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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Oczyszczenie świątyni
Rozważania do Ewangelii z III Niedzieli Wielkiego Postu (7 marca)
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

Jezus dokonuje zapowiedzianego przez 
proroków oczyszczenia świątyni – wypędza  
z niej przekupniów (zob. Za 14, 21). Uczniowie, 
którzy są z Jezusem nie bardzo rozumieją o co 
chodzi w tym wydarzeniu. Ich Nauczyciel pięt-
nuje coś do czego byli przyzwyczajeni. 

Świątynia była największą świętością Izra-
ela. Oddawano w niej cześć Bogu poprzez 
m.in. składanie ofiar ze zwierząt. Zabranie ze 
sobą zwierzęcia ofiarnego było uciążliwe dla 
pielgrzymów przybywających z daleka. Na 
tzw. dziedzińcu pogan, już w obrębie świąty-
ni, istniała możliwość kupna odpowiedniego 
zwierzęcia. Świątynia stawała się przez to przy 
okazji sprawowanego kultu miejscem realizacji 
interesów handlarzy. Pan wyrzuca ze świątyni 
ludzi szukających własnej korzyści. Nieuczci-
wość niektórych sprzedających i atmosfera 
targowiska, panujący zgiełk i nieporządek nie 
licowały bowiem ze świętością domu Bożego, 
który został przecież nazwany domem modli-
twy dla wszystkich narodów (Iz 56, 7). 

Jednakże nie tylko to było powodem tak 
gwałtownej reakcji Jezusa. Dość często składa-
jący ofiarę mieli niewłaściwą postawę wzglę-
dem Boga – byli interesowni. Myśleli, że Pan 
Bóg zadowoli się spalonym barankiem. Łatwiej 
było zapłacić za zwierzę, niż wejść w postawę 
skruchy, nawrócenia i przemiany życia. Chcieli 
wypełnić religijny obowiązek i być w porządku. 
Ich kult był czysto zewnętrzny, formalny. Zapo-
minali o słowach psalmu, w których jest zawar-
ta istota kultu duchowego jakiego Bóg pragnie: 
Moją ofiarą duch skruszony, nie gardzisz, Boże, 
sercem pokornym i skruszonym (zob. Ps 51, 19).

Oczyszczenie świątyni na początku misji 
Jezusa jest wyraźną zapowiedzią Jego śmierci 
i zmartwychwstania. Słowa o zburzeniu świą-
tyni, które przez słuchających Jezusa zostały 
odebrane jako prowokacja, odnoszą się do 
Jego ciała. Świątynia ciała Chrystusa, miejsce 
najdoskonalszego zjednoczenia Bóstwa z czło-
wieczeństwem, została faktycznie zburzona na 
krzyżu. W ludzkim ciele Boży Syn oddał chwa-
łę Ojcu poprzez przyjęcie z miłością krzyża  

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
GORLIWOŚĆ O DOM TWÓJ  

POCHŁONIE MNIE (J 2, 13-25) 
•	 Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, 

powypędzał wszystkich ze świątyni – czy ten 
obraz Pana Jezusa nie kłóci się z twoim wyobra-
żeniem o Nim? Lubimy sobie przedstawiać Je-
zusa jako pełnego miłości, pokoju i łagodności. 
I taki oczywiście jest, ale nie tylko. Jest pokusa, 
by wtłoczyć Go w wizerunek nieszkodliwego 
przyjaciela, niemal jak hippisa pokojowo nasta-
wionego do wszystkich, wszystko akceptujące-
go, nieskończenie tolerancyjnego, głoszącego 
hasła o miłości. To nie Ewangelia, a taka zmięk-
czona papka popkulturowa – często jedyne,  
co ludzie chcą słyszeć na temat Boga. Czy nie 
ulegasz temu trendowi fałszywego miłosier-
dzia? Czy nie stwarzasz sobie własnego obrazu 
Boga i Jezusa – dopasowanego do swoich moż-
liwości, dającego umocnienie i ukojenie, ale ni-
gdy nie mówiącego nic trudnego, nie pytającego  
o grzechy, nie wymagającego zbyt wiele?

•	 Porozrzucał monety bankierów, a stoły powy-
wracał – to nie była uprzejma prośba, ale za-
chowanie pełne pasji i gwałtownej gorliwości. 
Bóg nie jest letni. Wiele razy w Biblii mówi  
o sobie jako o ogniu, kimś pełnym pasji, na-
miętności, gwałtowności wręcz. Tego też 
oczekuje od nas. Jezus nie był tolerancyjny, 
poklepujący wszystkich po plecach. Mówił 
często ostre słowa, żył i umarł radykalnie – 
głosząc radykalną miłość. Jak wygląda Twój 
radykalizm, w czym się przejawia? Czy jesteś 
czytelnym świadkiem Ewangelii – w swoich 
wypowiedziach, decyzjach, czynach? Jakie 
przejawy gorliwości w sobie znajdujesz –  
w walce o wierność Bogu, o zbawienie bliźnich, 
o miłość? [www.onjest.pl]

Świątynia Jerozolimska w czasach Jezusa

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miło-
sierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekar-
stwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyj-
mij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, 
które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas 
w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

i śmierć. Tę świątynię Ojciec mocą Ducha od-
budował po trzech dniach. W ten sposób został 
rozpoczęty nowy kult, nowy sposób uwielbiania 
Boga. Przejście Jezusa ze śmierci do życia jest 
podstawą nadziei dla nas, którzy jako członko-
wie Kościoła – Ciała Chrystusa, jesteśmy Jego 
świątynią, mieszkaniem Boga przez Ducha  
(zob. Ef 2, 22). Pascha Jezusa uobecnia się dla nas  
w liturgii. Dla uczniów Pana liturgia nie może 
być zaliczeniem jakiegoś obowiązku, odpra-
wieniem jakiś pobożnych obrzędów. Liturgia to 
nowy kult Boga, który otrzymaliśmy od Jezusa.  
To wyciągnięta ku nam pomocna dłoń Ojca. 

Nasze serce jest ukształtowane przez Stwór-
cę, by było Jego sanktuarium. Jednakże przez 
grzech może się stać jaskinią zbójców (zob. Mk 
11, 17), miejscem handlu i naszego targowania 
się z Bogiem, świątynią bożków. Dziś dość nie-
postrzeżenie stajemy się niewolnikami bożków 
tego świata. Tymi bożkami są np. pieniądze, 
władza, uczucia, media... Potrzebujemy, by Chry-
stus przez swoje słowo i sakramenty radykalnie 
wkroczył w nasze życie, rozprawił się z bożkami  
i pomógł nam zrozumieć, że w relacji z Ojcem nie 
możemy być interesowni. Ojciec bowiem kocha 
nas samych, a nie nasze ofiary, a od nas oczekuje 
miłości, która nie szuka swego (1Kor 13, 5). 

Jezus zna ciebie najlepiej. Wie o tobie 
wszystko. Pożera Go gorliwość o twoje serce. 
Umarł za ciebie. Chce być w tobie. Otwórz oczy 
i zobacz znaki Jego miłości w twoim życiu. (xIJ)

Drogie Panie:
Dziewczęta, Mamy i Babcie, 
w dniu Waszego Święta  
przyjmijcie od męskiej  
części Parafii (i świata)
najserdeczniejsze  
życzenia obfitości  
Bożych łask i darów  
w całym  
Waszym Życiu.
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Apostazja
W ostatnim czasie obserwujemy nasilone zjawisko 
składania aktów apostazji. Jest to zjawisko  
nadzwyczaj smutne i dotychczas praktycznie  
nie spotykane wśród Katolików. 

Kanon 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi, że apostazja to cał-
kowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Oznacza to, że apostatą staje 
się każdy ochrzczony, który dobrowolnie odstąpił od wyznawania pod-
stawowych prawd wiary głoszonych przez Kościół. Konsekwencją for-
malną złożenia aktu apostazji jest nałożona z mocy prawa ekskomunika. 
W praktyce apostata nie może sprawować i przyjmować sakramentów 
świętych, nie może również wykonywać żadnych funkcji w Kościele,  
a więc nie może być również świadkiem zawarcia małżeństwa, świadkiem 
bierzmowania, nie może być chrzestnym rodzicem, ani czytać czytań  
w trakcie liturgii. Przepisy zakazują również przynależności do stowarzy-
szeń, ruchów i organizacji kościelnych. Apostata pozbawiony jest również 
pogrzebu kościelnego. 

Dlaczego ludzie decydują się na podjęcie takich drastycznych kroków? 
Czego tak naprawdę brakuje w sercu, by szatańskie podszepty ziściły się 
w akcie apostazji?

Na ogół osoby decydujące się na taki krok już od dawna nie mają kon-
taktu z Kościołem. Nie uczestniczą we Mszach Świętych, nie przystępują 
do sakramentów św., życie Kościoła jest im absolutnie obojętne. Nikt nie 
jest przecież przymuszany do praktyk religijnych. Tym bardziej więc taki 
czyn rodzi w naszych sercach pytanie, do czego taki akt może być komuś 
potrzebny? Osoba składająca akt apostazji w parafii utrudnia sobie szansę 
na zmianę decyzji w trudnej sytuacji, którą może być np. zagrożenie ży-
cia. W obliczu śmierci wielu grzeszników tego świata prosiło o spowiedź 
świętą. Po co więc zamykać sobie drogę do Boga? Jest to o tyle trudne 
do zrozumienia, że przecież z powodu apostazji nikt nie przestanie być 
chrześcijaninem. Chrzest święty, który został udzielony takiej osobie po-
zostaje ważny. Życie bez Boga nie oznacza, że Go nie ma! 

Obserwując jak bardzo wypieramy ze swojego życia Boga, wydaje 
się, że te akty apostazji stały się pewnego rodzaju modą. Ludzie szuka-
ją wszelkich okazji, by być „trendy”, a walka z Kościołem wydaje się być 

obecnie niemalże numerem jeden wśród środowisk głoszących liberalne 
ideologie, które są absolutnie sprzeczne z nauką Kościoła. Taka to oto 
nowa świecka tradycja – bez Boga, ale z aktem apostazji w ręku. Wiemy 
przecież, że słowo zapisane bardziej zapada w naszą pamięć i nasze serca. 
Diabeł też o tym doskonale wie! Taki oto nowoczesny i bardzo modny 
cyrograf? 

Człowiek wypiera się Boga, nie chce również być naszym bratem 
w Chrystusie. Czy w związku z tym mamy skazać go na ostracyzm? Na 
pewno nie. Naszym jedynym obowiązkiem w takiej sytuacji jest gorliwa 
modlitwa o nawrócenie dla odstępcy i świadczenie własnym życiem, że 
Chrystus jest Miłością, dla której warto żyć. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! 
Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni 
w wierze przeciwstawcie się jemu! (1P 5, 8) - słowa te są dla nas wska-
zówką. Nasze świadectwo powinno być mocne. Nas umacnia Chrystus 
w sakramentach świętych, w Eucharystii, daje nam Słowo, które dodaje 
odwagi i siły do życia chrześcijańskiego. Te wszystkie dary Boże są jak co-
dzienna kroplówka wzmacniająca, której odstępca sam siebie pozbawia. 
Odtrąca również wszelkie łaski płynące od Chrystusa, pogrąża się w życiu, 
które jest ograniczone i ma wymiar tylko tego świata. Dla nas moment 
śmierci jest tylko przejściem, w oczach apostaty jest końcem. 

Pan Jezus jednak przygarnia każdego grzesznika, nikogo nie opuszcza 
w potrzebie, dlatego też i dla apostaty jest ratunek. Jeżeli taka osoba 
otrzyma łaskę nawrócenia i zrozumie swój błąd, powinna zgłosić się 
do swojego proboszcza. Po stosownym przygotowaniu i odbyciu na-
znaczonej pokuty, może być ponownie przyjęta do wspólnoty Kościoła. 
Proboszcz przedstawia sprawę biskupowi, który może zdjąć z odstępcy 
ekskomunikę. Powracający do Kościoła składa wówczas wyznanie wiary 
katolickiej w obecności świadków. 

Ta krótka wzmianka zapewne nie wyczerpuje tematu. Zaiste można by 
pewnie nie jedną pracę naukową o tym napisać. Pragnę jednak tylko za-
sygnalizować problem, by każdy z nas mógł przemyśleć istotę i przyczyny 
takich zachowań. Patrzmy z uwagą na siebie i nasze działania, na nasze 
dzieci i uzmysłowienie im, jak ważna jest dla nas wiara i Kościół, którego 
Głową jest sam Chrystus! Kościół jako instytucja jest ułomny, zapewne 
można przypisać mu wiele wad, ale czy to powinno przysłonić nam 
Mistyczne Ciało Chrystusa w tym Kościele? Jeżeli Chrystusa ustawimy  
w centrum naszego życia i będziemy ufać Jego Kościołowi, to nie ulegnie-
my pokusom zła i obronimy naszych bliskich przed złymi decyzjami, nie 
naszymi siłami, ale łaską płynąca od Pana. (G Ł-K)

W niedzielę 14 marca będziemy w naszej parafii go-
ścili ks. Tomasza Kancelarczyka – prezesa i pomysłodaw-
cę Fundacji Małych Stópek.

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r.  
w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia 
działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaanga-
żowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczę-
cia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. 
Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla 
Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy 
zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, 
kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały 
z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko 
terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg między-
narodowy.

Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni 
wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez  
ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To ini-
cjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt 
tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem 
jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywi-
zowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.

Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi 

strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może 
nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

Nazwa Bractwa, a później i Fundacji Małych Stópek, zo-
stała zaczerpnięta od międzynarodowego symbolu obrońców 
życia na całym świecie – przypinki stópek dziecka w 11 ty-
godniu życia prenatalnego, w jego naturalnych rozmiarach.

Działania, które podejmowała początkowo Fundacja, 
związane były głównie z organizowaniem i współfinanso-
waniem Marszu dla Życia w Szczecinie oraz wszystkich to-
warzyszących mu przedsięwzięć. Dzięki hojności darczyńców 
Fundacji, ich zaufaniu do powstałej organizacji i zaangażo-
wanych w jej działania osób, z charyzmatycznym prezesem 

na czele, Fundacja mogła podejmować kolejne inicjatywy i coraz prężniej 
rozwijać te już istniejące.

Misją Fundacji Małych Stópek jest ochrona każdego nienarodzonego 
dziecka, bez względu na warunki i okoliczności w jakich się poczęło oraz 
promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa. Działamy na rzecz ogółu spo-
łeczności, w służbie rodzinie i człowiekowi. W szczególności promujemy 
wartości, które stanowią fundament instytucji rodziny. Pomagamy rodzi-
nom i osobom, które są niepewne i zagubione wobec swych zadań lub 
zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia i prawdy życia małżeńskiego 
oraz rodzinnego. Naszą misję realizujemy poprzez edukację młodzieży, 
formację duchową i intelektualną, jak również poprzez specjalistyczną 
pomoc, w tym także i materialną.           Źródło: www.fundacjamalychstopek.pl 

W obronie życia 

ks. Tomasz  
Kancelarczyk
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać  
podczas przepisywania intencji Mszy Św.,  

serdecznie prosimy o ich zgłoszenie przed Mszą Św. w celu poprawienia. 

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 8 marca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (2 Krl 5, 1-15a) Uzdrowienie Naamana w wodach Jordanu

Psalm (Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3cd))
Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze

Ewangelia (Łk 4, 24-30) Jezus został posłany do wszystkich ludów
6.30 1. + Jadwigę Stańczuk i rodziców – of. syn

2. O dary Ducha Świętego, rozwój wiary i życia duchowego dla 
Beaty w dniu imienin – of. Dorota Obrępalska

7.00 1. + Zygmunta Borkowskiego w 27 r., Reginę, zm. z rodzin Bor-
kowskich i Koszewskich – of. Zofia Koszewska

2. + Bogumiła, dziadków z obu stron rodziny, chrzestnych, zmarłych 
z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące – of. Joanna Kozioł

3. + Tadeusza w 7 r., Genowefę, Barbarę, Bogusława – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of. córka z mężem

2. + Annę i Józefa, Krzysztofa, Grażynę, Witolda, zm. z rodziny 
Szachnowskich – of. córki

3. + Helenę Kozak – of. Czesław i Stanisława Kołek
Wtorek 9 marca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Dn 3, 25. 34-43) Modlitwa skruszonego

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 7))
Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

Ewangelia (Mt 18, 21-35)
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

6.30 1. + Alinę Brochocką – of. rodzina Smyków
2. + Alinę Brochocką – of. koleżanki i koledzy z pracy

7.00 1. + Barbarę Piskorz – of. dzieci
2. + Eugeniusza Ornowskiego – of. rodzina
3. + Wacława w 14 r. – of. p. Karcz

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka

2. + Bogdana Wójciuka w 3 r., teściów i rodziców – of. rodzina
3. + Mariannę Łydkowską w 8 r. – of. rodzina

Środa 10 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Pwt 4, 1. 5-9) Wezwanie do zachowania przykazań
Psalm (Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a))

Kościele święty, chwal swojego Pana
Ewangelia (Mt 5, 17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim
6.30 1. + Alinę Brochocką – of. klasa 2 z ZSP nr 6 w Siedlcach

2. + Jadwigę Czarnocką w 7 msc. od śmierci
7.00 1. + Krzysztofa Szarka w 8 r. oraz Teodozje Kramek – of. rodzina

2. + Stanisława, Zofię, Kazimierza, Stefana, Kazimierza – męża i 
zm. z rodziny Miszczaków – of. Wakuła

3. + Janinę Brochocką – of. Koło Różańca z Kolonii i Małej Strzały
4. Poza parafią: + Józefa Świniarskiego w miesiąc od śmierci  

– of. pracownicy firmy GRAFIX
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dziękczynno-błagalna w intencji Nikodema w 4 r. urodzin i Wik-
tora w 8 r. urodzin o opiekę św. Józefa i łaskę wiary dla rodziców

II. Dziękczynno-błagalna z racji 75 urodzin Ireny z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

III. Dziękczynno-błagalna w intencji Ewy z okazji 30 urodzin  
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. siostra

IV. + Roberta Wilczura oraz Tadeusza Wilczura – of. mama i brat
V. + Józefa Świniarskiego w 30 dzień po śmierci – of. rodzina
VI. + Wandę Kołodziej – of. uczestnicy pogrzebu
VII. Za dusze w czyśćcu cierpiące
VIII. Za zmarłą Henrykę Gryczewską – of. przyjaciele
IX. + Wiesława Safińczuk, Wiesława Ziółkowska – of. Krystyna  

i Szczepan Borutowie
X. + Lucję Zubek – of. chórzyści parafii św. Józefa zamiast kwiatów
XI. + Mariannę w 8 r., Józefa w 29 r., Feliksa Michalskich

2. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 
3. + Mariannę Rucińską – of. Maria i Tadeusz Ślusarczykowie
4. + Romana w 2 r. i Janusza w 8 r. – of. rodzina

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

Czwartek 11 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Jr 7, 23-28) Niewierność wybranego ludu
Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Ewangelia (Łk 11, 14-23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

6.30 1. + Ryszarda w 16 r., Jadwigę i zmarłych z rodz. Krzyckich, Jero-
miniaków, Replinów – of. Elżbieta Jerominiak

2. + Syna Mirosława Siedleckiego, rodziców, Annę, Ignace-
go, Aleksandra, brata Jana i Mariana z rodziny Prochenków  
– of. Lucyna Siedlecka

7.00 1. + Kamila Staraka – of. p. Trojanowscy
2. + Zofię, Stanisława i zmarłych z obu stron rodziny – of. rodzina
3. + Eugenię Kuczyńską w 3 r., i rodziców Eugenii, Bronisławę  

i Władysława Filipkowskich – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka

2. + Stanisława Wiśniewskiego w 8 r. oraz rodziców z obu stron 
rodziny – of. żona

3. + Joannę Zembek z okazji urodzin – of. mąż z rodziną
4. Poza parafią : + Leszka Kolek w 11 r. – of. Halina Kolek

Nowenna do św. Józefa
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00  

– okazja do spowiedzi 
Piątek 12 marca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Oz 14, 2-10) Wróć do Pana, Boga twojego

Psalm (Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17 (R.: por. 11a i 9a))
Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu

Ewangelia (Mk 12, 28b-34) Pierwsze ze wszystkich przykazań
6.30 1. + Alinę Brochocką – of. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-

czego w Warszawie
2. Dziękczynno- błagalna o Boże błogosławieństwo i potrzeb-

ne łaski w posłudze kapłańskiej dla Ks. Roberta Mirończuka  
 of. wdzięczna parafianka

7.00 1. O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej dla Krystyny z racji imienin 

– of. Dorota Obrępalska
2. + Jana Zwierzyńskiego – of. rodzina
3. + Jadwigę Przesmycką – of. koleżanki córki Danuty

16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.15 Droga Krzyżowa 
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka

2. + Janinę Borkowską – of.  Andrzej Borkowski
3. + Krystynę Miałkowską z okazji imienin – of. rodzina
4. Poza parafia:+ Henryka Zazuniaka w 30 dz. od śmierci

Nowenna do św. Józefa
19.00 Młodzieżowa Droga Krzyżowa

Sobota 13 marca 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Oz 6, 1-6) Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6))

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary
Ewangelia (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku

6.30 1. + Rafała Choińskiego w 3 r., Piotra Żukowskiego i Zofię Choiń-
ską – of. żona z córką

2. Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny o uwolnienie z nało-
gów, umocnienie wiary, dary Ducha Świętego, wstawiennic-
two Świętej Rodziny z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny 
– of. Teresa Kafara
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Informacje o życiu parafii (7.03)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Dariusz Szmitkowski + Tadeusz Ruciński

+ Stefan Dąbrowski 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze-
czonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

 Q DZIŚ 7 MARCA:
•	 Po Mszy Świętej o godz. 13.00 w kościele adoracja Jezusa z racji pierw-

szej niedzieli miesiąca, spotkanie z członkami Kół Żywego Różańca – 
katecheza i wymiana tajemnic różańcowych.

•	 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po zakończeniu Mszy Św. o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory niedzielne o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE 
•	W środę 10 marca rozpoczynamy NOWENNĘ DO ŚW. JÓZEFA. W środy 

nowenna o godz. 17.45; w pozostałe dni po zakończeniu Mszy Świętej 
o godz. 18.00.

•	RÓŻANIEC ŚW. JÓZEFA odmawiamy w środy o godz. 17.00. 
•	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;

•	Po liturgii „Christeros” zaprasza na różaniec wynagradzający (4 części). 
•	 W dniu naszego odpustu 19 marca planujemy rozpocząć NAWIEDZE-

NIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Rodziny, które chcą przyjąć 
figurę, mogą zapisać się do kalendarza peregrynacji w zakrystii. Figurę 
zabieramy do domu z kościoła po Mszy Świętej o godz. 18.00, a przy-
nosimy następnego dnia przed Mszą Świętą o godz. 18.00. 

•	 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 w parafii w dniach 18-21 marca br. 
 Q Krąg biblijno-liturgiczny w środę 10 marca o godz. 19.00  

        w dolnym kościele.
 Q Adoracja Jezusa w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczorowej  

       do godz. 21.00. 
 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 12 marca wspominamy świętego Alojzego Orione, Założyciela Zgro-
madzenia Sióstr Orionistek. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Siostrach. 

 Q Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Ży-
cie w niedzielę 14 marca rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 13.00. 

 Q WEŹ I CZYTAJ – książki religijne do nabycia w przedsionku kościoła. 
 Q Parafialny Zespół Caritas rozprowadza w przedsionku kościoła ba-

ranki, świece i inne artykuły wielkanocne. Uzyskany dochód przeznaczony 
jest na pomoc najbardziej potrzebującym. W zakrystii są do pobrania „Torby 
miłosierdzia”. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji świątecznej.

7.00 1. Gregorianka : + Jerzego Raszuka
2. + Krystynę Szybka z racji imienin
3. + Andrzeja w 41 r., Jadwigę i Jana

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. + Wandę Kołodziej w 30 dzień po śmierci

2. + Mariannę Smuniewską w 6 r. oraz Józefa – of. córka
3. + Mieczysława Gadomskiego w 4 r. – of. rodzina
4. Dziękczynna Krystyny Boruty z okazji imienin z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa, wstawiennictwo  
św. Joanny Beretty Molla i św. Krystyny – of. mąż i syn

Nowenna do św. Józefa
Niedziela 14 marca 2021 r. 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Niedziela Laetare
1. czytanie (2 Krn 36, 14-16. 19-23) Gniew i miłosierdzie Boże

Psalm (Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b))
Kościele święty, nie zapomnę ciebie

2. czytanie (Ef 2, 4-10) Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę
Ewangelia (J 3, 14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony 

6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Kazimierę w 20 r., Mirosława Sudaków, Józefa, Mariannę, 

Mariannę, Władysławę – of. Cecylia Wrona
8.30 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 

2. + Bogusława Kielaka w 2 r. oraz Lucynę i zmarłych z rodziny 
Kielaków i Niedziałków – of. rodzina

3. + Józefa i Alinę Szczepanik, Halinę Grzebisz i dziadków z obu 
stron rodziny – of. rodzina

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin Filipa Kubaka o światło  
i dary Ducha Świętego – of. babcia

2. Dziękczynna z okazji 2 urodzin Jasia i 11 urodzin Szymona  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,  
św. Józefa i Aniołów Stróżów – of. rodzice

11.30 1. Dziękczynno-błagalna w 1 urodziny Julii Pawłowskiej o Boże bło-
gosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego – of. dziadkowie

2. Dziękczynno-błagalna w 18 rocznicę urodzin Natalii o opiekę 
Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego – of. rodzina

3. + Tadeusza Mączyka w 1 r.
13.00 1. W intencji Parafian

2. W intencji Ruchu Światło-Życie w Dniu Wspólnoty
16.30 1. + Mariana w 8 r. i Jadwigę Tkaczyk, Andrzeja Talachę i dziad-

ków z obu stron rodziny – of. córki z rodzinami
18.00 1. + Stanisława Dziewulskiego w 14 r. 
Nowenna do św. Józefa
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

W „Echu Katolickim”

Jałmużna wielkopostna
Do redakcji Opiekuna wpłynęło świadectwo, wyjątkowo piękne, dlate-

go też zamieszczamy je, by w okresie Wielkiego Postu każdy z nas mógł 
rozeznać, czy Bóg nie wzywa mnie do takiego lub podobnego działania.  
Z jednej strony zwykły ludzki gest dzielenia się z potrzebującymi, z drugiej 
jednak czyn, który pójdzie przed nami do tronu Boga Ojca. 
Wyciągnij rękę do ubogiego, aby twoje błogosławieństwo było pełne (Syr 7, 32)

Kilka lat temu znalazłam się w szpitalu z podejrzeniem choroby onko-
logicznej. Obiecałam wtedy Bogu, że jeśli mnie ominie ta choroba, to chcę 
jeszcze zrobić coś dobrego. 

W tym czasie z Kenii wróciła siostra, która kiedyś posługiwała w naszej pa-
rafii i przywiozła ze sobą ulotki z propozycją adopcji na odległość. Skontakto-
wałam się z nią, pokazała mi nagranie rodzinnego domu pewnej dziewczynki. 
To, co zobaczyłam trudno nazwać domem, była to zwykła lepianka, przed 
którą stała bosa dziewczynka w dziwacznym sweterku. Jedna z jej sióstr zmar-
ła jako niemowlę z niedożywienia. Pozostałymi dziećmi opiekują się babcia 
i wujek. W tej chwili nie żyje też mama dziewczynki. Podjęłam się adopcji. 
Dziękuje Bogu, że wysłuchał mojej prośby, a dziecko ma możliwość nauki  
i skromnego, ale godnego życia. Ludzi dobrej woli zachęcam do podjęcia ad-
opcji w miarę własnych możliwości. Mogą to być wpłaty jednorazowe, okre-
sowe lub bezimienne, bez określania konkretnego dziecka. Siostry Orionistki 
dobrze wykorzystają każdą ofiarowaną sumę. 

Życzę błogosławieństwa w podjęciu decyzji. 
Maria - mama adopcyjna córki Lucy  (z parafii św. Józefa)

Fundacja Księdza Orione „Czyńmy dobro” 
www.czynmydobro.pl,  KRS 0000 282796

l Radosław Andrzej Nowak, kawaler z Siedlec z parafii tutejszej i Korne-
lia Barbara Stawinoga, panna z parafii Zmartwychwstania Pańskiego 
w Wałbrzychu – zapowiedź 1

l Rafał Kicka, kawaler z parafii tutejszej i Wiktoria Turska, panna  
z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach – zapowiedź 1 

•	 Trwa	Rok	św.	Józefa.	Informacje	na	temat	sześciu	kościołów	stacyjnych	
w naszej diecezji, w których można uzyskać jubileuszowe odpusty.

•	 Z	okazji	ich	święta	-	jak	pandemia	wpłynęła	na	kobiety?
•	 Kto	rozważa	Mękę	Pańską	dojdzie	do	doskonałości,	czyli	jak	modlić	się	

Koronką do Najświętszych Ran Zbawiciela. 
•	 O	trzech	warunkach	dobrego	postu.
•	 Obalamy	mity:	autyzm	nie	jest	chorobą	psychiczną.	Po	czym	go	rozpo-

znać i gdzie szukać pomocy?
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Nowenna przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP
Dzień pierwszy nowenny – 10 marca
W chwili zwiastowania Maryja była „poślubiona mężowi, imieniem Jó-

zef, z rodu Dawida”. Chociaż była już „zaślubiona” Józefowi, pozostała dzie-
wicą, ponieważ Dziecię, które poczęło się w Niej od chwili zwiastowania, 
zostało poczęte za sprawą Ducha Świętego. „Mąż Jej, Józef, który był czło-
wiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał 
oddalić ją potajemnie”. Nie wiedział, jak ma się zachować wobec „cudow-
nego” macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące go 
pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej dla siebie sytuacji. 
Gdy więc „powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
»Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów«” 
(Mt 1,20-21). „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański” (Mt 1,24). Okazał w ten sposób podobną jak Maryja gotowość woli 
wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez swego Zwiastuna.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 2 i 3
Święty Józefie, wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Tobie 

objawił On przez anioła tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wstawiaj się za nami, 
by Duch Święty oświecał nas swoją łaską i naucz nas wiernie z Nim współpra-
cować na drodze zbawienia. Spraw, aby prowadził naszą wolę i umacniał ją, 
zwłaszcza w sprawach życiowych decyzji, aby były zgodne z wolą Boga.

Każdego dnia nowenny: - Litania do św. Józefa,Ojcze nasz..., Zdro-
waś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień drugi nowenny – 11 marca
Józef, jako powiernik tajemnicy „przed wiekami ukrytej w Bogu”, któ-

ra na jego oczach zaczyna się urzeczywistniać „w pełni czasu”, jest wraz  
z Maryją, w noc betlejemskną, uprzywilejowanym świadkiem przyjścia na 
świat Syna Bożego. Był świadkiem naocznym tych narodzin, które dokonały 
się w warunkach po ludzku upokarzających. Równocześnie był świadkiem 
pokłonu pasterzy; był też później świadkiem pokłonu Mędrców ze Wschodu.

Jan Paweł II,Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 10
Święty Józefie, który cierpiałeś nie mogąc w Betlejem znaleźć miejsca 

w gospodzie dla narodzenia się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak 
znosiłeś w milczeniu, z poddaniem się Bożej Opatrzności. Naucz nas zno-
sić cicho i spokojnie wszelkie przykrości i cierpienia.  Ty, który cieszyłeś się  
z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi, oraz pokorną wiarą Mę-
drców składających Mu królewskie dary, umocnij nasze serca żywą wiarą  
w tajemnice Zbawiciela, abyśmy wyznawali je nie tylko ustami, ale także  
i całym swoim życiem.

Dzień trzeci nowenny – 12 marca
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu” (Mt 2,13). 

Takie słowa usłyszał Józef we śnie. Anioł ostrzegł go, aby uciekał  
z Dziecięciem, bo grozi Mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Józef, który 
uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami 
jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili 

poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc na tym miejscu po-
lecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza 
życie nienarodzonych, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Posiada 
ono nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność. (...) Życie jest 
najpiękniejszym darem Boga. (...) Naród, który zabija własne dzieci, 
jest narodem bez przyszłości.

Jan Paweł II, Z homilii w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 1997
Święty Józefie, wspieraj nas swoim przykładem i pomocą, abyśmy za-

wsze dawali świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Abyśmy chronili 
i otaczali opieką życie każdego naszego dziecka, każdej osoby, szczególnie 
chorych, słabych i niepełnosprawnych.

Dzień czwarty nowenny – 13 marca
Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa 

przez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współ-
uczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdzi-
wie „sługą zbawienia”. Przyznając Józefowi ojcowską władzę nad Jezusem, 
Bóg napełnił go także miłością ojcowską, tą miłością, która ma swoje źródło 
w Ojcu, „od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”. 
Wzrastanie Jezusa „w mądrości, w latach i w łasce” dokonywało się w środo-
wisku świętej Rodziny, pod opieką Józefa, na którym spoczywało wzniosłe 
zadanie „wychowania”, czyli żywienia i odziewania Jezusa, nauczenia Go 
Prawa i zawodu, zgodnie z powinnościami przypadającymi ojcu.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 8 i 16
Święty Józefie, któremu Bóg powierzył bezcenne skarby nieba i ziemi, przy-

brany ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty po Maryi jesteś 
spośród świętych godzien naszej największej miłości i czci, bo zostałeś wybra-
ny do najwyższej godności wychowania, karmienia i opieki nad Synem Bożym. 
W dobie kryzysu ojcostwa wstawiaj się przed Bogiem za wszystkimi ojcami, 
zwłaszcza tymi, którzy z różnych powodów nie pełnią swojego ojcowskiego 
powołania. Wypraszaj dla nich łaskę powrotu do swoich rodzin, dzieci; łaskę 
ofiarnego, odpowiedzialnego i pełnego miłości wypełniania obowiązków  
w rodzinie. Źródło: www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy 

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej kolejny raz zorgani-
zowała Kurs Nowe Życie, który poprowadził ksiądz Tomasz Bieliński z ze-
społem ewangelizacyjnym. Uczestniczyliśmy w nim od piątku 19 lutego 
do niedzieli 21 lutego bieżącego roku w podziemiach naszego kościoła. 
Czas ten doskonale pokazał dwojakie znaczenie słowa „kurs”. Bo był to czas 
przekazywania nam wiedzy o podstawach naszej wiary, ale jednocześnie 
ukazywania właściwego kierunku, wskazywania kursu na przyszłe, czeka-

jące na nas życie wieczne. Bo miejsce w niebie już mamy za-
rezerwowane, zupełnie za darmo, bez naszego udziału i bez 
naszych zasług. Tylko dzięki śmierci i męce Pana Jezusa, Jego 

bezgranicznej miłości do mnie i do każdego z nas indywidualnie. Ta prawda, 
tak często powtarzana w Kościele, by nie była tylko jednym ze znanych mi 
stwierdzeń, musi być przyjęta przez moje serce osobiście. Kurs Nowe Życie 
był takim miejscem i czasem w którym Pan Bóg dotarł do nas z tą prawdą  
o swojej bezinteresownej miłości. Zrozumieliśmy, że tylko od nas zależy, czy 
i na ile skorzystamy ze środków jakie daje nam Kościół, byśmy mogli się do-
stać do tego wspaniałego miejsca przygotowanego dla nas przez dobrego 
Boga, jak ważne jest poznawanie Słowa Bożego, jak ważne są sakramenty, 
w tym sakrament Eucharystii i pokuty. Agata i Krzysztof

ŚwiadectwoWielkie wielbienie!
W ubiegłą niedzielę (28 lutego br.), po rocznej przerwie spowodowa-

nej trwającą pandemią odbył się w naszym kościele od dawna oczekiwa-
ny Wieczór Chwały. Zgromadziliśmy się, by wielbić naszego Boga Ojca, 
który nieustannie otacza nas swoją opieką. Organizatorem spotkania 
była Wspólnota Jednego Ducha wraz ze swoim opiekunem – ks. dr. To-
maszem Bielińskim. Długo czekaliśmy na takie zjednoczenie serc 
wokół Pana Jezusa! To wyjątkowa forma uwielbienia naszego 
Pana i Zbawcy. To czas osobistych spotkań, wyznań i nawiązy-
wania indywidualnych, wręcz intymnych relacji z Bogiem, 
który do każdego z nas mówi po imieniu, każdego dotyka  
i patrzy na nas oczami pełnymi miłości i miłosierdzia.  Rozważania 
modlitewne ks. Tomasz oparł na perykopie ewangelicznej o uzdrowie-
niu niewidomego pod Jerychem (Łk 18, 35-43). Słowa mocno zapadały 
w serce. Każdy z nas mógł odnaleźć się jako ślepiec, którego Pan Jezus 
wzywa do wyruszenia w drogę nawrócenia. Naszą zapłatą zaś będzie 
wdzięczność Bogu i wewnętrzna przemiana. W nadziei, że wkrótce 
znowu spotkamy się, by chwalić Pana, zachęcamy do śledzenia strony 
internetowej Wspólnoty Jednego Ducha - https://jednegoducha.pl/, lub 
polubienia profilu WJD na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczamy 
informacje o naszych inicjatywach. (GŁ-K)

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 10)

Podrastająca dziatwa wymaga jeszcze większej czujności rodziców. Naj-
ważniejsze jest wpajanie w duszę dziecięcia wierności w modlitwie rannej  
i wieczornej; sumienności w uczeniu się prawd wiary świętej; chętne cho-
dzenie do kościoła na nabożeństwa i na katechizację kościelną. Rodzice 
mają obowiązek zaznajomić się z Ewangelią świętą i często odczytywać 
dzieciom dostępniejsze urywki, zwłaszcza w niedziele i święta. Rodzi-
ce mają obowiązek poznać programy nauczania religii, czy w szkole, czy  
w świątyni, i śledzić za postępami dzieci w nauce. Rodzice mają obowiązek 
dobrze przygotować dzieci do Pierwszej Komunii świętej, do sakramentu 
bierzmowania i czuwać nad tym, by odtąd przystępowanie do sakramen-
tów świętych było stałym zwyczajem dziatwy.

(propozycja)
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 13)
Józefie najwierniejszy – módl się za nami

ROMEO I JULIA

We współczesnej kulturze niestety nie ma miej-
sca na wierność. Jest ona coraz częściej uważana za 
relikt czasów zdominowanych przez chrześcijański 
system wartości; dla wielu system opresyjny, któ-
ry ogranicza wolność i narzuca tylko zakazy.  
W konsekwencji coraz częściej spotykamy przy-
zwolenie na niewierność, na zdradę. Problem 
niewierności dotyka nie tylko osób świeckich, 
ale także osób konsekrowanych i księży.

Bo czym jest wierność? Czy pozostanie 
wiernym podjętym zobowiązaniom, złożonym 
ślubom i obietnicom oznacza zniewolenie? 
Wyrzeczenie się wolności? Oczywiście, że nie, 
ponieważ podstawowym warunkiem ważności 
przysięgi małżeńskiej, ślubów zakonnych, świę-
ceń kapłańskich jest pełna i niczym nieskrępo-
wana wolność osób, które je podejmują. Bez 
wolności nie ma miłości, bez wolności nie ma 
małżeństwa, nie ma przyjaźni. Miłość i przyjaźń 
zawdzięczają swoją siłę i piękno temu właśnie 

faktowi, że rodzą więź, nie pozbawiając ludzi 
wolności. Dlatego wolność i wierność nie są ze 
sobą sprzeczne, a wręcz przeciwnie, wspierają 
się nawzajem.

Najlepszy przykład dochowywania wier-
ności danemu słowu i podjętym zobowiąza-
niom daje nam święty Józef. Był wierny Bogu 
we wszystkim, czego On od niego oczekiwał. 
Wierność ta opierała się na zaufaniu Bogu  
i przekonaniu, że On ma zawsze najlepsze roz-
wiązanie.  Będąc wierny Bogu, Józef był wier-
ny Maryi (szanował osobistą Jej tajemnicę),  
a w konsekwencji pozostał wierny także Jezu-
sowi, kochał Go po ojcowsku, poświęcał się dla 
Niego i na pewno kierował się Jego dobrem. 

Mając za wzór świętego Józefa, uczmy się 
od niego wierności przykazaniom Bożym, 
złożonym Panu Bogu i drugiemu człowiekowi 
przyrzeczeniom i ślubom, pomimo wszystko  
 na przekór wszystkiemu. (AZ) cdn.

Dziewczyna z chłopcem umówili się, że w razie 
potrzeby pilnego kontaktu, o każdej porze dnia  
i nocy, on może do niej zastukać w okno na pię-
trze. Jest prawie północ. Ona słyszy jak drobne 
kamienie uderzają w jej okno. Otwiera i pyta:
– Ach, mój Romeo. Cóż sprowadza cię o tak póź-
nej porze?
– Pożycz stówę do dziesiątego…
KICHNIĘCIE
Pani nauczycielka wchodzi do klasy i widzi prze-
rażone dzieci. Na podłodze leży maseczka, a obok 
niej para małych uszu. Obok stoi Janek bez uszu  
i płacze. Pyta więc:
 – Dzieci, co się stało?
 – Proszę pani, bo to Jasiek tak mocno kichnął!
DEKLARACJA Z LUTEGO
Na początku lutego mąż pyta żonę:
– To jak w tym roku urządzisz nam „walentynki”?
– Nie będzie ich w tym roku. Ty jak chcesz,  
ale ja zamierzam cię kochać cały rok, a nie tylko 
w „walentynki”!
LIST DO PANA BOGA
Podczas covidowskiej epidemii mała Ala pisze list 
do Pana Boga:
– Kochany Panie Boże. Dlaczego pozwalasz lu-
dziom umierać? Nie lepiej zostawić tych co masz 
teraz? Przecież musisz ciągle dorabiać nowych,  
a tak byś nie musiał…
W AMBULATORIUM
W gabinecie lekarskim siedzi pacjent, a obok 
niego lekarz, który trzyma wyniki badań i mocno 
wzdycha:
– Coś źle ze mną, panie doktorze?
– Sytuacja jest dość poważna. Ma pan taką cho-
robę, która była omawiana podczas studiów me-
dycznych, ale ja niestety wtedy opuściłem wykła-
dy i poszedłem z dziewczyną na wagary.
NA RODOS
W szkole już są wystawione oceny na półrocze. Tato 
jest zadowolony z laurek swoich dzieci i mówi.
– Moje drogie dzieci, ponieważ macie dobre 
oceny, jak nadejdzie wiosna i Covid ustanie  
w nagrodę pojedziemy wszyscy na Rodos.
– Naprawdę, tato, pojedziemy do Grecji?
– Do jakiej Grecji? Pojedziemy na RODOS, czyli na 
Rodzinne Ogródki Działkowe Ogrodzone Siatką!

MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, 
wielkim przywilejem i radością Nowego Czło-
wieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świę-
tego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce 
codziennego Namiotu Spotkania.

(VI Drogowskaz Nowego Człowieka)
1. Znaleźć codziennie:

-czas (minimum 15 min.) - miejsce dobre do 
wyciszenia – oraz przyjąć postawę ciała godną 
rozmowy z Panem. 
2. Pamiętać:

-Bóg ma zawsze dla mnie czas 
-jest to czas stawania z Nim „twarzą w twarz”
-rozmawiam z Bogiem, a nie wypełniam obo-

wiązek
-chcę być do Jego dyspozycji, bo On jest mą-

drzejszy ode mnie
-mam być gotowy przyjąć Jego wolę, a nie 

dokonywać egzegezy tekstu, czy też ra-
chunku sumienia

-to nie jest czas uzyskiwania gotowych odpo-
wiedzi na aktualne problemy, ale poddanie 
się prowadzeniu mnie przez Boga, jest to 
ćwiczenie naszej wiary, poznanie tego, co 
Bóg o mnie myśli i czego dla mnie pragnie

-nie otwieram Pisma świętego na chybił tra-
fił, ale posługuję się tekstami liturgicznymi 
z danego dnia lub czytam jakąś Księgę  
w sposób ciągły – tzw. Lectio continua

 3. Przebieg Namiotu Spotkania:
a) Czynię znak krzyża
b) Rozpoczynam od stanięcia w obecności 

Boga, On jest obecny dla mnie, On mnie zna 
i jest mi łaskawy. Staję w prawdzie o sobie.

c) Wzywam pomocy Ducha Świętego, by mnie 
prowadził w tej modlitwie i był „źródłem 
chcenia i działania”, by oświecał umysł i roz-
palał serce.

d) Uświadamiam sobie, że Jezus – „Żywe Słowo 
Boga” jest moim Przyjacielem. Mogę wyrazić 
to przez dziękczynienie.

e) Ten Przyjaciel chce dzisiaj do mnie mówić.

f) Wzbudzam w sobie ciekawość tego, co On chce 
mi powiedzieć. Mogę pocałować Pismo święte.

g) Czytam określony fragment nawet i kilka 
razy. Przypominam sobie podobne lub koja-
rzące mi się sytuacje z mojego życia.

h) Trwamy w ciszy wsłuchując się w to, co Bóg 
do nas mówi. Staramy się odkryć Boże plany 
wobec nas, zobaczyć Jego oczami nasze życie 
takie jakie ono jest w tym momencie.

i) Akceptujemy poznaną wolę Bożą wobec siebie, 
podejmujemy postanowienie (nie jest to istotą 
Namiotu Spotkania) lub jeśli tekst nie jest dla nas 
jasny w tym momencie naszego życia, to z zaufa-
niem przyjmujemy, że w odpowiednim momen-
cie Bóg posłuży się poznaną dziś Jego wolą.

j) Odpowiadamy osobistą modlitwą na pozna-
ną wolę Boga. (Przebłaganie, dziękczynienie, 
uwielbienie, prośba).

k) Dziękujemy Bogu za dar spotkania z Nim  
i Jego prowadzenie.

l) Czynimy znak krzyża. Źródło:    www.tmoch.net 

Ks. Franciszek Blachnicki – Namiot Spotkania 
Publikacja zawiera refleksje dotyczące jed-

nego z najpiękniejszych i najgłębszych tekstów 
biblijnych o modlitwie – o modlitwie Mojżesza 
w namiocie spotkania. Do tego tekstu (Wj 33, 
7-20) – mówi ks. Blachnicki – musimy ciągle 
wracać, aż zrozumiemy 
całą głębię modlitwy. 
Jej codzienną, osobistą 
praktykę sługa Boży na-
zwał właśnie Namiotem 
Spotkania. Tomik z serii 
„Szkoła modlitwy”.
Do nabycia w przedsion-
ku kościoła – cena: 4 zł 
www.wydawnictwo-oaza.pl 

Namiot Spotkania 

DOBRA 
KSIĄŻKA


