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SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Światło prawdy i miłości
Rozważania do Ewangelii z IV Niedzieli Wielkiego Postu (14 marca)
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

Jestem kochany... z moim grzechem, z mą 
słabością. Za darmo ukochał mnie Pan. Umarł za 
mnie i zmartwychwstał, abym żył (Wspólnota 
Miłości Ukrzyżowanej). 

W relacjach z ludźmi często funkcjonujemy 
według zasady: będę poprawny – będę kocha-
ny. Przydarzające się nam upadki najchętniej 
„zamietlibyśmy pod dywan”. Boimy się przy-

znać do grzechu, bo czujemy, że gdy wyjdzie 
na jaw trudna prawda o nas, zostaniemy przez 
naszych bliźnich odrzuceni i potępieni. Podob-
nie zachowujemy się w relacji z Bogiem.  Gdy 
ulegamy pokusie, zły duch staje się  naszym 
oskarżycielem i usiłuje nam wmówić, że jako 
grzesznicy nie możemy być kochani przez Boga, 
że czeka nas już tylko odrzucenie i kara, że mu-
simy się przed Bogiem ukrywać. 

A Pan Bóg potępia grzech, ale zbawia grzesz-
nika, nienawidzi zła, ale kocha człowieka, który 
się zagubił. Przez nasze występki wchodzimy  
w śmierć i stajemy się nieprzyjaciółmi Boga, któ-
ry w Jezusie Chrystusie nieustannie okazuje nam 
swą dobroć. Bóg bogaty w miłosierdzie zrobi 
wszystko, abyśmy zechcieli przyjąć Jego dar. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

Rekolekcje Wielkopostne w parafii św. Józefa w Siedlcach w dniach 18-21 marca 2021 r. 

„ŚWIĘTY JÓZEF – OJCIEC TWÓRCZEJ ODWAGI!”

 Q Czwartek – 18 marca
ODWAGA W AKCEPTACJI TEGO, CO JEST TU I TERAZ 
18.00 Msza Św. wotywna o dar Ducha Świętego
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy  
do godz. 21.00

 Q Piątek – 19 marca  
– Uroczystość Św. Józefa – odpust parafialny 
ODWAGA W CIERPIENIU 
6.30 Msza Święta 
9.00 Msza Święta
11.00 Msza Święta
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec 
prowadzony przez Obrońców Życia 
16.00 Msza Święta z udziałem dzieci
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 Msza Święta – suma odpustowa – poświęce-
nie figury św. Józefa, rozpoczęcie nawiedzenia rodzin 
Konferencja rekolekcyjna dla mężczyzn 
20.00 Msza Święta z udziałem młodzieży 
Czuwanie ze św. Józefem  
– „Noc konfesjonałów”
21.15 Nieszpory
22.00 Akatyst do św. Józefa i błogosławieństwo 
osób, które rozpoczynają 30 dniowe osobiste na-
bożeństwo do św. Józefa
23.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Spowiedź pół godziny przed rozpoczęciem każdej 
Mszy Świętej i wieczorem dyżur spowiedzi od 21.00 
do 24.00. 

 Q Sobota – 20 marca  
– sobota IV tygodnia Wielkiego Postu
ODWAGA W BUDOWANIU RELACJI
6.30 Msza Święta 
9.00 Msza Święta
11.00 Msza Święta
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
16.00 Msza Święta z udziałem dzieci
17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 Msza Święta z udziałem młodzieży
Konferencja rekolekcyjna dla kobiet
20.00 Msza Święta
Spowiedź pół godziny przed rozpoczęciem każdej 
Mszy Świętej

 Q Niedziela – 21 marca  
– V Niedziela Wielkiego Postu
ODWAGA W NAŚLADOWANIU JEZUSA
6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 Msza Święta 
8.30 Msza Święta
10.00 Msza Święta
11.30 Msza Święta z udziałem dzieci
13.00 Msza Święta
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec 
prowadzony przez Obrońców Życia 
16.30 Msza Święta z udziałem młodzieży
18.00 Msza Święta
19.00 Gorzkie Żale
20.00 Nieszpory 
Spowiedź jak zawsze w niedzielę

•  Nie zbawiamy się sami przez dobre uczynki. 
Takie myślenie prowadziłoby do samozado-
wolenia lub perfekcjonizmu. Perfekcjonizm 
wynika z potrzeby uznania, bardzo też 
męczy, zniewala, a w końcu powoduje, że 
uciekamy od prawdy o nas samych. Stawać  
w prawdzie to poznać swoją ludzką kondy-
cję. Wielką łaską jest widzieć i nie wypierać 
się swoich słabości i grzechów. Wówczas 
musimy oprzeć się tylko na Bogu wiedząc, 
że bez Niego nic dobrego nie możemy zrobić.

•  Tylko Jezus Chrystus jest naszym Zbawicie-
lem. Został On wywyższony poprzez całko-
wite uniżenie na krzyżu. Jemu mamy odda-
wać chwałę, Jemu zaufać i Jego nieskończo-
ną miłość przyjąć.

•  Zmiana naszego życia i dobre uczynki są wy-
nikiem przyjęcia Bożej miłości. Wiara w to, że 
Bóg nas kocha, sprawia, że potrafimy kochać. 
Wszystko, co dobrego robimy w naszym ży-
ciu jest skutkiem łaski, którą otrzymaliśmy. 
Nie musimy zapracowywać sobie na miłość, 
dostaliśmy ją za darmo. Wystarczy tylko dać 
Bogu przestrzeń w sobie.

•  Jezus zaprasza nas do zmiany myślenia o tym, 
na czym polega zbawienie. Chce byśmy przy-
jęli postawę słabego dziecka, które potrze-
buje Boga. Byśmy Go wywyższyli i patrzyli 
na Niego z takim zaufaniem, z jakim Izraelici 
za czasów Mojżesza spoglądali na miedzia-
nego węża ratującego ich od śmierci.

[www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty za pośrednictwem 
swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, 
spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą  
i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym 
świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
NIEDZIELA LAETARE (J 3, 14-21) 

KTO SPEŁNIA WYMAGANIA PRAWDY,  
ZBLIŻA SIĘ DO ŚWIATŁA

Rekolekcje poprowadzi ks. kanonik dr Paweł Wiatrak,  
proboszcz parafii pw. św. Izydora w Woli Wereszczyńskiej. 
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Nowenna przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP (propozycja)
Dzień piąty nowenny – 14 marca
Codziennym wyrazem miłości jest w życiu Rodziny nazaretańskiej pra-

ca. Zapis ewangeliczny utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef starał 
się zapewnić utrzymanie Rodzinie: cieśla. To jedno słowo obejmuje ciąg 
wszystkich lat życia Józefa w Nazarecie. (...) Kościół szczególnie to uwy-
datnił przez wspomnienie liturgiczne Józefa-Rzemieślnika w dniu 1 maja. 
Jeżeli Rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia i świętości przykła-
dem i wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie i praca Jezusa przy boku 
Józefa-cieśli. Praca została też w szczególny sposób odkupiona.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Redemptoris custos”, 22
Święty Józefie, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy rozumieli i w peł-

ni przeżywali sens naszej pracy, abyśmy przez nią przybliżali się do Boga 
- Stwórcy i Odkupiciela - i uczestniczyli w Jego zbawczych zamierzeniach  
w stosunku do człowieka i świata. Zapal nas gorliwością w spełnianiu na-
szych codziennych obowiązków i naucz nas uczciwości i rzetelności w pracy.

Każdego dnia nowenny: 
- Litania do św. Józefa
- Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Dzień szósty nowenny – 15 marca
W rodzicach Chrystusa spełniły się wszelkie dobrodziejstwa płynące 

z zaślubin: potomstwo, wierność, sakrament. Znamy ich potomstwo, 
którym jest Chrystus Pan; ich wierność, ponieważ nie było tam nigdy 
cudzołóstwa; sakrament, ponieważ nie naruszył go rozwód. Jakże bo-
gata nauka płynie stąd dla dzisiejszej rodziny! Ponieważ istota i zadania 
rodziny są ostatecznie określone przez miłość, rodzina zaś otrzymuje 
misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym 
odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz 
miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy. Wszystkie rodziny 
chrześcijańskie winny upodabniać się do Świętej Rodziny, tego pierwot-
nego „Kościoła domowego”. 

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Redemptoris custos”, 7
Święty Józefie, Oblubieńcze Bożej Rodzicielki i Opiekunie Zbawiciela, 

wyproś dla wszystkich rodzin taką miłość, aby małżonkowie – dzięki sa-
kramentalnej obecności Chrystusa i dobrowolnie złożonej przysiędze - sta-
li się bezinteresownym darem z siebie samych. Dzięki tej miłości rodzina 
powstaje, rozwija się, dojrzewa i jest źródłem pokoju i szczęścia dla dzieci  
i rodziców. 

Dzień siódmy nowenny – 16 marca
Józef uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy Wcie-

lenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysłu-
gującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, 
ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do 
rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszyst-

kich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu 
w jego domu. (...) Znajduje to wytłumaczenie w niezgłębionym życiu 
wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem.  Droga własna Jó-
zefa - Jego pielgrzymowanie przez wiarę - zakończy się wcześniej; zanim 
Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie. 

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Redemptoris custos”, 6, 8 i 26
Święty Józefie, który swoje życie zakończyłeś w obecności Najświętszej 

Dziewicy i Chrystusa, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem 
z Jezusem i Maryją przyjdź do nas w ostatnią chwilę doczesnego życia, aby-
śmy szczęśliwie mogli przejść do Królestwa Światłości.

Dzień ósmy nowenny – 17 marca
Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec Jej Syna, nie był 

kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym wiernych. A po-
nieważ jako ojciec i opiekun Jezusa mógł trzymać Go i nosić na swoich 
rękach, dlatego kapłani zwracają się do Józefa z gorącą prośbą o to, żeby 
mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować Eucharystyczną Ofiarę, 
z jaką on spełniał swoją misję przybranego ojca Syna Bożego. Te ręce, 
które dotykają Ciała eucharystycznego Chrystusa, pragną wyjednać  
u św. Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla  
z Nazaretu okazywał swojemu przybranemu Synowi.

Jan Paweł II, Z homilii w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 1997
Święty Józefie, który zasłużyłeś na to, by dotykać i nosić z szacunkiem  

w swych rękach jednorodzonego Syna Bożego, zrodzonego z Dziewicy Ma-
ryi, prosimy cię za wszystkich kapłanów, aby jak ty mieli łaskę służyć przy 
ołtarzach Boga w czystości serca i niewinności postępowania.

Dzień dziewiąty nowenny – 18 marca
Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, papież Pius IX, chcąc zawie-

rzyć go szczególnej opiece świętego Patriarchy, ogłosił Józefa „Patronem 
Kościoła katolickiego”. (...) Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono 
ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawia-
jącym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go 
w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji 
obejmującej kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześci-
jańskie kwitły, a dzisiaj wystawione są na ciężką próbę. Niech św. Józef 
wyprasza Kościołowi i światu, każdemu z nas, błogosławieństwo Ojca  
i Syna, i Ducha Świętego.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Redemptoris custos”, 28
Święty Józefie, twoja misja przy Jezusie i Maryi polegała na opiece, 

obronie, czuwaniu i utrzymywaniu. Dzisiaj potrzeba tej opieki Kościołowi 
Chrystusowemu. Prosimy o twoje wstawiennictwo, byśmy nie ponieśli szko-
dy i mogli działać w świecie. Twoja misja jest naszą misją: mamy strzec 
Chrystusa, pozwalać Mu rosnąć w nas samych i dokoła nas.

Źródło: www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy 

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Światło prawdy i miłości
Rozważania do Ewangelii z IV Niedzieli Wielkiego Postu (14 marca)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
On kocha za darmo, także tych, którzy Go nie kochają. Taki jest nasz 

Pan Bóg. My o rzeczach, które są za darmo często myślimy: to nie ma zbyt 
wielkiej wartości. Miłość Boga jest darmowa, gdyż nie potrafimy w żaden 
sposób za nią zapłacić! Chrystus za nasze życie zapłacił swoją Krwią. To 
On pierwszy nas umiłował. My natomiast chcielibyśmy w jakiś sposób 
zasłużyć na miłość Boga, by zdobyć uznanie i akceptację w Jego oczach. 
Darmowość Bożego zbawienia sprawia, że mogą go dostąpić najwięksi 
grzesznicy i nigdy nie jest za późno na nawrócenie i przemianę. Nato-
miast najbardziej poprawni i ułożeni, którzy samych siebie uważają za 
sprawiedliwych, mają z ową darmowością wielki problem. 

Izraelici otrzymali na pustyni znak zbawienia – węża miedzianego na 
wysokim palu. „A kto się zwrócił do niego, ocalenie znajdował nie w tym, 
na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich” (Mdr 16, 7). Spójrzmy 
z wiarą na Ukrzyżowanego, by doświadczyć prawdy, że Bóg jest z nami, 
po naszej stronie, w naszym cierpieniu. On nas usprawiedliwia i zbawia. 

Nie musimy się bać naszego Boga, udawać przed Nim poprawnych. Kto 
w to uwierzy, będzie miał życie wieczne. Najbardziej radykalnym obja-
wieniem miłości Boga do świata jest krzyż Chrystusa. Tylko z tego krzyża 
płynie światło i nadzieja na nasze życie naznaczone krzyżem, na historię, 
której nie akceptujemy, na wydarzenia trudne, których nie rozumiemy, na 
relacje z osobami, których nie potrafimy kochać. Przychodzimy do Jezusa 
świadomi, że bardziej miłujemy ciemność niż światło, że boimy się kon-
frontacji naszego życia ze światłem Jego Ewangelii. Chcielibyśmy spełniać 
wymagania prawdy, ale… ciągle jeszcze zwycięża lęk. 

Przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela radykalnie odmieni moje 
życie. Dziś zostałem zaproszony, by uznać własną słabość. Oświecony 
prawdą Ewangelii, nie muszę przekonywać Boga, że warto mnie kochać. 
Bóg był o tym wystarczająco mocno przekonany, gdy mnie stwarzał; był 
o tym wystarczająco mocno przekonany, gdy za mnie umierał na krzyżu; 
był o tym wystarczająco mocno przekonany, gdy zamieszkał we mnie 
przez wiarę, słowo i sakramenty swojego Kościoła. (xIJ) 
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Sakramenty mają moc uzdrawiania (cz. I)
Ks. Mariusz Baran jest wikariuszem w naszej parafii od półtora roku, 
ale posługę duszpasterską pełni już kilkanaście lat.  
W tym roku będzie obchodził jubileusz 15-lecia pracy kapłańskiej.

 Jego droga obfitowała w wiele ważnych, 
odpowiedzialnych zadań i wydaje się, że także 
w naszej parafii Pan Bóg wyznaczył mu szcze-
gólne cele. 

 Q W ostatnim liście pasterskim do wier-
nych ksiądz biskup Kazimierz Gurda zachę-
ca wiernych, by rozważyli przynależność 
do grup modlitewnych i formacyjnych 
istniejących w parafiach. W naszej parafii 
jest wiele takich grup i wspólnot. Ksiądz 
ma pod swoją opiekę co najmniej kilka...

 – W naszym kościele jest bardzo dużo wspól-
not. To świadczy o tym, że parafia jest rozmodlo-
na. Mimo panującej epidemii, trwa proces for-
macyjny. Każdy może znaleźć dla siebie miejsce  
w kościele i nie chodzi mi tylko o miejsce fizycz-
ne, ale miejsce we wspólnocie ludzi wierzących. 
Nasze wspólnoty formacyjne są dopasowane do 
wieku i do sytuacji życiowej parafian. Ja zajmuję 
się między innymi służbą liturgiczną. To są mi-
nistranci, kandydaci na ministrantów i lektorzy. 
Kolejna wspólnota to przygotowanie do Komu-
nii Świętej. Zalecenia księdza biskupa są takie, 
by przygotowanie trwało już od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej. Niestety pandemia trochę 
przeszkodziła w realizacji tych zamierzeń. Przy-
gotowania dla klas trzecich już wznowiliśmy, 
ale klasy pierwsze i drugie będą musiały jeszcze 
trochę poczekać. Jak tylko obostrzenia  zostaną 
zniesione, wznowię przygotowania także dla 
młodszych dzieci. 

 Q Czy w tym roku Komunia Święta  
w naszej parafii odbędzie się zgodnie  
z planem, czyli w trzecią sobotę maja. Sy-
tuacja epidemiologiczna w kraju jest nie-
pewna i w każdej chwili mogą być wpro-
wadzone dodatkowe ograniczenia. 

 – Komunia odbędzie się zgodnie z planem. 
Wznowiliśmy spotkanie właśnie po to, by ta 
formacja została dokończona. Dzieci przyjmą 
pierwszą Komunię Świętą 15 maja. Gdyby obo-
strzenia przedłużyły się aż do maja, to podzie-
limy się na grupy. W ten sposób wychodzimy 

naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którym bar-
dzo zależy na tym, by dzieci przeżyły tę ważną 
uroczystość w maju.

 Q Jakie jeszcze formacje ksiądz prowadzi?
 – Kolejna formacja to chór parafialny do-

rosłych. Z tym, że od razu podkreślę, iż jestem 
opiekunem duchowym grupy, a specjalistą od 
śpiewu jest pan organista. Niestety ze śpiewem 
u mnie marnie i mam tego świadomość. Tym ta-
lentem mnie Pan Bóg nie obdarzył. Dbam za to 
o chór od strony modlitewnej. Wspólnota, którą 
także się zajmuję to Mali Rycerze Jezusa Miło-
siernego. Należą do niej osoby dorosłe. Jest to 
wspólnota mało znana, bo funkcjonuje w Pol-
sce od niedawna. Charakteryzuje się modlitwą 
codzienną i podjęciem różnego rodzaju wyrze-
czeń, praktyk pokutnych w intencji grzeszników 
o łaskę nawrócenia.

 Q Nazwa wspólnoty sugeruje, że mogą 
do niej przynależeć tylko mężczyźni?

 – Ależ nie. Kobiety jak najbardziej mogą 
być Rycerzami Jezusa Miłosiernego. Muszę 
powiedzieć, że wśród dotychczasowych człon-
ków wspólnoty kobiety nawet przeważają. 
Także jest to wspólnota dla wszystkich. W każ-
dy trzeci piątek miesiąca mamy Mszę Świętą  
w godzinie miłosierdzia, czyli o 15. Modlimy się 
na niej w intencji wynagradzającej za grzechy 
świata i, co chcę mocno podkreślić, o łaskę na-
wrócenia grzeszników. Jest to niezwykle ważne 
w czasach, kiedy coraz więcej osób występuje  
z Kościoła, wyrzekając się wiary. Zachęcam więc 
do udziału w tych Mszach, bo modlitwa o na-
wrócenie jest teraz bardzo potrzebna. Im nas 
więcej, tym miejmy nadzieję większa jest siła 
oddziaływania takiej wspólnoty. 

 Q Wspomniał ksiądz o wyrzeczeniu się 
wiary, czyli akcie apostazji, która niestety 
pojawia się także w naszym najbliższym 
otoczeniu. By nie dochodziło do takich 
duchowych dramatów, trzeba ciągle 
umacniać się w wierze, bronić się przed 
działaniem szatana. Ksiądz, prowadząc 

Ks. Mariusz Baran
fot. Piotr Księżopolski

wiele wspólnot ma do czynienia z osobami  
w różnym wieku. Istnieje przekonanie, że 
na działanie zła i poddawanie się zgub-
nym modom najbardziej narażona jest 
młodzież. Czy doświadczenie księdza 
w pracy z młodymi ludźmi potwierdza 
tę tezę?

 – Nie. Młodzi ludzie mają w sobie bunt, ale 
jeszcze pytają, są otwarci na dialog. Szukają od-
powiedzi na wiele wątpliwości, mają kryzysy, 
wciąż są poszukujący, ale nie odcinają się od 
Boga kategorycznie. Ci, którzy występują z Ko-
ścioła, postępują tak, jakby poszli do swojego 
lekarza i powiedzieli mu wprost: „Nigdy proszę 
mnie nie leczyć. Wypisuję się ze służby zdrowia. 
Odcinam sobie drogę do ratowania życia”. To 
jest niezrozumiałe, nawet z ludzkiego punktu 
widzenia. To zgoda na taką duchową eutanazję. 
To trudny temat i duży problem współczesnego 
Kościoła. 

Druga część wywiadu z ks. Mariuszem Bara-
nem w kolejnym numerze „Opiekuna”.   EZ

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 11)

A gdy młodzież wchodzi w okres trudny, wtedy rodzice muszą okazać się 
przyjaciółmi i sprzymierzeńcami w walce. Muszą pomóc młodzieży do uchronie-
nia się od niejednego niebezpieczeństwa, ostrzec przed nim i życzliwie pouczyć  
o prawach życia i rozwoju ludzkiego. Mają obowiązek ukazać młodzieży prawa 
Boże, rządzące ludzkim życiem i działaniem.

Nie wypuszczą z opieki opuszczających dom rodzinny, czy dla nauki, czy dla 
pracy, czy dla służby wojskowej. I wtedy na drogę wręczą dziecku medalik-szka-
plerz, różaniec święty, Nowy Testament, mszalik lub inną książkę do modlitwy. 
Utrzymają łączność z dziećmi, czy przez listy, czy przez odwiedziny. A zawsze pa-
miętać będą o tym, że są rodzicami i przyjaciółmi, a nie sędziami i prokuratorami.

Dziś szczególnie zdwoją czujność swoją, gdy młodzież narażona jest na nie-
bezpieczeństwo bezbożnictwa i błędnych doktryn, gdy często nie może brać 
udziału w służbie Bożej. Dziś tak często rodzice muszą wyręczyć Kościół święty  
i wypełnić dane im przez Kościół posłannictwo apostolskie w sakramencie mał-
żeństwa.

Bóg zapłać za ofiary składane  
na utrzymanie parafii:
l z ul. Jagiellońskiej – 100 zł 
l z ul. Mieszka I – 200 zł 
l z ul. Mieszka I 20 – 100 zł 
l z ul. Sokołowskiej 77 – 150 zł
l z ul. Sokołowskiej 77 – 100 zł 
Na kwiaty do Grobu Pańskiego:
l KŻR nr 2 – 50 zł 
l KŻR nr 4 – 100 zł 
l KŻR nr 6 – 100 zł 
l KŻR nr 7 – 70 zł 
l KŻR nr 8 – 100 zł 
l KŻR nr 10 – 100 zł 
l KŻR nr 12 – 80 zł 
l KŻR nr 18 – 70 zł 
l KŻR nr 21 – 60 zł 
l KŻR nr 23 – 60 zł

Dziękujemy osobom, 
które składają ofiary 
na tacę i wpłacają na 

konto parafialne. 
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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 otwiera-
ny na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 15 marca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Iz 65, 17-21) Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię

Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Ewangelia (J 4, 43-54) Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego
6.30 1. + Mariannę w 38 r., Henryka, Hannę i Kazimierza – of. rodzina

2. + Mariannę Rucińską – of. rodzina Ilińskich
7.00 1. + Czesława Strzalińskiego – of. Michalina Strzalińska

2. + Leszka Piekarta w 8 r., rodziców Julię i Wacława – of. Marian-
na Anusiewicz

3. + Genowefę i Bolesława Jankowskich oraz Mariannę i Kazimie-
rza Niedziółków – of. Stanisława Niedziółka

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of. córka z mężem

2. + Stanisława, Józefa, Wiktorię Stańczuk – of. Halina Stańczuk 
z rodziną

3. + Krzysztofa Chromińskiego – of .rodzina Kowalczyków
Nowenna do św. Józefa

Wtorek 16 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Ez 47, 1-9. 12) Woda wypływająca ze świątyni niesie życie
Psalm (Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 8))

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną
Ewangelia (J 5, 1-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

6.30 1. + Mariannę Rucińską w 6 msc. od śmierci – of. rodzina
2. + Alinę Brochocką – of. Bożena i Sławomir Wrona

7.00 1. + Eugenię, Aleksandra, Michała, Zenona, Mariannę, Henryka, 
zm. z rodziny Rucińskich, Kozioł i Pyziołek – of. p. Chalimoniuk

2. + Stanisława, Leontynę, Wiesława, Łukasza, Bronisława i Broni-
sławę, Kazimierza, zmarłych z rodz. Góreckich i Trociów

3. + Stanisława Oklińskiego – of. rodzina Wierzejskich
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 

2. + Henryka, Józefa, Franciszkę, Piotra, Grażynę i zmarłych z obu 
stron Mularzuków – of. Apolonia Gigoła

3. + Mariannę i Jana Kalickich – of. Marta Borkowska
4. Poza parafią: + Włodzimierza Obrępalskiego – of. córka

Nowenna do św. Józefa 
Środa 17 marca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Iz 49, 8-15) Przymierze Boga z Izraelem

Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Ewangelia (J 5, 17-30) Syn Boży ożywia tych, których chce
6.30 1. + Wacławę w 20 r. i Mariana w 10 r. Sudników

2. + Alinę Brochocką – of. Bogumiła Ciołek
7.00 1. + Józefa, Józefę, Roberta oraz Jana Skupa – of. rodzina

2. + Zbigniewa, Aleksę, Wacława, Julię, zmarłych z rodz. Olędzkich 
i Michałowskich – of. rodzina

3. Dziękczynno-błagalna w intencji rodzin Pawlików i Bryłków – 
of. rodzina

4. + Mariana Strzałek w 30 dzień od śmierci – of. rodzina
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 13 r. urodzin Jakuba i 26 urodziny Da-
miana

II. Dziękczynno-błagalna w 3 r. urodzin Łucji o wstawiennictwo św. 
Józefa i opiekę Matki Bożej – of. rodzice

III. Dziękczynno-błagalna z okazji imienin Józefy o zdrowie i łaski 
dla rodziny

IV. O Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa z racji imienin 
taty – of. córka

V. Dziękczynno-błagalna w intencji Krzysztofa i Józefa Czapskiego 
w 25 r. urodzin

VI. + Józefa, Mariannę, zm. z rodz. Radzikowskich

VII. + Bogdana Nowaka z racji imienin – of. rodzina Litwiniaków
VIII. + Zmarłych z rodziny Pogonowskich i Złochów oraz zmarłą 

Jadwigę Oleszczuk – of. rodzina
IX. + Za duszę zmarłej Danieli Gregorczuk
X. W miesiąc po śmierci Henryki Gryczewskiej – ofiarują przyjacie-

le: Wiesława, Krystyna, Szczepan i Wiesława
XI. + Wiesława Łukowskiego w 3 r. śmierci – of. żona i dzieci
XII. + Roberta Wilczura z racji urodzin oraz Tadeusza Wilczura, zm. 

rodziców z obu stron rodziny – of. mama
XIII. + Krystynę Strzalińską w 5 r. – of. rodzina ze Strzały
XIV. + Zofię Zalewską – of. Chór Parafialny „Lilia”
2. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 
3. + Dariusza, Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Mirosławę, Witol-

da i zmarłych z rodzin Krupów i Kowalczyków – of. Danuta Kruk
4. + Adama Kłosa w 4 r. oraz zmarłych z rodz. Kłosów 

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

Czwartek 18 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Wj 32, 7-14) Mojżesz wstawia się za ludem
Psalm (Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4))

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą
Ewangelia (J 5, 31-47) 

Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście
6.30 1. + Anielę w 28 r., Jana w 38 r. Kuźmów – of. syn

2. + Joannę Wypych w 22 r., Lucjana, Stanisława, dziadków z obu 
stron rodziny oraz Reginę Krzemień – of. Krystyna Borkowska

7.00 1. + Józefa Grzebisza, zmarłych dziadków Agnieszkę i Józefa, Fran-
ciszka – of. rodzina

2. + Bogdana Nowaka z racji imienin o wieczny pokój i łaskę zba-
wienia – of. rodzina

3. + Józefa Pazdykę z okazji imienin – of. żona z dziećmi
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 

2. + Józefa Duka i racji imienin – of. żona Barbara Duk
3. + Krystynę, Józefa, Krzysztofa Borzat, Romana Pniewskiego  

i Roberta Pniewskiego – of. córka
4. + Zygmunta Bajek w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
Nowenna do św. Józefa
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00 
– okazja do spowiedzi 

Piątek 19 marca 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ  

MARYI PANNY – odpust parafialny – rekolekcje wielkopostne 
1. czytanie (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16) Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Psalm (Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a))
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie

2. czytanie (Rz 4, 13. 16-18. 22) Wbrew nadziei uwierzył nadziei
Ewangelia (Mt 1, 16. 18-21. 24a) Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

albo Ewangelia (Łk 2, 41-51a) Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni
6.30 1. + Józefa z racji imienin, Kazimierę i zmarłych z rodz. Drozdów  

i Domańskich – of. dzieci Halina i Ks. Henryk Drozd
2. + Józefa z racji imienin, Floriana, Stanisławę, Jerzego, Mariana, 

Marka i i dziadków z obu stron rodziny – of. córka
9.00 1. + Józefa – of. p. Karcz
11.00 1. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza, 

Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława i zmarłych z rodz. 
Toczyskich, Wojewódzkich, Czapskich, Czarnockich, Waszczu-
ków – of. Barbara Czapska

2. Dziękczynno-błagalna dla członków Żywego Różańca ze Strzały 
– of. Zofia Sasz

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
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Informacje o życiu parafii (14.03)

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec prowadzony przez Obroń-
ców Życia

16.00 1. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami
2. W podziękowaniu za 70 lat życia sióstr bliźniaczek Zofii Radzi-

kowskiej i Teresy Łukasiak z prośbą o błogosławieństwo na ko-
lejne lata życia dla jubilatek i ich rodzin – of. dzieci

17.15 Droga Krzyżowa 
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of, córka z mężem

2. + Józefa z racji imienin i syna Krzysztofa – of. żona
3. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w 80. urodziny Ireny Soło-

wińskiej o łaski i dary Ducha Świętego
Konferencja rekolekcyjna dla mężczyzn
20.00 1. + Sewerynę Kupę i Wacława, zmarłych z rodz. Kupów i Lechów 

– of. rodzina
Czuwanie ze świętym Józefem

Sobota 20 marca 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU  

– rekolekcje wielkopostne 
1. czytanie (Jr 11, 18-20) Jak baranek, którego prowadzą na zabicie

Psalm (Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12 (R.: por. 2a))
Panie, mój Boże, Tobie zaufałem

Ewangelia (J 7, 40-53) Spory około osoby Jezusa
6.30 1. Gregorianka : + Jerzego Raszuka

2. + Andrzeja Rucińskiego w 3 r. – of. córka
3. + Eugeniusza Kukawskiego w 59 r., Natalię, Mariannę, Zdzisła-

wę Olędzką oraz zmarłych z rodz. Kukawskich, Kaczyńskich, 
Koprowskich i Kamińskich – of. syn Bogusław Kukawski

9.00 1. + Józefę, Antoniego, ich córkę Ewę, zm. z rodz. Bieleckich  
– of. rodzina 

11.00 1. W intencji Józefa z racji imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia – of. żona Alina Oknińska

2. + Adama Wakułę w 17 r. – of. żona z rodziną
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
16.00 1. + Jana Remiszewskiego z racji urodzin – of. córka Marlena z rodziną
17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. + Ireneusza, Jolantę, Marka, Aleksandrę i Mikołaja 
Konferencja rekolekcyjna dla kobiet
20.00 1. + Józefa Księżak z racji imienin

Niedziela 21 marca 2021 r. 
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – rekolekcje wielkopostne 

1. czytanie (Jr 31, 31-34) Nowe przymierze
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R: por. 12a))

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
2. czytanie (Hbr 5, 7-9) Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Ewangelia (J 12, 20-33)
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Wiesława z racji urodzin – of. żona
8.30 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka 

2. + Stanisława Kirylczuka w 2 r. oraz Józefa – of. siostra
3. + Waldemara Pachnika w 16 r. – of. siostra

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Martyny w 35 r. urodzin z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. rodzice

2. Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty rok 2020, o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny Strzalińskich – of. rodzina Strzaliń-
skich ze Strzały

11.30 1. Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-
żej i Anioła Stróża dla Wiktora Bujalskiego z okazji 8 urodzin  
– of. rodzice Aleksandra i Tomasz Bujalscy

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Katarzyny w 29 r. urodzin  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze 
lata życia – of. rodzina

3. + Mariannę, Wacława, Jadwigę, Stanisława, zmarłych z rodz. 
Pawluków, Antoszczuków – of. wnuk Artur Pawluk

4. Dziękczynno-błagalna w intencji ks. Grzegorza Walczuka z proś-
bą o Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia – of. dzieci  
i rodzice zespołu ,,Światełko”

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec prowadzony przez Obroń-
ców Życia

16.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania, ich rodzin i animatorów

18.00 1. + Tadeusza Brodzika w 15 r., Sławka, rodziców z obu stron rodziny
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
20.00 Nieszpory niedzielne 

 Q DZIŚ 14 MARCA:
• Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w naszej 

parafii rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 13.00. 
• Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po zakończeniu Mszy Św. o godz. 18. 
• Nieszpory niedzielne o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE 
• Trwa 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 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). 

• W dniu naszego odpustu 19 marca planujemy rozpocząć NAWIEDZENIE 
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 przynosimy następ-
nego 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 Krąg biblijno-liturgiczny w środę 17 marca o godz. 19.00 w dol-
nym kościele.

 Q Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ w piątek 19 marca tylko o godz. 17.15. 
 Q W piątek (19.03) z racji Uroczystości św. Józefa nie obowiązuje wstrze-

mięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 Q 19 marca rozpoczyna się „TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA”. 

Wspólne modlitwy prowadzone w parafii przez Obrońców Życia w tym ty-
godniu będą 19 marca o godz. 15.00, 20 marca o godz. 17.15, 21 marca  
o godz. 15.00.

 Q Kandydatów do bierzmowania zapraszamy do udziału w czasie re-
kolekcji we Mszach Świętych z udziałem młodzieży. 

 Q 21 marca (w trzecią niedziele miesiąca) po Mszy Świętej o godz. 13.00 
spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci kl. 3 przygotowujących 
się do przyjęcia I Komunii Świętej.

 Q 24 marca (w środę) o godz. 18.00 będzie sprawowana MSZA ŚWIĘTA 
W INTENCJI CHORYCH. Po Mszy św. będzie adoracja Najświętszego Sakra-
mentu z modlitwą o łaskę uzdrowienia i uwolnienia. To nabożeństwo jest 
skierowane dla wszystkich (niezależnie od wieku), którzy pragną doświad-
czyć działania Pana Boga oraz umocnić swoją relację z Nim. W czasie tych 
modlitw potrzebna jest diakonia muzyczna. Osoby chętne do śpiewu i gry 
mogą zgłaszać się do ks. Mariusza. 

 Q Wierni, którzy mają pragnienie udziału w Rekolekcjach Oddania Ży-
cia Jezusowi przez Maryję w dniach 28.04-31.05 br. mogą się zgłaszać do 
zakrystii lub bezpośrednio do ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 

 Q Ogłoszenie Wspólnoty Różańca Nieustającego: 17 dnia każdego 
miesiąca mamy czuwanie i modlimy się całą dobę odmawiając Różaniec 
Święty Nieustający. Różaniec Nieustający nazywa się dlatego, że w naszej 
Ojczyźnie jest odmawiany dzień i noc każdego dnia. 

 Q WEŹ I CZYTAJ – książki religijne, modlitewniki do św. Józefa, różańce 
św. Józefa i inne dewocjonalia do nabycia w przedsionku kościoła. 

 Q Parafialny Zespół Caritas rozprowadza w przedsionku kościoła ba-
ranki, świece, kartki i inne artykuły wielkanocne. Uzyskany dochód przezna-
czony jest na pomoc najbardziej potrzebującym. W zakrystii są do pobrania 
„Torby miłosierdzia”. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji świątecznej. 
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TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA

Łamanie Chleba

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Halina Boguszewska + Jadwiga Potyra  

+ Czesława Zofia Zalewska

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 
25 marca 2021 r. (czwartek), Kościół przeżywa 
Dzień Świętości Życia. Każdego roku w naszym 
Sanktuarium ten dzień ma szczególny charakter. To 
już 24 lata jak parafianie włączają się w modlitwę 
o obronę życia dzieci poczętych, których życie jest 
zagrożone. Aby dobrze przygotować się do przystą-
pienia do tej modlitwy będziemy przeżywali „Tydzień 
Modlitw o Ochronę Życia”. Modlitwy rozpoczną się  
w liturgiczne wspomnienie Świętego Józefa –  
19 marca, a zakończą w Dzień Świętości Życia –  
25 marca. Codziennie będziemy odmawiać litanię do 
św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II 
i zaczerpniętą z Encykliki Evangelium Vite oraz słuchać 
krótkiego rozważania.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia będzie też okazją 
do pogłębienia świadomości jak wielką godność ma 
ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Na 
każdy dzień przewidziana jest konkretna intencja. Obejmiemy modlitwą 
wszystkie dzieci nienarodzone, ich mamy, rodziców otrzymujących trud-
ną diagnozę prenatalną. Będziemy modlić się za pielęgniarki, położne 
i lekarzy, za polityków i dziennikarzy oraz wszystkie osoby domagają-
ce się zabijania dzieci nienarodzonych. Wielką potrzebą jest aktualnie 
zwiększenie pomocy finansowej dla rodziców chorych dzieci oraz troska 
o rozwój hospicjów perinatalnych – także te konkretne sprawy chcemy 
objąć modlitwą.

Na zakończenie Tygodnia Modlitwy o Ochronę 
Życia – 25 marca, podczas Mszy Świętej będziemy 
mieli okazję przystąpienia do „Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego”. Osoby włączające się w tą mo-
dlitwę, będą przez 9 miesięcy, każdego dnia modlić 
się o uratowanie życia jednego dziecka oraz o spra-
wiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:
- jedna tajemnica różańca,
- dowolne postanowienie,
- codzienna, krótka modlitwa: Panie Jezu, za 

wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła 
Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po 
narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego 
dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje 
się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom 
miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy 

życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
Zachęcając do włączenia się w ten czyn miłosierdzia ofiarowany 

bezbronnemu dziecku, przypominamy słowa z Ewangelii św. Mate-
usza opisujące sąd ostateczny: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili  
(Mt 25, 40). Patronem naszych modlitw w tym roku jest św. Józef, będzie-
my prosić o Jego wstawiennictwo.

W imieniu Diakonii Życia – Krystyna Boruta

Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich pisał Codziennie trwali jed-
nomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek  
w radości i prostocie serca (Dz 2, 46). Tak pierwsi chrześcijanie przeżywali 
Msze Święte, zgodnie z poleceniem Pana Jezusa, który w trakcie ostatniej 
wieczerzy wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, 
mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją 
pamiątkę!(Łk 22, 19). My też gromadzimy się na Mszach Świętych. Każdy 
z nas na swój sposób przeżywa ten czas. Ile pozostało w nas radości i pro-
stoty serca, na ile trwamy we Wspólnocie? To są pytania, na które sami 
we własnym sumieniu powinniśmy odpowiedzieć. 

W Łamaniu Chleba uczestnicząc realnie w Ciele Chrystusa, stajemy się 
jednością z Nim i między naszymi braćmi i siostrami. Przełamany Chleb 
Eucharystyczny to Ciało Chrystusa, które przyjmujemy podczas Komunii 
Świętej i w komunii, czyli w jedności z Bogiem i drugim człowiekiem. 
Na ile wierzymy, że uczestniczymy w wyjątkowej uroczystości, podczas 
której przychodzi do nas sam Bóg, a na ile jest to tylko dla nas tradycja 
rodzinna? Od czasu dzieciństwa wzrastamy w wierze, uczymy się mo-
dlić, a po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej stajemy się chrześcijanami, 
który w pełni mogą uczestniczyć w Eucharystii. W okresie dzieciństwa 
nieustannie poznajemy nowe, nieznane nam obszary związane z pozna-
waniem Boga, uczymy się uczestnictwa w różnych praktykach religijnych 
i dlatego też postępuje nasz rozwój duchowy, choć tylko na poziomie 
adekwatnym dla wieku dziecka. Często jednak na tym etapie kończymy 
nasz rozwój duchowy i pozostaje mnóstwo sfer naszej wiary, których do-
świadczamy tylko powierzchownie, bez żadnego zgłębienia. 

Z Eucharystii możemy czerpać, w niej są nieprzebrane pokłady miłości 
i miłosierdzia. Celebracja mszalna uobecnia ofiarę Chrystusa, podkreśla 
przesłanie Jezusa z Wieczernika i jest wielkim dziękczynieniem Bogu Ojcu 
za to, że Syna Jednorodzonego nam dał na życie wieczne. W tym miejscu 
trzeba podkreślić, że bierna i milcząca postawa na Mszy Świętej nikomu 
nie przystoi! Człowiek prawdziwie wierzący, który dobrowolnie przyszedł 
na zgromadzenie liturgiczne wie, że łaska Boża rodzi się bez nas, ale za-
miera, jeśli zabraknie naszego udziału! Żeby dobrze przeżyć i świadomie 
uczestniczyć w liturgii, musimy pamiętać, że najważniejszym celebran-
sem jest sam Chrystus! To Jego obecność pod postacią chleba i wina jest 
istotą Mszy Świętej! To słów Chrystusa słuchamy, przed Nim klękamy  
i Jego testament z Wieczernika realizujemy. Pamiętając, że pierwszym 
celebransem jest Pan Jezus, trudno sobie wyobrazić, że uczestnicy nie 

wchodzą w dialog ze swoim Bogiem, nie odpowiadają na Jego wezwania, 
czy też nie wyznają wiary w Boga wraz ze swoimi współbraćmi. Milczenie 
w trakcie nabożeństwa zachowujemy tylko przez krótki czas przed aktem 
pokutnym, po homilii oraz indywidualnie po przyjęciu Komunii Świętej. 
Modlitwą w trakcie Mszy Świętej jest również śpiew. Od wieków śpiew 
towarzyszy liturgii mszalnej, ponieważ jest to bardzo uroczysta, harmo-
nijna i piękna modlitwa wspólnotowa. Należy pamiętać, że każdy powi-
nien śpiewać, a jako że należymy do wspólnoty, nie możemy wymawiać 
się brakiem talentu i przybierać postawę obserwatora. Każdy się modli 
jak umie, dlatego też nie wstydź się śpiewać Bogu, jeśli jest Ci trudno, 
tym bardziej jest to cenne w oczach Boga. 

Pozostał jeszcze jeden, ale jakże ważny element. Na spotkanie z Chry-
stusem należy przyjść kilka minut wcześniej. Oczekiwanie na rozpoczę-
cie liturgii to czas wyciszenia serca, odrzucenia codzienności, porzucenia 
rozproszeń i przygotowania ofiary duchowej. Każdy z uczestników też  
z reguły przychodzi na liturgię z intencją, którą chce przedstawić Bogu. 
Takie przygotowanie, cicha modlitwa i „odcięcie” się od życia toczącego 
się poza świątynią, daje nam możliwość wyjątkowego przeżycia Eucha-
rystii jako spotkania z Bogiem w szczególnie głębokiej relacji. 

Msza Święta kończy się błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Kiedyś ktoś mi powiedział, że błogosławieństwo powinniśmy 
przyjmować tak, jakby było to ostatnie nasze błogosławieństwo, które 
spocznie na nas na tej ziemi. A więc nie wychodźmy z kościoła przed bło-
gosławieństwem, skorzystajmy z tego wyjątkowego daru Bożego. Zanim 
wyjdziemy ze świątyni, podziękujmy jeszcze Panu Bogu za łaskę Mszy 
Świętej, za godne jej przeżycie i poprośmy o to, abyśmy wychodząc z pro-
gów kościoła, nieśli ludziom Chrystusa w słowie, modlitwie i jałmużnie. 
Każdy kto jest obdarowany łaską uczestnictwa w Mszy Świętej otrzymuje 
zdroje łask. Pan Jezus nie potrafi dawać mało, ale wylewa na nas łaski  
w obfitości. Nie zmarnujmy ani jednej łaski, ani jednej okazji do tego, by-
śmy własnym życiem i postawą świadczyli o tym, że jesteśmy świadkami 
Chrystusa. (G Ł-K)
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W „Echu Katolickim”

Formacja DROGA NOWEGO ŻYCIA 
Przygotowanie młodzieży do bierzmowania w rodzinie (marzec 2021)  
– każdy może skorzystać z tej katechezy 

Katecheza SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Papież Franciszek, adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” nr 3:
Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w ja-

kiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem 
Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie  
z Nim, na szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma powodów, dla któ-
rych ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, 
ponieważ «nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan». Pan 
nie zawiedzie tego, kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa. 
Przekona się wówczas, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami. Jest 
to sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: „Panie, pozwoliłem 
się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, bywe z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw 
mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona”. Jak dobrze 
powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: 
Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosier-
dzie. Ten, który zachęcił nas, byśmy przebaczali „siedemdziesiąt siedem razy” 
(Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. 
Za każdym razem bierze nas na nowo w swoje ramiona. Nikt nie może nas 
pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. 
On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która 
nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. Nie uciekajmy 
przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się za zwyciężonych, 
niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które 
pozwala nam iść naprzód.

Z księgi liturgicznej „Obrzędy sakramentu pokuty”:
FORMUŁA SPOWIEDZI

 Q PRZYJĘCIE PENITENTA
Gdy penitent przychodzi, aby wyznać grzechy, kapłan życzliwie go 

przyjmuje. Penitent wypowiada słowa pozdrowienia: Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen
Następnie penitent żegna się mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Amen.
Kapłan równocześnie kreśli znak krzyża nad penitentem nic nie mó-

wiąc. Następnie kapłan zachęca penitenta do ufności w miłosierdzie Boże 
następującymi słowami:

A. Niech Bóg będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu 
wyznał swoje grzechy.

B. albo: Bóg, który oświeca nasze serca, niech ci da prawdziwe pozna-
nie swoich grzechów i Jego miłosierdzia.

C. albo: Przystąp z ufnością do Boga, który nie chce śmierci grzesznika, 
lecz aby się nawrócił i żył. (Ez 33,11).

D. albo: Niech przyjmie cię Pan Jezus, który nie przyszedł wzywać do 
nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jemu zaufaj. (Łk 5,32).

E. albo: Łaska Ducha Świętego niech oświeci Twoje serce, abyś wyznał 
z ufnością swoje grzechy i poznał miłosierdzie Boże.

F. albo: Jeżeli zgrzeszyłeś, nie trać nadziei, mamy rzecznika wobec 
Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebła-
galną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy ca-
łego świata. (1 J 2, 1-2).

Penitent może odpowiedzieć: Amen.
Penitent, zwłaszcza gdy nie jest znany spowiednikowi, określa swój 

stan, czas ostatniej spowiedzi, trudności w prowadzeniu życia chrześci-
jańskiego oraz inne okoliczności, których poznanie jest potrzebne spo-
wiednikowi do wykonywania posługi.

 Q CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO (DOWOLNE)
Jeżeli przemawiają za tym okoliczności, kapłan może odczytać albo 

przytoczyć z pamięci urywek z Pisma św., który obwieszcza miłosierdzie 
Boże i wzywa penitenta do odnowy życia. Przy spowiedziach odbywa-
nych w konfesjonałach wskazane jest, aby penitent sam odczytał urywek 
Pisma św. w czasie przygotowania do spowiedzi.

Polecane teksty biblijne: Iz 53, 4-6; Ez 11, 19-20; Mt 6, 14-15; Mk 1, 
14-15; Łk 6, 31-38; Łk 15, 1-7; J 20, 19-23; Rz 5, 8-9; Ef 5, 1-2; Kol 1, 12-
14; Kol 3, 8-10.12-17; 1 J 1, 6-7.9.

 Q WYZNANIE GRZECHÓW
Tam, gdzie istnieje taki zwyczaj, przed wyznaniem grzechów penitent 

może odmówić spowiedź powszechną (np. „Spowiadam się”).
Następnie penitent wyznaje swoje grzechy.
Jeżeli zachodzi potrzeba, kapłan pomaga penitentowi w odbyciu zu-

pełnej spowiedzi, udziela stosownych rad, zachęca go do żalu za grzechy 
przypominając, że chrześcijanin przez sakrament pokuty odnawia się 
w tajemnicy paschalnej umierając i zmartwychwstając z Chrystusem. 
Następnie wyznacza mu czyn pokutny, który penitent przyjmuje, aby za-
dośćuczynić za popełnione grzechy i poprawić swoje życie. Kapłan niech 
stara się we wszystkim dostosować do poziomu penitenta, tak w sposo-
bie mówienia jak i w udzielaniu pouczeń.

 Q MODLITWA PENITENTA I ROZGRZESZENIE
Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu, który penitent 

może wyrazić w tych lub podobnych słowach:
A. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).
B. albo: Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie, już nie jestem godny nazywać 

się Twoim dzieckiem. Bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 15,18; 18,13).
C. albo: Boże mój żałuję, że Ciebie obraziłem swoimi grzechami. Moc-

no postanawiam więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu. Przez 
zasługi męki Jezusa Chrystusa zmiłuj się nade mną.

Kapłan wyciąga prawą rękę w kierunku penitenta i wypowiada słowa 
rozgrzeszenia: 

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez 
śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świę-
tego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia 
i pokoju przez posługę Kościoła. 

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + 
I DUCHA ŚWIĘTEGO.
Penitent odpowiada: Amen.

 Q UWIELBIENIE BOGA I ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU POJEDNANIA
Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo 

jest dobry.
Penitent kończy: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan odsyła penitenta mówiąc: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź  

w pokoju.
Zamiast dziękczynienia i formuły rozesłania penitenta kapłan może 

powiedzieć:
A. Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo Najświęt-

szej Maryi Panny i wszystkich Świętych, dobro, które spełniasz, i cierpie-
nie, które zniesiesz, niech będą zadośćuczynieniem za twoje grzechy, 
wyjednają ci wzrost łaski i nagrodę życia wiecznego.

B. albo: Pan ciebie uwolnił od grzechu, niech da ci udział w swoim 
królestwie. 

Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
C. albo: Szczęśliwy człowiek, któremu zostanie odpuszczona wina,  

a jego grzech zapomniany. Raduj się i wesel w Panu. Idź w pokoju.
D. albo: Idź w pokoju i głoś światu cudowne dzieła Boga, który cię 

zbawił.                                                                           Opracowanie: xIJ 

• Św. Józef a objawienia fatimskie. Czy opiekun Dzieciątka Jezus odegra 
szczególną rolę u kresu duchowej walki o Kościół i świat?

• Ciekawa debata wokół najnowszego raportu na temat kondycji Kościoła 
w Polce i jego przyszłości.

• „Nikogo nie zmusimy do wiary” – w specjalnym dziale dla kandydatów 
do bierzmowania i ich bliskich.

• W wielkopostnym cyklu – o jałmużnie, która zakrywa wiele grzechów.
• „Kto nie oczyszcza, nie leczy” – raz jeszcze o niezwykłej diecie św. Hil-

degardy.
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek powia-
domić o tym kapłana pracującego w parafii. 

l Marcin Mroczek, kawaler z parafii tutejszej i Joanna Paczuska, panna z parafii św. Jadwigi 
w Mokobodach – zapowiedź 1
l Radosław Andrzej Nowak, kawaler z Siedlec z parafii tutejszej i Kornelia Barbara Stawinoga, 

panna z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu – zapowiedź 2
l Rafał Kicka, kawaler z parafii tutejszej i Wiktoria Turska, panna z parafii św. Maksymiliana 

Marii Kolbego w Siedlcach – zapowiedź 2 

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

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

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

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

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

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 14)
Zwierciadło cierpliwości

NA IZBIE PRZYJĘĆ

Zwierciadło samo z siebie nic nie przed-
stawia, ale tylko odbija światło, które na nie 
pada, ukazuje obraz tego, co jest na przeciwko 
niego. W lustro patrzymy po to, żeby zobaczyć 
siebie. Na świętego Józefa patrzymy po to, by 
zobaczyć to, co powinniśmy w sobie dostrzec. 
Często tym, czego nam brakuje, jest cnota cier-
pliwości. Tak więc patrząc na świętego Józefa 
możemy zobaczyć cierpliwość Syna Bożego 
odzwierciedloną w jego codziennym życiu. Bo 
życie świętego Józefa, jako stróża i opiekuna, 
było życiem osoby czuwającej, życiem peł-
nym trosk. Ta cierpliwa troska świętego Józefa  
o sprawy Świętej Rodziny czyni go wzorem, na 
który możemy spoglądać, by odnaleźć cnotę 
cierpliwości, czyni go zwierciadłem, w którym 
widzimy również cierpienia Syna Bożego.

A cierpienia świętego Józefa były związa-
ne z poczuciem braku środków do wypełniania 
swojego życiowego zadania tak, jakby tego 
chciał. Bardzo łatwo jest troszczyć się o kogoś, 
gdy ma się do dyspozycji wielkie bogactwa. 

Jednak święty Józef ich nie posiadał. Pomimo 
swego szlachetnego pochodzenia, sięgającego 
Dawida i Salomona, był ubogi. Był ubogi nie 
tylko w wyniku okoliczności, ale też z wyboru. 
Właśnie to oderwanie od rzeczy doczesnych, 
to wyrzeczenie uczyniło go wiernym prawu 
Bożemu

Józef jest mężem cierpliwym. Jest tym, któ-
ry umiał czekać na wypełnienie Bożego słowa.  
W przeciwieństwie do nas, którzy chcielibyśmy 
widzieć działanie Boże w naszym życiu już, nie-
zwłocznie, od razu. Uczy nas, że Bóg przychodzi 
do nas ostatni, wtedy gdy wydaje się że wszyst-
ko jest skończone, gdy wydaje się, że nikt i nic 
nie jest w stanie nam pomóc. Tylko ten, kto po-
trafi cierpliwie czekać na Bożą łaskę doświadcza 
Bożego działania. 

Niech święty Józef będzie dla nas przewod-
nikiem, niech uczy nas, że tylko gorliwa modli-
twa, systematyczna praca nad sobą przynosi 
prawdziwe owoce tym, którzy są naprawdę 
cierpliwi. (AZ) cdn.

W „covidowych” czasach na szpitalnej Izbie Przyjęć 
czeka w kolejkach wielu pacjentów. W pewnym 
momencie przychodzi pielęgniarka i pyta ich:
– Gdzie jest ten pacjent z otwartą raną, co tutaj 
rano leżał?
– Poszedł do domu, bo mu się zrosła, jak czekał 
przez cały dzień.
UWAŻNY
W domu rodzinne spotkanie i duży harmider  
z powodu obecności wnuków. Babcia upomina 
dziadka:
 – Uważaj na to co jesz, żebyś się nie zakrztusił  
i protezy nie połamał.
 – Bardzo uważam na to co jem, szczególnie dla-
tego, żeby mi nie zjedli…
DOBRA KOBIETA
Młodzi mężowie rozmawiają o swoich żonach, 
snując przechwałki na temat jak one są mądre  
i dobre. Jeden z nich mówi:
 – Moja żona jest bardzo dobra. Potrafi mi wyba-
czyć nawet wtedy, gdy wydarzyło się coś złego 
nie z mojej winy!
W SIŁOWNI
Rozmawiają dwie koleżanki:
 – Wyobraź sobie, pół roku temu zapisałam się na 
siłownię, opłaciłam karnet i… żadnych efektów 
nie widzę. Jutro idę tam osobiście i sprawdzę co 
się dzieje?
 – A ile razy w ciągu tych sześciu miesięcy byłaś 
w siłowni?
 – No…, tylko raz, przy opłacaniu karnetu.
FILHARMONIA
Chłopak umówił się z dziewczyną, która zaprosiła 
go na koncert do warszawskiej filharmonii. Po-
nieważ przyjechał z prowincji, kluczył po mieście 
nie mogąc znaleźć tej świątyni sztuki. Przed jed-
nym ze skrzyżowań otworzył okno w samocho-
dzie i pyta zamyślonego przechodnia:
 – Przepraszam pana, jak mogę dostać się do fil-
harmonii?
 – Kolego, tak jak wszyscy. Trzeba ćwiczyć, ćwi-
czyć i jeszcze raz ćwiczyć...

V edycja Siedleckiej  
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

Szkoła Nowej Ewangelizacji naszej diecezji 
już po raz piąty organizuje siedlecką edycję 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W tym roku 
odbędzie się ona w piątek 26. marca br. Zain-
auguruje ją Eucharystia sprawowana o godz. 
20.00 w kościele pw. Błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich przy ul. Daszyńskiego  
w Siedlcach. Po Mszy św. nastąpi indywi-
dualne wyjście na trasę. Natomiast dla tych 
uczestników liturgii, którzy nie będą mogli  

z różnych powodów wyruszyć na trasę będzie 
możliwość przeżycia treści tegorocznych roz-
ważań EDK na miejscu w kościele o 21.00.

Szczegóły na www.sne.siedlce.pl
Organizatorzy mają nadzieję, że restrykcje 

sanitarne związane z trwającą epidemią nie 
uniemożliwią nam realizacji tego projektu. Nie-
mniej jednak proszą o obserwowanie najśwież-
szych informacji na profilu FB siedleckiej EDK  

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
Katecheza liturgiczna: Akt pokuty 

Nasze spotkanie z żywym Bogiem w liturgii 
Mszy Świętej domaga się od nas właściwej po-
stawy, uświadomienia sobie przed Kim stajemy 
i po co tu jesteśmy. Bóg w Jezusie Chrystusie 
przychodzi po to, aby nas zbawić. Powstaje jed-
nak pytanie, czy my wiemy jak to Boże zbawie-
nie przyjąć? Akt pokuty, zaprasza nas do wej-
ścia w najwłaściwszą postawę przed Bogiem  
– w postawę pokory. 

W jednym z Psalmów modlimy się słowami: 
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopale-
nia, choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją 

ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skru-
szonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz (Ps. 50). 
 Oto ofiara miła Bogu: pokorne i skruszone ser-
ce. Akt pokuty zaprasza nas do głębokiego wej-
ścia w postawę pokory, poprzez uświadomienie 
sobie naszej grzeszności i tego, że stajemy przed 
Bogiem nie z powodu naszych zasług, ale z Jego 
łaskawości, tak jak celnik z Ewangelii. Otwórz-
my zatem nasze serca z pokorą na Boże Słowo 
i na Bożą łaskę, abyśmy mogli doświadczyć tu  
i teraz Jego zbawczej mocy.                 

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 


