
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
TAM SIĘ PRZEMIENIŁ WOBEC NICH (Mk 9, 2-10) 
•	Nasze wejście w Bożą chwałę, nasze prze-

bóstwienie dokonuje się w odosobnieniu,  
w spotkaniu z Bogiem w pewnej intymności, 
odsunięciu od codziennych spraw i zgiełku. 
Często mówimy, że wszystko co robimy, na-
sza praca i zajęcia są modlitwą. To prawda, 
ale żeby naprawdę tym było, potrzebujemy 
codziennie określonego czasu poświęconego 
w ciszy na spotkanie z Nim. Wtedy, gdy zej-
dziemy z „Góry Przemienienia”, czyli wrócimy 
do zwykłych zajęć, będziemy faktycznie pro-
mieniować Jego światłem.

•	Obłok jest w Biblii symbolem chwały Bożej, 
jego obecności (np. słup obłoku, który towa-
rzyszył Izraelitom przy wyjściu z Egiptu). Sam 
Bóg objawia się i zaprasza nas do słuchania 
Jego Słowa. Aby słuchać Boga musimy za-
milknąć. Nie chodzi tylko o zewnętrzne mil-
czenie. Potrzeba także pozwolić, aby uciszył 
się zgiełk naszych myśli. Gdy stajesz do modli-
twy nie skupiaj się na nich, nie zatrzymuj się 
na nich, pozwól im przepłynąć. Skieruj pełną 
miłości uwagę na obecność Boga.

•	 Jezus nie chciał, aby świat poznał Go jako 
pełnego chwały Syna Bożego, zanim nie 
przejdzie pełnej drogi Paschy – przez krzyż 
do zmartwychwstania. Chrystus pokazał na 
górze Tabor tylko wybranym: Piotrowi, Janowi 
i Jakubowi drugą stronę swojej męki. Zanim 
apostołowie przeżyli chwile zwątpienia (pa-
trząc na Jego twarz zniszczoną cierpieniem), 
zobaczyli oblicze pełne mocy i chwały. Czy 
wierzysz, że ty też możesz mieć udział w tej 
chwale? Czy zgadzasz się na to, że droga do tej 
chwały prowadzi przez krzyż?   [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słu-
chać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj na-
szą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy 
czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem 
Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

Opłata dowolna

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

Numer 8 (1075) 28 lutego 2021 r.

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Przemieniająca moc Boga
Rozważania do Ewangelii z II Niedzieli Wielkiego Postu (28 lutego)
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 zie-
mi, uczestniczymy w życiu wiecznym

Jezus w czasie Wielkiego Postu prowadzi nas 
na wysoką górę, abyśmy doświadczyli przemie-
niającej mocy Boga. Jesteśmy zaproszeni, by  
w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania, odnaleźć sens życia. Wejście na górę 
przemieniania wymaga wielkiego wysiłku. Nie 
chodzi tu jednak o nasz ludzki wysiłek, który 
daje tylko ludzkie efekty. Możemy bardzo się 
starać, by być trochę lepszymi ludźmi, ale o wła-
snych siłach na tę górę nie wejdziemy, sami się 
nie nawrócimy. Nawrócenie jest dziełem Boga  
w człowieku. Nasz wysiłek sprowadza się do uzna-
nia prawdy: sprawiedliwy Jezus umarł z mnie nie-
sprawiedliwego, aby mnie przyprowadzić do Ojca 
– ja potrzebuję być przyprowadzonym.

Wielki Post w Kościele jest czasem bezpo-
średniego przygotowania katechumenów do 
przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijań-
skiej. My jesteśmy już ochrzczeni, ale dość czę-
sto ten fakt nie ma zbyt wielkiego wpływu na 
nasze codzienne życie. I dlatego – jak podkreśla 
Benedykt XVI – Wielki Post może stać się dla 
nas „ponownym katechumenatem”. Kościół pro-
wadzi nas w tym czasie do źródeł chrzcielnych, 
aby dać nam możliwość odkrycia i głębszego 
przeżycia naszego chrztu, byśmy stali się praw-
dziwymi chrześcijanami. 

Jeśli chcemy być uczestnikami przemienie-
nia, przyjmijmy Bożą pomoc. Dziś tak wyraźnie 
rozbrzmiewa głos Ojca: To jest mój Syn umiłowa-
ny, Jego słuchajcie. Co to znaczy słuchać Jezusa? 
Przejąć się Jego propozycją wiecznego życia. 

Najpierw potrzebujemy uświadomić sobie, 
że podobnie jak Apostołowie często jesteśmy 
zalęknieni i nie wiemy jak żyć, „co należy mó-
wić”. Chcemy by nam było dobrze tu i teraz. 
Chętnie budowalibyśmy namioty, by jak naj-
dłużej cieszyć się doczesnością. Zbudowaniu 
takich namiotów naszych potrzeb i chwilowych 
pragnień przeszkadzają różne okoliczności. Je-
śli możemy, dostosowujemy je do siebie. Gdy to 

się nie udaje, pojawia się frustracja - już sama 
myśl o cierpieniu niepokoi. 

Prawdziwi chrześcijanie, którzy doświadcza-
ją pięknej rzeczywistości wybrania i ukochania 
przez Boga, nie potrzebują zmieniać okoliczno-
ści. Prowadzeni przez słowo Boże, są błogosła-
wieni w każdych okolicznościach, a szczególnie 
w swoim krzyżu. Jezus po swym przemienieniu 
udaje się do Jerozolimy, gdzie dokona się naj-
większe objawienie miłości Boga do grzesz-
ników. On został przemieniony, „aby z serc 
uczniów usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie 
dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary 
tych, którym została objawiona wspaniałość 
ukrytej godności” (św. Leon Wielki). Wiara w to, 
że jestem powołany do wiecznego przebywa-
nia z moim Bogiem, do oglądania Jego chwały, 
pozwala mi nie załamywać się w obliczu cier-
pień doczesnego życia. Tylko ta wiara pomaga 
przezwyciężać wszelki lęk, także ten największy 
– lęk przed śmiercią. 

Dobrze jest być z Tobą, Panie. Pozwól nam 
słuchać Twego słowa. Spraw, abyśmy zachwy-
cili się Tobą w pokornej adoracji. „Radosna 
światłości, Wieczny Odblasku Ojca, Święty  
i Błogosławiony, Jezu Chryste! Udrękę nocy Ty  
z nas usuwasz i dusze świętych Ty sam oświecasz.  
Z Twojego wnętrza pochodzi światłość. Rozja-
śnia myśli i budzi serce. Niech nasze dusze spo-
czną w pokoju, gdy Cię poznają i umiłują. Niech 
nasze oczy patrzą bez końca na Twoją światłość 
niewysłowioną. Abyśmy wreszcie wolni od 
grzechu i pokonawszy lęki tej ziemi, czerpali 
siłę z Twojego życia; z Ciebie jest bowiem nasze 
istnienie” (Hymn „Radosna światłości”, II w.). 
Chrystus jest światłością świata, jest światłością 
mojego życia.  xIJ 

Góra Tabor
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List pasterski Biskupa Siedleckiego  
Kazimierza Gurdy na Wielki Post (2021) 

– fragment [całość dostępna na www.diecezja.siedlce.pl ], śródtytuły od Redakcji
 Q Przygotowanie do przyjmowania sakramentów świętych
Chciałbym, abyśmy w tym kontekście, jeszcze bardziej zrozumieli 

potrzebę przygotowania do sakramentów świętych. One wprowadzają 
nas do arki, do wspólnoty Kościoła i pozwalają w niej trwać. Stąd niezro-
zumiałe dla księży są coraz częstsze sytuacje, kiedy zgłaszają się rodzice 
proszący o udzielenie sakramentu chrztu swoim dzieciom, pomimo, że 
sami z Kościołem nie mają nic wspólnego i nie chcą tej sytuacji zmienić. 
Uważają jedynie, że ich dziecko powinno być ochrzczone, bo inne dzieci 
ten sakrament przyjmują, bądź jest taka tradycja. Podobnie dzieje się 
przy okazji Pierwszej Komunii św. I bierzmowania. Jeżeli księża takim 
prośbom ulegną, to zapewne większość z tych dzieci za kilkanaście lat 
zgłosi się do kancelarii parafialnej z prośbą o wykreślenie ich z Kościoła. 
Jak wielkie jest niezrozumienie Kościoła i jego misji świadczy również 
fakt, że osoba, która dokonała apostazji zgłasza się do kancelarii parafial-
nej o pozwolenie bycia rodzicem chrzestnym przy chrzcie dziecka swych 
krewnych lub znajomych. Nie rozumie, że to zadanie może pełnić tylko 
osoba ochrzczona, wierząca i praktykująca.

Wobec powyższych sytuacji zwracam się z wielką prośbą do księży, ka-
techetów i do rodziców o zwiększenie zainteresowania przygotowaniem 
dzieci i młodzieży do przyjmowania sakramentów Pierwszej Komunii św., 
spowiedzi i bierzmowania. Obecny czas trwającej pandemii koronawirusa 
jest bardzo trudny ze względu na to, że dzieci i młodzież przez ostatnie 
miesiące mogły uczestniczyć w katechezie tylko zdalnie. Czuły się także 
zwolnione z uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Ale jednocześnie czas 
ten dawał i daje nadal szansę na wspólną modlitwę w domu, na uczest-
niczenie w Eucharystii w ciągu tygodnia. Na przygotowanie dzieci z klasy 
pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej do pierwszej spowiedzi  
i Komunii św. przez ich rodziców. Podobnie było z młodzieżą przygotowu-
jącą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. (…)

 Q Nie możemy żyć bez Eucharystii
Bracia i Siostry! Im trudniejszy jest czas, w którym przyszło nam żyć, 

tym większe winno być nasze zaangażowanie w życie Kościoła i w życie 
religijne. Trwają jeszcze obostrzenia sanitarne wprowadzone ze względu 
na zagrożenie koronawirusem. Wielu naszych wiernych z obawy o swoje 
zdrowie nie uczęszcza na niedzielną Eucharystię, co jest zrozumiałe. Ale 
powstaje pytanie, jak dbają o swoją wiarę? Czy te obostrzenia nie spo-
wodowały, że niektórzy czują się już zwolnieni z troski o osobistą modli-
twę i o życie sakramentalne? W pierwszych wiekach, uczniowie Jezusa, 

pomimo że niedziela nie była dniem wolnym od pracy, gromadzili się na 
Eucharystię przed świtem w dniu pamiątki Zmartwychwstania Chrystusa, 
bo mówili: my nie możemy żyć bez Eucharystii. Z podobnym doświad-
czeniem spotkał się jeden z księży naszej diecezji, gdy od kobiety - która 
pomimo możliwości skorzystania z dyspensy przyszła na Mszę św. – usły-
szał: ja jestem głodna Boga. Nie dziwią nas te słowa, gdy przypomnimy 
sobie, jak wyglądał w minionym roku czas Wielkiego Postu bez rekolekcji, 
wielkopostnych nabożeństw, dla wielu również bez spowiedzi wielkanoc-
nej; jak wyglądała liturgia Wielkiego Tygodnia i Uroczystość Zmartwych-
wstania Pańskiego, jak wyglądało nasze uczestnictwo w życiu religijnym 
w kolejnych tygodniach i miesiącach roku liturgicznego.

 Q Jak przeżywać Wielki Post?
Rozpoczynając Wielki Post stajemy wobec nowej szansy odnowienia 

naszego życia religijnego. Zachęcam was, Drodzy Diecezjalnie, abyście - 
przy zachowaniu środków ostrożności ze względu na trwającą pandemię 
– z większym niż dotychczas zaangażowaniem włączyli się w przygoto-
wanie do Świąt Wielkanocnych. Niech nie zabraknie naszego udziału na 
Eucharystii niedzielnej lub w dni powszednie, w rekolekcjach, w nabo-
żeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Przystąpmy do sakramentu 
pokuty i pojednania. Pomyślmy nad przynależnością do grup modlitew-
nych i formacyjnych istniejących w parafialnych, które zaczynają wzna-
wiać swoje spotkania. Do uczestnictwa w tych wspólnotach zaproszone 
są zarówno dzieci i młodzież, jak również małżonkowie i osoby starsze. 
Dla wszystkich jest propozycja pogłębienia swojej wiary i przynależności 
do Kościoła. Mężczyznom przypominam o powstałym w naszej diecezji 
Bractwu „Strażnicy Kościoła” i zachęcam do wstępowania w jego szeregi.

 Q Pomoc w rozwoju wiary
W umacnianiu naszej wiary i jej przekazie korzystajmy także z pomocy, 

jakie są dla nas dostępne. Zachęcam do sięgania po dobre książki religijne, 
a także do czytania „Echa Katolickiego”. Na stronach tego naszego tygodnika 
można znaleźć wiele dobrych artykułów o treści duchowej i teologicznej 
oraz informacji dotyczących życia naszego Kościoła diecezjalnego i działa-
jących w nim stowarzyszeń katolickich i grup modlitewnych. Skorzystajmy 
także z oferty programowej, jaką proponuje nam na ten czas wielkopostny 
Katolickie Radio Podlasia i diecezjalna telewizja internetowa FARO.

Czas, który rozpoczynamy wzywa nas do podejmowania różnego ro-
dzaju umartwień, w tym jałmużny i postu. Ochotnie je podejmijmy dla 
naszego duchowego wzrostu.

Zaproszenie na imieniny  
Biskupa Kazimierza Gurdy

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!
W czwartek 4 marca 2021 r., w święto św. Kazimierza Królewi-

cza – przypada dzień Imienin Biskupa Siedleckiego Kazimierza 
Gurdy. Tego dnia o godz. 12.00 w Siedleckiej Katedrze będzie 
sprawowana Eucharystia w intencji Dostojnego Solenizanta.

Serdecznie zapraszam zatem Czcigodnych Księży do koncelebry,  
a Osoby Życia Konsekrowanego oraz Wiernych Świeckich, szczególnie  
z Siedlec i okolic, do wspólnej modlitwy. Niech udział w tej Mszy świętej 
będzie wyrazem naszej życzliwości i wdzięczności wobec Księdza Biskupa 
Kazimierza, a także okazją do modlitwy o potrzebne łaski i błogosławień-
stwo Boże w Jego posłudze pasterskiej w naszej diecezji. Tych, którzy ze 
względu na trwającą pandemię koronawirusa nie będą mogli osobiście 
przybyć do Katedry zapraszam do duchowej łączności i uczestniczenia  
w Eucharystii, transmitowanej przez Katolickie Radio Podlasie.

Proszę duszpasterzy, aby przewodnicząc Eucharystycznym zgromadze-
niom w swoich kościołach, w czwartek 4 marca br., dołączyli odpowiednie 
wezwanie do modlitwy wiernych.

 + Grzegorz Suchodolski
WIKARIUSZ GENERALNYŹródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Wielkopostne GADU-GADU  
na 1 niedzielę Wielkiego Postu 
- z udziałem Biskupa Grzegorza Suchodolskiego

Wielkopostne GADU-GADU, czyli z dziećmi 
o Ewangelii (najprościej jak się da) rozma-
wia ks. Radosław Piotrowski. 

Propozycja mini rekolekcji  
dla najmłodszych na Wielki Post 2021.  

Zapraszamy!
OBEJRZYJ NA YT
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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 1 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Dn 9, 4b-10) Wyznanie grzechów
Psalm (Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a))

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów
Ewangelia (Łk 6, 36-38) Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

6.30 1. + Alinę Brochocką – of. Krystyna i Wojciech Ługowscy z Chromej
2. + Stanisława Rucińskiego, zmarłe rodzeństwo i rodziców  

– of. pracownicy Mostostalu
3. Poza parafią : + Andrzeja w 77 r., Władysława i Aleksandrę  

– of. Danuta Doroszenko
7.00 1. + Marię i Lucjana Radzikowskich, brata Lucjana, Czesława, Miro-

sława, Marcina, Marię, Annę, Pawła – of. Michalina Strzalińska
2. + Teresę Czarnolas – of. KŻR nr 16
3. + Janinę Brochocką – of. Koło Różańcowe z Kolonii i Małej Strzały

17.30 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich

2. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of. córka z mężem
3. + Cecylię Piątek – of. Marta Borkowska
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
5. Gregorianka (poza parafią – zakończenie): + Jadwigę Przesmycką 
Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym

Wtorek 2 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Iz 1, 10. 16-20)  
Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru

Psalm (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy
6.30 1. + Helenę Kalinowską, Henryka, Józefa, zm. z rodzin Kalinow-

skich i Rumowskich
2. + Mariannę w 3 r., Teresę w 7 r., Jana i Alfreda – of. Świętońscy

7.00 1. + Zdzisława Wielgorza w 2 r. – of. żona Kazimiera 
2. + Józefa w 21 r. i Feliksę
3. + Rodziców z obojga stron, Annę, Zofię, Kazimierza, Jerzego  

– of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Alicję i Mariana Dobrzyńskich 

2. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 
3. + Leszka w 2 r. i Włodzimierza – of. Marianna Roguska
4. + Pawła, Artura, Juliusza Maliszewskich, rodziców z obu stron 

rodziny oraz Zbigniewa Majora – of. Janina Maliszewska
5. Poza parafią: + Wandę Kołodziej – of. Marek Tomaszewski z rodziną

Środa 3 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU 

pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Jr 18, 18-20) Modlitwa prześladowanego Jeremiasza

Psalm (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b))
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Ewangelia (Mt 20, 17-28) 
Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

6.30 1. + Męża Kazimierza z racji imienin, brata Kazimierza z racji imie-
nin, rodziców z obu stron rodziny – of. Krystyna Wakuła

2. + Kazimierza z racji imienin – of. żona Danuta Kaniewska
7.00 1. + Henryka i Albinę, Julię, Stefana, Antoninę, Franciszka i Zofię 

– of. p. Matuszewska
2. + Józefa, Helenę, Józefa, Wandę i zm. z rodzin Ciozdów i Koza-

ków – of. córka
3. Dziękczynna w intencji Marysi w 7 r. urodzin – of. rodzice

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

I.   + Henryka Łopaciuka – of. bliscy z Kolonii Strzała
II.  + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura – of. mama i brat
III. + Zygmunta Bajek – of. sąsiedzi Anna i Mariusz Cielemęccy
IV. + Kazimierza Łyszczewskiego z racji imienin

2. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 
3. + Stanisława Bajek w 8 r. – of. rodzina

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

Czwartek 4 marca 2021 r.
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za kapłanów  
i o powołania do kapłaństwa 

1. czytanie (Syr 51, 13-20) Szukanie prawdziwej mądrości
albo  1. czytanie (Flp 3, 8-14) Nieustanne dążenie do doskonałości

Psalm (Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11)
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Ewangelia (J 15, 9-17) Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc
6.30 1. + Kazimierza, Władysława, Danutę, Joannę z rodz. Kupów oraz 

Zdzisława – of. rodzina
2. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas o obfitość 
Bożych łask oraz o dobre powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne z naszej parafii – of. Apostolat „ Złotej Róży”

2. + Kazimierza z racji imienin – of. córka z rodziną
3. + Kazimierza z racji imienin, Józefa i zm. z r. Drozdów i Domań-

skich – of. dzieci Halina i ks. Henryk Drozd
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 

2. + Pawła Dębskiego, Emilii, zm. z rodz. Dębskich
3. + Kazimierza Bernot, Kazimierza, Kazimierę i Józefa Bugdał

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

Piątek 5 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28)
Sprzedany przez braci Józef jest typem Chrystusa

Psalm (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a))
Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Ewangelia (Mt 21, 33-43. 45-46) Przypowieść o dzierżawcach winnicy
6.30 1. + Ryszarda i zm. z obu stron rodziny i zm. z rodzin Antoniaków 

i Jakubiaków – of. Janina Jakubiak 
2. + Helenę z racji imienin i Jana Kowalinów, Jolantę Szpryngier, 

Kazimierza i Władysławę Mitrofaniuk, Kazimierza i Władysławę 
oraz zm. z rodz. Mitrofaniuk

7.00 1. + Rodziców, Władysława w 6r., Elżbietę, teścia, Franciszka, 
Wandę w 1 r., Helenę w 3 r., Henryka w 17 r. i zmarłych z rodzin  
– of. Maria Mikołajczuk

2. + Krystynę w 3 r., Mieczysława z rodziny Góreckich
3. + Marka Stańczuka – of. mieszkańcy ul. Krótkiej i Łąkowej
4. + Henryka Koć w 25 r. i zm. siostry i braci oraz rodziców z obu 

stron rodziny – of. żona
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.15 Droga Krzyżowa 
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 

2. + Beatę w 10 r., Bolesława, rodziców, teściów, braci
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 Młodzieżowa Droga Krzyżowa

Sobota 6 marca 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Mi 7, 14-15. 18-20) 

Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym

6.30 1. + Stanisława w 17 r., Rozalię, Eugeniusza, Andrzeja – of. córka
2. + Wiktora w 5 r. – of. Kazimiera Wolgiemut
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (28.02)

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

l z ul. Chrobrego 7 – 50 zł 
l ul. Chrobrego 8 – 400 zł 
l u. Jagiellońskiej – 100 zł
l ul. Sokołowskiej 87 – 400 zł 

Na kwiaty do Grobu Pańskiego:
l Wspólnota Różańca 
    Nieustającego i KŻR nr 5 – 100 zł 
l KŻR nr 13 – 70 zł  

7.00 1. + Ryszarda Harasima i Waldemara Sowińskiego
3. + Eugenię w r., Kazimierza, Romana, Stanisława, Agatę, Hono-

ratę – of. syn
3. + Wiktora Wolgiemuta z racji imienin – of. rodzina
4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi  

z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający 

prowadzony przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
17.00 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania 
18.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pan-

ny z racji pierwszej soboty miesiąca
2. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 
3. + Alinę Nestorowicz – of. rodzina

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający – 
rozmyślanie nad tajemnicami różańca

20.00 Spotkanie formacyjne dla Duchowych Niewolników Maryi i kandydatów 
Niedziela 7 marca 2021 r. 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Wj 20, 1-17) Ogłoszenie przykazań Bożych

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c))
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

2. czytanie (1 Kor 1, 22-25) Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Ewangelia (J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania

6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Kazimierza Orzepowskiego – of. rodz. Malinowskich
8.30 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 

2. + Elżbietę Malinowską w 31 r., Edwarda, Stanisławę, Czesława, zm.  
z rodz. Malinowskich, Sawickich oraz dziadków z obu stron – of. dzieci

3. + Krystynę w 7 r., Aleksandra, Janusza Wilczyńskich – córka Danuta
10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Mikołaja w 25 r. urodzin oraz 

Justyny w 28 r. urodzin – of. rodzice
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Emila Ornowskiego w 18 r. uro-

dzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dorosłe 
życie – of. babcia

3. O opiekę Świętej Rodziny i Boże błogosławieństwo dla rodziny 
Nasiłowskich i ich dzieci, wnuka Mikołaja oraz szczęśliwy poród 
dla Agnieszki – of. rodzina

11.30 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 2 urodzin Antoniego z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętego Patrona

2. + Bożenę Prochnio – of. Teresa Wojewódzka
13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – spotkanie z Kołami Żywego Różańca
16.30 1. + Zbigniewa Kupińskiego w 15 r. i z racji imienin –  of. żona i dzieci
18.00 1. + Irenę i Franciszka Wirczuków w 21 r.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Kół Żywego Ró-
żańca na VI Kongres Różańcowy w Gończycach  6 marca w sobotę.
10.00 rozpoczęcie,
10.15 konferencja  pt. „Święty Józef wzór cnót  i patron na trudne czasy”, 

wygłosi Ojciec Bogusław Jaworski misjonarz ze Zgromadzenia Misjona-
rzy Świętej Rodziny,

11.15 modlitwa różańcowa, akt zawierzenia Kościoła, Polski, naszej die-
cezji, rodzin i życia osobistego opiece św. Józefa,

12.15 Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy,
13.30 koronka do Miłosierdzia Bożego.

W Kongresie będzie można wziąć udział także poprzez łącze interneto-
we (link na stronie www.parafia-gonczyce.pl) oraz Radio Podlasie.

Serdecznie zapraszamy chętnych do zapisów pod numerem telefonu 
511128243 Róża. Pozdrawiam, Róża Wyrębek 

VI Kongres Różańcowy

Q DZIŚ 28 LUTEGO:
•	Zbiórka ofiar do puszek w ramach pomocy Kościołowi na świecie „Ad gentes”. 
•	Ofiary składane na tacę są przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła.
•	Spotkanie formacyjne lektorów i psałterzystów o godz. 15.00 w dolnym 

kościele. 
•	Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla. O godz. 17.30 w koście-

le różaniec prowadzony przez czcicieli Świętej. Po zakończeniu Mszy Świę-
tej o godz. 18.00 błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. 
•	Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po zakończeniu Mszy Św. o godz. 18.00. 
•	Wieczór Chwały prowadzony przez Wspólnotę Jednego Ducha o godz. 

19.30 w kościele. 
•	Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dolnym 

kościele.
Q 1 marca (pierwszy poniedziałek miesiąca) członkowie Apostolatu Pomocy 
Duszom Czyśćcowym spotykają się na różańcu o godz. 17.30, na Eucharystii 
o godz. 18.00 i na spotkaniu formacyjnym. 
Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna do św. Józefa
17.00 – różaniec do świętego Józefa
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 
św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu w zakrystii 
w Księdze Intencji Nowennowych;
Po liturgii wspólnota Christeros zaprasza na różaniec wynagradzający (4 części). 
Q Wracamy do tradycji odmawiania w parafii RÓŻAŃCA DO ŚW. JÓZEFA.  
Z inicjatywy naszych wiernych taki różaniec będzie w środy o godz. 17.00. 
Zaczynamy w tę środę 4 marca. 
Q W dniu naszego odpustu 19 marca planujemy rozpocząć NAWIEDZENIE 
RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. 

Zachęcamy, by zgodnie z tradycją Kościoła marzec przeżyć jako MIESIĄC 
KU CZCI ŚW. JÓZEFA i rozpocząć osobiste 30 dniowe nabożeństwo do św.  
Józefa na podstawie książki bł. Bartłomieja Longo. 
Q REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE są zaplanowane od 18 do 21 marca br. 
Q Krąg biblijno-liturgiczny w środę 3 marca o godz. 19.00 w dolnym kościele.
Q 4 marca PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. Dzień modlitw za kapłanów  
i o nowe powołania kapłańskie. Zapraszamy na Godzinę Świętą i adorację Je-
zusa w ciszy po Mszy Św. wieczorowej do godz. 21.00. W trakcie adoracji bę-
dzie też możliwość wyspowiadania się (przed pierwszym piątkiem miesiąca). 
W tym dniu pamiętajmy w modlitwach o ks. Biskupie Kazimierzu w dniu 
Jego imienin. 
Q 5 marca PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. Nabożeństwa do Serca Pana Je-
zusa po Mszy Świętej o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź podczas Mszy Świętych 
porannych, a wieczorem od godz. 16.30. 
Q 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
Q 6 marca PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. Nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca NMP będzie rano po Mszy Świętej o godz. 7.00 wraz z różańcem pro-
wadzonym przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. O godz. 17.00 w kościele 
rozpocznie się celebracja pokutna z możliwością przystąpienia do spowiedzi. 
O godz. 18.00 Eucharystia w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu 
NMP. Po liturgii różaniec wynagradzający i rozmyślanie. 
O godz. 20.00 w kościele comiesięczne spotkanie formacyjne dla osób, które 
ODDAŁY SWE ŻYCIE JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ. Na to spotkanie zapraszamy 
również osoby, które planują swój udział w Rekolekcjach oddania w dniach 
28.04-31.05 br. w naszej parafii. 
Q Wyjazd duszpasterski do chorych w pierwszą sobotę miesiąca 6 marca 
od godz. 9.00. Chorych należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
Q 7 marca w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 13.00 w kościele adoracja 
Jezusa z racji pierwszej niedzieli miesiąca, spotkanie z członkami Kół Żywego 
Różańca – katecheza i wymiana tajemnic różańcowych.
Q WEŹ I CZYTAJ – książki religijne do nabycia w przedsionku kościoła.
Q Parafialny Zespół Caritas organizuje wielkanocną pomoc dla najuboż-
szych w formie „Torby Miłosierdzia”. Każdy kto zechce wesprzeć osoby 
potrzebujące może pobrać w zakrystii taką torbę, którą należy wypełnić 
artykułami spożywczymi i przekazać do Parafialnego Zespołu Caritas. Torby 
można przynieść 29 i 30 marca w godzinach od 7.00 do 9.00. Będziemy rów-
nież rozprowadzali baranki i karty wielkanocne.
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W „Echu Katolickim”

Wielkie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł 
udzielić ludziom przez pośrednictwo św. Józefa, 
byleby tylko ludzie chcieli z tego skorzystać.

Maria z Ágredy, Mistyczne Miasto Boże
Różaniec św. Józefa (wyd. 2021)
Autor: ks. Piero Amenta

DOBRA 
KSIĄŻKA

Każdy z nas nieraz wzywał wstawiennictwa św. Józefa i doświadczał jego 
opieki, dlatego z pewnością chętnie sięgnie do tego modlitewnika, szczegól-
nie teraz, w Roku św. Józefa. Ks. Piero Amenta proponuje nam rozważania 
różańcowe, które zachęcają nie tylko do modlitwy o potrzebne łaski, do głęb-
szej refleksji, ale i przypominają o odpowiedzialności wobec rodziny oraz 
potrzebie dawania chrześcijańskiego świadectwa. Modlitwę ubogacają roz-
ważania na temat adhortacji apostolskiej Redemptoris custos Jana Pawła II.                                                             
Do nabycia w zakrystii – cena: 10 zł

MOC WIARY
List z Fatimy – Moje Niepokalane Serce zwycięży

Maryja w Fatimie wyraźnie ukazuje się jako znak wielki na niebie  
(Ap 12, l), jako Niewiasta obleczona w słońce (tamże), która prowadzi wal-
kę ze smokiem. Maryja wyraźnie mówi o walce, staje na czele walczących, 
daje obietnicę ostatecznego zwycięstwa: W końcu moje Niepokalane Serce 
zwycięży. Maryja ukazuje jednak równocześnie strategię tej walki. Podaje 
kilka bardzo prostych, dla każdego zrozumiałych, poleceń, które w sumie 
ukazują drogę do zwycięstwa.

Jakie są elementy tej duchowej strategii, które doprowadzą do zwycięstwa 
nad tą mocą, także duchową, dysponującą całą potęgą tego świata?

a) Oddajcie się mojemu Sercu
Maryja żąda poświęcenia się Jej Sercu. Strategia każdej walki doma-

ga się koncentracji wokół tego, kto jest najsilniejszy, kto stanowi centrum 
mocy i oparcia dla wszystkich – Niepokalana – to realne zwycięstwo nad 
grzechem, to Człowiek w pełni wyzwolony, to odkupienie objawione naj-
pełniej w swoim owocu, dlatego w tej duchowej walce, którą prowadzimy, 
musimy znaleźć oparcie w Tej, która już jest zwycięstwem.

Niepokalana jako Człowiek Wyzwolony nie pozwoli nam też zapomnieć 
o właściwym celu naszej walki, o tym, co w niej stanowi zwycięstwo! Zwy-
cięstwo to nie zniszczenie przeciwnika mocą większą od niego, ale urato-
wanie i wyzwolenie Człowieka! Zwycięstwem jest wyzwolenie Człowieka 
w nas i w tych, z którymi walczymy. Skupienie się wokół Niepokalanej przez 
oddanie się Jej ma jeszcze inne znaczenie w strategii tej duchowej walki. 
Zasadą działania Bożego w historii zbawienia jest posługiwanie się przyczy-
nami wtórnymi. Każde dokonane już dzieło zbawienia w jakimkolwiek czło-
wieku staje się w ręku Boga przyczyną wtórną w stosunku do wszystkich 
innych ludzi. W tym sensie musimy poświęcić się Niepokalanemu Sercu, 
zjednoczyć się z Nim. 

b) Módlcie się za nawrócenie grzeszników. Rosja się nawróci
Kluczowym słowem fatimskiego orędzia jest słowo nawrócenie. Na-

wrócenie jest tutaj równoznaczne ze słowem zwycięstwo. Celem walki nie 
jest zniszczenie przeciwnika ale jego uratowanie przez nawrócenie! Maryja 
mówi o nawróceniu Rosji. Z pewnością ma tu na myśli nie Rosję w sensie 
etnograficznym, ale cały ten system bezbożnego komunizmu, który tam 
znalazł swoją siedzibę. Chodzi więc o nawrócenie tych wszystkich niewol-

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 9)

Już w duszy dziecięcej trzeba składać, przez chrzest święty, zaczątki 
łaski uświęcającej, jak ziarenko gorczyczne, bo z niej wyrasta drzewo życia 
Bożego. Nie należy odkładać chrztu świętego na lata późniejsze, bo można 
ich nie doczekać; może też młoda roślinka, pozbawiona źródła wody ży-
wej, uschnąć. Łaska chrztu świętego wcześnie jednoczy dziecię z rodzicami 
ochrzczonymi i z całym Kościołem Bożym.

Wcześnie też należy przyzwyczajać dziecię do modlitwy, do oznak czci 
Bożej. Trzeba je przyuczać, by naśladowało rodziców i klękało do paciorka. 
Trzeba je znaczyć często znakiem krzyża świętego. Trzeba wcześnie wpajać 
w pamięć dziecięcia Modlitwę Pańską i Zdrowaś Maryja. Trzeba też przyu-
czać je do śpiewu religijnego. Nie są to rzeczy niedostępne dla dzieci. Zresztą 
mogli to uczynić ci i owi, czemuż nie Ty? Czy twoje dziecko byłoby bardziej 
tępe? Od początku też należy prowadzić małe dzieci do świątyni i przyzwy-
czajać je do miejsca chwały Bożej.

ników kłamstwa i żądzy władzy, którzy 
stworzyli cały ten system zniewalania 
ludów i nim kierują.

Tak rozumiane zwycięstwo, jako 
nawrócenie, jest celem Chrystusowe-
go dzieła odkupienia. Taki ostateczny 
cel walki musimy mieć jasno w swojej 
świadomości!

c) Módlcie się. Odmawiajcie Ró-
żaniec

Tylko Bóg może nawrócić serce człowieka. Z drugiej strony, dla Boga 
nie ma nic niemożliwego, nie wolno nam wątpić w możliwość nawrócenia 
każdego grzesznika. Bóg dla nawrócenia grzeszników chce się posłużyć 
naszymi modlitwami. 

Modlitwa jest więc pierwszą i zasadniczą formą tej duchowej walki. 
Musi to być modlitwa wielkiej wiary i ufności, prosząca Boga o rzeczy, 
które mogą nam się wydawać niemożliwe. Maryja poleca nam szczególnie  
i usilnie modlitwę różańcową. Ma ona także dla nas moc wyzwalającą, bo 
wprowadza nas – przez rozważanie tajemnic naszej wiary – w prawdę  
i rzeczywistość Bożego działania w świecie.

d) Czyńcie pokutę. Przestańcie grzeszyć
Z modlitwą musi iść w parze pokuta, czyli metanoia, przemiana życia. 

Innymi słowy, musimy sami siebie coraz bardziej wyzwalać, czyli podda-
wać swoje życie wymaganiom prawdy. Wtedy – zgodnie z podaną powy-
żej zasadą działania przyczyn wtórnych – będziemy mogli sami wyzwalać 
naszych braci.

e) Składajcie ofiary
Dzieci fatimskie musiały bardzo wiele cierpieć, ponieważ Maryja uczy-

niła z nich świadków swojego orędzia. Każdy, kto usiłuje dawać świadec-
two prawdzie i czynić prawdę, będzie musiał znosić prześladowania, aż do 
ofiary życia włącznie.

Tego rodzaju ofiary mają wielką moc nawracania grzeszników. Szczegól-
ną moc mają świadectwa cierpienia, jeżeli ofiarujemy je za tych, którzy są 
ich przyczyną, którzy nam je zadają. W ten sposób naśladujemy Chrystusa, 
który przybijany do Krzyża modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią (Łk 23, 24). 

Świadectwo cierpienia i znoszenie prześladowań w szczególny sposób 
wyzwala nas samych, bo wtedy realizujemy właściwą hierarchię wartości,  
a przede wszystkim – stawiamy na pierwszym miejscu miłość. Dlatego 
oddanie życia z miłości jest najwyższym aktem wolności. Świadectwo 
takie stawia również tych, których chcemy wyzwolić w obliczu nowego, 
nieznanego im świata wartości i to może w nich wywołać zaniepokojenie, 
zachwianie pewności siebie, refleksję i wstrząs nawrócenia.

•	 II Niedziela Wielkiego Postu woła o pomoc misjonarzom.
•	 Czy ochrona życia to polityczna manipulacja? Kilka niewygodnych pytań 

do tzw. zwykłych księży.
•	 Czy Polacy staną się współwinni Holokaustu? Ciekawa rozmowa z Pio-

trem Gontarczykiem z IPN.
•	 W wielkopostnym cyklu - o mocy „modlitwy skruchy”.
•	 Niepokojący wzrost zachorowań na cukrzycę wśród dzieci. 
•	 Materiały formacyjne dla kół różańcowych.

Ks. Franciszek Blachnicki, fragment książki „Charyzmat i wierność”,  
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2003
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 12)
Józefie najposłuszniejszy – módl się za nami

Żona pyta męża:
 – Kochanie, a może w Wielkim Poście przej-
dziemy na wegańską dietę?
 – Dobrze. Uwielbiam wegańskie jedzenie.  
To świetny dodatek do mięsa.
DIALOG Z LUSTREM
Młoda, myśląca, że jest piekną, długo przygląda 
się w lustrze i wreszcie pyta:
– Lustereczko, powiedz przecie, kto jest naj-
piękniejszy w świecie?
Lustro na to:
 – Odsuń się, bo przez ciebie nic nie widzę.
KLIENTKA
Do małego sklepu wchodzi klientka z egzotycz-
nego kraju i pyta sprzedawcę:
 – Proszę pana, co to jest, takie duże i czerwo-
ne?
– Jabłka, proszę pani – odpowiada uprzejmie 
ekspedient.
– To poproszę kilogram i proszę każdą sztukę 
oddzielnie zapakować.
Sprzedawca pakuje jabłka.
– A co to jest, takie kudłate i brązowe?
– To jest kiwi.
– Aha, to poproszę kilo i każde oddzielnie za-
pakować.
Sprzedawca jest trochę sfrustrowany, ale pakuje...
– Proszę pana, a co to takie małe i czarne?
– To jest mak, ale tego dziś nie sprzedajemy.
DOMOWY OBIAD
Młode małżeństwo w „covidowe” dni spożywa 
w ciszy niedzielny obiad. Żona przygląda się 
uważnie mężowi, w końcu pyta:
– I jak, kochanie, dobre to, co zrobiłam?
– Dobre... ale więcej może tego nie rób.
DZIECI PYTAJĄ
Ksiądz Mariusz chętnie odpowida na pytania ma-
łych dzieci w klasach, które uczy. Podczas lekcji  
o stworzeniu świata rezolutna Marysia pyta:
 – Proszę Księdza, czy żyrafa miała tak od razu 
wyglądać, czy tak niechcący wyszła Panu Bogu?

Sprzedam Citroena C3 Exclusive, 2009 r. 
czarny, 1,4 diesel, 103 tys. km, 11.500 zł.  

Z dobrych rąk, gotowy do jazdy.  
Tel. 606 438 688

ZMIANA DIETY

Niektóre z dotychczas omawianych cnót 
jakimi odznaczał się św. Józef, jak na przykład 
męstwo, roztropność czy sprawiedliwość, cho-
ciaż nie spotykane współcześnie zbyt często, są 
jednak przez nas pożądane. Inne natomiast, jak 
czystość, wstrzemięźliwość czy pokora nie są 
(przeważnie) przez nas ani cenione ani nale-
życie doceniane. Do tych ostatnich cnót należy 
również posłuszeństwo. Chociaż posłuszeństwo 
w życiu chrześcijanina jest bardzo istotne i po-
winno być jego fundamentem, to wcale nie jest 
ono popularne. Współczesna kultura na plan 
pierwszy wysuwa osobistą wolność, samodziel-
ność, podporządkowanie sobie innych. Jednak 
dla nas wzorem postępowania ma być sam 
Pan Jezus, który dał nam najlepszy przykład  
i pokazał sens posłuszeństwa. On sam podczas 
modlitwy w Ogrodzie Oliwnym powie: Ojcze, 
jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak 
nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie (Łk 
22, 42). A św. Paweł w Liście do Filipian pisze:  
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowie-
ka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym 

aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 5-8). 
Taki był Pan Jezus. Ale w życiu ziemskim wzo-
rem posłuszeństwa Panu Bogu dla Jezusa był 
niewątpliwie święty Józef. 

Był on bezwarunkowo posłuszny ponieważ 
ufał Słowu Bożemu. Dlatego dokładnie wykonał 
polecenie Anioła: wstał natychmiast, wziął dziec-
ko, jego matkę i wyruszył w drogę. Święty Józef 
poszedł za głosem Boga bez wahania, bo robił tak 
zawsze i się nigdy nie zawiódł. Tajemnica posłu-
szeństwa św. Józefa tkwi  w jego zakorzenieniu  
w Bogu, w jego zaufaniu i miłości do Boga. 

Bo łatwiej nam robić to co kochamy. Może 
właśnie dlatego czasami tak nam ciężko być 
posłusznym woli Bożej czy przykazaniom, bo 
ich nie kochamy, nie rozumiemy jak są ważne 
dla naszego szczęścia, a widzimy jako coś wobec 
nas zewnętrznego i narzuconego. 

Dlatego prośmy o miłość i pragnienie naśla-
dowania Jezusa posłusznego swojemu Ojcu aż 
do śmierci, ale także naśladowania św. Józefa  
i innych świętych w ich posłuszeństwie planom 
Bożym względem nich. (AZ) cdn.

Osoba świecka konsekrowana, 
czy to możliwe?

Czy Pani jest zakonnicą? Nie. Ale ślubowała 
Pani czystość, ubóstwo i posłuszeństwo? Tak. 
To Pani jest Siostrą skrytką? Nie. A może Pani 
wyjść za mąż? Nie. To kim Pani jest?

2 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Istnieje wiele form takiego 
życia, ale wciąż jeszcze są mało znane, a pierw-
sze nasze skojarzanie kiedy myślimy o osobach 
konsekrowanych to siostra zakonna. Kiedyś rze-
czywiście nie było możliwe składać śluby i być 
jednocześnie osobą świecką; być osobą konse-
krowaną i mieszkać w pojedynkę w bloku, czy  
w innym mieszkaniu lub ze swoimi rodzicami. 

Już ponad 70 lat temu w 1947 roku, papież 
Pius XII wydał Konstytucję Apostolską „Provi-
da Mater Ecclesia”, którą uroczyście zatwierdził 
nowy sposób życia konsekrowanego jakim są 
Instytuty Świeckie Życia Konsekrowanego. Zrze-
szają ludzi żyjących w świecie, wykonujących 
swoje zawody, którzy zobowiązują się do zacho-
wywania rad ewangelicznych. Oznacza to pełną 
konsekrację, czyli czystość, ubóstwo i posłu-
szeństwo, a jednocześnie pełną świeckość, czyli 
zwykłą pracę, mieszkanie, bycie wśród ludzi.  
A apostolstwem jest  świadectwo życia, bardziej 
niż słowa. Bardzo ważną cechą w IS jest dyskre-
cja. Ludzie wokół nie wiedzą, że osoba, która  
z nimi pracuje, mieszka na tym samym piętrze 
jest osobą konsekrowaną. Po co to wszystko?  
W dzisiejszych czasach do wielu miejsc, na spo-
tkanie z wieloma osobami, nie jest możliwe do-
tarcie kapłanów czy sióstr zakonnych. A osoba  
w pracy, taka sama jak inni ma szansę na zupeł-
nie inne docieranie do ludzi, rozmowy takie przy 
okazji, świadectwo takie zwyczajne. 

Każdy instytut posiada swoja strukturę, kon-
stytucje, władze, formację. Istnieją instytuty 

żeńskie, męskie i kleryckie. Na świecie jest ich 
około 190, w których żyje ponad 30000 osób. 
W Polsce jest około 30 różnych IS zrzeszających 
ponad 1000 osób, a w naszej diecezji mieszka 
ponad 15 osób z pięciu różnych instytutów 
świeckich. Możesz nawet nie wiedzieć, że pani 
w trzeciej ławce z tyłu lub drugiej z przodu  
w kościele to właśnie członkini IS. 

Moim pragnieniem jest, abyśmy modląc się 
za osoby konsekrowane i o powołania do ta-
kiego życia, nie mieli na myśli tylko powołań 
zakonnych i misyjnych, ale również do instytu-
tów świeckich i innych jeszcze form tego życia, 
o których by trzeba napisać osobny artykuł. 

Zainteresowanych zachęcam do wejścia 
na stronę http://www.kkis.episkopat.pl/abc 
-instytutow-swieckich/zycie-konsekrowane 
-w-swiecie

A może i Ty pragniesz żyć całkowicie dla 
Pana Jezusa pozostając ukrytą w świecie? (AJ)

•	 10.00 – Msza św. w intencji Żołnierzy Pod-
ziemia Niepodległościowego (Kościół Garni-
zonowy).

•	 Około godz. 11.15 – Złożenie wieńców i kwia-
tów, zapalenie zniczy na Cmentarzu Wojen-
nym w Siedlcach.


