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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 

Chcemy ujrzeć Miłość
Rozważania do Ewangelii z V Niedzieli Wielkiego Postu (21 marca)
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.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 PRZYCIĄGNĘ WSZYSTKICH DO SIEBIE

(J 12, 20-33) 

„Chcemy ujrzeć Jezusa”. Być może ta prośba 
Greków skierowana do Filipa jest wyrazem tyl-
ko zwykłej ludzkiej ciekawości. Ale my możemy 
rozumieć ją głębiej, tzn. pomyśleć o naszych 
poszukiwaniach sensu życia, o naszej drodze 
do Boga. Co więcej, jako uczniowie Chrystusa 
od wielu osób słyszymy taką właśnie prośbę. 
Ludzie, którzy nie rozumieją sensu swego ist-
nienia, którzy nie mają nadziei, oczekują nasze-
go świadectwa. Chcą w naszym postępowaniu 
zobaczyć Chrystusa. Stanie się to możliwe 
wówczas, gdy pozwolimy, by Jezus mieszkał 
w nas i między nami. Miłość i jedność naszych 
wspólnot rodzinnych, parafialnych, formacyj-
nych będą najskuteczniejszym zaproszeniem 
do wiary – najlepszym sposobem ewangeli-
zowania, bo „gdzie miłość wzajemna i dobroć, 
tam znajdziesz Boga żywego”. 

Potrzebujemy, by Bóg, który jest Miłością, 
nauczył nas miłości. Sami z siebie jesteśmy 
mocno przywiązani do własnego życia, chce-
my nad nim panować. W wielu sytuacjach bar-
dziej zależy nam na życiu niż na relacji do Boga, 
który jest źródłem życia, bardziej kochamy dar 
niż jego Dawcę. Dużo i z łatwością mówimy  
o miłości, najczęściej tej rozumianej jako uczu-
cie do bliskich osób, a zapominamy, że miłość 
to dar z siebie, to bycie dla drugiego. Jezus za-
powiada, że już niedługo zobaczymy Jego wy-
wyższenie. Patrząc z wiarą na Ukrzyżowanego 
będziemy mogli wyznać: oto prawdziwy Bóg, 
który kocha bezinteresownie – oto prawdziwy 
człowiek, który cierpi jak my wszyscy. Chcesz 
zobaczyć Miłość, spójrz na krzyż. Ta Miłość po-
ciąga wszystkich do siebie. Nie ma prawdziwej 
miłości i jedności bez krzyża. 

Jezus dla nas przyjmuje los ziarna pszeni-
cy, które obumiera w ziemi, aby wydać obfity 
plon. W tę tajemnicę życiodajnego obumiera-
nia zostaliśmy wprowadzeni na chrzcie świę-
tym. Uczestniczymy w niej w Eucharystii, gdy 
przyjmujemy Chleb łamany za życie świata. 
Chrystus wybrał nas, abyśmy jako Jego słudzy 

•	 Jeśli	ziarno	pszenicy,	wpadłszy	w	ziemię,	nie	ob-
umrze,	zostanie	samo	jedno,	ale	jeśli	obumrze,	
przynosi	plon	obfity – Jezus tłumaczy obra-
zowo podstawowe prawa życia duchowego 
i sam pierwszy daje przykład wypełnienia 
tego prawa w najbardziej pełny sposób  
– swoją śmiercią daje życie ludzkości. Jak 
to rozumieć, że masz obumrzeć? Św. Paweł 
w Liście do Rzymian tłumaczy, że chodzi  
o śmierć dla grzechu: Tak	i	wy	rozumiejcie,	że	
umarliście	 dla	 grzechu,	 żyjecie	 zaś	 dla	 Boga	
w	Chrystusie	Jezusie.	Niechże	więc	grzech	nie	
króluje	 w	 waszym	 śmiertelnym	 ciele	 (Rz 6,  
11-12). Grzech jest pierwiastkiem zła, które 
nie ma prawa istnieć w Dziecku Bożym. Nie 
może być w nas zgody na jakiekolwiek przy-
wiązanie do zła, zniewolenie przez złe nawy-
ki, przyzwyczajenie do grzechu. Czasem serce 
jest tak zrośnięte z grzechem, że wydaje się 
niemożliwym rozerwanie tych kajdan. Czy 
jesteś wolny od takich kajdan grzechu – czy 
nie masz jakiegoś „oswojonego” zła w sobie?  
Czy świadomie i konsekwentnie walczysz ze 
swoimi skłonnościami do konkretnych grze-
chów? Co powinno obumrzeć?  [www.onjest.pl]

byli z Nim zawsze i wszędzie. Szczęśliwi jeste-
śmy, że poznaliśmy nasze powołanie i możemy 
je realizować. 

Chrystus nadaje sens naszym cierpieniom 
i umieraniu, bo sam przeszedł przez śmierć,  
i zaświadcza, że jest to jedyna droga do życia. 
On został przez nas odrzucony - zajął miejsce 
na krzyżu, które nam się należało. Umarł, bo 
chciał umrzeć. Przyszedł, by umrzeć za nas, 
abyśmy nauczyli się umierać nie z przymusu, 
ale z miłości, tracąc swoje życie dla innych.  
W jaki sposób śmierć rodzi życie? Ludzki umysł 
nie jest w stanie tego pojąć. To jest przedziw-
na tajemnica: ze śmierci tryska życie - to przed 
czym tak uciekam, jest dla mnie jedynym ra-
tunkiem. Mój krzyż staje się jedyną moją na-
dzieją, bo on ratuje mnie z największego za-
gubienia mego życia – pragnienia zbawienia 
o własnych siłach, bez relacji ze Zbawicielem. 
Mój krzyż jest drogą do chwały, do pełni życia, 
do prawdziwej miłości. 

Tylko	 miłość	 nie	 umiera.	 Jedyną	 drogą	 do	
zapewnienia	sobie	pełni	życia	jest	miłość.	Bo	mi-
łość	ostatecznie	to	zwrot	naszej	osoby	do	Boga,	
to	znaczy	oddanie	siebie	Bogu,	a	takie	oddanie	
nie	może	pozostać	bez	odpowiedzi.	[…]	Jeżeli	
Mu	oddamy	siebie,	to	Bóg	nam	przywróci	życie	
w	formie	wspanialszej,	doskonalszej,	da	nam	ży-
cie,	które	nie	zna	śmierci,	życie	pełne,	w	porządku	
zmartwychwstania (Sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki). xIJ 

Św. Jan Fisher, biskup i męczennik: 
Uczestnikami	 tej	 świętej	 i	 wiecznej	 ofiary	 są	
wszyscy,	którzy	podjęli	prawdziwą	skruchę	i	po-
kutę	za	grzechy,	postanawiając	mocno	i	świado-
mie	nie	wracać	już	do	poprzednich	występków,	
lecz	trwać	niewzruszenie	w	gorliwym	dążeniu	do	
cnót,	jakie	w	sobie	zapoczątkowali.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, 
udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali 
miłość Twojego Syna, który oddał własne życie 
za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.
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RÓŻANIEC ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Różaniec świętego Józefa składa się z 60 paciorków na pamiątkę 60 

lat, które święty Józef – według pobożnej tradycji – przeżył na ziemi. Ró-
żaniec składa się z 15 tajemnic, a każda tajemnica z 4 paciorków: jednego 
białego większego i trzech niebieskich mniejszych. Biały paciorek przypo-
mina nam czystość świętego Józefa, a trzy niebieskie – Jego nieustanne 
rozmyślanie o rzeczach niebieskich.

SPOSÓB ODMAWIANIA RÓŻAŃCA
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Modlitwa „Ofiarowanie różańca” 
(odmawia się trzy razy na pierwszych trzech paciorkach)
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
Wam oddaję moje serce i moją duszę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
Rozważanie	tajemnicy
Na białym paciorku Ojcze nasz... 
Na 3 niebieskich paciorkach
Bądź pozdrowiony, święty Józefie,
napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą, 
błogosławiony jesteś między sługami Bożymi
i błogosławiony mniemany Syn Twój, Jezus.
Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Na białym paciorku Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
Na zakończenie różańca:

Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze 
Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w po-
trzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 
wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Pa-
tronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Jezusem Synem Bożym nas pojed-
naj, Jemu nas polecaj, Jemu nas oddawaj. Amen.
TAJEMNICE W RÓŻAŃCU ŚW. JÓZEFA
Część radosna
I. Zaślubiny Józefa z Maryją
II. Zdziwienie Józefa brzemiennym stanem Maryi
III. Powołanie Józefa na Opiekuna Zbawiciela
IV. Poszukiwanie noclegu w Betlejem
V. Radość z narodzenia Jezusa
Część bolesna
VI. Obrzezanie Pana Jezusa
VII. Nadanie imienia Jezusowi
VIII. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
IX. Ucieczka do Egiptu
X. Odnalezienie Jezusa w świątyni
Część chwalebna
XI. Św. Józef – Opiekun i Wychowawca Jezusa
XII. Św. Józef patronem ludzkiej pracy
XIII. Św. Józef wzorem życia wewnętrznego
XIV. Św. Józef Opiekunem rodzin
XV. Św. Józef Opiekunem Kościoła

Różaniec św. Józefa w naszym sanktuarium odmawiamy w każdą 
środę o godz. 17.00. Można zgłaszać się w zakrystii do prowadzenia tej 
modlitwy.

W „Echu Katolickim”
• Czy założyciel ruchu oazowego sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki okaże 

się męczennikiem otrutym przez tajne służby PRL?
• Modlitwa serca to ratunek dla tych, którzy mają problem z wewnętrznym 

wyciszeniem i skupieniem myśli na modlitwie. 
• Z pobożnym rozważaniem 24 godzin Męki Pańskiej Pan Jezus związał 

wiele obietnic. Na czym polega to nabożeństwo?
• Jak każdy z nas może włączyć się w obronę życia i dlaczego to takie ważne?
• Kim są świeccy dominikanie? Z czym wiąże się przynależność do trze-
ciego zakonu?

PEREGRYNACJA FIGURY 
ŚW. JÓZEFA

19 marca w Uroczystość św. Józefa, Oblu-
bieńca NMP, w czasie sumy odpustowej o godz. 
18.00, została poświęcona figura św. Józefa i tym 
samym rozpoczyna się jej peregrynacja w rodzi-
nach naszej parafii. Rekolekcje wielkopostne po-
święcone św. Józefowi są dla nas wezwaniem, by 
więcej modlić się przez wstawiennictwo św. Jó-
zefa i naśladować cnoty naszego Patrona. Figurka 
św. Józefa będzie pielgrzymować do wszystkich 
rodzin naszej parafii, które będą chciały ją przyjąć 
pod swój dach na 24 godziny, aby przy wspólnej 
modlitwie prosić o potrzebne łaski, zwłaszcza dla 
swej rodziny. Rodziny i osoby, które chcą przyjąć 
figurkę, zapisują się w kalendarzu w zakrystii. Fi-
gurka przekazywana jest każdorazowo w kościele 
po Mszy Świętej o godz. 18.00 pod datą przypisa-
ną rodzinie. Tak więc figurkę odbieramy z kościoła 
i z powrotem zawozimy do kościoła.

Rodzina, która przyjmuje św. Józefa uczestni-
czy we Mszy Świętej.

Na progu Wielkiego Tygodnia, w Niedzielę Palmową zwaną również Nie-
dzielą Męki Pańskiej, Wspólnota Jednego Ducha zaprasza do uczestnic-
twa w Wieczorze Chwały. To dla nas wyjątkowy czas łaski i miłosierdzia. 
Niech Dobry Bóg uzdalnia nasze serca w tej wyjątkowej formule modli-
twy, byśmy godnie i owocnie przeżyli czas męki i zmartwychwstania Pań-
skiego. Uwielbiajmy Boga, bo odkupił nas Swoją Przenajświętszą Krwią 
i dał nam życie wieczne!

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.	

l Marcin Mroczek, kawaler z parafii tutejszej i Joanna Paczuska, pan-
na z parafii św. Jadwigi w Mokobodach – zapowiedź 2

l Konrad Wiśniewski, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedl-
cach i Magdalena Aleksandra Borkowska, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 1

Wieczny	odpoczynek	racz	Im	dać,	Panie...

Odeszli do Pana
+ Jolanta Wiśniewska + Ryszard Warduliński

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Chrobrego 12 – 150 zł
l z ul. Jagiełły – 100 zł 
l z ul. Mireckiego – 300 zł
l z ul. Nowy Świat 3 – 100 zł 
l z ul. Sokołowskiej 70 – 100 zł

Na kwiaty do Grobu Pańskiego:
l KŻR nr 2 Purzec – 60 zł 
l KŻR nr 3 – 80 zł 
l KŻR nr 16 – 60 zł 
l KŻR nr 17 – 100 zł 

Dziękujemy	osobom,	które	składają	ofia-
ry	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	otwierany		
na	pół	godziny	przed	każdą	Mszą	Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 22 marca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1.	czytanie	(Dn	13,	1-9.	15-17.	19-30.	33-62)

Oto	umieram,	chociaż	nie	uczyniłam	nic	z	tego,	o	co	mnie	obwiniają
Psalm	(Ps	23	(22),	1b-3a.	3b-4.	5.	6	(R.:	por.	4ab))

Nic	mnie	nie	trwoży,	bo	Ty	jesteś	ze	mną
Ewangelia	(J	8,	1-11)	Chrystus	ocala	cudzołożnicę

6.30 1. + Franciszek w 31 r., Janinę, Krzysztofa, Kazimierza i zm. z rodz. 
Jereminiaków, Wójciuków i Krzyckich – of.	Elżbieta	Jereminiak

2. + Marka w 2 r., Adelę i Kazimierza Dominiaków, Franciszka Mi-
kołajczuka i zmarłych z obu stron rodziny – of.	p.	Mikołajczuk

7.00 1. + Andrzeja Rucińskiego w 3 r. oraz Mariannę – of.	rodzina
2. + Stanisława Łaziuka w 32 r. i rodziców z obu stron rodziny – 

of.	Helena	Łaziuk
3. + Henryka Rymuzę, Jadwigę i Zygmunta Janiaka – of.	rodzina
4. Dziękczynno-błagalna w intencji Ani i Michała

17.15 Różaniec	prowadzony	przez	Obrońców	Życia
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of.	córka	z	mężem

2. + Zbigniewa w 3 r., Annę w 2 r., Marię, Kazimierza z rodz. 
Wiszniewskich – of.	żona

3. + Józefa Czerskiego w 2 r., Janinę, Romana, Aleksandra Ja-
strzębskich

Wtorek 23 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1.	czytanie	(Lb	21,	4-9)	Wąż	miedziany	znakiem	ocalenia
Psalm	(Ps	102	(101),	2-3a	i	3cd.	16-17.	18-19.	20-21	(R.:	por.	2))

Wysłuchaj,	Panie,	mojego	wołania
Ewangelia	(J	8,	21-30)

Gdy	wywyższycie	Syna	Człowieczego,	poznacie,	że	Ja	Jestem
6.30 1. + Alinę Nestorowicz – of.	rodzina

2. + Alinę Brochocką – of.	Zarząd	Powiatowy	Prawa	i	Sprawiedli-
wości	w	Siedlcach

7.00 1. + Za zmarłych rodziców i teściów oraz Zygmunta i Jana  
–	of.	Andraszek	Alina

2. + Henryka w 17 r., Grażynę, Ryszarda Tomaszewskich i zmar-
łych z rodz. Łastowickich – of.	córka

3. + Eugeniusza w 1 r. i Mirosława
17.15 Różaniec	prowadzony	przez	Obrońców	Życia
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of.	córka	z	mężem

2. + Stanisławę w 12 r., Eugeniusza i Antoniego Kupińskich – of.	wnuczka
3. + Józefa, Janinę i Norberta Troć – of.	rodzina
4. Poza parafią: + Wiktorię Danilewicz w 8 r.

Nowenna	Miesięcy	do	bł.	Męczenników	z	Pratulina,	spotkanie	Strażników	
Kosćioła

19.00 Krąg	biblijno-liturgiczny	i	Nieszpory	[godz.	20.30]	(dolny	kościół)
Środa 24 marca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1.	czytanie	(Dn	3,	14-20.	91-92.	95)	Ocalenie	trzech	młodzieńców

Psalm	(Dn	3,	52.	53-54.	55-56	(R.:	por.	52b))
Chwalebny	jesteś,	wiekuisty	Boże

Ewangelia	(J	8,	31-42)	Prawdziwe	wyzwolenie	przez	Chrystusa
6.30 1. + Edwarda Piwowara – of.	rodzina	Grabowskich

2. + Alinę Brochocką – of.	koleżanki	i	koledzy	z	pracy
7.00 1. + Alinę Brochocką – of.	Zarząd	i	pracownicy	PKP	Intercity

2. + Krystynę w 3 r.
3. + Gabrielę Ilczuk z racji imienin – of.	rodzeństwo

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

I. Dziękczynna za otrzymane łaski dla rodziny za przyczyną  
św. Józefa – of.	Zdzisława	Szczepanik 

II. Dziękczynno-błagalna w intencji mamy Bożeny – of.	dzieci
III. Dziękczynno-błagalna w intencji Jakuba w 13 r. urodzin  

i w intencji Damiana w 26 r. urodzin
IV. O łaskę zdrowia dla Marcela i potrzebne łaski przez wstawien-

nictwo św. Józefa
V. Przez wstawiennictwo św. Józefa o nawrócenie Wiktorii i Ad-

riana i wypełnienie woli Bożej w ich życiu

VI. + Mariannę Myszkiewicz w 1 r. z racji imienin –	of.	rodzina
VII. + Józefa i Wandę Myszkiewiczów
VIII. + Za duszę zmarłej Heleny Szymańskiej
IX. + Kazimierę i Romana – of.	rodzina
X. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zmarłych rodziców  

z obu stron rodziny – of.	mama
XI. + Czesławę Zalewską – of.	koleżanki	z	Sokołowa	Podlaskiego
XII. + Wacławę w 20 r. i Mariana w 10 r.
XIII. + Jadwigę Potyrę – of.	Lucja
XIV. + Jolantę Wiśniewską w 7 dzień od śmierci – of.	rodzina
XV. Dziękczynna za dar życia ks. Franciszka Blachnickiego z proś-

bą o beatyfikację
XVI. W intencji wszystkich uczestników Mszy św. z modlitwą  

o uzdrowienie i uwolnienie
2. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of.	córka	z	mężem
3.+ Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską – of.	rodzina
4. + Mariana, Adama, Waldemara, Jarosława –	of.	Hanna	Żurek

Modlitwy	o	uzdrowienie	i	uwolnienie
19.00 Spotkanie	o	Słudze	Bożym	ks.	Franciszku	Blachnickim		

w	100.	rocznicę	urodzin	(dolny	kościół)
Czwartek 25 marca 2021 r.

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
1.	czytanie	(Iz	7,	10-14)	Panna	pocznie	i	porodzi	Syna

Psalm	(Ps	40,	7-8a.	8b-10.	11)	Przychodzę,	Boże,	pełnić	Twoją	wolę
2.	czytanie	(Hbr	10,	4-10)	Chrystus	przychodzi	pełnić	wolę	Ojca

Ewangelia	(Łk	1,	26-38)	Bądź	pozdrowiona,	pełna	łaski,	Pan	z	Tobą
6.30 1. + Edwarda Piwowara – of.	rodzina	Głódź

2. + Za zmarłych z rodziny Kobylińskich, męża Antoniego i zmar-
łych z rodz. Kalickich – of.	Kalina	Kalicka

3. + Alinę Brochocką – of.	absolwenci	szkoły	a	obecnie	Pracownicy	
PKP	Intercity

4. Dziękczynna z okazji 1 r. urodzin Klementynki i 12 r. urodzin 
Konstancji z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dla nich i ich rodziców Joanny i Tomasza oraz 
Agnieszki – of.	babcia

10.00 1. Dziękczynna z racji imienin i 92 rocznicy urodzin Marii Ciok  
z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 
i św. Józefa – of.	córka

17.15 Różaniec	prowadzony	przez	Obrońców	Życia
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka –	of.	córka	z	mężem

2. W intencji Jakuba w 11 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of.	rodzice

3. O ochronę ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci 
i o moc Ducha Świętego dla Obrońców Życia – of.	Krystyna		
i	Szczepan	Borutowie

4. Poza parafią: + Mariannę Araźną w 8 r., Kazimierza i ich synów 
– of.	Barbara	Araźna	z	dziećmi

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

Piątek 26 marca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1.	czytanie	(Jr	20,	10-13)	Pan	czuwa	nad	sprawiedliwym
Psalm	(Ps	18	(17),	2-3a.	3b-4.	5-6.	7	(R.:	por.	7))

Pana	wzywałem	i	On	mnie	wysłuchał
Ewangelia	(J	10,	31-42)	Jezus	oskarżony	o	bluźnierstwo

6.30 1. + Tadeusza Banasiuka – of.	koleżanki	i	koledzy	córki	Ewy	Kruk	
Polimex	-	Mostostal

2. + Alinę Brochocką – of.	koleżanki	Konrada 
7.00 1. + Alinę Nestorowicz – of.	Stanisław	Przygodzki	z	rodziną

2. + Mariana w 5 r., Filipinę, Sewerynę, Władysława i Stefanię 
– of.	córka	Teresa

3. + Zononę w 36 r. śmierci – of.	Dorota	Obrępalska
4. + Dariusza Szmitkowskiego w 30 dzień od śmierci –	of.	uczest-

nicy	pogrzebu
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Informacje o życiu parafii (21.03)14.00 Adoracja	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie
15.00 1. W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
16.30 Droga	Krzyżowa	dla	dzieci	
17.15 Droga	Krzyżowa	prowadzona	przez	Obrońców	Życia
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of.	córka	z	mężem

2. + Marka Danielaka w 7 r. 
3. + Janinę Kliczek w 3 r. i zmarłych z rodz. Szeszko i rodz. Kliczek 

– of.	córki,	syn	i	mąż
19.00 Młodzieżowa	Droga	Krzyżowa
20.00 Małżeńska	Droga	Krzyżowa

Sobota 27 marca 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU 
parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molli

1.	czytanie	(Ez	37,	21-28)	Bóg	gromadzi	rozproszonych
Psalm	(Jr	31,	10.	11-12b.	13	(R.:	por.	10d))

Pan	nas	obroni,	tak	jak	pasterz	owce
Ewangelia	(J	11,	45-57)	Jezus	umrze,	aby	zgromadzić	rozproszone	dzieci	Boże
6.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Lidii z okazji imienin –	of.	siostra

2. + Mariannę w 4 r., Lucjana w 16 r. oraz zmarłych z rodz. Ja-
strzębskich – of.	córka

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of.	córka	z	mężem
2. + Marię, jej rodziców i teściów – of.	p.	Koszyńscy
3. + Irenę Gurba w 4 r. – of.	córka
4. + Jacka Rozbickiego – of.	rodzina	Karczmarskich

17.15 Różaniec	prowadzony	przez	Czcicieli	św.	Joanny	Beretta	Molla	
18.00 1. + Antoniego Skwarę w 30 r., zmarłych rodziców i teściów –	of.	rodzina

2. + Tadeusza w 28 r., Genowefę, Edwarda i teściów – of.	żona
3. W intencji czcicieli św. Joanny Beretty Molla

Błogosławieństwo	matek	oczekujących	narodzin	dziecka
Niedziela 28 marca 2021 r. 

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
1.	czytanie	(Iz	50,	4-7)	Nie	zasłoniłem	mojej	twarzy	
przed	zniewagami	i	wiem,	że	nie	doznam	wstydu

Psalm	(Ps	22	(21),	8-9.	17-18a.	19-20.	23-24	(R.:	2a))
Boże	mój,	Boże,	czemuś	mnie	opuścił?

2.	czytanie	(Flp	2,	6-11)	Chrystus	uniżył	samego	siebie,	dlatego	Bóg	Go	wywyższył
Ewangelia	(Mk	14,	1	–	15,	47)	Męka	naszego	Pana	Jezusa	Chrystusa

6.40 Godzinki	o	Niepokalanym	Poczęciu	NMP
7.00 1. + Tadeusza w 7 r., Helenę i Jana oraz zmarłych z rodz. Chmie-

laków i Kowalczyków
8.30 1. Gregorianka: + Jerzego Raszuka – of.	córka	z	mężem

2. + Helenę w 19 r., Stanisława i zmarłych z rodz. Borkowskich  
i Izdebskich – of.	syn

3. + Marka w rocznicę śmierci –	of.	p.	Wójcik
10.00 1. + Zygmunta Zbiecia w 24 r., Ignacego, Mariannę i zm. z rodz. 

Śmiecińskich Janinę, Pawła, Mariannę z rodzin Zbieciów  
–	of.	Halina	Zbieć

2. + Leokadię, Jana, Zofię, Jana. Karola, Annę, Wacława, Zofię  
i Jadwigę – of.	dzieci

3. + Za duszę zmarłej Wandy Kołodziej – of.	koleżanki	i	koledzy		
z	pracy	syna	z	firmy	ARIMR

11.30 1. Dziękczynna z okazji 40 r. urodzin Iwony z prośbą o zdrowie, 
Boże łaski i opiekę św. Józefa dla niej i jej rodziny –	of.	mama

2. Dziękczynno-błagalna w 18 urodziny Wiktorii
13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Modlitwa	z	kandydatami	do	bierzmowania	i	ich	rodzicami	
16.30 1. + Eugeniusza Przytułę w 15 r., Władysławę i Czesławę Prota-

siuk – of.	Irena	Przytuła
18.00 1. + Irenę w rocznicę śmierci i Eugeniusza Świniarskich
Gorzkie	Żale	z	kazaniem	pasyjnym
19.30 Wieczór	Chwały
20.00 Nieszpory	niedzielne	(dolny	kościół)

 Q DZIŚ 21 MARCA:
• Kończymy parafialne rekolekcje wielkopostne. Ofiary składane na tace są 

przeznczone do dyspozycji ks. Rekolekcjonisty. 
• Po Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci 

kl. 3 przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej.
• Koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec w intencji obrony życia o godz. 

15.00. 
• Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po zakończeniu Mszy Św. o godz. 18.00. 
• Nieszpory niedzielne o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY wyjątkowo we wtorek 23 marca  
o godz. 19.00 w dolnym kościele.

 Q We wtorek 23 marca po Mszy Świętej o godz. 18.00 będą modlitwy 
„Nowenny miesięcy do BŁ. MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA”, a następnie 
spotkanie „Strażników Kościoła”. 

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE 
• 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 zakry-
stii w Księdze Intencji Nowennowych;
 Q ADORACJA JEZUSA W CISZY w czwartek po Mszy Świętej wieczorowej 

do godz. 21.00. 
 Q Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ w piątek 26 marca:

- o godz. 16.30 z udziałem dzieci
- o godz. 17.15 dla wszystkich
- o godz. 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży
- o godz. 20.00 – Droga Krzyżowa dla małżonków prowadzona przez  
ks. dr Jacka Seredę 

 Q Trwa TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA. Wspólne modlitwy pro-
wadzone w parafii przez Obrońców Życia w tym tygodniu w poniedziałek, 
wtorek, czwartek o godz. 17.15 (różaniec), we środę o godz. 17.00 (różaniec 
św. Józefa), w piątek o godz. 17.15 (Droga Krzyżowa). 

 Q W czwartek 25 marca będziemy przeżywali UROCZYSTOŚĆ ZWIASTO-
WANIA PAŃSKIEGO. W tym dniu Msze Święte o godz. 6.30, 10.00 i 18.00. 
W czasie Eucharystii o godz. 18.00 odbędzie się obrzęd podjęcia DUCHO-
WEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. Na Mszę Świętą o godz. 18.00 zapra-
szamy również osoby, które oddały swe życie Jezusowi przez Maryję i tych, 
którzy mają zamiar uczestniczyć w rekolekcjach zawierzenia. 

 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 W tym miesiącu PARAFIALNE WSPOMNIENIE ŚW. JOANNY BERETTA 
MOLLA będziemy wyjątkowo przeżywali w sobotę 27 marca: 17.15 – róża-
niec prowadzony przez czcicieli i odczytanie intencji; 18.00 – Eucharystia,  
a po niej błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. 

 Q W środę 24 marca 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. 

 Q PRZEDŚWIĄTECZNY WYJAZD DO CHORYCH odbędzie się w sobotę 27 
marca od godz. 9.00. Chorych, którzy pragną przyjąć sakramenty święte, 
zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

 Q W środę 24 marca wypada 100 ROCZNICA URODZIN SŁUGI BOŻEGO 
KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO, Założyciela Ruchu Światło-Życie.  
Z tej okazji wszystkich oazowiczów i osoby, którym bliski jest ks. Franciszek, 
zapraszamy na Eucharystię o godz. 18.00 i na spotkanie w dolnym kościele 
po zakończeniu liturgii. 

 Q Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy:
- na Drogę Krzyżową w piątek 26.03 na godz. 19.00 
- do udziału wraz z rodzicami w Niedzielę Palmową w spotkaniu modlitew-
nym (adoracja NS) w kościele o godz. 15.30 i w Eucharystii o godz. 16.30. 

 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 kościo-
ła baranki, świece, kartki i inne artykuły wielkanocne. Uzyskany dochód 
przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym. W zakrystii są do 
pobrania „Torby miłosierdzia”. 

 Q W Niedzielę Palmową przed kościołem młodzież z Oazy będzie roz-
prowadzała PALMY. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji zostaną 
przeznaczone na wsparcie ubogich rodzin w parafii i jako dofinansowa-
nie wyjazdu młodych na rekolekcje oazowe. Poświęcenie palm na każdej 
Mszy Świętej.

 Q Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do puszki znaj-
dującej się przy krzyżu.
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Sakramenty mają moc uzdrawiania (cz. II)
 Q Wróćmy jeszcze do wspólnot, którymi 

się ksiądz zajmuje. Wymienione do tej 
pory: służba liturgiczna, przygotowanie 
do Komunii Świętej i Mali Rycerze Jezusa 
Miłosiernego to nie wszystkie? 

 – Kolejna wspólnota, której jestem opieku-
nem to Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym. 
Jesteśmy po to, żeby pomagać tym, którzy już 
sami nie mogą sobie pomóc, tym, którzy są po 
tamtej stronie. Ich życie się zmieniło, ale się 
nie skończyło. Lubię tę wspólnotę. Jest mi bli-
ska, bo od zawsze dużo modlę się za zmarłych 
cierpiących w czyśćcu. Moja relacja z Panem 
Bogiem bardzo koncentruje się na życiu wiecz-
nym, ponieważ wszystko, co robimy ku temu 
zmierza. Wiem, że są w czyśćcu dusze, które 
cierpią i potrzebują naszej pomocy. Same już 
nic nie mogą zrobić. To przekonanie sprawia, 
że z taką gorliwością modlę się za nie razem  
z wspólnotą. Spotkanie formacyjne odbywa 
się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
po Mszy Świętej wieczorowej, która jest ofiaro-
wana przez Apostolat za zmarłych cierpiących  
w czyśćcu. Dodatkowo w drugi piątek miesiąca  
o godz. 15 spotykamy się w kościele na modli-
twie za zmarłych, odmawiamy koronkę, litanię, 
czyli jest część formacyjna i część modlitewna.

 Q  Ma ksiądz bardzo dużo wspólnot pod 
opieką. Jak to wygląda od strony organi-
zacyjnej?

 – Wszystko staram się zapisywać, czasami 
wspieram się członkami wspólnot i proszę ich 
o SMS-y przypominające. Jest tych wspólnot 
sporo, niezależnie od tego mam jeszcze obo-
wiązki związane z nauczaniem religii w szkole 
podstawowej nr 9 w Siedlcach. Opiekuję się tak-
że jednym kręgiem Domowego Kościoła. Takich 
kręgów mamy w naszej parafii dużo. Wszystkie 
wspólnoty, o których mówiłem są grupami 
otwartymi – można do nich dołączyć. Zapra-
szam parafian do tego, by przyłączyli się do ja-
kiejś formacji. Szczególnie chciałbym zachęcić 
młodych do służby liturgicznej. Potrzebujemy 
ministrantów. Cały czas jest ich niewystarcza-
jąca liczba. To jest bardzo dobra formacja dla 
młodzieży, bo na każdym etapie życia rozbu-
dzanie wiary jest potrzebne. Obecnie, kiedy 
mamy naukę zdalną, katechizacja ogranicza 
się do przekazania wiedzy, suchych informa-
cji, a nie na tym polega jej istota. Ci, którzy są  
w służbie liturgicznej mają możliwość pozna-
wania Eucharystii z innej strony, zobaczenia 
tego, co tak naprawdę dokonuje się w trakcie 
Mszy Świętej. Oczywiście taki młody człowiek 
musi chcieć zostać ministrantem, bo jeśli jego 
obecność przy ołtarzu wynika z przymusu rodzi-
ców, babci czy katechety, to nie będzie z tego 
efektu. To musi być pragnienie danej osoby. Tu 
potrzeba systematyczności i gorliwości, bo mi-
nistrantem nie jest się od święta. 

 Q Opieka nad służbą liturgiczną pokazuje, 
że ksiądz ma dobry kontakt z młodzieżą. 
Czy tak było od początku drogi kapłańskiej? 

 – Będąc już na pierwszej parafii w Hor-
bowie za Białą Podlaską otrzymałem zadanie 
rozruszania, rozmodlenia młodzieży. Udało się 
tam zrobić dużo dobrego. Później otrzymałem 
parafię dziekańską w Radzyniu Podlaskim. Tam 

Ks. Mariusz Baran
fot. Piotr Księżopolski

zostałem rejonowym duszpasterzem młodzieży. 
Kiedy w 2013 r. papież ogłosił, że Światowe Dni 
Młodzieży odbędą się w Polsce, ksiądz biskup 
powierzył mi zadanie, by przygotować na tere-
nie dwóch powiatów młodzież do tego wydarze-
nia. Trochę się przestraszyłem, bo do wszystkich 
zadań podchodzę bardzo poważnie i chcę, żeby 
były wykonane dobrze. To był ogrom pracy. Trzy 
lata przygotowań pod względem modlitewnym, 
formacyjnym, organizacyjnym, ale też pod kątem 
bezpieczeństwa. Dochodziło wtedy do wielu za-
machów terrorystycznych. My w takim klimacie 
przygotowywaliśmy te dni. Czuliśmy ogromną 
odpowiedzialność za naszą młodzież i za tych, 
którzy przyjechali wtedy do Radzynia z całego 
świata. Miałem ogromne wsparcie ze strony 
duchowieństwa, ale też młodych, wspaniałych, 
otwartych na wyzwania ludzi. To było niesamo-
wite doświadczenie, które wiele mnie nauczyło. 
Dużo dobra się wtedy wydarzyło. Są to wspaniałe 
wspomnienia pod względem duchowym, ale też 
pod względem podróżniczym. 

 Q Podróżowanie to księdza wielka pasja...
 – Tak. Zwiedzanie to moja pasja. Kocham 

przyrodę, kocham świat. Dzięki temu, że przy-
jechała do Radzynia młodzież z różnych krajów, 
mogliśmy udać się na tzw. rewizyty. Udało 
mi się wtedy pojechać do Portugalii, Australii  
i Nowej Zelandii. To była fantastyczna podróż, 
szczególnie pod względem przyrodniczym. Do 
tej pory bardzo dużo zwiedziłem, także dzięki 
pracy z młodzieżą. Byłem w wielu krajach eu-
ropejskich, gdyż jako rejonowy duszpasterz 
młodzieży co roku jechaliśmy na Europejskie 
Spotkania Młodzieży, które były organizowane 
w różnych państwach. 

 Q  Pięknie się ta pasja u księdza realizo-
wała, bo była połączona z drogą życiową, 
jaką jest duszpasterstwo. 

 – Na pewno daje to pewne poczucie speł-
nienia i sprostania trudnemu wyzwaniu, które 
Pan Bóg postawił na mojej drodze.

 Q  A przed księdzem kolejne wyzwanie. 
Za kilka dni zostanie odprawiona w naszej 
parafii Msza Święta o uwolnienie i uzdro-
wienie. Wielu parafian, nie tylko z nasze-
go sanktuarium, czeka na to wydarzenie  
z niecierpliwością. To wyjątkowy rodzaj 
modlitwy, powierzenia Bogu swoich sła-
bości, ułomności, nie tylko fizycznych...

 – W środę 24 marca 2021 zostanie od-
prawiona pierwsza Msza Święta z modlitwą  

o uzdrowienie, uwolnienie na duszy i ciele. Chcę 
podkreślić, że to nabożeństwo ma dać wiernym 
pewnego rodzaju narzędzia do otwarcia się na 
Boga. Eucharystia, spowiedź święta, liturgia 
słowa mają moc uzdrawiania. Nie chodzi tu tyl-
ko o łaskę powrotu do zdrowia fizycznego, ale 
o uzdrowienie na wielu płaszczyznach, otwo-
rzenie oczu na pewne elementy Mszy Świętej, 
świadome jej przeżywanie, obudzenie wiary  
w Jezusa Eucharystycznego. Jeśli człowiek otwo-
rzy się na działanie Pana Boga, zaprzyjaźni się  
z Nim, wprowadzi Go w przestrzeń swojego życia, 
to dokonają się cuda. Może nie tu i teraz, ale za 
jakiś czas, czy za pośrednictwem drugiego czło-
wieka. Uzdrowienie to jest proces. Prowadziłem 
podobne nabożeństwa w Radzyniu Podlaskim  
i były świadectwa. Tylko trzeba pamiętać, że 
Msza o uwolnienie i uzdrowienie to nie jest kon-
cert życzeń i nie możemy się koncentrować tylko 
na proszeniu. Najpierw musi być uwielbienie 
Boga, zrozumienie istoty Jego działania. 

 Q  Ludzie zapominają dziś o sferze du-
chowej. Odczuwają dyskomfort tylko, kie-
dy czują ból czy wysiłek fizyczny. A prze-
cież nasza dusza też woła o pomoc. 

 – Ciężko dziś usłyszeć ten głos, bo panuje 
przekonanie, że wszystko, co człowiek robi jest 
dobre i akceptowalne. Źle pojmowana wolność 
budzi w wielu przekonanie, że mogę wszystko. 
W dzisiejszym świecie nawet złe rzeczy znajdują 
uznanie w oczach konkretnych grup. Rozmywają 
się zasady. Osoby uznawane za autorytety swo-
im słowem, postępowaniem rozbudzają wąt-
pliwości co do wartości. Trudno się więc dziwić, 
że ludzie coraz częściej stają w rozkroku. Wiara 
jest wymagająca. Trzeba znaleźć w sobie siłę, by 
ją pielęgnować i rozwijać. Msza o uzdrowienie 
nie jest tylko dla słabych i cierpiących, jest dla 
wszystkich. Oczywiście ma dać siłę słabszym, ale 
też umocnić mocnych, dać im swoistą ochronę 
przez złem, pokusami, wątpliwościami. Adora-
cja, spowiedź, przystąpienie do Komunii Świętej, 
wsłuchanie się w Ewangelię – nie ma lepszego 
lekarstwa na choroby duszy. Sakramenty mają 
moc uzdrawiania. Dlaczego z tego nie skorzystać. 
Można to przełożyć na życie codzienne. Kiedy je-
stem chory, źle się czuję, idę do lekarza, stosuję 
leki. Podobnie jest w sferze duchowej. Czy chcę 
świadomie zrezygnować z leczenia? Każdy musi 
sam odpowiedzieć sobie na to pytanie... 

 Q Dziękuję za rozmowę. 
EDYTA ZDUNEK

Jeśli wierzysz 
możesz być uzdrowiony! 

Msza święta  
z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 

24 marca (środa), godz. 18.00
Parafia św. Józefa w Siedlcach 

Msza Święta z modlitwą  
o uzdrowienie i uwolnienie  

24 marca (środa), godz. 18.00
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 15)
Miłośniku ubóstwa

INTERNET

Czym jest ubóstwo? Ubóstwo może być 
zwyczajną biedą w ujęciu ekonomicznym, 
może oznaczać małą różnorodność (na przykład  
w sensie językowym) albo małą ilość czegoś, 
ale może być też cnotą, która zbliża do Boga. 

Bycie biednym, czy też ubogim nie czyni  
z nas kandydatów do nieba. I tak na przykład 
św. Ambroży wyjaśniając Ewangelię zaznaczył, 
że nie każda bieda jest święta i nie każde bo-
gactwo to przestępstwo. Nie	wszyscy	 biedni	
są	błogosławieni,	gdyż	bieda	jest	sama	w	sobie	
neutralna:	mogą	istnieć	tak	źli	jak	i	dobrzy	ubo-
dzy	ludzie. 

Pismo Święte uczy, że człowiek ubogi jest 
człowiekiem pokornego ducha, gotowym 
udzielać pomocy potrzebującym, zdolnym do 
rezygnacji z własnych, przemijających pra-
gnień, wytrwałym w dochodzeniu do szla-
chetnych celów. Tak oto prawdziwie ubogi to 
nie ten, kto nie ma pieniędzy, ale kto umie się 
nimi dzielić. Można nie posiadać rzeczy, ale 
być chorobliwie skupionym na ich zdobyciu. 
Nie liczy się wówczas nic i nikt, lecz wszystko 
staje się środkiem do zgromadzenia bogactwa. 
Wszystko zostaje zepchnięte na drugi plan, ro-
dzina, przyjaciel, ideały, przykazania, cnoty, itd. 
Liczy się bowiem tylko chęć posiadania czegoś 
materialnego. Kiedy więc Biblia mówi o ubó-
stwie, ma na myśli postawę duchową, pewną 
niezależność względem tego, co mnie otacza. 
Bo można nie mieć prawie nic, ale być gotowym 
zniszczyć każdego kto się ośmielił to „prawie 
nic” dotknąć. Trudno w tym przypadku mówić 
o cnocie ubóstwa. Podobnie jak w przypadku 
tych biednych ludzi, którzy nieustannie Panu 
Bogu i wszystkim innym bluźnią i złorzeczą ze 
względu na swoje ubóstwo: jakkolwiek można 

znaleźć dla nich współczucie, to jednak trudno 
mówić tu o cnocie. Piękna jest polska forma 
słowa „ubogi” ponieważ bezpośrednio prowadzi 
nas do Boga: ubogi to ten, którego myśli, serce 
i dusza są „u Boga”, przylgnęli do Boga, a nie 
do swoich mniejszych czy większych dóbr ma-
terialnych. Nie da się „przylgnąć” równocześnie 
do Boga i do dóbr materialnych.

I tu, jako przykład i wzór człowieka ubogiego 
pojawia się Święty Józef - Miłośnik Ubóstwa. Na 
potwierdzenie tego kolejnego wezwania mamy 
bardzo konkretne jego czyny i wydarzenia z ży-
cia, które nam ten tytuł uwiarygadniają. Zna-
my te wydarzenia z życia św. Józefa, w których 
potwierdza swoimi czynami nieprzywiązanie 
do dóbr materialnych. Podczas ofiarowania 
Dzieciątka w świątyni Józef i Maryja składają 
najuboższą z możliwych ofiar, czyli parę gołębi 
co świadczy, że zamożni nie byli. Następnie ucie-
kając do Egiptu, Święty Józef porzucił wszystko, 
bo przecież niewiele mógł zabrać ze sobą i taka 
gotowość świadczy o nieprzywiązaniu do dóbr 
materialnych. Podobnie w Egipcie, kiedy dostali 
od Boga polecenie powrotu do swego kraju, Józef 
ponownie to uczynił, nie zastanawiając się nad 
tym, co już zdążył w Egipcie osiągnąć. Doskonale 
widać dystans Józefa wobec spraw materialnych 
i używanie ich jako środka do celu, a nie celu sa-
mego w sobie. Święty Józef jest wzorem ubóstwa 
dlatego, że wszystkiego, co posiadał, używał dla 
jednego celu, dla Syna Bożego, Jezusa. 

Człowiek żyjący cnotą ubóstwa za swoje 
bogactwo uważa relację z Panem Bogiem na 
pierwszym miejscu i relację z tymi, których 
Bóg stawia na jego drodze na drugim miejscu. 
Jakiekolwiek środki materialne mają służyć tym 
relacjom.(AZ) cdn.

Małe dzieci „dłubią” w telefonie. Jedno mówi do 
drugiego:
 – Wczoraj babcia mi mówiła, że kiedy ona była 
młoda nie było internetu.
 – Jak to nie było? A przez ile godzin?
ENERGIA
Rozmowa emerytów:
– Nie mam sił, mam już dość tej zimy i epidemii.
– Wszyscy narzekamy na złe czasy.
– Tak, ale ja co miesiąc płacę za prąd, a ciągle 
brakuje mi energii!
W PONIEDZIAŁEK
Wychowawczyni z przedszkola zaprosiła rodzi-
ców na zebranie:
– Proszę państwa. Ja nie wnikam czym państwo 
zajmujecie się w weekendy, ale dziwi mnie to, 
że w każdy poniedziałek na śniadaniu wszystkie 
dzieci stukają się kubeczkami z herbatą.
RACJA
Syn pyta ojca:
– Tato, jeśli kobieta ma zawsze rację, a mężczy-
zna nie, to jeśli mężczyzna powie, że kobieta ma 
rację, to wtedy ma rację, czy nie…?
KURA
Ksiądz w malutkiej parafii miał problemy z dat-
kami na tacę. Pewnej niedzieli dowiedział się, że 
jego sąsiadowi, panu Andrzejowi, ktoś z kurnika 
ukradł trzy kury. Obwieścił więc:
– A teraz, zanim przejdę z tacą, chciałbym po-
prosić, żeby osoba, która ukradła z kurnika kury 
panu Andrzejowi, powstrzymała się od dawania 
pieniędzy na ofiarę. Pan Bóg nie chce pieniędzy 
od złodzieja!
Ksiądz przeszedł po kościele z tacą i po raz 
pierwszy od wielu miesięcy wszyscy coś dali!
KIEDY BĘDZIE WIOSNA?
Po wyjściu z kościoła grupa mężczyzn zadaje 
retoryczne pytanie:
– Kiedy wreszcie będzie ta wiosna??
Najstarszy i najbardziej doświadczony z nich 
odpowiada:
– Wiosna jest jak kobieta… mówi: „Już idę”,  
a siedzi jeszcze w łazience z mokrą głową i ma-
luje paznokcie!

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 12)

Rodzice	katoliccy!	Odczytujcie	sobie	często	słowa	Ewangelii	według	świętego	Mateusza.	Chrystus	
przypomina	uczniom,	że	nie	masz	w	królestwie	niebieskim	większych	-	nad	dzieci.	„A	kto	by	przyjął	
jedno	dzieciątko	takie	w	imię	moje,	Mnie	przyjmuje”	(Mt	18,	5).	Wyście	je	przyjęli.	Przyjęliście	więc	
Chrystusa	żyjącego	w	dzieciach	waszych.	-	„A	kto	by	zgorszył	jednego	z	tych	małych,	którzy	we	Mnie	
wierzą,	lepiej	by	mu	było,	by	zawieszono	kamień	młyński	u	szyi	jego	i	zatopiono	go	w	głębokościach	
morskich”	(Mt	18,	6).	I	dodaje	Mistrz	łagodny:	„Biada	światu	dla	zgorszenia!”	(Mt	18,	7).	Czyż	nie	
bylibyście	takimi	gorszycielami,	Wy	-	Rodzice	katoliccy	-	gdyby	dzieci	wasze	pozostały	bez	wiary,	bez	
Boga,	bez	Kościoła?	-	„Patrzcie,	abyście	nie	gardzili	jednym	z	tych	małych”	(Mt	18,	10).

Podejmij wyzwanie i stań się 
pięknym człowiekiem!

Przypominamy, że już w najbliższy piątek 26. marca 2021 r. Szkoła 
Nowej Ewangelizacji naszej diecezji już po raz piąty organizuje siedlecką 
edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Zainauguruje ją Eucharystia sprawo-
wana o godz. 20.00 w kościele pw. Błogosławionych Męczenników Podla-
skich przy ul. Daszyńskiego w Siedlcach. Po Mszy św. nastąpi indywidualne 
wyjście na trasy (jedną z trzech wedle własnego uznania). Natomiast po-
zostali uczestnicy wieczornej liturgii będą mieli możliwość przeżycia treści tegorocznych rozważań 
EDK podczas Drogi Krzyżowej w kościele o godz. 21.00.

Każdy, kto wybiera się na EDK przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z przejściem trasy. 
Należy również pamiętać, że osoby niepełnoletnie przebywają pod władzą rodzicielską i ich wyru-
szenie na EDK może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych. Wszystkie niezbędne 
informacje można odnaleźć: FAQ (http://www.edk.org.pl/edk/faq.html). 

Zapisy na www.edk.org.pl w zakładce DOŁĄCZ, lub skorzystaj z kodu QR.


