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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
ZDUMIEWALI SIĘ JEGO NAUKĄ
(Mk 1, 21-28)
• Nauka Jezusa Syna Bożego nie jest jedną
z kilku wersji do wyboru. Nie jest On jednym
z nauczycieli, nie naucza jednej z „prawd”. Jezus sam jest Prawdą – jedyną. On sam jest jedyną Drogą do zbawienia. Czy na pewno w taki
sposób przyjmujesz Ewangelię? Czy nie wdarła
się pokusa wybiórczości – przyjmowania tylko
tej wygodnej części prawdy objawionej, a odrzucania lub wątpienia w przypadku trudniejszych przykazań?
• Kwestia jest zasadnicza – jeśli Jezus jest Bogiem, to nie ma opcji negowania Jego nauki.
Jeśli negujemy, to oznacza wprost, że uznajemy Go za nauczyciela – jednego z wielu
– z którym się możemy częściowo zgadzać lub
nie, ponieważ jako człowiek nie we wszystkim musi mieć rację. To także stawianie siebie
w miejscu Boga – jako tego, kto ma wiedzę
i władzę, by dokonać najlepszego wyboru. Nie
uznawanie Jezusa za Boga to odrzucanie daru
zbawienia. Święty Piotr mówi: nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom
pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 12).
• Nawrócenie polega na dostrzeżeniu sfery życia,
która nie jest jeszcze w pełni poddana Bożemu prawu – w której Jezus nie panuje, a więc
nie może jej zbawić. Jezus Chrystus wczoraj
i dziś, ten sam także na wieki. (Hbr 13, 8) –
Jezus chodząc po ziemi uzdrawiał i przemieniał życia, to samo chce czynić i czyni dzisiaj.
A wszyscy się zdumieli: Nowa jakaś nauka
z mocą. – Jezus przyjęty z wiarą jako Zbawiciel
i żywy Bóg chce zbawiać już teraz – uzdrawiać,
przemieniać i uświęcać. Co w Twoim sercu, życiu potrzebuje Zbawiciela? Gdzie pragniesz
zaprosić potęgę Bożej miłości? [www.onjest.pl]

Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY
w środę o godz. 19.00.(xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

Święto Ofiarowania Pańskiego
(Matki Bożej Gromnicznej) – 2 lutego
Tradycja żydowska nakazywała, by na pamiątkę
ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli
egipskiej, każdego pierworodnego syna żydowskiego
uważać za własność Boga.
Czterdziestego dnia po urodzeniu, należało zanieść syna
do świątyni w Jerozolimie,
złożyć go w ręce kapłana,
a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów
(była kwota równa zarobkowi za 20 dni pracy robotnika
niew ykwalifikowanego).
Święty Józef wraz z Maryją
przynieśli więc swego Syna,
by przedstawić Go Bogu w świątyni. Kiedy
przyszli do świątyni był tam starzec Symeon,
któremu to, zgodnie ze Słowem Bożym, Duch
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci , aż zobaczy
Mesjasza Pańskiego. Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił
i mówił: Teraz o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela
(Łk 2, 29-32). Kiedy Maryja z Józefem dziwili
się słowom Symeona, on błogosławił Ich i powiedział do Maryi: Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak,
któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę
miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły
serc wielu (Łk 2, 34-35). Z obrzędem ofiarowania pierworodnego syna łączyła się ceremonia
oczyszczenia matki dziecka. Za oczyszczenie
matka była zobowiązana do złożenia w ofierze
baranka, ubogie zaś rodziny przynajmniej dwie synagorlice lub dwa
młode gołębie. Maryja z Józefem
złożyli w ofierze parę synagorlic, co
wskazuje, że byli ubodzy.
Przekazy historyczne mówią, że
ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni świętowano już w IV wieku
w Jerozolimie, a więc tuż po ustaniu
prześladowań. W VI wieku Święto
Ofiarowania Pana Jezusa zaczęto
obchodzić w Kościele Zachodnim.
Święto to tradycyjnie nazywamy
również dniem Matki Bożej Grom-

nicznej. Uroczystości ofiarowania Dzieciątka
Jezus towarzyszyła procesja ze świecami, która
nawiązała do słów Symeona: „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk
2, 32). Na pamiątkę tej tradycji w Rzymie już
w X wieku papież św. Gelazy, upowszechnił
procesję z zapalonymi świecami, a także obrzęd
poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata.
Maryja dla nas jest Tą, która przyniosła na
ziemię Światło niebiańskie, którym broni nas
i osłania od wszelkiego zła. Wierzymy, że w momentach grozy, kiedy zagraża nam niebezpieczeństwo, klęska żywiołowa lub nadchodząca
śmierć światło gromnicy jest nam ratunkiem.
Ta świeca jest dla nas symbolem ochrony, którą nad nami roztacza Maryja, zwłaszcza w niebezpieczeństwie. W czasie burzy stawiano ją
w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę do dziś podajemy do ręki konającym,
aby jej święte światło rozproszyło wszelką
ciemność, ochroniło przed napaścią
złych duchów, a Maryja mogła bezpiecznie przeprowadzić duszę do
Nieba.
Warto przypomnieć, że wraz ze
świętem Matki Bożej Gromnicznej w polskim Kościele kończy się
tradycyjny okres śpiewania kolęd,
rozbiera się żłóbki i usuwa choinki
(liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego skończył się świętem Chrztu
Pańskiego). Liturgia 2 lutego po raz
ostatni w danym roku ukazuje nam
Chrystusa jako Dziecię. (GŁ-K)
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Nowa nauka z mocą

Rozważania do Ewangelii z IV Niedzieli Zwykłej (31 stycznia)
1. czytanie (Pwt 18, 15-20) Bóg obiecuje zesłać proroka
Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
2. czytanie (1 Kor 7, 32-35) Małżeństwo i celibat
Ewangelia (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę
Jezus wchodzi do miejsca modlitwy, do synagogi i rozpoczyna swe nauczanie. Ewangelista nie odnotował o czym mówił Jezus, ale podkreślił, że
Jego nauka budziła zdumienie i podziw. Nauczyciel z Nazaretu uczył ludzi
o Bogu nie poprzez różne interpretacje słowa, ale wypowiadał słowo stwórcze i zbawcze, słowo pełne mocy. On ogłaszał nadejście królestwa Bożego,
w którym ludzie są wolni od kajdan założonych przez złego ducha.
Możemy się nieco zdziwić co robił opętany człowiek w domu modlitwy. A co robią ludzie żyjący bez łaski uświęcającej w kościele, co robią
na Eucharystii katolicy, którzy nie chcą przyjąć Jezusa? Kto jest ich panem, komu służą? Zdarza się, że czasem ktoś wykrzyczy Jezusowi: czego
ode mnie chcesz, po co przychodzisz, zostaw mnie w spokoju. Zazwyczaj

osoby, które tak krzyczą, są bardzo poranione, nieszczęśliwe, bo zabrakło
w ich życiu doświadczenia miłości. Jezus przychodzi jako Miłość wcielona,
jako Święty Boga, by uratować człowieka, a zgubić diabła i zniszczyć jego
knowania. W spotkaniu z Jezusem opętany odzyskuje wolność. Demon
musi milczeć i wyjść z człowieka. Zły jest raz na zawsze pokonany przez
naszego Zbawiciela na krzyżu. Gdy jesteśmy z Jezusem, gdy Jezus jest
w nas, nie musimy się bać.
Świadkowie tego egzorcyzmu zadawali pytanie: „Co to jest?” i odpowiadali, że dociera do nich jakaś nowa nauka z mocą. Nam taka nauka
jest bardzo potrzebna. A tymczasem często redukujemy Ewangelię do
zbioru informacji o Jezusie. Słowo zapisane przez Ewangelistów to coś
więcej niż tylko opis historii Jezusa. To słowo nieustannie się wypełnia
i przynosi zbawienie, daje nowe życie. I to słowo trzeba głosić. W czasach
lęku, powszechnego zakłamania, różnych manipulacji, pośród cierpień,
chorób i wszelkiej atakującej nas bezbożności, zwyciężymy, bo Jezus jest
Bogiem, a my z Nim jesteśmy na co dzień zjednoczeni. (xIJ)

Rozpocznij z nami uczestnictwo
w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca! (cz. 1)
Jeżeli pragniesz wynagradzać za grzechy,
którymi świat rani Serce Matki?
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
GENEZA POWSTANIA I PRAKTYKA PIERWSZYCH SOBÓT
W 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się
trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego dnia
miesiąca. W sierpniu Piękna Pani pojawiła się później, gdyż trzynastego dzieci były więzione. Ukazując się po raz drugi, 13 czerwca, Matka
Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do nieba,
a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić
na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci
ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości,
co symbolizowały otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała też do dzieci
i innych zgromadzonych:
Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.
Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień
w intencji grzeszników:
Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników,
bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi
wstawiać (sierpień).
Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. Matka Boża powiedziała
do nich:
Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników.
Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam powiem, wiele dusz się zbawi
i zazna pokoju. Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój (13 lipca).

W „Echu Katolickim”
• Oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił, w więzieniu o zaostrzonym rygorze spędził 13 miesięcy. Historia australijskiego kardynała.
• Jakie są formy życia konsekrowanego? Czym zajmują się dziś siostry
zakonne?
• Temat przeszczepów budzi wiele emocji. Jaki stosunek Kościół ma do
transplantacji?
• Niezwykłe świadectwo małżeńskiej miłości i wierności.
• Pandemia spowodowała wzrost zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać ich problemom?

WIELKA OBIETNICA
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła
siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej
przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała
jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.
Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty
staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania
nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji
zadośćuczynienia.
Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag,
którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi: 1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, 2. Przeciw Jej Dziewictwu, 3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, 4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność,
wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, 5. Bluźnierstwa,
które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. (cdn.)
Opr. Ks. Mariusz Baran

Kursy dla dorosłych kandydatów do bierzmowania

Informujemy, że na mocy decyzji Biskupa Siedleckiego podjętej
w sierpniu w 2020 r. dorośli kandydaci do bierzmowania zobowiązani są
do odbycia dwuetapowego przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.
Najpierw powinni przeżyć kurs Nowe Życie (formuła zamkniętych rekolekcji weekendowych) organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji
Diecezji Siedleckiej lub taką Szkołę z innej diecezji, a następnie zdać egzamin wiedzy teoretycznej przed duszpasterzem parafii, na terenie której
aktualnie mieszka.
Znane są już terminy dwóch najbliższych kursów Nowe Życie:
05-07.02. oraz 19-21.02. br. Odbędą się one w sanktuarium św. Józefa
w Siedlcach. Więcej szczegółów na: www.sne.siedlce.pl.
Następne kursy Nowego Życia planowane są po Wielkanocy.
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
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K A L E N D A R Z
Poniedziałek 1 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Hbr 11, 32-40) Zasługa wiary przed Chrystusem
Psalm (Ps 31 (30), 20. 21-22. 23. 24 (R.: por. 25))
Bądźcie odważni, ufający Panu
Ewangelia (Mk 5, 1-20) Uwolnienie opętanego w Gerazie
6.30 1. + Siostrę Marię, Braci i Szwagra – of. siostra Dominika Kaniewska
2. + Jerzego Mroczka – of. rodzina Wasążników
7.00 1. + Zofię w 8 r., Stanisława oraz rodziców z obojga stron rodziny
– of. dzieci
2. + Rodziców Leokadię w 20 r., Kazimierza w 28 r., rodzeństwo
Barbarę, Jerzego, Helenę, Henryka, Stanisława i Krystynę, Czesława, Janinę i Andrzeja – of. Zdzisława Szczepanik
3. + Wacława w 35 r., Feliksę, Bronisławę, Franciszkę, Mieczysława,
Danutę – of. Jadwiga Kaciniak
17.30 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Alicję i Mariana Dobrzyńskich – of. dzieci
2. + Waldemara Lipińskiego, Teresę, Bogumiłę, Henryka, zm.
z rodz. Przesmyckich, Tarkowskich – of. Helena
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
4. + Krystynę Mariannę Andrzejewską w 30 dz. – of. uczestnicy
pogrzebu
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
6. Gregorianka (poza parafią): + Jerzego Mroczka
Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym
Wtorek 2 lutego 2021 r.
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (Ml 3, 1-4)
Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie albo
1. czytanie (Hbr 2, 14-18) Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi
Psalm (Ps 24, 7-8. 9-10 (R.: por. 10b))
Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały
Ewangelia (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni
7.00 1. + Józefę w 38 r., Reginę, Stanisława, Wacława Maliszkiewicza
– of. syn
8.30 1. + Mikołaja w 45 r., Janinę Karwowskich, Zygmunta, Aleksandra
Matyków i Krystynę – of. rodzina
2. + Tadeusza Jakóbczyka w 7 dz. – Gregorianka
10.00 1. + Władysławę Smuniewską – of. siostra Wiktoria z dziećmi
2. + Bronisławę Bajek w 2 r. – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
2. + Stanisława w 5 r., Tadeusza, Mariana, Mariannę, Adama, Zofię
– of. Henryka Kornilak
3. Dziękczynno-błagalna w intencji Ruchu Światło - Życie w Dniu
Światła
4. Poza parafią: + Mieczysława Zalewskiego w 10 r. – of. żona i dzieci
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
6. Gregorianka (poza parafią): + Jerzego Mroczka
Środa 3 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika
albo wspomnienie św. Oskara, biskupa pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Hbr 12, 4-7. 11-15) Kogo Bóg miłuje, tego karci
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 13-14. 17-18a (R.: por. 17a))
Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli
Ewangelia (Mk 6, 1-6) Jezus lekceważony w Nazarecie
6.30 1. + Jadwigę w 18 r., zm. z rodziny – of. rodzina
2. + Rafała Włodarka – of. Darek z Dąbrowy Górniczej z rodziną
7.00 1. + Marię Pazio – of. nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej
nr 11 w Siedlcach
2. + Mariannę Kwieduk w 5 r., Stanisława, Hannę, Marię, Franciszka, Zofię, Helenę, Feliksa, Julię, Józefa – of. rodzina
3. + Jerzego i zm. z rodz. Kunczyńskich, Zgódków, Mieleckich
i Umięckich
17.45 Nowenna do św. Józefa
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P A R A F I A L N Y
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.
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. W intencji ks. Grzegorza Walczuka o zdrowie, potrzebne łaski,
opiekę św. Józefa
II. W 65 r. ur. Marii i w 42 r. ur. Piotra o opiekę św. rodziny
III. + Honoratę Chromińską w 5 r.
IV. + Bogusława Henryka Troć – of. koleżanki i koledzy z OSM Siedlce
V. + Wincentego Oknińskiego
VI. + Henryka Łopaciuka – of. bliscy z Kolonii Strzała
VII. + Roberta Wilczura w 30 dz. – of. matka
VIII. + Stanisława Jędrzejewicza – of. Jacek
IX. + Mirosławę Bujalską
X. + Czesławę Troć w 30 r.
XI. + Janinę, Wacława, Zofię, Zdzisława, zm. rodziców z obu stron
2. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
3. + Jacka Kołtuniaka w 2 r. – of. żona z córką
4. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
5. Gregorianka (poza parafią): + Jerzego Mroczka
Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części)
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] (dolny kościół)
Czwartek 4 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ZWYKŁEGO
pierwszy czwartek miesiąca –
dzień modlitw za kapłanów i o powołania kapłańskie
1. czytanie (Hbr 12, 18-19. 21-24) Nowe Przymierze
Psalm (Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 9. 10-11 (R.: por. 10))
W swojej świątyni łaskę okazałeś
Ewangelia (Mk 6, 7-13) Rozesłanie Dwunastu
6.30 1. + Eugeniusza w 2 r. oraz Rozalię, Stanisława i Andrzeja
– of. siostra Elżbieta
2. + Jana, Stanisława
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą
o obfitość Bożych łask oraz o dobre powołania kapłańskie
zakonne i misyjne z naszej parafii – of. Apostolat Złotej Róży
2. + Stanisława Jakubowskiego w 3 r., Zofię Suska w 3 r., Jana Gmitruk – of. rodzina
3. + Emilię Plichta w 20 r., Józefa Plichtę w 67 r., rodziców obu
stron – of. córka Kazimiera Wielgon z wnuczką Bożeną
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
2. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona
3.+ Honoratę Wardulińską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
4. + Arkadiusza Jareckiego w 22 r.
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
6. Gregorianka (poza parafią): + Jerzego Mroczka
Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do
godz. 21.00 – okazja do spowiedzi
Piątek 5 lutego 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Hbr 13, 1-8) Wezwanie do życia chrześcijańskiego
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 3. 5. 8b-9c (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim
Ewangelia (Mk 6, 14-29) Śmierć Jana Chrzciciela
6.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Doroty i Marcina w 16 r. ślubu
o Boże błogosławieństwo dla nich i dzieci
2. + Jadwigę Przesmycką – of. KŻR nr 12
7.00 1. + Jadwigę Wasilewską w 4 r., zm. z rodziny – of. dzieci
2. + Stanisława Sałatę, Jerzego Sałatę – of. Teresa
3. + Rafała Włodarka – of. Janina Wereda z rodziną
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.00 Spowiedź pierwszopiątkowa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
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18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
(31.01)
2. + Agatę z racji imienin – of. córka
DZIŚ 31 STYCZNIA:
3.Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw• Spotkanie lektorów i psałterzystów o godz. 15.00 w dolnym kościele.
szego piątku miesiąca
4.Poza parafią: + Janinę Wyrzykowską w 16 r., zmarłych z rodziny • Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dolnym
kościele.
Wyrzykowskich – of. wnuczka
•
Możesz pomóc: taca na ogrzewanie naszego kościoła.
5. Poza parafią: + Edwarda Piwowara z racji urodzin – of. rodzina
OFIAROWANIE
PAŃSKIE
6. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
2
lutego
Msze
Święte
o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00. Zabieramy ze sobą
7. Gregorianka (poza parafią): + Jerzego Mroczka
gromnice,
które
będą
pobłogosławione
na początku liturgii. Uczestnicy forNabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - Czuwanie
macji
Ruchu
Światło
–
Życie
przeżywają
Dzień Światła. Zapraszamy wszyst„Otwórzcie serca” z udziałem kandydatów do bierzmowania
kich
Oazowiczów
na
Eucharystię
o
godz.
18.00. Po liturgii wspólne kolędoSobota 6 lutego 2021 r.
wanie
z
zespołem
„Światełko”.
WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW
KANDYDACI DO BIERZMOWANIA z obu grup są zaproszeni na Mszę Świętą
pierwsza sobota miesiąca
2 lutego na godz. 18.00 wraz z rodzicami, by ofiarować się Bogu. W pierw1. czytanie (Hbr 13, 15-17. 20-21) Ofiara duchowa
szy piątek, 5 lutego młodzież uczestniczy we Mszy Świętej o godz. 18.00
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))
i w czuwaniu, by wyznać Jezusowi swą wiarę i miłość.
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna do św. Józefa
Ewangelia (Mk 6, 30-34) Jezus lituje się nad tłumem
• 17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
6.30 1. + Halinę Trojanowską – of. sąsiedzi z klatki schodowej
• 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci2. + Teresę Czarnolas – of. APDC
7.00 1. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi cieli św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu
w zakrystii w Księdze Intencji Nowennowych
z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC
•
2. + Antoniego, Bronisławę, Władysławę, Macieja, Józefa, Danutę Po liturgii różaniec wynagradzający (4 części).
Krąg biblijno-liturgiczny w środę o godz. 19.00 w dolnym kościele.
i zmarłych z rodziny Trębickich i Izdebskich
3 lutego wspominamy ŚW. BŁAŻEJA, patrona od chorób gardła. Błogosła3. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i różaniec prowadzony wieństwo świecami św. Błażeja po Mszy Świętej o godz. 7.00 i 18.00.
4 lutego PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. Dzień modlitw za kapłanów
przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
i o nowe powołania kapłańskie. Zapraszamy na Godzinę Świętą i adorację Je16.00 Ślub: Hubert Rosłan i Wioleta Dębczyńska
zusa w ciszy po Mszy Świętej wieczorowej do godz. 21.00. W trakcie adoracji
17.00 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
będzie też możliwość wyspowiadania się (przed pierwszym piątkiem miesiąca).
18.00 1. + Henryka Łopaciuka w 30. dzień – of. uczestnicy pogrzebu
2. Wynagradzająca niepokalanemu Sercu NMP z racji I soboty miesiąca 5 lutego PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa po Mszy Świętej o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź podczas Mszy Świętych
3. + Jacka Rozbickiego – of. młodzież z oazy
porannych, a wieczorem od godz. 17.00. Po Mszy Świętej wieczorowej czu4. + Teresę w 7 r. – of. córka
wanie „Otwórzcie serca”.
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
6 lutego będziemy przeżywali PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA.
Różaniec wynagradzający i rozmyślanie z racji pierwszej soboty miesiąca
• Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP będzie sprawowane rano po
20.00 Spotkanie formacyjne Duchowych Niewolników Maryi
Mszy Świętej o godz. 7.00 wraz z różańcem prowadzonym przez Krucjatę
Niedziela 7 lutego 2021 r.
Wyzwolenia Człowieka.
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA, pierwsza niedziela miesiąca
•
O godz. 17.00 w kościele rozpocznie się celebracja pokutna z możliwością
1. czytanie (Hi 7, 1-4. 6-7) Marność życia ludzkiego
przystąpienia do spowiedzi. O godz. 18.00 Eucharystia w intencji wynagraPsalm (Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a))
dzającej Niepokalanemu Sercu NMP. Po liturgii różaniec wynagradzający
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu Albo: Alleluja
i rozmyślanie.
2. czytanie (1 Kor 9, 16-19. 22-23) Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
•
O godz. 20.00 w kościele comiesięczne spotkanie formacyjne dla osób,
Ewangelia (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych
7.00 1. + Arkadiusza w 26 r., Stanisławę Krasnodębskich, Stanisławę, Jana które oddały swe życie Jezusowi przez Maryję.
Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa Wasilewskich – of. Zdolińscy Wyjazd duszpasterski do chorych w sobotę 6 lutego od godz. 9.00. Chorych zgłaszamy co miesiąc w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
8.30 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
2. Dziękczynno-błagalna w 83 r. urodziny Janiny Grabarskiej 7 lutego w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 13.00 w kościele adoracja
Jezusa z racji pierwszej niedzieli miesiąca, spotkanie z członkami Kół Żywego
o opiekę Matki Bożej i św. Józefa
3. + Adelę, Zygmunta i Romana Paszyńskich, Mariannę, Eugeniu- Różańca – katecheza i wymiana tajemnic różańcowych.
Katechezy dla narzeczonych przed zawarciem małżeństwa rozpoczną się
sza Rozbickich – of. Teresa Rozbicka
10.00 1. + Stanisława Skolimowskiego w 17 r., Stanisława Pływacz w sobotę 6 lutego o godz. 17.00 w sali przy zakrystii.
w 21 r., Stanisława Gawinkowskiego w 6 r., za rodziców z obu Katechezy dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem ich dzieci
stron rodziny, Marię, Wacława, Stefana – of. Elżbieta Skolimowska rozpoczną się w niedzielę 7 lutego o godz. 19.00. Pierwsze spotkanie będzie
w sali przy zakrystii.
2. + Teresę Czarnolas – of. KŻR nr 16
11.30 1. Dziękczynno-błagalna w 10 r. Oskara o Boże błogosławieństwo, Zachęcamy do obejrzenia na parafialnym YouTube nagrania
z Misterium „Oto zwiastuję Wam radość wielką”.
opiekę św. Józefa – of. rodzice
2. Dziękczynna z okazji urodzin Krystyny z prośbą o Boże Błogosła- Wizyta duszpasterska w tym roku będzie się odbywała na zaproszenie
wieństwo i opiekę św. Józefa – of. dzieci
rodzin i osób, które bardzo pragną przyjąć kapłana i otrzymać błogosławień3. Dziękczynno-błagalna w 70 r. urodzin Honoraty Bogusz o Boże stwo Boże. Zgłoszenia będą przyjmowane w zakrystii, kancelarii albo telebłogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze fonicznie na numer parafialny lub nr 500 636 490.
lata życia – of. dzieci
WEŹ I CZYTAJ – książki religijne do nabycia w zakrystii.
13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z racji I niedzieli miesiąca
l Wspólnota Jednego Ducha – 1000 zł
Dziękujemy osobom, które
i spotkanie Kół Żywego Różańca
składają ofiary na tacę
16.30 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Elżbiety z prośbą o Boże błogosławieństwo l pani Grażyna z ul. Sokołowskiej 71 – 200 zł
i opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia – of. mama l pani Paulina z ul. Nowy Świat – 100 zł
i wpłacają na konto.
2. Gregorianka: + Jadwigę Przesmycką
Odeszli do Pana
18.00 1. + Elżbietę w 40 r., Zdzisława w 12 r., zm. z rodzin Stańczuków,
+ Kazimiera Pietruk + Tadeusz Jakóbczyk
Lewickich – of. Barbara Stańczuk
+ Liliana Teresa Kijanowska
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

Informacje o życiu parafii

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
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List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
na Rok Świętego Józefa i rozpoczęcie przygotowań
do jubileuszu beatyfikacji Unitów Pratulińskich (część 3)
Drodzy Bracia i Siostry! Rozpoczęty rok 2021 jest ważny także dla naszego Kościoła Diecezjalnego, ponieważ w październiku będziemy Panu
Bogu dziękować za beatyfikację błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy, Męczenników z Pratulina. Od beatyfikacji, która
miała miejsce w Rzymie 6 października 1996 r., mija w tym roku 25 lat.
Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w Pratulinie, w niedzielę
3 października, w czasie corocznej pielgrzymki mężczyzn. Pragnę, aby
cała wspólnota diecezjalna jak najlepiej przygotowała się do świętowania
tego jubileuszu. Dlatego we wszystkich parafiach naszej diecezji każdego
23 dnia miesiąca – począwszy od stycznia do września – będzie odprawiana nowenna do bł. Wincentego Lewoniuka i Jego 12 towarzyszy, do
udziału w której serdecznie wszystkich zapraszam.
W celu przybliżenia historii prześladowań unitów na podlaskiej ziemi,
podczas inauguracji dziewięciomiesięcznej nowenny w Pratulinie, zostanie
zaprezentowana Księga zatytułowana: „Martyrologium czyli męczeństwo
Unii na Podlasiu”. Napisana została ona przez ks. Józefa Pruszkowskiego
na podstawie informacji dostarczanych mu przez Konrada Greczuka, którego grób znajduje się przed kościołem w Pratulinie. Z tego opracowania dowiadujemy się o odwadze i głębokiej wierze kapłanów i wiernych
świeckich prześladowanych w różnych parafiach unickich, a także o ich
trosce o swe parafie i kościoły. Ta troska wypływała z miłości do Kościoła
i właściwego rozumienia prawdy, że tylko w Kościele człowiek może otrzymać łaskę zbawienia wysłużoną mu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego nasi
bracia i siostry unici w tych trudnych czasach, w jakich przyszło im żyć,
w II połowie XIX w., nie dali się manipulować tym, którzy chcieli im narzucić
własny sposób patrzenia na Kościół. Nie przyjmowali obcych narracji. Nie
godzili się na oderwanie ich od Kościoła zbudowanego na Piotrze, skale, jak
usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, na oderwanie ich od jedności z ówczesnym następcą Apostoła Piotra, Ojcem Świętym bł. Piusem IX. Męczennicy
z Pratulina, z Drelowa oraz z innych parafii w tej jedności trwali i za tę jedność i wierność cierpieli, oddając niejednokrotnie swoje życie.
Dzisiaj potrzeba nam w naszych parafiach takich świadków wiary na
wzór Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Potrzeba szczególnie mądrych, odważnych, roztropnych, odpowiedzialnych mężczyzn: ojców, synów
i dziadków, którzy w zamęcie, powstającym współcześnie wokół Kościoła,
potrafią zachować wiarę, miłość i pokój. Potrafią stanąć na straży wiary,
na straży swych parafii, na straży swych kościołów. Potrafią też swoją postawą przekazać kolejnemu pokoleniu właściwe rozumienie Kościoła jako

przestrzeni zbawienia, w której żyje i działa Chrystus. To dzięki nim kolejne
pokolenia będą mogły trwać w Kościele i przez Niego w Chrystusie, swym
Zbawicielu. My dzisiaj nie możemy zostać bezczynni. Nie możemy bezczynnie patrzeć, jak zostaje niszczona wiara w Jezusa Chrystusa, jak niszczony
jest Kościół i jak niszczona jest rodzina. Musimy podjąć duchową formację,
by świadomie i odpowiedzialnie, razem ze swoimi bliskimi, cieszyć się życiem wiary w Kościele, który założył Jezus, a w którym jest dla każdego
droga zbawienia. Dlatego bardzo cieszę się, że powstało w naszej diecezji
Bractwo zrzeszające mężczyzn pod nazwą Strażnicy Kościoła, które będzie
realizować te zadania. Już 23 stycznia na godz. 11.00 przybędą do Pratulina
liderzy i przedstawiciele Bractwa, wraz ze swoimi Księżmi Proboszczami,
aby czasie Mszy św. złożyć deklarację przynależności do Bractwa i rozpocząć
duchową formację w tej wspólnocie. Ta deklaracja będzie znakiem rozpoczęcia przygotowania do złożenia przez nich ślubowania w czasie uroczystości jubileuszowych 3 października br. Pozostałych kandydatów do Bractwa
– ze względu na ograniczenia spowodowane trwającą pandemią koronawirusa – zachęcam do duchowej łączności i modlitwy w swoich parafiach.
Wyrażam wdzięczność, że mamy zgłoszonych ponad 30 parafii, w których
Bractwo Strażników Kościoła już się zawiązało. Bardzo byśmy chcieli, wraz
z Księdzem Biskupem Grzegorzem, aby takie Bractwa powstały w każdej
parafii naszej Diecezji.
Bracia i Siostry! Ukazani dzisiaj: prorok Samuel, Apostołowie Andrzej
i Piotr, św. Józef oraz nasi Błogosławieni Uniccy Męczennicy odnaleźli
w swoim życiu Boga, odnaleźli Chrystusa, Bożego Syna. My też ośmielamy się do nich zaliczyć. Rozglądamy się, patrzymy wokół siebie i widzimy, jak wiele jest osób takich jak my. Jak wiele jest kobiet i mężczyzn,
którzy potrafią usłyszeć głos Boga i zachować Jego słowo. Jak wielu jest
tych, którzy w Chrystusie, odnaleźli obiecanego Mesjasza, Zbawiciela,
i przychodzą, aby z Nim być, by cieszyć się Jego obecnością w Jego domu,
tam, gdzie mieszka: w naszych kościołach, w tabernakulum, ukryty pod
postacią chleba. Świadoma i pełna radości przynależność do Chrystusa
i do Jego Kościoła jest wezwaniem, aby ten wielki skarb, jakim jest Kościół, chronić i troszczyć się o niego. Niech nam w tym dopomaga Najświętsza Maryi Panna, Matka naszego Zbawiciela i Matka Kościoła.
Na owocne przeżycie każdego dnia tego Nowego Roku wszystkim
z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
+ Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Święto ustanowione zostało w 1997 roku przez Jana Pawła II. Matka
Boża w tym dniu ofiarowuje Panu Bogu największy Dar jaki w życiu otrzymała – Syna Jezusa Chrystusa. Podobną ofiarę z samych siebie składają
Bogu osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia
dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez
rady ewangeliczne „charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo” (Vita consecrata, nr 1).
Ojciec Święty Jan Paweł II w orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego mówił o jego potrójnym wymiarze. Pierwszym z nich jest uroczyste
uwielbienie Boga i dziękczynienie za wielki dar życia konsekrowanego,
które ubogaca Wspólnotę chrześcijańską. Drugi wymiar tego wydarzenia
to możliwość lepszego poznania i zwiększenia szacunku dla życia konsekrowanego. Trzeci wymiar odnosi się do osób konsekrowanych, które ponownie odkrywają Boże piękno w sposobie ich życia, swoją misję
w Kościele, która jest niezastąpiona i bezwzględnie konieczna. Życie konsekrowane to ewangeliczne „obranie lepszej cząstki”, to życie w czystości,
ubóstwie i posłuszeństwie. To droga życia, w której czystym i niepodzielnym sercem należy służyć Chrystusowi i bliźnim. Takie pełne oddanie
pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej.
Ślub czystości – to wybór Chrystusa jako jedynej miłości i rezygnacja
z życia małżeńskiego. To miłość oblubienicy do Oblubieńca znajduje swoje przedłużenie w miłości do tych, których wszyscy opuścili.
Ślub ubóstwa – to odmowa materialistycznych żądz posiadania,
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która uwypukla potrzeby i cierpienia słabszych i zwiększa troskę o zachowanie równowagi zasobów naturalnych.
Ślub posłuszeństwa – związany jest z cywilizacją wolności, ściśle
związaną z szacunkiem dla osoby ludzkiej. Posłuszeństwo właściwe dla
życia konsekrowanego ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy,
poświadcza, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością
(Vita consecrata, nr 91).
Zakony są ważną cząstką Kościoła. Domy zakonne to ośrodki modlitwy,
skupienia i dialogu z Bogiem. Dzień Życia Konsekrowanego przeżywany
w Kościele w Święto Ofiarowania Pańskiego stwarza szczególną okazję,
aby dostrzec pośród nas obecność sióstr, braci, ojców z różnorodnych
klasztorów i domów życia zakonnego i wyrazić wdzięczność za ich służbę w naszych wspólnotach parafialnych. Dziękujemy za pracę z dziećmi,
młodzieżą, z chorymi, z seniorami, ubogimi i bezdomnymi. Czas pandemii pozwolił nam zobaczyć ich nieocenioną i zazwyczaj niedocenianą,
cichą i oddaną posługę w szpitalach, domach seniorów i domach opieki
nad przewlekle chorymi. Służą bliźnim często z narażeniem własnego
życia, widząc w bliźnim samego Chrystusa.
W to dziękczynienie w sposób szczególny włączamy Siostry
Orionistki, które nieustannie towarzyszą nam modlitwą i pracą
w naszej parafii. Dziękujemy im dzisiaj za to oddanie i poświęcenie, a także za piękne świadectwo własnego życia w pełnym
oddaniu się Bogu. ( G. Ł-K)
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Zaproszenie
W imieniu własnym oraz
wszystkich dzieci śpiewających
w parafialnym zespole „Światełko” pragnę zaprosić parafian
i miłych gości na koncert kończący okres kolędowania
w polskiej tradycji, który odbędzie się 2 lutego w Święto
Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) po
Mszy Świętej wieczorowej.
Będzie nam bardzo miło spotkać
się razem w naszej świątyni parafialnej i jeszcze
raz wspólnie wyśpiewać tę radość, że Bóg przyszedł do człowieka, że Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami. Oprócz naszych
dzieci w koncercie wezmą udział zaproszeni
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Goście. Spotkajmy się; bądźmy razem w ten
zimowy, lutowy wieczór. Niech nasze serca wyśpiewają chwałę Bogu.
Zapraszamy serdecznie
Ksiądz Grzegorz i Schola „Światełko”

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 8)

Józefie najsprawiedliwszy – módl się za nami
Od dzisiaj, przez kolejnych sześć niedziel
będziemy rozważać wezwania, które charakteryzują najważniejsze cnoty (cechy) Świętego
Józefa. Pierwszą z nich jest sprawiedliwość.
Człowiek sprawiedliwy, czyli jaki? W tym
sensie przyjmuje się, że jest to osoba prawa
i uczciwa, która stara się działać sprawiedliwie,
przykłada do siebie i innych ludzi zawsze tę samą
miarę moralną i stara się w relacjach z nimi postępować zawsze zgodnie z wyznawanymi przez
siebie zasadami. Widać to szczególnie w sytuacjach, w których występuje konflikt interesów.
Sprawiedliwy jest przede wszystkim Bóg.
W księgach Starego i Nowego Testamentu wielokrotnie jest mowa o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość (Ps 11, 7). Ale atrybut
sprawiedliwości odnosi się także do Mesjasza, co
potwierdza mowa św. Szczepana w Dziejach Apostolskich (7, 52), który zarzuca swoim oprawcom,
że pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali
przyjście Sprawiedliwego. Prawdę o Jezusie jako
sprawiedliwym Boga wyznają nawet poganie,
jak Piłat i jego żona czy setnik pod krzyżem. Natomiast sam Jezus nazywa sprawiedliwym Ojca
w niebie, a także tych, którzy szczerym sercem
szukają królestwa Bożego. Biblia opisuje wielu
sprawiedliwych takich jak Abraham, Noe, Hiob,
Elżbieta i Zachariasz, (Łk 1, 6), Symeon i Anna (Łk
2, 25), Józef z Arymatei, członek Wysokiej Rady
(Łk 23, 50), setnik Korneliusz z Dziejów Apostolskich (10, 22) i inni. Czym się odznaczali? Żarliwą
modlitwą, pobożnością, dobrocią, uczynkami
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miłosierdzia, wiernym zachowywaniem Bożych
przykazań, a przede wszystkim żywą i głęboką
wiarą.
Możemy więc uznać, że skoro Ewangelista
Mateusz tym określeniem nazywa Józefa, to
można w nim odnaleźć wszystkie przymioty
biblijnych postaci określanych mianem sprawiedliwych. Zwłaszcza wiarę przejawiającą się
w absolutnym posłuszeństwie wobec objawionej jemu woli Bożej.
Sprawiedliwość Józefa, co ważne dla nas,
objawia się nie tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy potrzebne są interwencje Boga,
ale również w codziennym przestrzeganiu
Prawa Mojżeszowego, które m.in. nakazywało
obrzezanie dziecka płci męskiej ósmego dnia po
jego urodzeniu i, jeżeli było ono pierworodne,
ofiarowanie go Bogu, odbywanie dorocznych
pielgrzymek do Jerozolimy na święto Paschy.
Św. Józef, który był cieniem Ojca niebieskiego, musiał być odbiciem Boga, który jest
Bogiem Sprawiedliwym. I od samego początku
swojego pojawienia się na kartach Ewangelii
staje się wzorem żywej i głębokiej wiary, pobożności, dobroci i wiernego zachowywania
Bożych przykazań, co wszystko razem składa
się właśnie na obraz człowieka sprawiedliwego.
Jeśli chcemy być sprawiedliwi na wzór
Świętego Józefa musimy pamiętać, że podstawowym warunkiem jest wzorowanie się na
sprawiedliwości Boga, która jest nierozłączna
z Jego miłością i miłosierdziem. (AZ) cdn.

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 5)
W miarę rozwoju nauk wychowawczych obraz zadań wychowawczych staje się coraz
to pełniejszy. Dzisiaj już nikt nie wątpi, że do całości wychowania dziecięcia należy wychowanie fizyczne i higieniczne, wychowanie umysłu, woli i uczuć, wychowanie społeczno-zawodowe, narodowo-obywatelskie i moralno-religijne. Wszyscy też zgadzają się na
to, że im pełniejszy i bardziej harmonijny udział w wychowaniu wezmą wszystkie te siły,
tym owoc wychowania będzie bardziej udany. Historia wychowania umie dziś przytoczyć
cały szereg błędów wynikłych z zakłócenia tej harmonii oddziaływania wychowawczego. Przyjmujemy więc to za pewnik; sami natomiast pragniemy uwydatnić, jak wielkie
znaczenie dla pełni wychowania ma wychowanie w duchu Ewangelii Chrystusowej, pod
kierunkiem Kościoła świętego.

– Życie jest zbyt krótkie, więc śmiej się głośno,
dopóki masz wszystkie zęby…
REFLEKSJE PO DNIU BABCI
Jest stara syberjska legenda, która opowiada
o myśliwym polującym na niedźwiedzie. Pewnego razu zauważył wiele niedźwiedzich śladów, które zaprowadziły go do jaskini. Wszedł
do jaskini, rozgląda się, wszędzie pusto, tylko
na środku siedzi mały niedźwiadek i gra w patyczki. Myśliwy pyta go lękliwie:
– Hej ty, mały! Tata w domu?
– Nie.
– A mama w domu?
– Nie.
– To szczeniaku już po tobie.
Myśliwy ściąga fuzję z ramienia, a niedźwiadek
drze się na cały głos:
– Baaaabciaaaa!!!
U DZIADKÓW W DNIU BABCI
Rodzina wyjechała podczas styczniowego
weekendu na wieś do dziadków. Mama z córkami żalą się przed dziadkiem:
– Nie mogłyśmy rano spać. Dlaczego koguty drą
dzioby z samego rana?
– Bo kury jeszcze śpią. Jak wstaną kury, to koguty nie maja już nic do gadania!
RZETELNE WYJAŚNIENIE
Spotykają się dwaj koledzy. Jeden pyta drugiego:
– Co się stało? Skąd masz taki duży guz na głowie?
– Nie wiedziałem, że moja żona dobrze gotuje,
dopóki mi tego wałkiem nie wyjaśniła.
MĘDRZEC RADZI RODZICOM
– Jeśli przychodzicie z pracy, jesteście bardzo zmęczeni i śpiący, a macie hałaśliwe dzieci, powiedzcie
im, żeby was obudziły po 30 minutach drzemki,
aby razem posprzątać dom. Zobaczycie, zrobią
dosłownie wszystko, żebyście spali jak najdłużej.
POMYSŁ STAREGO KAWALERA
– Znalazłem sposób na moje ciotki i wujków,
którzy po każdym ślubie i weselu zaczepiają
mnie i mówią: „Teraz ty następny”.
– A co to za sposób?
– Zacząłem im to samo mówić na pogrzebach:
„Teraz ty następna”.
(opr. xHD)
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