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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
V NIEDZIELA ZWYKŁA
I TAM SIĘ MODLIŁ (Mk 1, 29-39)
• Jezus miał pracowity i pewnie długi wieczór. Po
krótkim odpoczynku: Nad ranem, kiedy jeszcze
było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Dlaczego Jezus
chodził się modlić? Czy jako Syn Boży nie był
w nieustannej jedności z Ojcem, nie znał Jego
woli? Czy musiał o coś pytać, prosić? Co robił
na tej modlitwie i jak wyglądała? W innych
miejscach Ewangelii powtarza się ten motyw
– Jezus spędza noc osobno na modlitwie lub
wstaje nad ranem i idzie się modlić.
• Jezus formował swoich uczniów przez dawanie
przykładu. Oni żyli z nim, przebywali dniami
i nocami, obserwowali. Ten przykład modlitwy
na pewno miał im i nam pokazać jak ważna
jest modlitwa – czas na osobności, sam na
sam z Bogiem. Czas który często kosztuje wiele
(w nocy, nad ranem), ale który jest konieczny
dla naszego życia – skoro nawet Syn Boży go
potrzebował, by żyć zgodnie wolą Ojca. Czy
potrzebujesz modlitwy? Na ile cenisz dłuższą
modlitwę osobistą?
• Syn tak bardzo kocha Ojca, że potrzebuje spędzać z Nim czas. Ojciec tak bardzo miłuje Syna,
że Go zaprasza na miejsce pustynne, by mówić
Mu o swojej miłości. Mimo ciągłej łączności,
jedności (bo przecież Jezus nie miał żadnego
grzechu, który by zaburzał relację z Bogiem)
obaj pragnęli i potrzebowali czasu tylko dla
siebie. Jezus mimo zmęczenia, ciągłego służenia ludziom, oddawał czas na spotkanie
z Ojcem – nie z obowiązku, nie dla wypełnienia
przykazań. Bezinteresownie. Jezus na ludzki
sposób okazywał tę miłość. Jakie są powody
twojej modlitwy?
[www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż
nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią,
a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce
niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką.
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

sługa twój słucha

Potrzebujemy spotkania z Jezusem
Rozważania do Ewangelii z V Niedzieli Zwykłej (7 lutego)
1. czytanie (Hi 7, 1-4. 6-7)
Marność życia ludzkiego
Psalm (Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por.
3a)) Panie, Ty leczysz złamanych na duchu
2. czytanie (1 Kor 9, 16-19. 22-23)
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Ewangelia (Mk 1, 29-39)
Jezus uzdrawia chorych
Jezus korzysta z gościnności i zaproszenia
Szymona i Andrzeja. Dom rybaków znad Jeziora
Galilejskiego staje się miejscem spotkania z Jezusem dla nich samych, ich rodziny i znajomych.
W tym domu Jezusowi powiedzieli o chorobie
teściowej Szymona. Ważne jest, by o swojej
chorobie i słabości mówić Jezusowi. On może
nas uzdrowić, jeśli zechce, a z pewnością nie
zostawi nas samych w naszej ludzkiej bezrad-

Kochani
Zakochani
Narzeczeni i Małżonkowie jeśli szukacie
„witaminy M” bo jakoś słabniemy lub dla profilaktyki naszego związku proponujemy Wam
(z zachowaniem norm bezpieczeństwa) spotkanie w kościele św. Józefa, 13 lutego (sobota)
o godz.18.00 w Siedlcach.

13 lutego 2021, sobota
siedlce, kościół św. Józefa
ul. Sokołowska 124

ności. W modlitwie mówimy Jezusowi bardzo
często o ludziach chorych, podejmujemy modlitwę wstawienniczą. Zbawiciel podszedł do
chorej. On jest blisko naszych spraw. On nie lubi
gdy zmuszamy Go, by trzymał się od nas daleko.
Uzdrowiona kobieta mogła podjąć służbę. Gdy
mnie Jezus uzdrowi z gorączki pychy i egoizmu,
zacznę służyć. Chrystus Sługa uzdalnia do służby, do miłości, która nie szuka swego.
Wieczorem po zakończeniu szabatu ludzie
przynosili do Jezusa wszystkich chorych i opętanych. Można odnieść wrażenie, że dom Szymona stał się wtedy szpitalem polowym. Okazało
się, że dziesiątki, może setki osób, potrzebują
Lekarza. Na szczęście chorzy mieli bliskich,
którzy im pomogli w spotkaniu z Najlepszym
Lekarzem. Dziś jest podobnie. Chorych warto
fizycznie lub duchowo przez modlitwę zanieść
do Jezusa, który działa nadal przez słowo i sakramenty swej zbawczej łaski. Moc uzdrowienia, dar nowego życia są dostępne dla wszystkich, którzy przyjdą z wiarą do Pana i poproszą
Go o pomoc. Wielu dziś potrzebuje ratunku dla
swojej duszy. Poprzez trwanie w grzechach
śmiertelnych otworzyli się na działanie demonów. Jezus w Ewangelii wyrzucił wiele złych
duchów. I w naszych czasach, i w naszej parafii,
i w naszych rodzinach, potrzeba takiego działania. Nie poradzimy sobie z wieloma problemami, nie zrozumiemy samych siebie, będzie coraz
gorzej, jeśli zabraknie w nas Jezusa.
W Ewangelii widzimy też Jezusa, który po
pracowitym dniu w nocy lub wczesnym rankiem idzie na miejsce odosobnione i modli
się, czyli jest z Ojcem. Modlitwa to rozmowa
i przebywanie z Bogiem. Trzeba postępować tak
jak postępował Jezus: szukać czasu na spotkanie z Ojcem przy jednoczesnym zachowywaniu
przykazania miłości bliźniego, by nie zaniedbać
naszych zadań rodzinnych, parafialnych, wspólnotowych czy zawodowych. Poszukaj pustyni,
miejsca poza obozem, gdzie jest cisza, gdzie
możesz wreszcie zatrzymać się, pomyśleć, odpocząć przy Sercu Jezusa.
Ludzie zadowoleni z licznych uzdrowień szukali Jezusa, bo chcieli jeszcze więcej zdrowia.
A Jezus poszedł gdzie indziej, bo chciał głosić
Ewangelię w różnych miejscowościach. Chrystus jest dostępny; przychodzi, bo chce się spotkać z nami. Dziś naucza, uzdrawia, wyrzuca złe
duchy. Czy może wejść do twego domu?(xIJ)
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„Wiara jest zaufaniem Bogu, nawet w cierpieniach” Ks. Jan Twardowski
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XXIX Światowy Dzień Chorego
11 lutego 2021 roku będziemy obchodzili
już XXIX Światowy Dzień Chorego.
W tym dniu w szczególny sposób zanosimy swoją modlitwę za ludzi
chorych, ich rodziny i opiekunów. Jak co roku z tej okazji papież Franciszek wydał swoje Orędzie. Głównym mottem i inspiracją na ten dzień
Ojciec Święty ustalił fragment Słowa Bożego: Jeden jest wasz Nauczyciel,
a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8).
Ojciec Święty zwraca uwagę, że w 23 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza Pan Jezus krytykuje obłudę tych, którzy mówią, ale nie czynią.
Szczególnie ważne jest to w przypadku relacji z ludźmi chorymi. Człowiek
chory naznaczony jest cierpieniem. Potrzebuje poczuć opiekę, empatię
i wzruszenie. Wszyscy więc jesteśmy powołani do opieki nad chorymi.
Każdy ma obowiązek służyć drugiemu człowiekowi, zwłaszcza słabemu
i udręczonemu chorobą ciała lub ducha.
Chory człowiek czuje bezradność, a czasami nawet brak sensu dalszego życia. Choroba i cierpienie wzmaga u jednych intensywność modlitwy
i szukania głębszych relacji z Bogiem, w nadziei, że Bóg odwróci to trudne
doświadczenie. Inni zaś w takim momencie próby odwracają się od Boga,
oskarżając Go o niesprawiedliwość i brak zrozumienia. Nadal w nas tkwi
przekonanie, że Bóg kocha nas za coś. Nosimy w sercu przeświadczenie,
że miłość Boga jest uwarunkowana naszą postawą, dobrymi uczynkami,
gorliwą modlitwą itd. Człowiek zaś ma naturę ułomną i jest świadomy,
że daleko nam do idealnego obrazu, który chcielibyśmy przestawić Bogu.
Stąd też wypływają nasze ludzkie frustracje w godzinie próby. Z Pisma
Świętego dowiadujemy się, że Żydzi uważali chorobę za karę za grzechy
chorej osoby lub jej przodków. W Ewangelii wg. św. Jana czytamy: Jezus,
przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył,
ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże
(J 9, 1-3). Można więc chyba powiedzieć, że cierpienie i choroba jest poniekąd Bożą tajemnicą, która jest dla nas zadaniem, ale na pewno nie jest karą!
Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu przywołuje biblijną postać
Hioba, człowieka prawego, któremu Bóg błogosławił; dopuścił jednak
cierpienie, gdyż wiedział, że Hiob nawet w wielkim ucisku i cierpieniu
nie odstąpi od swego Boga. Hiob mierzy się w cierpieniu z opuszczeniem
i niezrozumieniem najbliższych. Oskarżają go oni o wszystkie nieszczęścia, które spadają na ich rodzinę, przez co Hiob doświadcza dodatkowo
opuszczenia i niezrozumienia. Hiob został ogołocony ze wszystkiego,
stracił cały dorobek swojego życia i najbliższych, nie zatracił jednak wiary i ufności w Boga. Trudno jest nam w cierpieniu, idąc śladem Hioba

prymas kardynał Stefan Wyszyński
Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 6)
Jest to wychowanie najbardziej społeczne. - Bo naprzód
każe ono dziecku dostrzec obok siebie inne dzieci Boże.
Uczy ono uszanować człowieka, jego prawa, jego godność
i wielkość. Uczy odnosić się do ludzi ze czcią i miłością; i to
do wszystkich – nawet do nieprzyjaciół. Bo wychowanie
religijne wiąże dzieci i rodziców miłością nadprzyrodzoną
w jedną wspólnotę rodzinną. Ta wspólnota jest szkołą wielu cnót społecznych, które dziecko wnosi do życia publicznego z rodziny katolickiej. Bo nadto wychowanie religijne
zespala wszystkich w wielkiej rodzinie katolickiej. Każdy
katolik wie, że dziecko ludzi stało się przez chrzest dzieckiem Boga; że
wobec tego wszyscy mamy jednego Ojca; że wobec tego jesteśmy sobie
braćmi w Chrystusie; że w Nim mamy obowiązek sobie pomagać: „Jeden
drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Że tak wspieramy się w drodze
do Świętych Obcowania. Że od wspólnoty katolickiej w Kościele już tylko
niewielki prowadzi krok do braterstwa międzynarodowego. Widzimy więc,
jak bardzo wychowanie w Kościele zbliża nas wszystkich do tej upragnionej wspólnoty całej ludzkości, o której tak wiele dziś się mówi.

mówić: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał
Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! (Hi 1, 21). Jakże trudno
nam w doświadczeniu i bólu o takie zawierzenie. Bóg jednak słyszy nasze
wołania, rozumie naszą kruchość i daje nam Hioba jako wzór. Jego serce
poranione i uzdrowione niezmiennie jest naznaczone miłością do Boga.
Hiob poprzez swoje duchowe i cielesne cierpienie odkrywa Boga w nowej perspektywie i mówi do Pana: Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie
ujrzałem Cię wzrokiem (Hi 42, 5).
Bóg każdemu człowiekowi, który trwa w głębokiej relacji z Nim, daje
się poznać w cierpieniu jakby w nowej odsłonie. Choć Bóg jest niezmienny to ból bardzo nas zmienia; tak że nasze cierpiące oczy widzą Boga
w innej perspektywie.
Zdrowie daje człowiekowi siłę. Żyjemy w przekonaniu, że sami poradzimy sobie ze wszystkim. Dzisiejszy świat ma zawsze receptę na problemy, bolączki, dolegliwości. Tak wielu wokół nas lekarzy, naukowców,
specjalistów, analityków, prawników, którzy w razie potrzeby mogą nam
pomóc. Wydaje się nam nawet, że zgodnie z porzekadłem „pieniądz rządzi światem” i dlatego gonimy za nim nieustannie. Ludzie jakby pragnęli
być samowystarczalni. Zapominają, że to Bóg jest Panem życia i śmierci każdego z nas. Bóg zaś jako najlepszy Ojciec pragnie dla nas zawsze
dobra. Czym jest to dobro? Czy może być nim cierpienie? Święta Matka
Teresa z Kalkuty mówiła: „Cierpienie, ból, niepowodzenie to są pocałunki
Jezusa, to znaki, że już jesteś tak blisko Jezusa na krzyżu, że może cię
pocałować”. Któż może więcej powiedzieć o cierpieniu i chorobie niż św.
Matka Teresa? Całe życie spędziła wśród chorych i cierpiących. Odnajdowała w swoim życiu i w życiu chorych najgłębszy sens. Służba cierpiącemu człowiekowi była dla niej istotą życia, źródłem motywacji i ciągłego
wzrastania w Chrystusie.
Światowy Dzień Chorego jest więc szczególną okazją do odkrycia sensu cierpienia, które dla chrześcijan poprzez śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa powinno być znakiem Bożej Miłości. Boimy się bólu, opuszczenia i bezradności. Naszemu Bogu nie są obce te lęki. Wszystkie te
uczucia towarzyszyły Mu gdy z wielkiej miłości niewinnie został wydany, umęczony i ukrzyżowany za nas. Jakże blisko jesteśmy z Chrystusem
w naszych cierpieniach.
Powierzajmy się Matce Bożej z Lourdes i wołajmy: Uzdrowienie Chorych, módl się za nami! (G Ł-K)

Papież ustanowił Światowy Dzień
Dziadków i Osób Starszych
W niedzielę, 31 stycznia po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty ogłosił, że w czwartą niedzielę lipca obchodzony będzie Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
W tym roku to święto przypadnie 25 lipca.
Oto słowa papieża w tłumaczeniu na język polski:
Pojutrze, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego
w Świątyni, kiedy to Symeon i Anna, oboje w podeszłym wieku, oświeceni
Duchem Świętym, rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Także dzisiaj Duch Święty
wzbudza w osobach starszych myśli i słowa mądrości: ich głos jest cenny,
ponieważ wyśpiewuje chwałę Bogu i strzeże korzeni narodów. Przypominają nam, że starość jest darem i że dziadkowie są łącznikiem między różnymi
pokoleniami, przekazując młodym doświadczenie życia i wiary.
Często zapomina się o dziadkach i nie zapominajmy o tym bogactwie
strzeżenia korzeni. Z tego powodu postanowiłem ustanowić Światowy Dzień
Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony w całym Kościele co
roku w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu wspomnienia świętych Joachima
i Anny, „dziadków” Jezusa.
To ważne, aby dziadkowie spotykali swoje wnuki, a wnuki spotykały się
z dziadkami, o czym mówi prorok Joel: „synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili” (3,1), dziadkowie stając przed wnukami
będą marzyli, a młodzi czerpiąc siłę od dziadków będą szli naprzód, będą
prorokować. Właśnie 2 lutego jest święto spotkania dziadków z wnukami.
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
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K ALE N DA R Z
Poniedziałek 8 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika
albo wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy
1. czytanie (Rdz 1, 1-19) Stworzenie świata
Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b))
Radością Pana dzieła, które stworzył
Ewangelia (Mk 6, 53-56)Jezus uzdrawia chorych
6.30 1. + Alinę Brochocką – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej i Łąkowej
2. + Grażynę Woźną – of. nadzór firmy Drosed
7.00 1. + Janinę Brochocką – of. bratowa z dziećmi
2. + Helenę w 11 r., Stefana, zm. z rodz. Czarnockich i Paprockich
3. + Rodziców Ludominę i Stanisława Marciniuk i dziadków z obu
stron rodziny – of. Bożena Marciniuk
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich – of. dzieci
2. + Jana w 23 r. i Helenę Talachów oraz siostrę Jadwigę – of. córka
3. + Jana Księżopolskiego i zm. z rodziny
4. + Teresę Jońską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
Wtorek 9 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Rdz 1, 20 – 2, 4a)Stworzenie zwierząt i ludzi
Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab))
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
Ewangelia (Mk 7, 1-13) Prawo Boże i tradycje ludzkie
6.30 1. + Alinę Brochocką – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej i Łąkowej
2. + Janinę Brochocką – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej i Łąkowej
7.00 1. + Anastazję Dziewulską w 13 r., Franciszkę, Stanisława, Jana,
zm. z rodz. Antoszczaków – of. córka
2. + Leokadię, zm. z rodz. Mikiciuków, Koplejewskich, Anielę Szkodzińską – of. rodzina
3. + Janinę Brochocką – of. brat Kazimierz z rodziną
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
2. + Jerzego w r.
3. + Wandę w 1 r., Zofię i Stefana – of. rodzina
4. + Krzysztofa Przybysza w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
Środa 10 lutego 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY
1. czytanie (Rdz 2, 4b-9. 15-17)
Bóg stwarza człowieka i umieszcza go w raju
Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 27-28. 29b-30 (R.: por. 1a))
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Ewangelia (Mk 7, 14-23) Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca
6.30 1. + Wacława w 29 r., Rozalię, Ryszarda, Jadwigę, zm. z rodzin
Krzyckich, Replinów, Jerominiaków – of. Elżbieta Jeromieniak
2. + Wandę, Annę, Stanisławę, Pawła, Michała, zm. z rodz. Posiadała – of. rodzina
7.00 1. + Stanisława Maciejczaka w 44 r. – of. żona i dzieci
2. + Zofię Talacha – of. Wakuła
3. + Marka Stańczuka – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej i Łąkowej
4. + Jadwigę Czarnocką w 6 miesiąc od śmierci
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I .O łaskę zdrowia i potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej dla
ks. Grzegorza Walczuka
II. O zdrowie dla ciężko chorego Ignacego – of. rodzice
III. + Leopolda w 10 r., Genowefę, Jana i dziadka z obu stron rodziny
IV. + Roberta Wilczura w 1 msc. od śmierci i Tadeusza Wilczura
– of. mama i brat
V. + Mirosławę Bujalską
VI. + Edwarda Powichrowskiego w 30 dz., Ryszarda, rodziców
z obu stron rodziny i Grażynę Dudek
VII. + Hannę Cybulską w 5 r.
VIII. +Mirosława Brochockiego – of. pracownicy firmy Drosed
IX. + Beatę Budrecką

7 lutego 2021 r.

P A R AFIAL 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.
2. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
3. Dziękczynna w 45 r. urodzin Adama z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i jego żony – of. rodzice
4. + Stanisława, Zofię, Zygmunta, Kamilę i Wiesławę
– of. Marianna Wrona
5. Gregorianka (poza parafią): +Jadwigę Przesmycką
Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części)
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] (dolny kościół)
Czwartek 11 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Światowy dzień Chorego
1. czytanie (Rdz 2, 18-25) Stworzenie kobiety. Małżeństwo
Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b))
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Ewangelia (Mk 7, 24-30) Prośba poganki wysłuchana
6.30 1. + Teresę Czarnolas – of. KŻR pw. św. .Rity przy Katedrze
2. + Rodziców: Wandę i Michała i teściów, Józefa, Stanisławę,
Zygmunta, brata Tadeusza
7.00 1. + Zygmunta w 4 r., Władysławę w 14 r., Wacława w 19 r.,
zm. teściów Eugenię w 27 r., Stanisława w 7 r.
z rodziny Andraszek – of. Andraszek Alina
2. + Zygmunta Andraszek w 4 r. – of. siostra
10.00 1. W intencji chorych
2. Dziękczynna w intencji sióstr KŻR nr 18 pw. Matki Bożej z Lourdes z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla sióstr i ich
rodzin – of. Grażyna Litwiniuk
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
2. + Czesława, Jadwigę i Kazimierza Anusiewicz – of. syn Janusz
3. + Lucynę Kielak, ks. Jana Niedziałka, Bogusława i zm. z rodziny
Kielaków i Niedziałków
4. + Mirosława Brochockiego – of. rodzina
5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
– okazja do spowiedzi
Piątek 12 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Rdz 3, 1-8) Grzech pierworodny
Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7 (R.: por. 1b))
Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy.
Ewangelia (Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego
6.30 1. + Alinę Brochocką – of. mieszkańcy Strzały z ul. Łąkowej i Krótkiej
2. + Stanisławę w 33 r. i Henryka – of. córka
7.00 1. + Janinę Troć w 1 r., Lucynę, Teresę – of. KŻR nr 1
2. + Konstantego w 51 r., Juliannę w 32 r., Krzysztofa z rodziny
Szarków, Barbarę i Bogusława Rosińskich i Elżbietę Idzikowską,
Teodozję Kramek – of. rodzina
3. + Zdzisława Wronę w 30 r. – of. syn
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
2. + Zdzisława Borkowskiego w 2 r. – of. rodzina
3. + Anielę, Lucjana – of. córka
4. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota 13 lutego 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Rdz 3, 9-24) Potomek Ewy zwycięży zło
Psalm (Ps 90 (89), 2 i 4. 5-6. 12-13 (R.: por. 1b))
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
Ewangelia (Mk 8, 1-10) Drugie rozmnożenie chleba
6.30 1. + Alinę Brochocką – of. mieszkańcy Strzały z ul. Łąkowej i Krótkiej
2. + Janinę Troć, Józefa i Norberta – of. rodzina

7 lutego 2021 r.
Opiekun nr 6
Strona 4
7.00 1. + Bożenę Pernach w 3 r. – of. mąż , córka i syn z rodzinami
(7.02)
2. Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów,
l DZIŚ 7 LUTEGO:
umocnienie wiary, dary Ducha Świętego i wstawiennictwo Św. Ro• Po Mszy Świętej o godz. 13.00 w kościele adoracja Jezusa z racji pierwdziny z Nazaretu oraz o zdrowie dla całej rodziny – of. Teresa Kafara
szej niedzieli miesiąca, spotkanie z członkami Kół Żywego Różańca –
13.00 Dziękczynno-błagalna w intencji Marianny i Edmunda w 50 rocznikatecheza i wymiana tajemnic różańcowych.
cę ślubu jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże
• Adoracja po Mszy Świętej wieczorowej prowadzona przez Wspólnotę
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. dzieci z rodziną
„Strumienie Miłosierdzia”.
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
• Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dol18.00 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
nym kościele.
2. + Czesławę Tarkowską w 10 r., dziadków obu stron rodziny – of. córka
l IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna do św. Józefa
3. + Sylwestra Gasowskiego – of. syn Mariusz z rodziną
• 17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
4. + Józefa oraz zmarłych z rodzin Kowalczuków – of. syn
• 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci5. Gregorianka (poza parafią): + Jadwigę Przesmycką
cieli św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu
Niedziela 14 lutego 2021 r.
w zakrystii w Księdze Intencji Nowennowych
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
• Po liturgii różaniec wynagradzający (4 części).
1. czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46) Odosobnienie trędowatego
l Krąg biblijno-liturgiczny w środę o godz. 19.00 w dolnym kościele.
Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7)) Tyś mą ucieczką i moją radością
l Adoracja Jezusa w czwartek po Mszy Świętej wieczorowej do godz. 21.00.
2. czytanie (1 Kor 10, 31 – 11, 1) Paweł naśladowcą Chrystusa
l W czwartek 11 lutego we wspomnienie NMP z Lourdes będziemy przeEwangelia (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego
żywali ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. W tym dniu zapraszamy osoby chore
7.00 1. + Walentego Brzozowskiego z racji imienin – of. syn
i opiekujące się nimi na Mszę Świętą na godz. 10.00 w intencji wszystkich
8.30 1. Gregorianka: + Alicję i Mariana Dobrzyńskich
chorych. W czasie liturgii osoby chore i starsze, które będą w stanie łaski
2. + Antoniego w r., Janinę, Genowefę i Aleksandra, Mariannę,
uświęcającej, będą mogły przyjąć sakrament namaszczenia chorych.
Martynę, Henrykę i Zdzisława
l W dniach 14-20 lutego 2021 r. w Kościele w Polsce przeżywać będziemy
3. + Lucjana Flisa, Leokadię Flis i zm. z rodzin – of. rodzina
54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: ,,Trzeźwością
10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Hanny i Stanisława Wakułów –
pokonywać kryzys”. Więcej informacji za tydzień.
of. jubilaci
l WEŹ I CZYTAJ – książki religijne do nabycia w zakrystii.
2. O zdrowie dla Grażyny Pawełczak za wstawiennictwem Św. Jól rodziny i osoby, które chcą zaprosić kapłana z wizytą duszpasterzefa – mąż z rodziną
ską, mogą to uczynić poprzez zgłoszenie w zakrystii, kancelarii parafialnej
3. W 21 r. chrztu św. Macieja z prośbą o zdrowie duszy i ciała oraz
lub telefonicznie na nr 500 636 490. Wizyty zasadniczo będą się mogły odopiekę Matki Bożej – of. mama
bywać w soboty przed południem lub w terminie ustalonym z księdzem.
11.30 1. Dziękczynno-błagalna w 24 r. urodzin Sylwii o potrzebne łaski,
l Spotkanie Redakcji „Opiekuna” we wtorek 9 lutego o godz. 19.00
Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
na plebanii. Zapraszamy nowe osoby do współpracy.
2. + Floriana w 9 r., rodziców z obu stron rodziny, Jerzego, Mariana, Marka – of. żona
13.00 1. W intencji Parafian
Możemy być światłem dla świata na tyle, na ile ofiarujemy się Bogu.
16.30 1. + Wandę Sadokierską w 6 r., Stanisława, Halinę, Romana, Jerzego, Pawełka i zmarłych dziadków z obu stron rodziny oraz Osoby życia konsekrowanego wiążą swoje życie tylko z Nim – powiedział
biskup siedlecki Kazimierz Gurda w homilii na święto Ofiarowania PańIgę Ostasz – of. rodzina
skiego i Dzień Życia Konsekrowanego.
2. Gregorianka: + Jadwigę Przesmycką
Świece, z którymi wierni przychodzą tego dnia do kościołów, to znak
18.00 1. + Czesława, Leokadię, Natalię Krasuskich – of. córka
Chrystusa, który ofiarowany Bogu został nazwany światłością dla świata
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
pogrążonego w grzechu. To także przypomnienie, że i my jako ochrzcze20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)
ni, mamy być nosicielami Jego światła w świecie. – Tajemnica obecności
Chrystusowego światła w sercu człowieka łączy się z tajemnicą ofiarowania siebie Bogu. Jesteśmy światłem na tyle, na ile się Jemu oddajel p. Andrzej z ul Wyszyńskiego 59 – 100 zł l z ul. Nowy Świat 9 – 100 zł
l z ul. Sokołowskiej 75 – 150 zł my. Jezus w wszystkich sytuacjach ziemskiego życia oddawał się Ojcu
l p. Anna z ul. Sokołowskiej 91 – 100 zł
i pozostawał mu wierny. Jego życie jest odpowiedzią na wszystkie pytal p. Dorota z ul. Chrobrego 6 – 50 zł
Dziękujemy osobom,
nia, jakie człowiek stawia próbując zrozumieć siebie i innych. Oddanie,
l p. Ewa z ul. Sokołowskiej 91 – 100 zł
które składają ofiary
ofiarowanie siebie Bogu jest jednym z podstawowych aktów wyrażania
l p. Maria z ul. Chrobrego 11 – 200 zł
na tacę i wpłacają na konto.
wiary. W tym zaufaniu zawiera się też miłość do osoby, której swoje życie
l p. Mariola z ul Góreckiego – 200 zł
się oddaje – powiedział biskup Gurda.
Odeszli do pana
Święto Ofiarowania Pańskiego jest dniem, w którym Kościół zwraca
+ Mirosław Marek Brochocki
oczy i serce ku osobom życia konsekrowanego. Osoby takie rezygnują dla
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...
Chrystusa z życia rodzinnego, wiążą się tylko z Nim. Biskup siedlecki przypomniał, że istnieje wiele form życia konsekrowanego: zakony kontemplacyjne, zgromadzenia czynne, instytuty życia konsekrowanego, instytuty
W „Echu Katolickim”
świeckie, formy indywidualne (stan dziewic i wdów), życie pustelnicze.
• Czy człowiekowi, który wierzy i praktykuje, łatwiej przyjąć chorobę? Wszystkie te formy istnieją w naszej diecezji: – Dziękujemy za to, że są
O pomoc w cierpieniu warto prosić świętych. Których?;
kobiety i mężczyźni, którzy oddają się Bogu do dyspozycji, aby wypełnić
• Zarzuca się Kościołowi, że jego troska o chore dzieci kończy się w momen- to, co On uważa za potrzebne i właściwe w życiu Kościoła i świata. Cieszycie przyjścia ich na świat. Tymczasem prawda jest zupełnie inna.
my się z ich modlitwy i posługi. Modlimy się o nowe powołania do życia
• świadectwo mamy, której chora córeczka zmarła tuż po narodzeniu.
konsekrowanego, choć jest ich mniej niż dziesięć czy dwadzieścia lat temu.
• Wszyscy jesteśmy zmęczeni obostrzeniami związanymi z pandemią. Świat dziś Boga nie uznaje i nie wierzy w Jego obecność, opiekę i miłość.
Do czego to może prowadzić? Nastroje społeczne komentuje socjolog.
Ale jesteśmy pełni ufności, że sprawy Boże nie zależą tylko od człowieka.
• Koronawirus atakuje nie tylko płuca, ale też serce. O groźnych powikła- Pan Bóg powołuje i daje wytrwałość w realizacji powołania. On troszczy
niach po chorobie, m.in. mgle mózgowej.
się o swój Kościół i nie pozwoli mu zginąć.
• Pandemia spowodowała wzrost zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieBiskup Gurda wezwał też, by w święto Ofiarowania wszyscy – zarówży. Jak zapobiegać ich problemom?
no żyjący w rodzinach, jak i prowadzący życie konsekrowane – pomyśleli
• Czego nie wolno mówić osobie chorej na nowotwór? I gdzie mogę one o swoim oddaniu Bogu, na nowo powierzyli Mu swoje życie i byli nosicieuzyskać psychiczne wsparcie?
lami Jego światła w świecie. 		
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

informacje o życiu parafii

Ofiarować siebie – z miłości

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
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Największą nagrodą
jest uśmiech dziecka

Strona 5

Ksiądz Grzegorz Walczuk jest wikariuszem
w naszej parafii zaledwie od kilku miesięcy,
a już zdołał sobie zjednać sympatię wielu parafian.
Ma niesamowitą charyzmę i wewnętrzne „światło”, które w sposób
wyjątkowy przyciąga nie tylko dzieci, ale całe rodziny. Parafialna schola
„Światełko” pod przewodnictwem księdza Grzegorza odżyła i nabrała
barw. W ciągu ostatnich kilku tygodni podwoiła, a nawet potroiła swoją
objętość. W tej chwili liczy ponad pięćdziesiąt osób.
Dotychczasowy efekt pracy księdza z dziećmi można było podziwiać
nie tylko na coniedzielnej mszy świętej o godz. 11.30, ale także podczas
koncertu, który odbył się w naszym kościele 2 lutego.
QQ Za nami wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu „Światełka”
i zaproszonych dzieci z Konstantynowa „Różyczek Św. Elżbiety”.
Zaskoczył nas ksiądz wzruszającym wykonaniem „Kolędy dla nieobecnych” i utworu Leonarda Cohena „Hallelujah”. Gdzie ksiądz
szkolił swoje umiejętności wokalne?
– Nigdy nie uczyłem się śpiewu czy gry na instrumencie. Jestem samoukiem. Pierwszy raz gitarę do ręki wziąłem w wieku 20 lat. To nie był
wiek na profesjonalną naukę, ale pasja zdecydowała. Muzykę lubiłem
zawsze, słuch i poczucie rytmu też miałem, więc było mi łatwiej. Praca
z dziećmi też mnie rozwija muzycznie. Są dla mnie motywacją.
QQ Ma ksiądz niesamowity kontakt z dziećmi. Bardzo chętnie
uczestniczą w próbach, potrafią spontanicznie okazać księdzu
sympatię. Czy zawsze wokół księdza z takim zaangażowaniem
i zapałem jednoczyli się Ci najmłodsi parafianie?
– Dzieci są wspaniałe, takie prawdziwe w okazywaniu emocji, naturalne pod każdym względem, zawsze szczere. Pokazują to, co myślą,
co czują w danym momencie. Dla mnie to jest piękne. Ja chcę z nimi te
emocje przeżywać i myślę, że one tę empatię wyczuwają. Mam dobry
kontakt z najmłodszymi. Zaprzyjaźniony ksiądz powiedział mi kiedyś,
że to dar, który pomoże mi dobrze pełnić posługę duszpasterską.
QQ Z pewnością potrafi ksiądz zaskakiwać pomysłami i skutecznością w ich realizacji... Integracyjne spotkania po próbach scholi, wyścigi na sankach, czy wspólne występy dzieci i rodziców,
spotkały się z wielkim entuzjazmem.
– Oj tak. Moje działania są bardzo spontaniczne. Przychodzi mi pomysł do głowy i od razu szukam możliwości jego realizacji. Na szczęście
na mojej drodze spotykam ludzi, którzy chcą te moje, czasami szalone,
koncepcje wcielać w życie. Za to dziękuję Bogu.
QQ „Światełko” to nie pierwsza schola, z którą ksiądz współpracuje?
– Nie. Pierwsze były „Scholinki księdza Grzegorza”, grupa którą prowadziłem na parafii we Włodawie w trakcie praktyk. Kolejną scholę
założyłem w Konstantynowie. Zespół nazwałem „Różyczki św. Elżbiety”

fot. T. Końko

i to właśnie ich zaprosiłem na koncert kolędowy „Światełka”. Cieszę się,
że Różyczki dalej śpiewają. Wspaniale wspominam spędzony z nimi czas.
Byłem w Konstantynowie tylko rok, ale każde rozstanie jest dla mnie
ciężkie, bo szybko przywiązuję się do ludzi. W parafii św. Józefa także
spotkałem się z wielką otwartością. Chcę podkreślić, że wszystko co robię,
nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie dzieci i rodziców.
QQ Czy każde dziecko, niezależnie od wieku i umiejętności może
śpiewać w Światełku?
– Oczywiście. Ja też nie jestem ani profesjonalnym muzykiem ani
nauczycielem śpiewu. Wielu rzeczy nie umiem zagrać i wtedy wspieram
się utalentowanymi ludźmi z parafii. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nieważne jak kto śpiewa, jak kto gra, ważne, że chce przychodzić i trzeba
to w dziecku docenić. Są w naszym „Światełku” dzieci, które czytać nie
potrafią, a niektóre jeszcze dobrze mówić. To nie jest żadną przeszkodą.
Zapraszam wszystkich. Dla mnie największą nagrodą za trud, niedospanie, zmęczenie jest uśmiech dziecka. Rodzice doświadczają tego każdego
dnia, ja nie mam takiej możliwości, dlatego próby i występy, wspólnie
spędzony czas są dla mnie okazją do dzielenia tej dziecięcej radości. Mam
jeszcze wiele planów związanych z działalnością „Światełka”. Myślę już
o kolejnym koncercie na Wielkanoc. Chciałbym też dzieci zabrać na pielgrzymkę po sanktuariach naszej diecezji. Zapraszam więc wszystkich,
którzy mają czas i chęć tworzyć z nami piękną historię scholi dziecięcej
parafii św. Józefa.
QQ Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki, by ksiądz nadal tak
skutecznie jak do tej pory zarażał nas swoją radością, spontanicznością i by to niegasnące wewnętrzne światło służyło naszej
parafialnej społeczności jak najdłużej.
Edyta Zdunek

Ks Grzegorz i „Światełko”
Oj to nam się porobiło,
Bo Światełko znów odżyło
Po tych kilku chudych latach,
Rusza znów na podbój świata.
I z niedzieli na niedzielę
Piękniej śpiewa nam w kościele.
Schola szefa ma nowego
Księdza baaaardzo wysokiego,
Co z gitarą w swoje sieci
Do światełka łowi dzieci.
A gdy w drzwiach na próbie stanie,
Krzyknie: Znowu pączkowanie!!!
I w niedzielę z mikrofonem
Pośród ławek maratonem
Sprawdza, kto ma słaby słuch
I nie słyszał Bożych słów.

A gdy śniegu nam nawiało
I na świecie wszędzie biało
Zabrał wszystkich nas na sanki.
W śniegu bitwy i hulanki
I koncercik jutro będzie
Hej kolęda po kolędzie...
By światełko mogło świecić w tunelu,
Pomocników trzeba wielu.
Tych od światła i od dźwięku,
Od sprzątania i od wdzięku.
Tomek z księdzem szarpią druty,
Do klawiszy Wojtek przykuty,
Lecz najfajniej Piotruś gra,
Który złotą trąbę ma.
Małe ciałko wielki duch
To ci jest dopiero zuch.

Fotografów co niemiara,
Każdy z nich się bardziej stara,
By ujęcie zdobyć rzadkie
Zza filara gdzieś ukradkiem.
A nad wszystkimi pieczę ksiądz trzyma,
Od stresu i potu chusteczkę wyżyma
Tu psoci mikrofon, tu kręcą się dzieci
Oj czy to światełko na pewno zaświeci?
Ksiądz mikrofon w końcu złapał
Do śpiewanie poczuł zapał
Łzy wycisnął z naszych oczu,
By emocje każdy poczuł.
Piękne było widowisko
Dziękujemy więc za wszystko
Dwa metry pomysłów w księdza jednym ciele
A wszystko to się działo w naszym kościele.
Ewa Orzełowska
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EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
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Wprowadzenie do liturgii:
Procesja wejścia
Każda celebracja Eucharystii rozpoczyna się
od procesji wejścia. Czasem jest ona bardziej
uroczysta, a czasem ogranicza się jedynie do
przejścia kapłana z zakrystii do prezbiterium.
Zawsze jednak jest to przejście nie tylko praktyczne, ale również pełne głębokiej symboliki.
Gdy popatrzymy na procesję wejścia z perspektywy naszego życia, wówczas możemy dostrzec, że symbolizuje ona naszą pielgrzymkę
do nieba. Całe nasze życie jest wędrowaniem.
Kiedyś ono się rozpoczęło, ale i kiedyś się zakończy. Procesja wejścia symbolizuje chrześcijańskie pielgrzymowanie. Nie jest ono po prostu
błąkaniem się bez celu, ale właśnie kroczeniem
w konkretnym kierunku oraz kroczeniem za
Kimś. Dzisiejszy świat sugeruje nam często, że
każdy z nas powinien sam wyznaczać sobie

cele i sam być dla siebie jakby sterem, wodzem
i okrętem. Procesja wejścia ukazuje nam, że
jako chrześcijanie podążamy za Kimś, podążamy za Chrystusem.
Szczególnie doniośle widać to w uroczystej
formie procesji, której przewodzi krzyż. Idziemy za Panem, idziemy w konkretnym kierunku,
idziemy do celu jakim jest niebo i tylko idąc za
Nim możemy być pewni, że podążamy właściwą drogą. Wejście kapłana do przestrzeni prezbiterium możemy odczytywać symbolicznie
jako obraz Chrystusa, który wszedł do chwały
Ojca i zaprasza nas na ucztę niebiańską. On
rzeczywiście oczekuje nas na Uczcie w niebie.
Przyjmijmy to zaproszenie, dziś jeszcze w pod
osłoną znaków liturgicznych, a kiedyś także
w Jego Królestwie. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 9)

Józefie najczystszy – módl się za nami
Świętego Józefa litania najpierw tytułuje
najsprawiedliwszym, a zaraz potem najczystszym, zanim go nazwie najroztropniejszym
czy najmężniejszym. Czy kolejność ma tu jakieś istotne znaczenie? Zapewne tak. Świadczy
o tym, że jest to cnota ceniona wysoko.
W Ewangelii czytamy, że Józef wziął Maryję do swego domu, lecz nie zbliżał się do niej
aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus
(Mt1, 25). Świętemu Józefowi zapewne nie było
łatwo, gdyż był tylko człowiekiem, a obecność
pięknej, młodej kobiety, którą kochał i która
była jego żoną nie ułatwiała życia w czystości.
Nawet jeśli był to obopólny wybór, bo przecież
Józef nie tylko uszanował decyzję Maryi, ale
też i on sam dokonał takiego samego wyboru
w pełnej wolności.
Święty Józef nie zawiódł Maryi Dziewicy,
która mu się powierzyła. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi
ludźmi, rozwijał daną mu łaskę niewinności.
Tak jak każdy człowiek, mając wolną wolę,
mógł wybierać dobro lub zło. Jednak nigdy
w życiu nie popełnił żadnej niedoskonałości.
Małżeństwo Józefa i Maryi było wspólnotą czystych serc.
Czystość, a także inne wartości, takie jak
wstrzemięźliwość, wierność, skromność, cichość, wyrzeczenie i wiele innych są dzisiaj
niepopularne. Z niektórymi z nich współczesna
„psychoterapia” otwarcie walczy, uważając je za
nieuzasadnione krępowanie własnej ekspresji.
Czystość i wszystkie inne wyżej wymienione
wartości, potrzebują sprzyjającego środowiska.
Ale wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i zapytać: czy w naszych czasach istnieje właściwe
środowisko dla czystości, wierności czy wstrzemięźliwości? W telewizji trudno znaleźć film,
w którym nie byłoby scen erotycznych. One

zalewają nas z witryn, bilbordów i wszelkich
ekranów. Seksualizacja ogarnia niemal wszystko i sprawia, że nie ma środowiska, w którym
można pielęgnować i propagować czystość,
wierność czy wstrzemięźliwość. Czasami nawet w rodzinie nie ma sprzyjających warunków
do ich przeżywania. Dzisiaj nawet matka czy
ojciec potrafią powiedzieć dziecku, by najpierw
zamieszkali razem i zobaczyli czy im się układa. I z czystości przedmałżeńskiej rezygnuje się
bez chwili refleksji. Nie próbuje się znaleźć dla
niej motywacji, bo przecież jakiś motyw trzeba
mieć, żeby poczekać. Trzeba uwierzyć, że tylko
czystość przedmałżeńska gwarantuje rozbudowanie więzi duchowych i uczuciowych na tyle
silnych, by przetrzymać wszystkie problemy
jakie pojawią się w ciągu wielu lat przyszłego
wspólnego życia.
Trzeba jednak pamiętać, że o ile powściągliwość czy wstrzemięźliwość mogą być wynikiem
wysiłku człowieka, to czystość jest darem Boga
i trzeba o nią prosić, korzystać z sakramentów
i szczerze się o nią modlić. Święty Józef oprócz
tego, że miał obok siebie Maryję, był też człowiekiem sprawiedliwym, czyli takim, który
także się modlił i ta modlitwa pomogła jemu
w wytrwaniu w czystości i wierności. Jest on
więc wspaniałym orędownikiem w tej sprawie.
„Święty Józefie, dobry mój Patronie, spraw
aby żadne złe słowa czy przykłady nie miały na
mnie wpływu. Spraw, niech czuwam nad uczuciami i wyobraźnią, abym zachował czystość
w całym moim życiu”. (AZ) cdn.
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DIETA CUD

Dwie przyjaciółki siedzą przy herbacie. Ania wpatruje się w Krysię:
– Krycha, jak ty schudłaś! Co to za dieta?
– Ziemniaki buraki, marchewka, cukinia...
– Ale gotujesz, czy smażysz?
– Nie, po całych dniach plewię, okopuję i podlewam.
PRACA
Syn pyta ojca:
– Tato, przyjemnie ci się pracuje w twojej nowej
firmie?
– No, nie bardzo.
– To po co tam chodzisz pracować. Przecież jesteś
już na emeryturze.
– To prawda, praca tam nie jest przyjemnością,
ale przyzwyczaiłem się, że rano gdzieś trzeba
pójść!
PORTFEL
W domu cisza i spokój. Smutna żona trzyma
w ręku portfel i wpatruje się w niego. Mąż pyta:
– Co tak się zapatrzyłaś w portfel?
– Bo widzisz, mój portfel jest jak cebula. Ilekroć
go otwieram po przyjściu z zakupów, płakać mi
się chce.
MAMA DO LENIWEGO SYNKA
– Co robisz?
– Nic.
– Wczoraj też nic nie robiłeś!
– No właśnie. Dziś kończę wczorajsze dzieło.
EKSPERT
Mąż do żony:
– Zauważyłem, że gdy jesteś mocno zajęta pracą,
to gadasz do siebie.
– Oczywiście, że gadam do siebie... Czasem potrzebuję porady eksperta!
TOAST
Przy piwie siedzi smutny koleś. Znajomy go pyta:
– Hej, stary, co się stało?
– Zwolnili mnie z roboty.
– A dlaczego?
– Podczas spotkania z okazji urodzin szef wzniósł
toast: „Niech żyją pracownicy!”
– To ładnie z jego strony.
– Tylko ja głośno dodałem: „A z czego?”
RODZINNA DYPLOMACJA
Rano siedzi maż przy stole i je śniadanie. Żona pyta:
– I co tak jogurt jesz? Zostawiłbyś dziecku!
– Jest i dla dziecka. Kupiłem.
– A jeśli ja będę chciała zjeść?!
– Kupiłem i dla ciebie.
– A jak moja mamusia zechce?
– Otwórz lodówkę. Dla wszystkich wystarczy.
– Dlaczego wydałeś tyle pieniędzy?! (opr. xHD)
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