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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Iz 6, 1-2a. 3-8) Powołanie proroka
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8 (R.: 
por. 1c)) Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
2. czytanie (1 Kor 15, 1-11) Świadectwo Pawła 
o zmartwychwstaniu Chrystusa
Ewangelia (Łk 5, 1-11)
Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Czy chcesz wypłynąć na głębię wiary 
i pójść za Jezusem?
Rozważania do Ewangelii w V Niedzielę Zwykłą (6 lutego)

W Ewangelii znajdujemy liczne wzmian-
ki o tym, że wokół Jezusa gromadził się tłum 
ludzi, że cisnęli się jedni na drugich, bez dy-
stansu społecznego, by tylko dotknąć Pana, 
by być jak najbliżej Nauczyciela, by Go dobrze 
usłyszeć, bo przecież nie było wtedy mikrofo-
nów i głośników. Jezus przyciąga ludzi do sie-
bie, gromadzi tłum, który ma szansę, by stać 
się wspólnotą Jego uczniów – Kościołem. 

W dzisiejszej Ewangelii podziwiamy deter-
minację wielu ludzi, którzy chcieli po prostu 
słuchać słowa Bożego. Dzisiaj jest inaczej. Na 
samo słuchanie słowa Bożego ludzie się raczej 
nie garną. Potrzebne są dodatkowe „atrakcje 
duszpasterskie”, a głoszenie i słuchanie słowa 
odbywa się często przy okazji. Lubimy wszystko 
skracać, upraszczać, redukować do tego co nam 
wygodne. Zdumiewa fakt, że początkowo Szy-
mon i jego koledzy ze spółki rybackiej wcale nie 
byli zainteresowani Jezusem i tym, co głosił. Oni 
nie mieli czasu na słuchanie, pracowali, płukali 
puste sieci. Podobna obojętność na słowo Boże 
zdarza się większości „chodzących do kościoła”, 
nie mówiąc już o tych, którzy są bardzo daleko. 

Na szczęście dla przyszłych Apostołów i dla 
nas inicjatywa powołania jest po stronie Jezu-
sa. On sam, bez pytania o pozwolenie, wybrał 
łódź Szymona i wszedł do niej, by z tej łodzi 
nauczać. Szymon nieco odbił od brzegu i jego 
łódka stała się pływającą amboną; w ten spo-
sób mógł pomóc Jezusowi w nauczaniu i pew-
nie myślał, że to jednorazowa akcja. W pew-
nym momencie Jezus kończy głoszenie do 
tłumu i zwraca się indywidualnie do Szymo-
na z propozycją, która doświadczonemu ry-
bakowi wydawała się śmieszna i pozbawiona 
sensu. W ciągu dnia Szymon miał wypłynąć 
na głębię jeziora i przekonać swych współpra-
cowników, że po nieprzespanej nocy, zmęcze-
ni i zniechęceni swoją porażką, mają jeszcze 
raz zarzucać sieci, gdy doskonale wiedzieli, 

że o tej porze nic z tego nie będzie. Szymon 
został jednak najpierw przekonany przez słowo 
Jezusa. Uwierzył temu słowu, wykazał się posłu-
szeństwem i za to został wynagrodzony obfitym 
połowem. Zaryzykował ośmieszenie w oczach 
znajomych stojących na brzegu, zaryzykował 
swoją opinię profesjonalnego rybaka i zoba-
czył na własne oczy, że Boże słowo ma wielką 
moc. W naszym życiu czasami przeżywamy po-
rażki. Bardzo się staramy w pracy, nauce, w rela-
cjach, w rozwoju wiary i nic z tego nie wychodzi. 
Okazuje się jednak, że staramy się bez Jezusa, 
bez łaski uczynkowej, którą otrzymamy od Boga, 
gdy będziemy pełnili Jego wolę, gdy będziemy 
działali na Jego słowo. 

Po doświadczeniu obfitego połowu Szymon 
odczuł głęboko swoją grzeszność i niegodność, 
by być w jednej łodzi z Panem. Mówił Mu nawet 
„wyjdź ode mnie”, ale tak naprawdę to chciał 
już być z Jezusem, który powiedział mu „Nie 
bój się” i dał obietnicę, że stanie się rybakiem 
ludzi. Gdy Bóg w Piśmie Świętym kogoś powo-
łuje, rozpoczyna od słowa pokonującego strach. 
Jeśli człowiek przestanie się bać, otworzy swe 
serce na miłość Bożą i będzie w stanie zostawić 
wszystko, by pójść za Jezusem. Pierwsi ucznio-
wie zostawili swą pracę i codzienne życie, bo ich 
lęk został pokonany przez słowo Jezusa. Zbawi-
ciel nauczył ich jak „łowić ludzi” do sieci Króle-
stwa Bożego. Dzisiaj robią to samo, modląc się 
za nas w niebie, abyśmy będąc tu na ziemi, do-
konywali mądrych wyborów. Możemy ciągle się 
bać wszystkiego i wszystkich, żyć w lęku przed 
śmiercią, a możemy też naprawdę poznać Pana, 
który śmierć zwyciężył i żyje, możemy wypłynąć 
na głębię wiary.  (xIJ)

V NIEDZIELA ZWYKŁA
ZOSTAWILI WSZYSTKO I POSZLI ZA JEZUSEM  

(Łk 5, 1-11) 
•	 Piotr mógł doświadczyć obfitego połowu, ponie-

waż był posłuszny słowu Jezusa: Wypłyń na głę-
bię i zarzućcie sieci na połów. To co jest również 
klucz do naszego życia w obfitości – usłyszeć głos 
Jezusa i być mu posłusznym. Okazuje się jednak, 
że współczesny człowiek ma ogromne proble-
my z usłyszeniem głosu Bożego. Potrzebujemy 
uzdrowienia z wewnętrznej głuchoty. W Księdze 
Barucha czytamy słowa związane z winą Narodu 
Wybranego, ale także z istotą naszych problemów 
życiowych. Aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewier-
ni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, 
iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do 
nas nieszczęścia i przekleństwo. (Ba 1, 19b-20a).

•	 Grzechy w naszym życiu mają swoje źródło w nie 
słuchaniu głosu Pana, w braku posłuszeństwa 
Jego słowu. Często nie doświadczamy obfitego 
połowu w naszym życiu, ponieważ nie słyszy-
my Jego głosu. Pytamy się – gdzie tkwi źródło 
naszych życiowych niepowodzeń? Nasze niepo-
wodzenia są mocno związane z nie słyszeniem 
głosu Pana także przez brak czasu na modlitwę 
osobistą ze Słowem Bożym. Istotą bowiem na-
szego trwania na modlitwie jest usłyszenie głosu 
Pana i posłuszeństwo temu głosowi. Inaczej bę-
dziemy realizować własne wizje albo plany i wizje 
tego świata, narzucone przez media i coraz bar-
dziej niechrześcijańską kulturę, a nie wizje i plany 
Boże. Czym bardziej nasiąkasz każdego dnia – Bo-
żym Słowem czy papką medialnych przekazów? 
Ile czasu przeznaczasz na słuchanie aktualnych 
wiadomości, a ile na Boże Słowo?

•	Nasza aktywność lub brak aktywności ma być 
odpowiedzią na głos Boży w naszym sercu. 
Człowiek współczesny tak jest zabiegany w życiu 
codziennym, iż nie daje sobie czasu na reflek-
sję i modlitwę ze Słowem Bożym. Jak długo nie 
zrozumiemy, że modlitwa ze Słowem Bożym jest 
podstawową czynnością każdego dnia, tak dłu-
go nie doświadczymy w pełni tego, co św Paweł 
obiecuje jako owoce Ducha Świętego: miłości, 
radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmoścwi, 
dobroci (Gal 5,22). Jakich wyborów dokonujesz 
każdego dnia?   [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż nie-
ustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a po-
nieważ 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.  (xIJ)
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Błogosławiony Daniel Karmasz urodził się 22 listopada 1826 
roku we wsi Łęgi. Jego rodzice, Konrad i Anastazja, następnego dnia 
po urodzeniu przynieśli maleńkiego Daniela do świątyni, gdzie został 
ochrzczony i bierzmowany. Z domu rodzinnego wyniósł miłość do Pana 
Boga i Kościoła. Całe swoje życie był człowiekiem pobożnym. Chociaż 
nie miał żadnego wykształcenia, odznaczał się inteligencją. Sąsiedzi i ci 
co znali Daniela Karmasza uważali go za człowieka roztropnego, zrów-
noważonego i życzliwego. Podobnie jak pozostali Męczennicy utrzymy-
wał siebie i swoją rodzinę z ciężkiej, uczciwej pracy na roli. Był dobrym 
mężem i ojcem, a jednocześnie przewodniczącym bractwa, tercjarzem, 
głęboko oddanym sprawie jedności Kościoła człowiekiem i podporą pro-
boszcza Kurmanowicza. Dlatego 24 stycznia 1874 roku bez wahania sta-
nął z krzyżem na czele grupy obrońców świątyni w Pratulinie. Trzymając 
krzyż w ręku, wzywał zgromadzonych do modlitwy. Początkowo miesz-
kańcy Pratulina chcieli się bronić przed przemocą carskich żołnierzy. Wte-
dy Daniel Karmasz zawołał: „Odrzućcie wszystko, kołki i kamienie, pod 
kościół. To nie bitwa o kościół. To walka za wiarę i za Chrystusa!” I choć 
wiedział, że może zginąć, opuścić na zawsze swoją żonę Annę i osierocić 
ukochane dzieci, nie uląkł się. Za odwagę zapłacił swoim życiem. Zginął 
od śmiercionośnej kuli. Miał 48 lat.

Po śmierci męża, Kozacy stale przyjeżdżali do Anny Karmasz i zabierali 
wszystko co miała: żywność, zwierzęta. Została bez środków do życia, 
zdana na sąsiadów. Bardzo rozpaczała, obawiała się o przyszłość swo-
ich dzieci, którym nie miała co dać jeść. W nocy miała sen, w którym jej 

Daniel, ubrany na biało pocieszał ją: wytrzymaj 
jeszcze i nie płacz, ja jestem u takiego Pana, który 
trzyma w ręku cały świat. On Ci pomoże, ufaj.

Błogosławiony Daniel chociaż nie miał wy-
kształcenia i nie pozostawił po sobie żadnych 
pism, to pozostawił coś o wiele cenniejszego: 
piękne świadectwo życia i męczeństwa.

Modlitwa do bł. Daniela 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Danielowi dałeś 

udział w męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali 
jego męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności 
Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Cdn. AZ

Błogosławieni Męczennicy z Podlasia (cz. 13)

Co to jest namaszczenie chorych? 
Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym 
Jezus umacnia człowieka chorego na ciele, psychice 
i duszy, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma, daje mu 
siłę przeciw pokusom oraz ulgę w cierpieniu  
fizycznym i duchowym. 

 Q Kto może przyjęć sakrament namaszczenia chorych?
Może go przyjąć osoba chora, osłabiona przez wiek; nie udziela się go 

natomiast człowiekowi, który już zmarł. W ciągu życia można wielokrot-
nie przyjąć ten sakrament – zawsze jeśli ktoś po raz kolejny doświadcza 
choroby. Można przyjąć ten sakrament przed każdym zabiegiem lub ope-
racją. Ten sakrament mogą przyjąć również dzieci doświadczające różnych 
chorób. 

 Q W jaki sposób udziela się sakramentu chorych?
Sakramentu tego udziela kapłan w ten sposób, że namaszczając cho-

rych na czole i dłoniach olejami świętymi wymawia następujące słowa: 
„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym mi-
łosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który 
odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

 Q Jakie łaski otrzymuje człowiek w sakramencie namaszcze-
nia chorych?

Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu - jak się nieraz sądzi- 
wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie 
go w jego cierpieniach (fizycznych i duchowych). Człowiek niebezpiecz-
nie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku 
nie upadł na duchu i podlegając pokusom, nie zachwiał się w wierze. 
Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, 
dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę. Sakrament ten udziela cho-
remu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zba-
wienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom 
szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić 
dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli 
to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Sakrament namaszczenia 
odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty. W sa-
kramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej 
męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, cho-

rych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystu-
sa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczynia-
jąc się do jego zbawienia. Sakrament ten jest niejako konsekracją chorego, 
aby przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do zbawiania świata 
oraz aby przez śmierć sam wszedł do chwały niebieskiej. 

 Q Sakrament Namaszczenia chorych
Chrystus otaczał chorych specjalną troską. Odwiedzał ich i podnosił na 

duchu. Jezus polecił apostołom troszczyć się o ludzi chorych i wyposażył 
ich w władzę uzdrawiania. Podstawą biblijną sakramentu namaszczenia 
chorych jest List świętego Jakuba, gdzie czytamy: Jest ktoś chory między 
wami, niech wezwie kapłanów Kościoła. Niech się nad nim modlą i namasz-
czą go olejem w imię Pana. Modlitwa płynąca z wiary zbawi chorego. Pod-
niesie go Pan, a gdyby był w grzechach, będą mu odpuszczone (Jk 5,14-15).

Do sprawowania sakramentu namaszczenia chorych przygotowuje się 
pokój chorego. Stół nakrywa się obrusem. Stawia się na nim krzyż, dwie 
świece, naczynie z wodą święconą i kropidłem oraz na talerzyku trochę 
waty i soli.

Formuła sakramentalna jest następująca: PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZ-
CZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMO-
ŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. – Amen. PAN, KTÓRY ODPUSZCZA CI 
GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIA. – Amen.

Opracowanie: ks. Mariusz Baran

W „Echu Katolickim”
•	 Jak rozmawiać z ciężko chorymi o zbliżającej się śmierci? I dlaczego 

warto to robić?
•	 O leczeniu nowotworów w dobie pandemii - w rozmowie z dyrektorem 

Siedleckiego Centrum Onkologii.
•	 Małżeństwo to nie męczeństwo! Czy istnieje recepta na szczęśliwy 

związek?
•	 Mówi się o niej „świecka s. Faustyna”. Kim była Alicja Lenczewska?
•	 W jaki sposób modlitwa psalmami przemienia ludzkie serce?
•	 Czym jest demencja? Jak odsunąć ją w czasie? W dziale „zdrowie”: po-

rady dla opiekunów osób chorych.



Strona 3OPIEKUN nr 66 lutego 2022 r.

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 7 lutego 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Krl 8, 1-7. 9-13)
Przeniesienie Arki Przymierza do świątyni Salomona

Psalm (Ps 132 (131), 6-7. 9-10 (R.: por. 8a))
Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia

Ewangelia (Mk 6, 53-56) Jezus uzdrawia chorych
6.30 1. + Stanisława Sałatę, Jerzego Sałatę i Tadeusza Rucińskiego

2. + Sylwestra Gąsowskiego – of. żona
7.00 1. +Teresę w 9 r, Roberta – of. rodzina

2. + Leopolda, Genowefę, Jana i Bogusława – of. Barbara
17.30 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym 
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
3. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

Wtorek 8 lutego 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika 
albo wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy

1. czytanie (1 Krl 8, 22-23. 27-30)
Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni

Psalm (Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2))
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja

Ewangelia (Mk 7, 1-13) Prawo Boże i tradycje ludzkie
6.30 1. + Henryka Wilka w 9 r., Józefa Wysockiego w 17 r. i zmarłych rodzi-

ców i dziadków z obu stron rodziny – of. Krystyna Wilk z rodziną
2. + Teściów: Ludomirę i Stanisława Marciniaków, męża Edmunda 

– of. Bożena Marciniuk 
7.00 1. + Irenę, Franciszka Wierczuków, zmarłych z rodz. Wierczuków i 

Żuków – of. córka Halina Trochimiuk
2. + Teściów: Ludomirę i Stanisława Marciniaków i męża Edmunda 

– of. Bożena Marciniuk
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Marcelego Glinkę – of. p. Kołtuniakowie
3. + Włodzimierza w 1 r. – of. córka
4. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek, Alinę Guzek i Zdzisławę Mysz-

kę – of. Małgorzata
Środa 9 lutego 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Krl 10, 1-10) Królowa Saby odwiedza Salomona

Psalm (Ps 37 (36), 5-6. 30-31. 39-40 (R.: por. 30a))
Słowa mądrości głosi sprawiedliwy

Ewangelia (Mk 7, 14-23) Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca
6.30 1. + Alfreda w 33 r., Feliksę w 8 r., Henryka w 18 r., szwagra Hen-

ryka w 7 msc. od śmierci
2. Poza parafią: Dz.-bł. w 23 r. urodzin Bartłomieja z prośbą o opie-

kę Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego
7.00 1. Dz.-bł. z okazji urodzin Adama z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i jego żony – of. rodzice
2. + Anastazję Dziewulską w 14 r. oraz jej rodziców: Franciszkę  

i Stanisława oraz brata Jana z rodz. Antoszczak – of. córka
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Mateusza z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia – of. dziadkowie

II. O łaskę przemiany serca dla Beaty i miłosierdzie Boże dla niej 
przez Serce Maryi do Jezusa

III. O przemianę serca i łaskę nawrócenia dla rodziców: Lucyny  
i Tadeusza – of. córka

IV. O darowanie win i łaskę nieba dla Zdzisławy przez wstawien-
nictwo św. Józefa

V. + Sławomira Woźnego – of. Bożena i Sławomir Wrona
VI. + Jadwigę Wasilewską w 5 r. – of. dzieci
VII. + Jerzego Sobiesiaka w 4 r. i zmarłych z rodz. Sobiesiaków – of. żona

VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia 
wiecznego

IX. + Za zmarłych z rodziny Morawskich: Dawida w 1 msc. od śmier-
ci oraz Stanisława w 62 r. – of. Morawki Kazimierz

2. Gregorianka: + Zofię Frankowską
3. + Wandę, Zofię i Stefana Skaruz – of. syn z rodziną
4. Poza parafią: Za Amelię o wyzwolenie z destrukcyjnego wpływu i 

zawiści innych osób i o łaskę nawrócenia i gorliwej wiary – of. mama
Różaniec za Ojczyznę – prowadzony przez Cristeros

Czwartek 10 lutego 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY

1. czytanie (1 Krl 11, 4-13) Bałwochwalstwo Salomona
Psalm (Ps 106 (105), 3-4. 35-36. 37 i 40 (R.: por. 4))

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą
Ewangelia (Mk 7, 24-30) Prośba poganki wysłuchana

6.30 1. + Wacława w 30 r., Rozalię, Ryszarda, Jadwigę, zmarłych z rodz. 
Krzyckich, Replinów, Jerominiaków – of. Elżbieta Jerominiak

7.00 1. + Zofię Talacha – of. Krystyna Wakuła 
2. + Michała, Wandę, Józefa, Stanisławę
3. Poza parafią: + Beatę Budrecką w 20 r. – of. Irena Budrecka

17.30 1. Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Krystynę Semeniuk w 8 msc. – of. mąż, córka i syn
3. + Krzysztofa Akus w 2 r. z prośbą o zbawienie i dar nieba – of. żona
4. + Józefa w 1 r. i zmarłych rodziców z obu stron rodziny Świniarskich

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 11 lutego 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

1. czytanie (1 Krl 11, 29-32; 12, 19)
Zapowiedź podziału królestwa Salomona

Psalm (Ps 81 (80), 10-11b. 12-13. 14-15 (R.: por. 11a i 9a))
Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu

Ewangelia (Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego
6.30 1. + Stanisława w 7 r. – of. córka
7.00 1. + Czesława, Kazimierę, Jadwigę Anusiewiczów – of. syn Janusz

2. + Zygmunta w 5 r., Władysławę, Wacława, Eugenię w 23 r., Sta-
nisława w 7 r. – of. Alina Andraszek

10.00 1. W intencji chorych
2. Dziękczynna w intencji Koła Różańcowego Kobiet nr 18 pod we-

zwaniem Matki Bożej z Louders z prośbą o opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa o łaskę zdrowia dla nich i ich rodzin

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Lucynę Kielak w 18 r., ks. Jana Niedziałka, Bogusława Kielaka 
oraz zmarłych z rodz. Kielaków i Niedziałków – of. Elżbieta Kielak

3. Poza parafią: + Tadeusza Chmielewskiego w 5 r. i zmarłych z 
rodz. Paczuskich i Chmielewskich – of. żona

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 12 lutego 2022 r. 

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

1. czytanie (1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34) Odstępstwo Jeroboama
Psalm (Ps 106 (105), 6-7a. 19-20. 21-22 (R.: por. 4))

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą
Ewangelia (Mk 8, 1-10) Drugie rozmnożenie chleba

6.30 1. + Zdzisława Wronę w 30 r. i zmarłych dziadków – of. syn Witold
2. + Janinę, Józefa i Norberta – of. dzieci

7.00 1. Błagalna prosząc Matkę Najświętszą i św. Józefa o pomoc w uzdro-
wieniu dla Adama i o siłę w pokonaniu choroby – of. rodzice 

2. + Zdzisława Borkowskiego w 3 r. – of. rodzina
3. + Anielę, Lucjana i Edwarda – of. córka

15.00 Ślub: Marcin Zbucki i Magdalena Troć
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską

2. + Stanisława Maciejczyka w 45 r. oraz za dusze w czyśćcu cier-
piące – of żona i dzieci

3. + Ludwikę Czaplicką w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. Dz.-bł. w intencji Sylwii w 25 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo na dalsze lata życia – of. rodzice
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Informacje o życiu parafii (6.02)Niedziela 13 lutego 2022 r. 
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Jr 17, 5-8) Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu
2. czytanie (1 Kor 15, 12. 16-20)

Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary
Ewangelia (Łk 6, 17.20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

7.00 1. + Arkadiusza w 30 r. i Stanisławę Krasnodębskich, Jana, Stanisła-
wę, Bogdana Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa Wasilew-
skich – of. p. Zdolińscy

8.30 1. Gregorianka: + Zofię Frankowską
2. + Antoniego w rocznicę śmierci, Janinę, Genowefę, Aleksandra, 

Mariannę, Henrykę, Zdzisława i zmarłych z rodz. Świniarskich  
– of. Celina Świniarska

3. + Bożenę Pernach w 4 r. – of. mąż z rodziną
9.45 Modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach
10.00 1. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie 

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodzi-
ny z Nazaretu i o łaskę zdrowia dla całej rodziny

2. + Za zmarłych polecanych wypominkach
3. + Za duszę Floriana w 10 r. – of. żona

11.30 1. Dz.-bł. w intencji 22 r. chrztu Macieja z prośbą o wypełnienie się woli 
Bożej w jego życiu i opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mama

2. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Macieja z prośbą o Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata życia – of. rodzice i rodzeństwo

3. Poza parafią: + Władysławę w 17 r. i Czesława Protasiuków – of. 
córka

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Józefa Kowalczuka oraz zmarłych z rodz. Kowalczuków – of. syn
18.00 1. + Zygmunta Endraszka w 5 r. 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 6 lutego: 
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świę-

tej z racji pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 13.00, następnie spotka-
nie z Kołami Żywego Różańca. 

•	Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem ich dziec-
ka w sali przy zakrystii o godz. 19.00. 

•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

 Q PONIEDZIAŁEK 7 lutego: 
•	Modlitwy za dusze czyśćcowe prowadzone przez APDC rozpoczynają 

się o godz. 17.30. 
 Q WTOREK 8 lutego: 

•	Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego.
 Q ŚRODA 9 lutego: 

•	Kult św. Józefa
•	17.00 – różaniec św. Józefa
•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa. 
•	19.00 – Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.

 Q CZWARTEK 10 lutego: 
•	Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-

kramencie w ciszy do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 11 lutego: Światowy Dzień Chorego

•	W czasie Mszy świętej o godz. 10.00 w intencji wszystkich chorych będzie 
udzielany sakrament namaszczenia chorych. Przyjmujący ten sakra-
ment powinien być w stanie łaski uświęcającej. Zapraszamy wszystkich 
chorych i osoby, które się nimi opiekują do wspólnej modlitwy. 

•	Nocne Czuwanie Młodych w Centrum Duszpasterstwa Mło-
dych w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 37 rozpocznie się o godz. 20.00. 
Zapraszamy młodzież. 

 Q NIEDZIELA 13 lu-
tego: 
•	9.45 Modlitwa za 

z m a r ł yc h  p o l e c a -
nych w wypominkach

•	Druga katecheza dla 
rodziców i chrzest-
nych przed chrztem 
ich dziecka w sali 
przy zakrystii o godz. 
19.00. 

•	Nieszpory o godz. 
20.00 w dolnym ko-
ściele.

Świadectwo zawierzonych 
Jezusowi w Maryi 

Zawierzyłam się Jezusowi przez ręce Maryi w maju 2021 roku. Dzię-
kuje Ci, Matko Łaski Bożej, za ten dar, za drogę, którą mnie prowadziłaś 
do tego wydarzenia, za ludzi których na niej spotykałam. Matkę chrzest-
ną i jej modlitwę podczas mojego sakramentu Chrztu oddającą mnie pod 
Twoją opiekę. Babcię, z którą w dzieciństwie chodziłam na nabożeństwa 
do rodzinnej parafii i chociaż do pokonania było ponad 10 kilometrów, 
był to czas pełen miłości i radości, poświęcony dla Boga. Potem był czas 
edukacji, założenia rodziny, wychowywania dzieci i pracy zawodowej. 
Bóg zawsze był dla mnie ważny, ale rzadko na pierwszym miejscu. Pro-
siłam o pomoc w rozwiązaniu różnych spraw i kłopotów, ale najlepiej 
żeby to było według mojej woli. Byłam pobożna, ale czy wierząca? Przez 
przypadek trafiają w moje ręce katolickie książki zawierające treści reli-
gijne. Pod wpływem tej lektury i przepięknych modlitw w nich zawar-
tych postanawiam codziennie odmawiać różaniec i uczestniczyć w na-
bożeństwach pierwszych sobót miesiąca. Po kilku latach mam wrażenie, 
że to za mało, że moja wiara nie wzrasta. Docierają do mnie informacje 
o 33 dniowych przygotowaniach do zawierzenia się Jezusowi Chrystu-
sowi przez ręce Maryi - pomimo lęku i obaw że nie dam rady, że to za 
długo postanawiam w nich uczestniczyć. Zawierzam Maryi przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. Jestem jej niewolnicą. Od tego okresu czuje 
jak ONA prowadzi mnie krok po kroku na drodze wiary. Zauważam, że 
stałam się spokojna. Już nie złoszczę się z powodu nie zrealizowanych 
planów, które codziennie sobie wyznaczam. Uczę się pytać na modlitwie 
porannej do czego dziś wzywa mnie Bóg, jaka jest Jego, a nie moja wola. 
Staram się ze zrozumieniem czytać Pismo Święte. Cierpliwie i pokornie 
przyjmować rzeczywistość, dziękować za każdy przeżyty dzień. Msza 
święta stała się radosnym spotkaniem z Bogiem, a nie tylko spełnieniem 
cotygodniowego obowiązku. To wszystko na co dzień owocuje ufnością  
i wiarą, że jestem prowadzona dobrą drogą ku Jezusowi i jego Ojcu Bogu 
Wszechmogącemu.                         Grażyna
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DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Kościół to nie supermarket!
W dzisiejszym świecie, w którym króluje wszech-
obecny konsumpcjonizm mamy ogromną pokusę, 
żeby traktować Kościół jak instytucję usługową. 

Z jednej strony trudno się dziwić, ponieważ wszyscy korzystamy z roz-
maitych usług, a wielu z nas pracuje w tych usługach. Cenimy te instytu-
cje, które zaspakajają nasze potrzeby w stopniu zadawalającym lub też 
budzą nasze ogromne zadowolenie. Krytykujemy zaś tych usługodaw-
ców, którzy świadczą usługi byle jak, bez troski o klienta. 

Pokusa patrzenia na Kościół jak na instytucję, która ma zaspakajać 
nasze religijne potrzeby wydaje się całkiem logiczna. Niestety, jest to po-
kusa bardzo niebezpieczna! Wszędzie, gdzie korzystamy z usług jesteśmy 
klientem zewnętrznym, nawet jeśli korzystamy z tych usług regularnie 
lub bardzo często. Czy tak samo jest w Kościele? Oczywiście, że nie! Przez 
chrzest święty zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, w Kościół którego 
głową jest On sam! Chrystus powołał wspólnotę, której jesteśmy człon-
kami, a nie klientami. 

Wiele osób w ostatnich czasach porzuca praktyki religijne, porzuca 
swój Kościół, bo traktuje go jak instytucję usługową. Zarzutów jest wiele. 
Sztandarowym argumentem jest to, że księża się nam nie podobają, są 
czepliwi, za dużo wymagają, każą uczestniczyć w długich i nudnych na-
bożeństwach, a do tego denerwują nas długie i nudne kazania.

Owszem, to sprawa niezwykłej wagi, aby księżą dobrze i z miłością 
do ludzi wypełniali posługę duszpasterską, niemniej jednak czy osoba 
księdza może nam przesłonić Pana Jezusa w Kościele!? Zazwyczaj wszyst-
kie argumenty jakie słyszałam, są niczym innym jak traktowaniem wiary 
jako tradycji, a Kościoła jak instytucji usługowej. 

Jak z tym walczyć? Co zrobić, by osoby ochrzczone, przyjmujące Ko-
munię Świętą (choćby okazjonalnie), bierzmowane, zrozumiały, że nie 
odchodzą od instytucji, ale od Chrystusa! Tylko w Kościele są sakramen-
ty święte, tylko tutaj możemy spotkać żywego Boga! Musimy też sobie 
wszyscy uświadomić, że Kościołem jesteśmy MY WSZYSCY! Taka jest rze-
czywistość.

Na kartach Pisma Świętego odnajdujemy wiele wskazówek, czym po-
winna być wspólnota wierzących w Chrystusa. W 1 Liście do Koryntian 
(12, 12-27), św. Paweł pisze tak: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa 
się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stano-
wią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Gre-
cy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 
Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Jeśliby 
noga powiedziała: „Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała” - czy 
wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedzia-
ło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do 
ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe 
było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył 
[różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jed-

nym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są 
członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi 
potrzebna», albo głowa nogom: „Nie potrzebuję was”. Raczej nawet nie-
zbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy 
za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak 
przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków 
ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg 
tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury 
mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne 
członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, 
współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi oka-
zywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto 
jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. 

Słowa te są bardzo piękne, ale też bardzo trudne. Jesteśmy brać-
mi w wierze, powinno być czymś zrozumiałym samo przez się, że łączy 
nas miłość wzajemna i jeden myśli o dobru drugiego. Ponieważ zaś nasze 
braterstwo realizuje się w wierze, powinniśmy czuć szczególną potrze-
bę wzajemnego pomagania sobie w naszej drodze do Boga. Ale tutaj 
chyba też mamy problem, bo kto z nas ma teraz czas dla drugiego (niby 
obcego) człowieka? Przecież nawet na modlitwę brakuje nam czasu. Re-
lacje z drugim człowiekiem mamy w dzisiejszych czasach również mocno 
zachwiane. A może to jest kolejna przyczyna, że nie chcemy należeć do 
Wspólnoty Chrystusowej? Nasz egoizm i poczucie absolutnej wyjątkowo-
ści i nieomylności nie pozwala nam tkwić we wspólnocie ludzi ułomnych? 
To chyba jest oczywiste, że nikt nie jest doskonały, są tylko osoby, które 
żyją w takim błędnym przekonaniu i podejmują złe decyzje. 

Można doszukiwać się w Kościele powodów, niemalże „zmuszających” 
nas do porzucenia Kościoła, ale wszystkie będą absolutnie niezasadne. 
Nikt i nic nie może nam bowiem przesłonić najważniejszej osoby w Ko-
ściele – Jezusa Chrystusa! Nie zauważają Chrystusa tylko ci, którzy nie 
doświadczyli jeszcze miłości Bożej. Trzeba jednak szukać i prosić Go o ła-
skę, by ukazał nam swoją Miłość. Bóg przed wiekami miał marzenie, to 
marzenie ma twoje imię! Tak, jesteśmy utkani z miłości, niepowtarzalni, 
absolutnie wyjątkowi. Nie ma takiej możliwości, by Bóg nas przestał ko-
chać, On nieustannie zabiega o nas, tylko my ciągle odwracamy się do 
Niego plecami. Trudno, nawet jeśli ubrudziłeś się grzechem tak, że już 
ciężko oddychać, to nie uciekaj, ale zostań w tym Kościele, uklęknij przy 
kratkach konfesjonału, w którym czeka na ciebie sam Chrystus! To nie 
usługa, ale sakrament! Naszym znakiem rozpoznawczym jest miłość. Pan 
Jezus powiedział: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 35). Otóż w każdego z nas włożono 
bardzo wiele miłości. Jeśli więc ja mało staram się o to, aby z kolei innych 
obdarzać dobrem - również tym dobrem szczególnie ważnym, jakim jest 
moja wiara - znaczy to, że w dużym stopniu marnuję włożoną we mnie 
miłość i osłabiam świadectwo, jakie nasza wspólnota wiary mogłaby 
składać Chrystusowi. (G Ł-K)

Cudowne uzdrowienie Prymasa Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński jest jedną z najsilniejszych i naj-

bardziej charyzmatycznych postaci Kościoła w Polsce. Mało osób 
wie jednak, że jego droga do kapłaństwa była ciężka. Nikt nie 
dawał nawet cienia szansy chorowitemu klerykowi. Do czasu, aż 
został cudownie uzdrowiony.

Historia wydarzyła się w roku 1924. Młody Stefan Wyszyński od za-
wsze był słabego zdrowia. Rodzice szczególnie o niego dbali, chociaż na-
uczony był też ciężkiej pracy. Kilka tygodni przed święceniami kapłański-
mi zapada na tyfus, chorując jednocześnie na zapalenie płuc. W ciężkim 
stanie trafia do szpitala. Zaangażowanie jednej z sióstr zakonnych, która 
opiekuje się nim w izolatce, sprawia, że kleryk Wyszyński wraca powoli 
do zdrowia. Ona również wybłagała u biskupa, by udzielił święceń chore-
mu diakonowi, gdy tylko wyzdrowieje. Niestety na ten czas jego święce-

nia ze względu na stan zdrowia zostają zawieszone. 
Diakon Stefan zostaje wysłany do małej wielkopol-
skiej wioseczki na rekonwalescencję.

Tak przyszły prymas trafia do Lichenia. Na miejscu 
angażuje się w pomoc miejscowym księżom w pracy 
duszpasterskiej, spisuje między innymi świadectwa 
uzdrowień doznanych za wstawiennictwem Matki 
Bożej Licheńskiej. Prawdopodobnie wtedy przy-
chodzi mu na myśl, że i on może dostąpić tam łask. 
Żarliwie modli się, by Matka Boża pozwoliła mu od-
prawić chociaż jedną Mszę w życiu. Wtedy nastąpiło 
uzdrowienie, a kleryk Wyszyński szybko powrócił do 
zdrowia, chociaż wciąż był słaby.
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(opr. xHD)

Oddano do użytku nowy blok. Na ostatnim pię-
trze sąsiedzi poznają się przy windzie. Jeden z nich 
pyta:
 – To jedziemy na dół?
 – Nie, proszę pana. Na tym piętrze windy chodzą 
w bok.
OSTATNIA WOLA
W domu choruje dziadek. Jest w stanie terminal-
nym. Przy jego łóżku zgromadzili się domownicy. 
Resztkami sił mówi:
 – Całe życie pracowałem, żeby wam niczego nie 
brakowało. Marzyłem o tym, abyście byli dobrymi 
ludźmi. Chciałem też, aby wtedy, gdy będę już bez 
sił, ktoś mi podał szklankę wody.
Najstarsza wnuczka pobiegła do kuchni i przynio-
sła szklankę wody. Dziadek na to:
 – Ale... drogie dzieci, ja mam problem. Nie chce 
mi się pić.
MIŁOSNA WĄTPLIWOŚĆ
Starszy kawaler pyta:
 – Mamo, gdy zachorujesz, to idziesz do lekarza, 
prawda?
 – Oczywiście.
 – A jak się zakochasz, to do kogo trzeba iść?
SEN
Do młodego małżeństwa przyszli znajomi i pytają:
 – Jak wam się tu żyje? To już pół roku po ślubie, 
prawda?
 – Raczej wszystko w porządku. Tylko Jurek w nocy 
strasznie chrapie.
 – Ja nie chrapię. Ja po prostu śnię o motoryzacji!
POŁOWA LAT
Na ławeczce pod sklepem w Wilkowyjach rozma-
wiają bohaterowi filmu:
 – Czytałem ostatnio w gazecie, że picie alkoholu 
skraca życie o połowę.
– A ile masz teraz lat?
– Trzydzieści.
– No widzisz, jak byś nie pił, miałbyś teraz 60!
CZAS UCIEKA
Spotykają się dwie obficie wyglądające koleżanki:
– Rok temu miałyśmy rozpocząć odchudzanie.
– Ten rok minął tak szybko, że nawet nie zdążyłam 
przejść na dietę.
TO NIE SPÓŹNIENIE
Z peronu odjeżdża pociąg, a za nim biegnie męż-
czyzna wymachując rękami. Konduktor z ostatnie-
go wagonu krzyczy:
– Człowieku, spóźniłeś się na pociąg!?
– Nie, ja go wypędzam ze stacji!
TURBAN Z INDII
W domu dwoje rodziców i dwójka dorosłych 
dzieci. W poniedziałkowy poranek rozgardiasz  
i kolejka do łazienki. Wszyscy chcą zdążyć do pra-
cy. Z łazienki wychodzi siostra z głową owiniętą  
w ręcznik. Brat pyta:
 – A ty spod prysznica?
 – Nie, z Indii. Przed chwilą przyleciałam bezpo-
średnim lotem.

DZIEJE SIĘ W PARAFII

Bal karnawałowy dla dzieci
29 stycznia młodzież z oazy 

zorganizowała dla najmłod-
szych parafian bal karnawało-
wy. Dzieci bawiły się przez kilka 
godzin, tańcząc i biorąc udział 
w różnego rodzaju zabawach. 
Organizatorzy zatroszczyli 
się także o słodkie przekąski  
i orzeźwiające napoje. Naj-
młodszym pociechom towarzy-
szyli rodzice, którzy mieli okazję 
bliżej się poznać i porozmawiać 
o życiu parafialnym przy kawie 
i ciastku. A jak bawiły się dzieci?

Ola, 8 lat: Bawię się bardzo dobrze. Wszystko mi się podoba. Jesteśmy z bratem pierwszy raz, 
ale na pewno nie ostatni. 

Maja, 10 lat: Taki bal, to okazja, by wspólnie spędzić czas i fajnie się pobawić. 
Gabrysia, 6 lat: Najfajniejsze są kolorowe światła i to, że mogę potańczyć, bo bardzo to lubię.
Lena, 11 lat: Jest super! Pan Hubert, który zajmuje się muzyką puścił nawet mój ulubiony 

przebój. 
Zuzia: To jest mój pierwszy bal w parafii św. Józefa. Bardzo lubię wszystkich animatorów z oazy, 

a szczególnie pana Huberta od muzyki i Milenę. Dziękuję, że zorganizowali dla nas dzisiejszy bal. 
To nie pierwsza inicjatywa młodzieży z oazy skierowana do najmłodszych. 
 – Zachęca nas do tego i motywuje ks. Ireneusz. Mamy z tego dużo radości i frajdy, szczególnie 

jeśli podoba się dzieciom – mówi Milena, jedna z organizatorek balu. Zadowolenia z tego typu 
spotkań nie kryli także rodzice.

 – Odkąd panuje pandemia, w szkołach nie ma już bali karnawałowych, a dzieci mają coraz mnie 
okazji do wspólnej zabawy przy muzyce. Bardzo się cieszę, że parafia św. Józefa organizuje tego 
typu spotkania. To bardzo ważne, by dzieci lepiej się poznały i miały trochę radości. To też dobra 
okazja do tego, by nawiązać kontakt z innymi rodzinami należącymi do parafii. W końcu wszyscy 
tworzymy jedną wspólnotę – mówi mama jednego z uczestników balu. 

Jak zapowiadają organizatorzy, to z pewnością nie ostatnia impreza dla najmłodszych pociech 
zorganizowana przez parafialną młodzież zgromadzoną w oazie. Czekamy więc z niecierpliwością 
na kolejne spotkania. Do zobaczenia!                                                Opracowanie: Edyta Zdunek

Dokończenie ze str. 5
Ta wyraźna poprawa stanu zdrowia pozwoliła mu przyjąć, z rąk schorowanego biskupa Owczar-

ka, święcenia kapłańskie. Miało to miejsce w małej włocławskiej kaplicy 3 sierpnia 1924 roku. Ten 
dzień wspominał następująco: Czułem się niewiele lepiej. Byłem tak słaby, że wygodniej mi było leżeć 
krzyżem na ziemi, niż stać. Podczas Litanii do Wszystkich Świętych, spoczywając na posadzce, lękałem 
się chwili, gdy trzeba będzie wstać. Czy zdołam się utrzymać na nogach? Taki był stan mojego zdrowia.

Kardynał Wyszyński często powtarzał, że jest bardzo przywiązany do tego konkretnego wize-
runku Matki Bożej. Podczas obchodów koronacji obrazu przyznał, że to jeden z najpiękniejszych 
wizerunków Maryi na świecie i szczególnie ważny dla Polaków wchodzących w trzecie tysiąclecie 
Chrztu Polski. Zawdzięczam jej swoje kapłaństwo – stwierdził. Prymas często podkreślał, że oprócz 
tej jednej Mszy, o którą prosił, Bóg pozwolił mu odprawić jeszcze wiele i czułem, że ciągnę nie swoimi 
siłami.

Ufundował dla licheńskiej starej bazyliki dzwon, który polecił nazwać „Maryja – Bolesna Królowa 
Polski”. Fakt ten pozwolił upublicznić dopiero po swojej śmierci. Fundacja ta wraz z historią uzdro-
wienia jest niesamowitym świadectwem opieki Maryi nad Prymasem Tysiąclecia. Skoro wyświęcono 
mnie na oczach Matki, która patrzyła na mękę swojego Syna na Kalwarii, to już Ona zatroszczy się, aby 
reszta zgodna była z planem Bożym – mówił kard. Wyszyński.                                   Źródło: www.deon.pl 

Cudowne uzdrowienie Prymasa Tysiąclecia


