenie jego potrzeb, harmonię świata i relacji międzyludzkich, wreszcie życie 
wieczne

Człowiek wybrał jednak inne życie. Wybrał nieposłuszeństwo i życie według 
własnych planów. To, co się stało (i dzieje ciągle), dobrze jest wyrażone przez pro-
roka Jeremiasza: Podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, 
żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. (Jr 2,13)

Często myśląc o grzechu myślimy o dyskotece w piątek, o opuszczeniu Mszy 
Świętej, obmawianiu kogoś czy przekleństwach. To wszystko prawda, ale trzeba 
umieć na to spojrzeć szerzej. Grzech to przede wszystkim odejście od Boga, na-
sza niewiara i wypowiedzenie posłuszeństwa. Grzech to nasze odejście od Źródła 
Życia, czyli nasza śmierć. Ludzie często myślą, że grzesząc krzywdzą Boga. Grzech 
jest obrazą Boga, ale jest to przede wszystkim krzywda jaką człowiek wyrządza 
sobie samemu. Grzeszący człowiek przypomina drzewo, które rosnąc nad bijącym 
źródłem postanawia przesadzić się w pustynię. Czyniąc to wydaje wyrok na siebie. 

Mamy często w swojej świadomości takie bardzo głupie myślenie. Bardzo 
głupią definicję grzechu. Myślimy, że grzech to jest to, co takie miłe... i zaka-
zane. Chciałoby się tego... i tego... i tego... Takie to fajne i przyjemne. A tu na 
drodze staje niedobry Pan Bóg i mówi: Nie rusz, nie dotykaj, nawet nie patrz. 
Zobaczmy co z tego wynika. Nawet jeśli nie grzeszymy to ten grzech bardzo nas 
pociąga i jest atrakcyjny. A jak wygląda Pan Bóg z tej perspektywy? Staje się 
złośliwym staruchem, który zabiera nam całą radość życia.

Wyciągnij szklankę, butelkę wody mineralnej, nalej nieco. Wyciągnij drugą 
szklankę, drugą butelkę, gdzie będzie woda z piaskiem, wstrząśnij, nalej. Bóg 
mówi: Jestem źródłem wody żywej. Człowiek mówi: „Poproszę tę drugą szklan-
kę”. To jest grzech! Zrozum, że grzech cię niszczy, że jest twoim nieszczęściem, 
że cię gubi, pozbawia tego, co najpiękniejsze.

Grzech jest podobny do chmury, która zasłania nam słońce. Grzech jest po-
dobny do muru, przepaści, które nie pozwalają nam iść dalej. 

Właściwa definicja grzechu to minięcie się z celem. Greckie słowo „hamar-
tia”, które słusznie tłumaczone jest jako grzech oznacza dokładnie: „minięcie się 
z celem”. Zobaczmy co konkretnie to znaczy.

Zamiast piękna – brzydota.
Zamiast życia – śmierć.
Zamiast miłości – nienawiść.
Zamiast harmonii – chaos.
Zamiast szczęścia – nieszczęście. 
Zamiast zdrowia – choroba.
Zamiast zgody – niezgoda.
Zamiast wolności od chorób – choroby.

Zamiast bezpieczeństwa – lęk.
Zamiast poczucia sensu – poczucie bezsensu.
Wreszcie zamiast Boga – samotność.
W Liście do Rzymian czytamy: Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są 

chwały Bożej (Rz 3,23) oraz Zapłatą za grzech jest śmierć. (Rz 6,23a). Te dwie 
prawdy to powszechność grzechu i śmierć jako skutek grzechu. Każdy człowiek 
jest grzesznikiem. Większym czy mniejszym – nikt nie jest wolny od grzechu  
(z wyjątkiem Jezusa i Jego Matki). Skutkiem zaś grzechu jest śmierć. Jeśli Bóg 
jest Źródłem Życia to oddzielając się od Niego oddzielamy się od Życia – ducho-
wo umieramy. Jesteśmy martwi tu na ziemi, ale jeśli w takim oddzieleniu od 
Boga umrzemy to nasza wieczność też będzie śmiercią – wiecznym oddziele-
niem od Boga (piekłem).

Problemem współczesnego świata jest ślepota na grzech. Ludzie nie chcą, 
nie potrafią uznać swojego grzechu. Nawet spowiadając się, tak naprawdę nie 
są przekonani o swojej winie, klepią wyuczone formułki. Tymczasem droga do 
prawdziwego pojednania prowadzi przez prawdziwą skruchę, prawdziwe uzna-
nie swojego stanu i szczere (a nie sztuczne) przyjście do Boga. 

W Starym Testamencie czytamy historię grzechu króla Dawida - cudzołóstwo 
i morderstwo (2 Sm 11,1-12.13) Wielki grzech przebaczony przez Boga. Zobacz-
my jednak jaka była pokuta Dawida. Jej świadectwo mamy w Psalmie 51. Takiej 
postawy powinniśmy się uczyć od Dawida.

Spójrzmy teraz osobiście na grzech w naszym życiu. Czy przeżywam go jako 
odejście od Boga, odcięcie się od Jego miłości, od Źródła Życia? Jak przeżywam 
swój powrót, swój sakrament pojednania? Jak wyglądają moje spowiedzi? Jak 
się do nich przygotowuję? Czy spowiedź jest moim spotkaniem z Bogiem czy 
też „odbębnieniem” pustego rytuału?

CZYTAMY EWANGELIĘ: Łk 15, 1-3. 11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym
Po przeczytaniu Ewangelii odpowiedz (można wspólnie) na pytania: 

1. Na czym polegał grzech syna marnotrawnego? 
2. Jakie były skutki jego grzechu? Opisz stan, w jakim znajdował się syn. 
3. Spróbuj, na podstawie przypowieści, napisać swoją własną definicję grzechu.
3. W jaki sposób ojciec przywitał swojego syna? Wylicz co syn otrzymał od ojca: 
4. Napisz co mógł czuć ojciec witający swojego syna: 
5. Napisz co stracił syn odchodząc od ojca? 
6. Napisz co zyskał po powrocie 
7. Co czuje Bóg, gdy wraca do niego grzesznik? 

MODLITWA ŻALU: 
Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź 

moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu 
mojego. Uznaję, bowiem nieprawość swoją a grzech mój jest zawsze przede 
mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i  uczyniłem, co złe jest przed 
Tobą.... Przywróć mi radość z Twojego zbawienia! (z Ps 51).

PIEŚŃ:
Jestem kochany (Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej)
Słowa i muzyka: Marcin Gajda (por. Ef, 1-13)  
Jestem kochany... z moim grzechem, 
Jestem kochany z mą słabością. 
Za darmo ukochał mnie Pan, 
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył. 

Byłem umarły w moich grzechach 
Żyjąc według sposobu tego świata 
Według ducha, który działa w synach buntu 
Postępując według żądz mego ciała 
Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych 
Z natury zasłużyłem na gniew 
A Bóg przez wielką swą miłość 
Z Chrystusem przywrócił mnie do życia x2 

Umiłował mnie gdy byłem umarły 
Wskrzesił z martwych i posadził w niebiosach 
Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga 
Nie z uczynków, abym się nie chlubił 
Będąc obcym społeczności Izraela 
Bez udziału w przymierzach obietnicy 
Przez krew Pana stałem się bliski 
I zbawiony poprzez Jego łaskę x2 Opracowanie: xIJ 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Katecheza JESTEM GRZESZNIKIEM 

youtube.com
/watch?v=O8mLPWqw7SQ
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 11)

Józefie najmężniejszy – módl się za nami

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 8)
To znaczy, przede wszystkim skierować naturalne skłonności dzieci i młodzieży do Ojca wszystkich ludzi; 
to znaczy, pomóc im odszukać w sobie najszlachetniejsze wartości, złożone w duszy przez Stwórcę; to 
znaczy, spojrzeć na otoczenie oczyma Ojca Przedwiecznego; to znaczy, umiłować świat i ludzi - po Bożemu;  
to znaczy, powiązać swoją duszę z łaską uświęcającą, to znaczy, rozwijać stale w sobie dary duchowe  
i nadprzyrodzone, otrzymane na chrzcie świętym; to znaczy, poznawać Ewangelię Chrystusową i wprowa-
dzać ją w życie własne i bliźnich; to znaczy, współdziałać z Kościołem świętym w budowaniu Mistycznego 
Ciała Chrystusowego. Wielkie to dzieło należy zaczynać wcześnie, od lat niemowlęcych.

Po „Tłustym Czwartku” pani woźna w szkole 
chodzi bardzo zdenerwowana i na wszystko 
narzeka. Dyrektorka pyta ją:
 – Pani Jadziu, co się stało? Dlaczego pani tak 
narzeka?
 – Strasznie się wczoraj pączkami obżarłam. Te-
raz sobie myślę, że ci dzisiejsi naukowcy są nic 
nie warci: lataja w kosmos, a pączka zero kalorii 
zrobić nie potrafią!
LIST DO PANA JEZUSA
Pani katechetka namawia dzieci przygotowują-
ce się do I Komunii Świętej, aby napisały list do 
Pana Jezusa. Oto dzieło małej Kasi:
 – Panie Jezu, najbardziej lubię modlitwę „Ojcze 
nasz”, którą wszystkich nauczyłeś. Czy musiałeś ją 
przerabiać, czy Ci tak ładnie wyszło już za pierw-
szym razem? Bo ja, jak coś napiszę, to żeby było 
dobrze, to muszę wiele razy poprawiać!
SPRZECZKA
Na krótko przed ślubem sprzeczają się narzecze-
ni. Dziewczyna mówi:
 – Maciej, musimy porozmawiać.
 – Dobrze, tylko ja mam na imię Marcin...
 – No właśnie! Co bym nie powiedziała, to za-
wsze coś ci nie pasuje!
PROBLEM KOMPUTEROWCA
Jeden informatyk pisze e-mail do drugiego:
 – Słuchaj, był u mnie ksiądz po kolędzie i mó-
wił, że przez najbliższe dni mogę balować, ale 
niedługo nadejdzie „wielki post”. Mam pytanie 
do ciebie: od kogo nadejdzie ten post i ile mega 
będzie zajmował? Pytam, bo siedzę na mode-
mie i ciężko mi się ściąga duże posty.
LEŃ
Podczas prac żniwnych do dziewczyny na wsi 
przyjechał chłopak z miasta. Jej rodzice próbują 
wdrożyć przyszłego zięcia do pracy w gospodar-
stwie, jednak ich wysiłki pozostały bezskutecz-
ne. Wreszcie sama dziewczyna stwierdziła:
 – Jesteś najwiekszym leniem, jakiego znam. 
Pakuj się i spadaja!
Chłopak ze stoickim spokojem odpowiada:
 – Ty mnie spakuj.

Męstwo to kolejna, po roztropności, z cnót 
kardynalnych. Na pewno nie należy rozumieć 
męstwa tylko jako postawy żołnierza, który 
trwa na posterunku, mimo lęku przed ataku-
jącym wrogiem. Męstwem można wykazać się 
również poza działaniami wojennymi. Święty 
Tomasz z Akwinu napisał, że oznacza ono wy-
trwałość w czynieniu dobra, mimo przeciwno-
ści zagrażających życiu. Ludzie mężni pozostają 
nieugięci w  swoich przekonaniach, nawet 
w obliczu groźby czy straty. 

Człowiek mężny czyni to co powinien na-
wet wtedy, gdy się boi i dlatego „mężny” wca-
le nie oznacza „nieustraszony”.  Bo o człowie-
ku można jeszcze powiedzieć, że jest śmiały, 
odważny, dzielny. Chociaż wszystkie te okre-
ślenia same w sobie są pozytywne, niektóre 

z  nich są jednak pozbawione odwołania do 
moralności i dobra. 

Niewątpliwie człowiekiem mężnym był świę-
ty Józef. W  nim widzimy nie brawurę, nie zu-
chwalstwo, nie zwykłą odwagę, ale prawdziwe 
męstwo. Przecież w życiu świętego Józefa było 
wiele sytuacji, w których życie Maryi i Jezusa było 
zagrożone, a przez które on zwycięsko Ich prze-
prowadził. W każdej z tych sytuacji i za każdym 
razem zachował się właściwie, ponieważ trwał 
przy swoich przekonaniach: był wierny Bogu we 
wszystkim, kochał ponad wszystko Maryję i Jej 
Syna. I dla tych wartości, dla ochrony tych Dóbr 
Najwyższych, święty Józef był gotów uczynić 
wszystko. I wiedział, że z Bożą pomocą, nie jest 
szalonym zuchwalcem, ale po prostu człowie-
kiem mężnym. Najmężniejszym. (AZ) cdn. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Karolina, 35 lat: W tym roku w czasie Postu 

zamierzam, oprócz trwania w Nowennie Pompe-
jańskiej, którą cały czas odmawiam, ograniczyć 
dostęp do FB, który jednak za dużo czasu zabiera 
nam w życiu codziennym. Generalnie zamierzam 
rzadziej brać telefon do ręki, bo mam wrażenie, 
że człowiek w ogóle tego nie kontroluje. 

Monika, 41 lat: Na pewno ograniczę zakup 
rzeczy, które nie są mi niezbędne, mam na my-
śli tony słodyczy, które zalegają w szufladach, 
czy kolejne ubrania, które już wysypują się  
z szafy. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczę 
na wsparcie kogoś potrzebującego. Dla mnie 
przygotowanie do Wielkanocy nie może się 
ograniczyć tylko do postu. Elementami, które 
dopełniają okres przygotowań do tego wielkie-
go wydarzenia są także jałmużna i modlitwa. 

Mateusz, 6 lat: Nie będę prosił rodziców  
o możliwość pogrania w telefonie. Będę oglądał 
mniej bajek, a więcej bawił się w swoim pokoju. 

Joanna 43 lata: Postanowiłam, że nie będę 
narzekać na swoje życie, na czasami trudną co-
dzienność. Postaram się zobaczyć w każdym 
dniu, czy w drugiej osobie coś dobrego. Zrobię 
sobie post od narzekania i osądzania innych :)

Teresa 66 lat: Nie będę denerwowała się 
na domowników. Ograniczę rozmowy telefo-
niczne, a zaoszczędzony w ten sposób czas po-
święcę na dodatkową modlitwę.

Mirosław 59 lat: Spotkało mnie w ostat-
nim czasie trochę nieprzyjemności, złośliwości 
ze strony jednego ze współpracowników. Ciężko 
mi jest przezwyciężyć niechęć do takiej osoby. 

Postanowiłem więc, że w czasie Wielkiego Po-
stu spróbuję się przełamać i będę się codziennie 
modlił za tego człowieka. Może to pozwoli mi 
pozbyć się gniewu i poprawi nasze relacje.

Ewelina 30 lat: Chciałabym w Wielkim 
Poście więcej czasu poświęcić na budowanie 
dobrej relacji z mężem. W natłoku codziennych 
obowiązków związanych z pracą czy wychowy-
waniem dzieci, gdzieś zatraciliśmy siebie. Bra-
kuje nam wspólnych chwil, rozmów. Zawsze 
górę biorą rzeczy „ważniejsze”. Postanowiłam 
więc, że codziennie znajdziemy dla siebie te 
symboliczne 15 minut na wspólny posiłek, krót-
ki spacer. Liczę na to, że wprowadzenie takiego 
„małżeńskiego kwadransa” w życie nie ograni-
czy się tylko do Wielkiego Postu, ale stanie się 
codziennością na dłużej. 

Kamila 10 lat: Nie będę brzydko odzywała 
się do rodziców. 

Dominik 39 lat: Postanowiłem, że będę 
częściej dzwonił do rodziców i przynajmniej raz 
w miesiącu ich odwiedzał. Wiem, że brakuje im 
kontaktu ze mną odkąd przeprowadziłem się do 
innego miasta. Często, jak mama dzwoni nie 
mogę odebrać, a później zapominam oddzwo-
nić. Muszę to zmienić. Wielki Post jest dobrym 
momentem, by tę zmianę wcielić w życie. 

Kamil 33 lata: Mniej telefonu!!! To straszny 
pochłaniacz czasu:) 

Wszystkim, którzy zechcieli podzielić się  
z nami swoimi postanowieniami wielkopostnymi 
bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki za wytrwa-
łość w tych pięknych zobowiązaniach. 

EDYTA ZDUNEK 

Postanowienia wielkopostne  
naszych parafian


