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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Jezus i ja na pustyni
Rozważania do Ewangelii w I Niedzielę Wielkiego Postu (6 marca)

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
JEZUS PRZEBYWAŁ W DUCHU ŚWIĘTYM  
NA PUSTYNI I BYŁ KUSZONY (Łk 4, 1-13) 

Co to jest kuszenie? Wpatrując się w dzisiej-
sze Słowo możemy powiedzieć, że jest to nakła-
nianie do czegoś na pierwszy rzut oka, dobrego, 
ale w rzeczywistości sprzeciwiającego się Bogu. Za 
pokusą stoi przeciwnik Boga – diabeł. Sama po-
kusa jest czymś neutralnym moralnie, natomiast 
uleganie jej – jest popadaniem w grzech. Dalej, 
powinniśmy spodziewać się, że będziemy kuszeni 
przez diabła przez całe życie, bo jeśli Jezus był ku-
szony, to my będziemy tym bardziej. 

Jezus mówiąc, że nie samym chlebem żyje 
człowiek wskazuje nam, co powinno być pierwsze. 
Najpierw musi być szukanie Boga i słuchanie Jego 
słów. Czy wierzysz, ze Bóg jest dobry?

Kolejną pokusą jest władza we wszystkich wy-
miarach, ale przede wszystkim dotyczy ona nasze-
go wnętrza. Królestwo Jezusa przyszło przez krzyż, 
czyli utratę samego siebie i pokorę. A więc zupełnie 
inaczej niż królestwa tego świata. To dla nas para-
doks – władcą jest ten, kto został wyśmiany, wy-
szydzony i opuszczony przez ludzi. Czy pokonujesz 
lęk przed utratą siebie, aby Jezus mógł żyć w tobie? 
Komu służysz: Bogu czy sobie?

Trzecia pokusa wiąże się z tym, że mamy zły ob-
raz Boga, któremu nie ufamy i dlatego chcemy Go 
wypróbować. Jezus nie skoczył z narożnika świątyni, 
ale przez krzyż rzucił się w otchłań śmierci, w bez-
bronność i opuszczenie. Całkowicie ufając Ojcu, wie-
dział, że w żadnej sytuacji nie zostanie bez opieki. 
Czy naprawdę ufasz Bogu?      [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby-
śmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postę-
powali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki 
Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego we 
wtorek o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

Jesteś letni,
Czyli jaki?
Trochę wierzący, a trochę niewierzący, 
bo może to okoliczności wyznaczają  

twojej wiary nurt.
Trochę ufasz Bogu, a trochę nie,
bo może bardziej opierasz swe życie  

na własnych siłach.
Albo może Jego wola nie bardzo  

zgadza się z Twoją. 
Trochę kochasz, a trochę nie kochasz, 
o ile w ogóle można trochę kochać  

lub trochę nie kochać.
A może w miłości upatrujesz interesu,  

własnej korzyści,
obca Ci miłość taka prawdziwa,  

aż po krzyż. 

Jesteś letni.
Czyli jaki?
Trochę widzisz, a trochę nie widzisz,
bo dostrzegasz to co chcesz, nie to co powinieneś. 
Trochę słuchasz, a trochę nie słuchasz.
Albo słyszysz wybiórczo – to co usłyszeć chcesz.
Trochę jesteś, a trochę Cię nie ma,
czyli taki z Ciebie trochę człowieka cień.
Trochę biały, a trochę czarny,
czyli w zasadzie szary, pozbawiony innych życia barw,
taki trochę nijaki.
Czy takim Ci dobrze być?
Wygodnie pewnie tak, lecz czy dobrze?
Czy takiego chce Ciebie Bóg?
Więc nie bądź letni, gorącym się stań,
przestań stwarzać pozory,
a jeśli nie chcesz to po prostu odejdź...

Trochę (wiersz Ewy Orzełowskiej)

Jezus po przyjęciu chrztu w Jordanie,  
napełniony Duchem Świętym, rozpoczyna swe 
40 dniowe rekolekcje w samotności, ciszy, z mo-
dlitwą i postem, na pustyni, gdzie trzeba wal-
czyć o przetrwanie, gdzie człowiek uczy się za-
ufania do Boga. Duch Święty prowadzi Jezusa 
na pustynię. Zbawiciel przygotowuje się do 
podjęcie swej misji. Czas 40 dni jest odzwiercie-
dleniem 40 lat wędrówki Izraela do Ziemi Obie-
canej. Jezus na sobie przeżywa historię swego 
narodu i doświadcza tych samych pokus, które 
były udziałem Izraelitów prowadzonych przez 
Mojżesza. 

Chrześcijanin, czyli człowiek, który został na-
pełniony Duchem Świętym, również musi przeżyć 
czas zmagania o świętość, o pierwsze miejsce dla 
Boga w swoim sercu. W Środę Popielcową, kilka 
dni temu, rozpoczął się dla całego Kościoła czas 
łaski, czas upragniony i pomyślny, w którym okaże 
się moc Boga nad ludzką nędzą i słabością. Jeste-
śmy zaproszeni, by w tych dniach wyjść na pusty-
nię samotności, ciszy, modlitwy i postu. W Wiel-
kim Poście trzeba się odnaleźć, ogarnąć i wejść 
na drogę nawracania. Przyjęcie popiołu było 
zewnętrznym znakiem i deklaracją publiczną ta-

1. czytanie (Pwt 26, 4-10) Wyznanie wiary ludu wybranego
Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b)) 
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
2. czytanie (Rz 10, 8-13) Wyznanie wiary prowadzi 
do zbawienia
Ewangelia (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym 
na pustyni i był kuszony

kiego pragnienia serca. Przychodzimy do kościoła, 
czytamy te słowa, modlimy się, bo mamy nadzie-
ję, że Bóg zrobi z nami swój porządek. 

Diabeł odważył się kusić Jezusa, bo chciał 
Go skłonić do życia po swojemu w ziemskim 
dobrobycie, z potężnym zasobem ziemskich bo-
gactw, z władzą i sławą. Każdą pokusę Jezus po-
konał słowem Bożym, cytując odpowiedni frag-
ment z Pisma Świętego. Dla nas to wskazówka, 
by bronić się przed pokusami w ten sam sposób. 
Trzeba mieć w umyśle i sercu słowo Boże, aby nie 
ulec słowu diabła, który zawsze wszystko chce 
ulepszać, poprawiać i układać po swojemu. Z tej 
Ewangelii otrzymujemy mocny przekaz, że czło-
wiek nie żyje samym chlebem, że pełny żołądek 
to nie apogeum szczęścia, że pieniądze nie mogą 
zastąpić Boga, nie można się im kłaniać, bo nie 
dają życia, że nie trzeba robić czegoś niezwykłe-
go, wystawiać Boga na próbę, że w końcu nie mu-
simy wszystkim udowadniać kim jesteśmy. Diabeł 
kusił „jeśli jesteś Synem Bożym”. Jezus nie udo-
wadniał, nie tłumaczył, nie dyskutował, nie dia-
logował. Radykalizm ewangeliczny Jezusa bierze 
się z Jego relacji z Ojcem w Duchu Świętym. Jezus 
wie kim jest i po co przyszedł.  (xIJ) 
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Podejmijmy duchową walkę o niebo
 – Popiół, który przyjmiemy na nasze głowy niech będzie znakiem, że 

pragniemy nasze serca zwrócić na nowo ku naszemu Bogu i Panu – mówił 
biskup siedlecki Kazimierz Gurda na rozpoczęcie Wielkiego Postu, pod-
czas Mszy św. sprawowanej w środę popielcową. Eucharystię o godz. 
10.00 także współkoncelebrował biskup pomocniczy diecezji siedleckiej 
Grzegorz Suchodolski.

Środa popielcowa w Kościele rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Jest 
to czas dany nam od Pana Boga dla naszego nawrócenia. W homilii  
bp Kazimierz Gurda przypomniał, że czas Wielkiego Postu ma nas przy-
gotować do przeżywania tajemnicy Misterium Paschalnego. Modlitwa, 
post i jałmużna to środki, które Jezus nam proponuje w walce z pokusami 
szatana, do odrzucenia grzechu i wytrwania w dobrym. – Nie lekceważ-
my tego czasu! To czas głośnego wołania Boga do człowieka, wołania do 
grzesznika. Nikt z nas nie jest bez grzechu i wszyscy potrzebujemy nawró-
cenia – przypomniał biskup siedlecki. Potrzebujemy stanięcia przed Bo-
giem w prawdzie, aby razem z Nim i w oparciu o Bożą łaskę podjąć trud 
walki z grzechem i przemiany życia. Wielki Post wzywa nas do nawróce-

nia i praktykowania dobra. W modlitwie wyrażamy potrzebę pomocy jakiej 
może udzielić tylko Bóg. W sytuacjach w których widzimy naszą bezrad-
ność, niemoc nasze wołanie do Boga staje się intensywne – wskazał bp 
Kazimierz Gurda. W ostatnich dniach nasze wołanie o pokój staje się 
coraz bardziej intensywne. Naszą ufność pokładamy w Panu Bogu, rów-
nież w sytuacji naszej bezsilności wobec zła.

Ksiądz biskup przypomniał o apelu papieża Franciszka o podjęcie po-
stu i modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie. Jednocześnie wyraził wdzięcz-
ność władzom państwowym i samorządowym za wszelkie działania po-
mocowe Ukrainie i współpracę z parafiami. Słowa wdzięczności skierował 
także do księży, diecezjan, wspólnot parafialnych i zespołów charytatyw-
nych za już okazywane gesty solidarności. Wszelkie działania w diecezji 
siedleckiej są koordynowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

Po homilii nastąpił obrzęd posypania głów popiołem, który jest przy-
pomnieniem o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Popiół jest symbolem tego, że 
wszystko, co materialne i doczesne przemija. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022
„W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy 

zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, 
czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a)

Drodzy bracia i siostry,
Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odno-

wie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmar-
twychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na początku naszej wielkopostnej 
drogi w 2022 roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. Pawła do 
Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, bę-
dziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy 
czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).

ZASIEW I ŻNIWO
W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz zasiewu i żniwa, tak 

bliski Jezusowi (por. Mt 13). Św. Paweł mówi nam o chairós: czasie 
sprzyjającym, aby zasiać dobro z myślą o żniwach. Czym jest dla nas ten 
sprzyjający czas? Z pewnością to Wielki Post, ale także cała nasza ziem-
ska egzystencja, której Wielki Post jest w pewnym sensie obrazem[1] . 
Zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez 
pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje 
głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bez-
pieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich 
spichlerzach (por. Łk 12, 16-21). Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, 
do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno nie 
tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu 
dobra i dzieleniu się nim.

Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie „nadal sieje ziarno 
dobra w ludzkości” (Enc. Fratelli tutti, 54). W czasie Wielkiego Postu je-
steśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo 
„żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija 
gotowość do uległości wobec Jego działania (por. J 1, 21), które czyni na-
sze życie owocnym. Jeśli już to jest dla nas powodem do radości, to tym 
większe jest wezwanie, abyśmy byli „współpracownikami Boga” (1 Kor 
3, 9), dobrze wykorzystując obecny czas (por. Ef 5, 16), abyśmy i my siali 
ziarno dobra. To wezwanie do siania dobra nie powinno być postrzegane 
jako ciężar, ale jako łaska, dzięki której Stwórca chce, abyśmy czynnie 
zjednoczyli się z Jego płodną wielkodusznością.

A żniwo? Czyż nie jest to sianie ziarna z myślą o zbiorze? Z pewnością. 
Ścisły związek zasiewu ze zbiorem potwierdza św. Paweł w słowach: „Tak 
bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten 
hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Ale o jakie zbiory chodzi? Pierw-
sze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych i w naszych co-
dziennych relacjach, także w najmniejszych gestach życzliwości. W Bogu 
żaden akt miłości, choćby najmniejszy, ani „żadne ofiarne zmęczenie” 
nie są stracone (por. Evangelii gaudium, 279). Tak jak drzewo poznaje 

się po owocach (por. Mt 7, 16-20), tak też życie pełne dobrych uczynków 
jest świetlane (por. Mt 5, 14-16) i niesie w świecie wonność Chrystusa 
(por. 2 Kor 2, 15). Służba Bogu, w wolności od grzechu, przynosi owoce 
uświęcenia dla zbawienia wszystkich (por. Rz 6, 22).

W rzeczywistości, jest nam dane zobaczyć tylko niewielką część owo-
ców tego, co siejemy, ponieważ, według ewangelicznego przysłowia: 
„Jeden sieje, a drugi zbiera” (J 4, 37). To właśnie siejąc dla dobra innych, 
uczestniczymy w wielkoduszności Boga: „Zdolność do uruchomienia pro-
cesów, których owoce będą zbierali inni, z nadzieją pokładaną w ukrytej 
sile zasianego dobra, jest wielce szlachetna” (Enc. Fratelli tutti, 196). 
Sianie dobra dla innych wyzwala nas z ciasnej logiki osobistego zy-
sku i nadaje naszym działaniom szeroki zakres bezinteresowności, włą-
czając nas w cudowny horyzont łaskawych planów Boga.

Słowo Boże jeszcze bardziej poszerza i unosi nasze spojrzenie: oznaj-
mia nam, że najprawdziwszym żniwem jest żniwo eschatologiczne, żniwo 
dnia ostatecznego, dnia bez zachodu. Dojrzały owoc naszego życia i dzia-
łania jest „owocem na życie wieczne” (J 4, 36), który będzie naszym 
„skarbem w niebie” (Łk 12, 33; 18, 22). Sam Jezus posługuje się obrazem 
ziarna, które obumiera w ziemi i przynosi owoc, aby wyrazić tajemnicę 
swojej śmierci i zmartwychwstania (por. J 12, 24); a św. Paweł używa 
go ponownie, mówiąc o zmartwychwstaniu naszego ciała: „Podobnie 
rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje 
zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sie-
je się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje 
ciało duchowe” (1 Kor 15, 42-44). Nadzieja ta jest wielkim światłem, 
które zmartwychwstały Chrystus przynosi światu: „Jeżeli tylko w tym 
życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich 
ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał 
jako pierwociny spośród tych, co pomarli” (1 Kor 15, 19-20), aby ci, któ-
rzy są z Nim ściśle zjednoczeni w miłości przez śmierć „podobną do Jego 
śmierci”, (Rz 6, 5), byli również zjednoczeni z Jego zmartwychwstaniem 
dla życia wiecznego (por. J 5, 29): „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak 
słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13, 43). cdn

W „Echu Katolickim”
•	 „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Co znaczą te słowa w kon-

tekście aktualnej sytuacji na świecie.
•	 Dlaczego Putin zaatakował Rosję i o złudnym przekonaniu, że Zachód 

wyleczył się z fascynacji komunizmem.
•	 Sytuacja za naszą wschodnią granicą oczami posługujących na Ukrainie 

księży z naszej diecezji. 
•	 Komu i dlaczego przeszkadza dziś pamięć o żołnierzach niezłomnych?
•	 Nabożeństwo trzech „Zdrowaś Maryjo” – na czym polega i jakie owoce 

może przynieść? 
•	 Czym jest dialog małżeński? Czemu służy i jak go prowadzić? 
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas 
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie 

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany 
na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z  P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 7 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Kpł 19, 1-2. 11-18) Prawo świętości
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c))

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Ewangelia (Mt 25, 31-46)

Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości
6.30 1. + Stanisława w 18 r., Rozalię, Eugeniusza i Andrzeja – of. córka 

Elżbieta
2. + Eugenię, Kazimierza, Romana, Stanisława, Agatę i Honoratę 

– of. syn Eugeniusz
7.00 1. + Jadwigę Potyrę w 1 r. – of. syn z rodziną

2. + Krystynę w 4 r. oraz Mieczysława Góreckich
3. + Zygmunta w 28 r., Reginę i zmarłych z rodz. Borkowskich  

i Koszewskich – of. p. Koszewska
17.30 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka – of. dzieci

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
3. Dz.-bł. z okazji 3 r. urodzin Antoniego z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Świętego Patrona – of. rodzice
Wtorek 8 marca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Iz 55, 10-11) Skuteczność słowa Bożego

Psalm (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18b))
Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli

Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić
6.30 1. + Ryszarda Lada – of. sąsiedzi

2. + Czesławę Zofię Zalewską w 1 r. – of. mąż
7.00 1. + Wacława Paczuskiego w 21 r., Irenę i Tadeusza, zm. z rodz. 

Paczuskich, Chmielewskich, Gadomskich i Stańskich – of. córka
2. + Tadeusza w 8 r. i zmarłych z rodz. Michalaków – of. rodzina
3. + Rodziców: Reginę i Mariana Jastrzębskich oraz ciocię Reginę 

Jastrzębską – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Halinę Stasiuk w 7 dzień od śmierci – of. córki, zięciowie, wnuczki
3. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 

Matki Bożej dla Beaty w dniu imienin – of. Dorota Obrępalska
19.00 Nieszpory 
19.30 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Środa 9 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Jon 3, 1-10) Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19b))

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie
Ewangelia (Łk 11, 29-32)  

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie
6.30 1. + Wacława w 15 r. – of. Mieczysław Karcz

2. + Piotra Lacha – of. teściowa z rodziną
7.00 1. + Jana w 13 r., Marię w 16 r., oraz zmarłych z rodz. Wilczków, 

Lipowskich, Celińskich i Popielarskich – of. rodzina
2. + Barbarę Piskorz w 3 r. i zmarłych z rodz. Kucyków – of. córki
3. + Mariannę Łydkowską w 9 r.– of. rodzina

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

I. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i zdrowie dla Krystyny z racji imienin – of. koleżanka

II. Dz.-bł. w intencji rodziców o łaskę wiary i przemianę serca – of. córka
III. + Marcina Duczka – of. siostra Katarzyna z mężem Konradem
IV. + O darowanie win i łaskę Nieba dla zmarłego Tadeusza Per-

kowskiego w 5 msc. od śmierci – of. córka z rodziną

V. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia 
wiecznego – of. żona

VI. + Kazimierza Haraszczuka – of. sąsiedzi
VII. + Reginę Dębską – of. koledzy z Mostostalu
VIII. + Danutę Kobylińską – of. chrześnica
IX. + Krystynę Łukaszuk – of. Skup Stanisława
X. + Janinę Grajewską w 10 msc. od śmierci i Jana – of. chrze-

śniaczka
XI. + Elżbietę Sznajger
XII. + Reginę Toczyską – of. Pracownicy Szkoły w Krześlinie
XIII. + Halinę Stasiuk – of. KŻR nr. 10
XIV. + Wiesława, Stanisława, Mariana – of. siostra
2. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka
3. + Bogdana Wójciuka w 4 r. oraz Boże błogosławieństwo, po-

trzebne łaski, dary Ducha Świętego dla córek, wnuczek, wnu-
ka, prawnuczki i prawnuka – of. babcia Krysia

Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros
Czwartek 10 marca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Est 4, 17k. l-m. r-u) Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie

Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 3a))
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Ewangelia (Mt 7, 7-12) Kto prosi, otrzymuje
6.30 1. + Krystynę Tokarską w 10 r.

2. + Kazimierza, Annę, Czesława, Albina i Antoniego – of. Halina Ciulak
7.00 1. + Stanisława w rocznicę śmierci, Kazimierza, Zofię i Kazimierza 

– of. Krystyna Wakuła
2. + Jadwigę Stańczuk w 11 r. i rodziców – of. syn
3. + Romana Adamczyka w 3 r., Janusza Wojtasia w 8 r., zmarłych 

z obu stron rodziny
4. Poza parafią: + Władysławę Adamczyk w 22 r., Lucjana, Euge-

niusza, Józefa i Zofię – of. rodzina
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 1 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Krystynę, Józefa, Krzysztofa, zmarłych z rodz. Bonatów,  
Tadeusza, Henrykę, Edwarda i Janusza z rodz. Gregorczuków 
– of. rodzina

3. + Czesława, Józefa, Mariannę, Aleksandra i zmarłych z rodz. 
Greckich oraz ś.p. Anastazję – of. siostra i córka

4. + Stefana Kondraciuka w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

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

DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Ez 18, 21-28) Bóg nie chce śmierci grzesznika

Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3))
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Ewangelia (Mt 5, 20-26) Pojednaj się najpierw z bratem swoim
6.30 1. + Ryszarda w 17 r., Jadwigę, rodziców: Wacława i Rozalię, męża 

Wacława, zmarłych z rodz. Krzyckich, Replinów, Jerominiaków 
– of. Elżbieta Jerominiak

2. + Konstantego Kołodzieja w dniu imienin – of. koledzy syna  
z pracy ARIMR

7.00 1. + Kamila – of. p. Trojanowscy
2. + Zofię w 12 r., Stanisława i zmarłych z obu stron rodziny
3. + Syna Mirosława Siedleckiego i rodzinę, rodziców Annę, Igna-

cego, Aleksandra, brata Jana i Mariana z rodz. Prochenków  
– of. Lucyna Siedlecka

4. Poza parafią: + Józefa w 1 r., i jego żonę Zofię w rocznicę śmier-
ci, Eugeniusza, Władysławę i Lucjana – of. rodzina

16.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
17.15 Droga Krzyżowa
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 2 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Stanisława Wiśniewskiego w 9 r. i rodziców z obu stron rodziny
3. + Joannę Zembek z racji urodzin – of. mąż z rodziną

19.00 Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Krystyna Łukasiuk
+ Regina Toczyska

+ Halina Stasiuk

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

•	 z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 z ul. Chrobrego 7 – 50 zł
•	 z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	 z ul. Łąkowej ze Strzały – 100 zł
•	 z ul. Mireckiego – 150 zł

•	 z ul. Skrzyneckiego – 200 zł
Na klęczniki
•	 Koło Różańcowe nr 8 – 200 zł
•	 z ul. Żytniej – 100 zł 

Sobota 12 marca 2022 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Pwt 26, 16-19) Świętość ludu Bożego

Psalm (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1))
Błogosławieni słuchający Pana

Ewangelia (Mt 5, 43-48)
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

6.30 1. + Grzegorza Ośko – of. mama i brat Marcin
2. + Piotra Lacha – of. Grażyna i Zbigniew Król

7.00 1. + Mariana Tkaczuka w 9 r. i Jadwigę i dziadków z obu stron 
rodziny oraz Andrzeja Talachę – of. córki z rodzinami

2. + Janinę Borkowską – of. Andrzej Borkowski
3. + Kazimierę Kosiorek – of pracownicy PHU Żar

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 3
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Jolantę Wiśniewską w 1 r. – of. rodzina
3. + Krystynę, Józefa – of. rodzina

Niedziela 13 marca 2022 r. 
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18) Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b))

Pan moim światłem i zbawieniem moim
2. czytanie (Flp 3, 17-4, 1) Chrystus przekształci nasze ciała  

na podobne do swego chwalebnego ciała
Ewangelia (Łk 9, 28b-36) Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania
7.00 1. + Krystynę w 8r., Aleksandra i Janusza oraz Zygmunta i Barbarę 

Wilczyńskich – of. córka Danuta
8.30 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. Dz.-bł. w intencji Krystyny z racji imienin z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę św. Józefa, wstawiennictwo św. Joanny 
i św. Krystyny – of. mąż i syn

3. + Andrzeja w 42 r., Jadwigę i Jana – of. Monika Gmitrzak
9.45 Modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach 
10.00 1. Dz.-bł. w 63 r. urodzin syna Mirosława z prośbą o zdrowie i opie-

kę Matki Miłosiernej, św. Józefa, o Boże błogosławieństwo nad 
nim i jego rodziną – of. mama Irena

2. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie 
w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Ro-
dziny z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny

3. + Bogusława Kielaka w 3 r., Lucynę Kielak, zmarłych z rodz. 
Kielaków i Niedziałków – of. Elżbieta Kielak

4. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
11.30 1. + Rafała Choińskiego w 4 r. – of. matka chrzestna
13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowanie z grupy drugiej i ich rodziców
16.30 1. + Krystynę Miałkowską z racji imienin – of. rodzina
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 4
18.00 1. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski  

i opiekę Matki Bożej dla Krystyny w dniu imienin – of. Dorota 
Obrępalska

Gorzkie Żale – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory  - dolny kościół

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 6 marca: Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 
•	 Pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-

kramencie po Mszy świętej o godz. 13.00, następnie spotkanie z Ko-
łami Żywego Różańca. 

•	 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy pierwszej i ich 
rodziców o godz. 15.30 w kościele. Konferencję do młodych wygłosi  
ks. Marek Weresa, pracujący w Katolickim Radiu Podlasie. Temat: 
Teologia smartfona, czyli świadectwo wiary w społeczeństwie sieci. 
Następnie Eucharystia o godz. 16.30 sprawowana w intencji kan-
dydatów do bierzmowania z obu grup, ich rodziców i animatorów.  
W czasie liturgii możliwość złożenia deklaracji KWC. 

•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 7 marca:

•	 Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym: róża-
niec o godz. 17.30, Eucharystia, spotkanie. 
 Q WTOREK 8 marca: 

•	 W Dniu Kobiet pamiętamy w modlitwie o wszystkich Paniach i skła-
damy im serdecznie życzenia. 

•	 Zapraszamy na rozważanie słowa Bożego i modlitwę do dolnego 
kościoła. 
•	 19.00 – Nieszpory 
•	 19.30 – Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego: Oaza dorosłych 
 Q ŚRODA 9 marca: 

•	 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 i o pokój prowadzony przez Cristeros
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.
 Q CZWARTEK 10 marca: 

•	 Rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa przed Uroczystością  
19 marca. W tych dniach różaniec będzie o godz. 17.15. Modlitwy do 
św. Józefa będą się rozpoczynały codziennie o godz. 17.45. W czasie 
Eucharystii o godz. 18.00 będą głoszone nauki o św. Józefie. 

•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość przy-
stąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. 
 Q PIĄTEK 11 marca:

•	 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ w piątki Wielkiego Postu:
o godz. 16.30 z udziałem dzieci, o godz. 17.15 dla wszystkich,
o godz. 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży

 Q SOBOTA 12 marca:
•	 Spotkania formacyjne i ćwiczenia liturgiczne dla Liturgicznej Służby 

Ołtarza w kościele:
•	 godz. 9.00 – lektorzy (dorośli i młodzież „w albach”)
•	 godz. 10.00 – kandydaci na ministranta
•	 godz. 11.00 – ministranci młodsi
•	 godz. 12.00 – ministranci starsi 

•	 Przygotowania do Misterium „A z tej śmierci życie tryska”. Zapra-
szamy młodzież chętną do udziału w przedstawieniu o Męce, Śmier-
ci i Zmartwychwstaniu Jezusa na spotkanie o godz. 15.00 w kościele. 
Potrzeba też osób dorosłych do pomocy. 

•	 W parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem k. Garwolina od-
będzie się XII Wielkopostny Wieczór Młodych. Czuwanie rozpocznie 
się o godz. 20.00, zakończy Mszą świętą o północy. Z parafii organi-
zujemy wyjazd młodzieży. Wyjazd busem lub autobusem w sobotę 
12.03 o godz. 18.00 z parkingu. Koszt: 20 zł. Zapisy do ks. Ireneusza do 
piątku 11.03 do godz. 11.00 (tel. 500 636 490 lub poprzez Messenger). 

 Q NIEDZIELA 13 marca: 
•	 W parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach Eucharystią o godz. 12.00 

rozpocznie się Rejonowy Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu 
Światło-Życie. Zapraszamy do udziału rodziny z Domowego Kościoła, 
dzieci i młodzież z Oazy. 
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„Bł. Paulina Maria Jaricot  
cała dla Kościoła cała dla misji”

VII Kongres Różańcowy

Przed nami VII Kongres Różańcowy. W związku z przygotowaniem do 
beatyfikacji naszej założycielki Pauliny Jaricot, zechcemy jeszcze głębiej 
poznać jej duchowość i działalność. Caetan Boucharlat de Chazotte, se-
kretarz generalny Papieskich Dzieł Misyjnych we Francji poinformował, 
że uroczystość beatyfikacyjna odbędzie się w Lyonie 22 maja 2022 r. Mszy 
św. beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Ewan-
gelizacji Narodów, z którą związane są Papieskie Dzieła Misyjne – kard. 
Luis Antonio Tagle. Tematem tegorocznego Kongresu będzie: „Bł. Paulina 
Maria Jaricot cała dla Kościoła cała dla misji”. Konferencję wygłosi ks. dr 
Bogdan Michalski z diecezji wrocławskiej, który napisał pracę doktor-
ską o działalności Pauliny. Z jego inicjatywy zostały przetłumaczone jej 
pisma z języka francuskiego na język polski.

Wraz z moderatorami rejonowymi i Radą Żywego Różańca poleca-
my planowany Kongres Waszej modlitwie i prosimy o zorganizowanie 
wyjazdu i obecność. Każdy z uczestników otrzyma materiały formacyj-
ne, w których będzie zawarta biografia Pauliny zaczerpnięta z książeczki 
„Misja Żywego Różańca” oraz tekst nowenny z aprobatą ks. bp Kazimierza 
Gurdy, którą rozpoczniemy 20 marca i będziemy kontynuować w para-
fiach przez kolejne 8 niedziel, rozważając 9 cnót naszej założycielki przed 
Jej beatyfikacją. Celem pokrycia kosztów kongresu – materiałów, prele-
gentów, agapy, transmisji będzie zbierana kolekta 15 zł od osoby. Licz-
bę osób z parafii należy zgłosić telefonicznie do 8 marca 2022 r. 
(wtorek) i 15 marca 2022 r. pod nr tel. 696 502 852.

Serdecznie dziękuję za wszystkie dotychczasowe ofiary wpłacone 
na rozbudowę Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Będzie to można 
uczynić także na Kongresie. W tym roku planujemy zakończyć prace pro-
jektowe. Niech Chrystus wynagradza ofiarność waszych serc, obfitym 
błogosławieństwem. Za wszystkich dobrodziejów sprawuję Mszę Świę-
tą w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Wraz z Diecezjalną Radą serdecznie zapraszamy, aby w roku beatyfi-
kacji uczcić założycielkę naszej wspólnoty i wyjednać sobie Jej orędow-
nictwo u Boga w naszych sprawach.

Program Kongresu:
od 9.15 – recepcja,
10.00 – rozpoczęcie – zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie moderatora,
10.15 – konferencja „Bł. Paulina Maria Jaricot cała dla Kościoła cała dla 
misji„. ks. dr Bogdan Michalski
11.15 – świadectwo
11.30 – modlitwa różańcowa zakończona modlitwą o beatyfikację Pau-
liny Jaricot
12.15 – przygotowanie do Eucharystii
12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimie-
rza Gurdy,
13.45 – agapa
14.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie.

Siedlce, dnia 26 lutego 2022 r.

Komunikat Caritas Siedleckiej  
w sprawie pomocy Ukrainie!

Seminarium Odnowy Wiary
Seminarium Odnowy Wiary to cykl 11 spotkań opartych na rozważa-

niu Słowa Bożego. Rekolekcje są przeznaczone dla osób dorosłych, które 
chcą pogłębić swoje życie duchowe i odkryć piękno Słowa Bożego. Aby 
wziąć udział w SOW nie trzeba być członkiem Ruchu Światło-Życie czy in-
nej wspólnoty. Spotkania odbywają się co tydzień, a pierwsze jest zapla-
nowane na 23 marca 2022 r., godz. 19.00 w Domu Moria w Łukowie 
(ul. ks. dr. Mariana Bednarczyka 4). Koniec przypada na 1 czerwca 2022 r. 
 Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

W nawiązaniu do Komunikatu Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gur-
dy w sprawie modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie i zorganizowania 
pomocy materialnej dla jej mieszkańców, wystosowanego w dniu 25 lu-
tego br., pragnę poinformować, że Caritas Diecezji Siedleckiej przygoto-
wuje oraz podejmuje się koordynacji takiej pomoc dla obywateli Ukrainy 
przybywających do Polski oraz dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy 
na Ukrainie. Czynimy to zarówno we współpracy z instytucjami admini-
stracji państwowej, ale także prosimy o zaangażowanie się w tę pomoc 
Księży i Wiernych z parafii naszej diecezji.

Na chwilę obecną, oprócz ofiar, które mają być zbierane do puszek pod 
kościołami naszej diecezji w dniu 27 lutego i 2 marca, prosimy – w miarę 
możliwości – o zorganizowanie zbiórki niezbędnych rzeczy materialnych 
tj. konserwy o długim terminie przydatności, słodycze, woda w małych 
butelkach (w zgrzewkach), środki medyczne i higieniczne, nowe: koce, 
śpiwory, poduszki, odzież.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania zebranych rzeczy 
do utworzonych w różnych częściach diecezji specjalnych punktów maga-
zynowych (Siedlce, Biała Podlaska, Parczew, Garwolin, Włodawa, Łuków, 
Międzyrzec Podlaski) lub ich odbioru bezpośrednio z parafii, będą zamie-
szone na stronie internetowej: www.siedlce.caritas.pl.

Mając na uwadze fakt, że na teren naszej diecezji może przybyć znaczna 
liczba uchodźców wojennych potrzebujących schronienia, prosimy Księ-
ży Proboszczów o przygotowanie listy chętnych parafian, którzy mogli-
by – jeśli będzie taka potrzeba – przyjąć do swoich domów obywateli 
Ukrainy. Informuję także, że decyzją Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy 
do dyspozycji potrzebującym schronienia został przeznaczony Dom Reko-
lekcyjny w Siedlanowie. Ksiądz Biskup wyraził również zgodę, aby Księża 
Proboszczowie – jeżeli mają takie możliwości – udostępnili na ten cel 
budynki parafialne.

Caritas Diecezji Siedleckiej uruchomiła specjalny, całodobowy, telefon 
kontaktowy o numerze: 511 091 275, pod którym będą udzielane wszelkie 
informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy. W razie pytań można 
również dzwonić do koordynatora pomocy na rzecz obywateli Ukrainy  
– ks. Pawła Zazuniaka tel. 511 899 364.

Z wyrazami szacunku
Ks. Paweł Zazuniak Wicedyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej

•	 9.45 – Modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach
•	 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy drugiej i ich ro-

dziców o godz. 15.30 w kościele. Konferencję do młodych wygłosi ks. 
Marek Weresa, pracujący w Katolickim Radiu Podlasie. Temat: „Teologia 
smartfona, czyli świadectwo wiary w społeczeństwie sieci”. Następnie 
Eucharystia o godz. 16.30. 

•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
•	WEŹ I CZYTAJ – W niedziele w Wielkim Poście w sklepiku pod chórem 

będzie można nabyć książki religijne pomocne w rozwoju wiary (w bar-
dzo promocyjnych cenach). Zostały też przygotowane nasze pa-
rafialne różańce z wizerunkiem św. Józefa z naszego kościoła. 

12 marca Radzyń Podlaski, parafia MB Nieustającej Pomocy
19 marca Gończyce, parafia Świętej Trójcy
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Kancelaria Parafialna czynna  
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W niedziele nieczynna.

(opr. xHD)

Wieczorną porą spotykają się dwie sowy – on i ona
 – On do niej: „Cześć, będziesz moją dziewczyną”?
 – Ona do niego: „Oczywiście”.
 – Oznacza to, że będziemy związkiem sów?
 – Tak, będziemy „związkiem sowieckim”.
PANDEMIA
W czasie pandemii Pan Jezus zmartwychwsta-
je i wychodzi z grobu. Widzi to policjant i podbie-
ga do Niego:
 – Jest pandemia, proszę natychmiast założyć ma-
seczkę i wracać. I jeszcze jedna sprawa. Jest zgoda 
na mandat 500 zł, czy kierujemy sprawę do sądu?
JEDNO ZMARTWYCHWSTANIE
W czasie pandemii słyszeliśmy złowrogie komu-
nikaty:
– „Jest wiele zgonów!”
Niektórzy dodawali:
– W każdą niedzielę jest też jedno Zmartwych-
wstanie. Bo każda niedziela jest pamiątką Zmar-
twychwstania Pana Jezusa.
NA EMERYTURZE
Socjolog przeprowadził badania ankietowe, do-
tyczące spędzania wolnego czasu na emerytu-
rze w poszczególnych krajach. Z badań wyciągnął 
następujące wnioski:
– Emeryt w USA rano bierze ze sobą kanap-
kę z hamburgerem, małą flaszkę whisky i spędza 
nad wodą cały dzień łowiąc ryby na wędkę.
– Emeryt we Francji pakuje rano rogaliki, pudeł-
ko z kaczą wątróbką i małą butelkę czerwonego 
wina, by spędzić cały dzień na plaży.
– Emeryt w Polsce pakuje w domu mały sło-
iczek z zawartością do analizy i cały dzień 
spędza w przychodni.
ZA DUŻE TEMPO
Wnuczka pyta babcię:
– Babciu, ty jesteś taka dobra i mądra. Chyba żad-
nego głupstwa w życiu nie zrobiłaś?
– Chciałabym, żeby tak było, ale stało się inaczej. 
Dramatem naszego życia jest to, że starzejemy się 
zbyt szybko, a mądrzejemy zbyt późno.

Przekaż 1% podatku na Dom Moria

CO TO JEST ZDRAPKA WIELKOPOSTNA?
Zdrapka Wielkopostna to 40 ćwiczeń dla 

ducha i ciała przeznaczonych na Wielki Post, 
umieszczonych na papierowej planszy zakry-
tej zdrapką. Pierwsza edycja zdrapki odbyła 
się w 2015 roku i miała kilkuset uczestni-
ków. W kolejnych latach zdrapka docierała już 
do tysięcy osób w Polsce i poza granicami kraju. 
Dotarła nawet do Kazachstanu, Chin oraz Au-
stralii. Ale najbardziej cieszymy się gdy dociera 
wprost do serca.

CO ODNAJDZIESZ POD ZDRAPKĄ?
Codziennie odkryj jedną zdrapkę i przeczytaj 

zadanie. Podobnie jak w kalendarzu adwento-
wym, pod każdym dniem tej zdrapki czekają na 
Ciebie różne niespodzianki, oczywiście z rodzaju 
takich które zaleca się w Wielkim Poście czyli bę-
dzie: jałmużna, post, modlitwa. Wszystkie po-
lecenia są prosto sformułowane i w większości 
możliwe do wykonania natychmiast po odkry-
ciu. Proste zadania nie oznaczają wcale, że będą 
łatwe. Ale wierzymy, że podejmiesz wyzwanie 
razem z nami!

CEL ZDRAPKI WIELKOPOSTNEJ
Jej celem jest towarzyszyć Tobie tak, abyś 

przez 40 dni akcji odkrył inspirację do uporząd-
kowania swojego życia. Mamy przekonanie, 
że uczestnicząc w tej akcji społecznej zrobisz 
pewny krok w kierunku szczęścia swojego, 
bliskich, a nawet lepszego świata. Czy można 
podołać 40 dniom ciągłych ćwiczeń? Przeko-
nasz się, że tak! Nie jest intencją zdrapki, aby 
umartwiać się ponad swoje siły. Chcemy wy-
nieść z Wielkiego Postu jakąś korzyść. Dlatego 
zadania mają sugerować pewne akcenty, które 
są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. 
Odkryj kolejną zdrapkę i wyzwól energię do 
działania.                 Źródło: www.zdrapkawielkopostna.pl 

Zdrapkę wielkopostną można otrzy-
mać w zakrystii – ofiara dobrowolna. 

Zdrapka  
Wielkopostna

Kapłani  
w Unii Kapłanów 
Chrystusa Sługi

Na Jasnej Górze podczas 47. Kongregacji Od-
powiedzialnych Ruchu Światło – Życie w czasie 
Nieszporów w dniu 26 lutego br. trzech kapła-
nów z naszej diecezji: ks. Kamil Duszek – 
moderator diecezjalny, ks. Witold Juszczuk 
– moderator rejonowy i ks. Ireneusz Juśkie-
wicz – moderator parafialny, wstąpiło do Unii 
Kapłanów Chrystusa Sługi. Otaczamy Was szcze-
gólną modlitwą.

Stowarzyszenie UKCHS uznaje za swego Za-
łożyciela Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnic-
kiego, którego projekt Statutu Unii Kapłanów 
Chrystusa Sługi z roku 1980 stanowi zasadni-
czo podstawę statutu z 2003 r. Stowarzyszenie 
chce stanowić odpowiedź na wezwanie zawar-
te w art. 8 soborowego Dekretu o posłudze i ży-
ciu kapłanów: Należy także wysoko cenić i pilnie 
zalecać stowarzyszenia, które w oparciu o statu-
ty uznane przez kompetentną władzę kościelną, 
dzięki zatwierdzonemu lepszemu i stosowniej-
szemu porządkowi życia i pomocy braterskiej 
pielęgnują świętość kapłanów w wykonywaniu 
posługi i w ten sposób zamierzają służyć całemu 
stanowi kapłańskiemu (por. kan. 278 § 2 KPK).

Zadaniem szczególnym UKCHS jest po-
sługa na rzecz duchowieństwa diecezjalne-
go i zakonnego oraz wspólnot Kościoła lokalnego,  
a w szczególności parafii. W przekonaniu, że 
Kościół urzeczywistnia się przede wszystkim we 
wspólnocie lokalnej, Stowarzyszenie nie chce ka-
płanów w niczym wyłączać z życia tych wspólnot, 
ale chce ich inspirować i wspomagać we wszyst-
kim, co mogą zrobić dla ich dobra i wzrostu.

Cele Stowarzyszenia to: wzajemna pomoc 
członków w dążeniu do świętości ewangelicz-
nej właściwej stanowi kapłańskiemu, budowa-
nie jedności między urzędem a charyzmatem, 
przez kierowanie inicjatyw o charakterze cha-
ryzmatycznym i spontanicznym ku jedności Ko-
ścioła lokalnego (diecezji i parafii) stając w ten 
sposób w służbie nowej ewangelizacji i bisku-
pa, pomaganie wszystkim braciom – kapła-
nom w trudnościach i problemach posługi i życia 
kapłańskiego z pozycji braterstwa sakramental-
nego, pomaganie Ruchowi Światło-Życie przez 
formację moderatorów do wykonywania ich 
zadań w Ruchu, pomaganie wspólnotom lo-
kalnym (parafiom) w urzeczywistnianiu w nich 
soborowej wizji Kościoła. 

Źródło: www.ukchs.oaza.pl/nowa/o-nas/

Kochani, zwracamy się do Was z proś-
bą o przekazanie części podatku na rzecz Domu 
Moria. Przekazanie tej kwoty nic nie kosztuje. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w odpo-
wiedniej rubryce wpisać nr KRS: 0000071891 
oraz w polu „cel szczegółowy” napisać: MORIA. 

Dziękujemy za wszelkie przekazane pienią-
dze!                                Źródło: www.siedlce.oaza.pl


