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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

WPROWADZENIA DO CZYTAŃ

III  NIEDZIELA ZWYKŁA
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według 
swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna mogli obfi-
tować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

1. czytanie (Iz 8, 23b – 9, 3) Naród kroczący w ciemnościach ujrzał świa-
tłość wielką

Proroctwo Izajasza, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, dotyczy 
najtragiczniejszego odcinka historii północnego Izraela. Około 732 r. 
przed Chrystusem ziemie te zostały najechane przez władcę Asyrii Ti-
glat-Pilesera III. Część Izraelitów została deportowana w głąb imperium. 
Terytorium wokół Jeziora Galilejskiego przyłączono do Asyrii, dzieląc je na 
trzy prowincje: Duru („droga morska”), Gilead („Zajordanie”) oraz Megid-
do („Galilea pogan”). O tych właśnie ziemiach mówi dziś prorok, zapo-
wiadając ich wyzwolenie. Co więcej, nad pogańską Galileą Bóg obiecuje 
zapalić tajemnicze światło. Rodzi się jednak ważne pytanie: kiedy i jak 
Bóg tego dokona? 

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b)) Pan moim światłem i zba-
wieniem moim

2. czytanie (1 Kor 1, 10-13. 17) Jedność chrześcijan
Św. Paweł opisuje środowisko wierzących w Koryncie, w którym jest 

głoszone,  rośnie i owocuje Słowo Pana. Wspólnota zwykłych ludzi, która 
przyjęła Ewangelię i chrzest, staje się dzięki tym darom Bożym żywym 
Ciałem Chrystusa – Kościołem. Ale pojawiły się w nim podziały i spory 
wynikające z różnic majątkowych i społecznych, a nade wszystko z tego, 
że wierni dzielą głosicieli Ewangelii na lepszych i gorszych, bliskich i da-

Jezus przyszedł na ten świat jako Światło. Wypeł-
nił zapowiedzi proroka Izajasza. Od wieków narody 
kroczące w ciemnościach grzechu mają wybór. Mogą 
pozostać w swoich ciemnościach i się wykończyć przez 
wojny i różne nieszczęścia albo otworzyć się na spotka-
nie z Jezusem, nawrócić się i mieć życie. Jezus daje nowe 
życie. Sprawia, że człowiek ma radość i pokój. 

W kościele często śpiewamy refren dzisiejszego 
psalmu. Jeśli naprawdę wierzymy, że Pan jest naszym 
światłem i zbawieniem, to dlaczego tak bardzo martwi-
my się różnymi sprawami. Z Bogiem w sercu, w stanie 
łaski uświęcającej nie mamy czego i kogo się bać. Trzeba 
przezwyciężać lęk, by rozradować się w Bogu. On obie-
cuje nam udział w krainie żyjących. Chrześcijanin na śmierć powinien pa-
trzeć jak na wejście w życie. My kiedyś umrzemy dla tego świata. Ważne 
jest, abyśmy przyjmowali moc Bożą i czekali na Pana. Do wejścia w życie 
trzeba się przygotować. Bądź mężny, nabierz odwagi – potrzebujemy 
takich słów. 

W tym tygodniu modlimy się o jedność chrześcijan i drugie czytanie 
nas też do tego zaprasza. Uczniowie Pana mają żyć w zgodzie i jedno-
ści. W Koryncie tego zabrakło i św. Paweł musiał napomnieć wierzących, 
aby szukali okazji do budowania wspólnoty. Zadajmy sobie pytanie o na-

sze zaangażowanie w budowanie wspólnoty. Czy nasze 
słowa i czyny budują jedność w rodzinie, szkole, pra-
cy, w grupie, w Kościele, w Polsce? Koryntianie przywią-
zywali się do liderów wspólnoty; uważali, że ich wartość 
płynie z osobistej znajomości z tym czy z tamtym apo-
stołem. Wierni często przywiązują się do księży. Niektó-
rzy nawet chodzą do kościoła lub do niego nie chodzą 
ze względu na konkretnego kapłana. A gdzie w tym 
wszystkim wiara w Kościół zbudowany na Chrystusie? 

Jezus opuścił rodzinny Nazaret i zamieszkał w domu 
Piotra w Kafarnaum. W ten sposób wypełniło się pro-
roctwo Izajasza – Światło weszło w ciemności. Jezus 
podarował mieszkańcom Galilei i nam także światło 

swej Ewangelii. Przyjęcie tego światła to nawrócenie. Oby wszyscy jak 
najszybciej przyjęli to światło, oby w naszej parafii nie było miejsc, o któ-
rych można powiedzieć „cienista kraina śmierci”. 

Zbawiciel dziś także powołuje uczniów. Szymon, Andrzej, Jakub i Jan 
słyszą, że staną się rybakami ludzi, ale dokona się to w drodze za Jezu-
sem. Wezwani przez Pana zostawili natychmiast swe sieci, swoją pracę, 
swoje relacje i wyruszyli w drogę. Codziennie słuchali Pana, gdy na-
uczał o królestwie Bożym. Widzieli jak leczył ludzi. Dziś także Pan na-
ucza i uzdrawia. Uleczy wszelkie słabości wśród naszego ludu.  (xIJ)

lekich. Święty Paweł rozprawia się z tym jakże aktualnym i dziś w naszym 
Kościele problemem. Wszystkich  wierzących i każdego głoszącego Ewan-
gelię podporządkowuje tylko Jednemu? Poznajmy, kto nim jest?

Ewangelia (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza
Usłyszymy za chwilę bardzo wymowny fragment Ewangelii wg  

św. Mateusza. Ewangelista rozpoczyna nim swoją prezentację publicznej 
działalności Syna Bożego, objawionego wcześniej podczas chrztu w Jor-
danie. Oto Jezus opuścił Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad 
jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. na ziemiach Za-
bulona i Neftalego. Prorok Izajasz mówił o tym regionie, że panują tam 
„ciemności” religijne i moralne, że to „cienista kraina śmierci”. Nasuwa się 
ważne pytanie: dlaczego właśnie tam udał się objawiony ludowi i Janowi 
Chrzcicielowi w wodach Jordanu Syn Boży? Po co tam poszedł? Kogo wła-
śnie stamtąd powoła? Do jakiej misji?

Opracowanie: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA – rozważanie Słowa Bożego
Przyjmijcie światło Słowa Bożego 
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Post eucharystyczny
Przez kilka ostatnich lat znacznie zmniejszyła się liczba katolików, któ-

rzy regularnie przychodzą do świątyni na Mszę świętą. Jest to bardzo nie-
pokojące i bolesne, zwłaszcza że naszego Boga ranimy takim postępowa-
niem, ale zaraz potem okaleczamy siebie i swoją duszę. Pan Jezus ustano-
wił Eucharystię nie dla Siebie, ale dla nas, jest to dar największy, w trakcie 
którego oddaje się nam cały w Komunii świętej! Do tego momentu każdy, 
kto pragnie i jest przygotowany do przyjęcia Chleba eucharystycznego, 
powinien się przygotować poprzez post. Postem nazywamy wyrzeczenie 
się czegoś dobrego dla jeszcze większego dobra, a więc rezygnujemy z po-
karmu cielesnego, by przyjąć pokarm duchowy. W ten sposób niejako od-
różniamy go i wywyższamy ponad codzienne, zwykłe posiłki.

Praktyka powstrzymywania się od jedzenia i picia przed Mszą świętą 
pojawiła się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jednak dopiero 
Sobór Trydencki (1543-1563) określił jej pierwsze i konkretne zasady, 
wskazując, że post eucharystyczny wymaga bycia na czczo od północy 
dnia poprzedniego. Przez wiele wieków do Komunii świętej można było 
przystąpić tylko na czczo, zmienił tą zasadę dopiero w 1953 roku Pius XII, 
który skrócił czas postu eucharystycznego do 3 godzin i orzekł, że picie 
wody nie łamie postu. Obecnie zaś normy kanoniczne przyjęte w krótkim 
czasie po Soborze Watykańskim II mówią, że post eucharystyczny pole-
ga na powstrzymaniu się od jedzenia godzinę przed przyjęciem Komunii 
świętej. W tym miejscu należy doprecyzować, iż ten post obowiązuje 
każdego, kto chce przystąpić do Komunii świętej nie tylko w czasie Mszy 
świętej, ale również w czasie nabożeństwa różańcowego, Drogi Krzyżowej 
czy Gorzkich Żali.

W 1964 roku Paweł VI skrócił post eucharystyczny do jednej godziny. 
Wydana w 1973 roku instrukcja „Immensae caritatis” skróciła dodatko-
wo – do kwadransa – post eucharystyczny dla osób chorych i starszych, 
które nie mogą opuszczać domu oraz dla ich opiekunów. Ogłoszono także, 
że post eucharystyczny nie dotyczy zupełnie umierających, którzy chcą 
przyjąć wiatyk - ostatnią Komunię świętą. 

W aktualnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) 
możemy przeczytać, że „przystępujący do Najświętszej Eucharystii po-
winien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej po-
wstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko 
wody i lekarstwa” (kan. 919 § 1).

Kiedy idziemy na spotkanie z Bogiem, musimy koniecznie prawidłowo 
oszacować czas jaki nas dzieli od ostatniego posiłku do momentu przy-
jęcia Komunii św. Z reguły dotarcie do kościoła, czas trwania Mszy św. do 
momentu udzielania Komunii św. trwa około godziny, a więc tyle, ile jest 
wymagane prawem, warto jednak rozważyć dłuższy czas przygotowania 
do spotkania z Bogiem w Komunii św., odegra tu kluczową rolę nasza 
motywacja i pobożność osoby wierzącej, która pragnie z całego serca 

oczekiwać na moment spotkania z Panem.
Wielu świętych świadczyło swoim przeżywaniem postu euchary-

stycznego o niezwykłej czci do Eucharystii. Według św. Benedykta post 
eucharystyczny to czas radości dla kogoś, kto pragnie coś ofiarować Bogu, 
wyglądając Świętej Paschy. Służebnica Boża Teresa Neumann, niemiecka 
mistyczka, przez 36 lat swojego życia karmiła się tylko Eucharystią, moż-
na więc powiedzieć że jej każdy dzień był jak post eucharystyczny. Św. 
Siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku „przed każdą Komunią świętą 
gorąco proszę Matkę Bożą, aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy 
na przyjście Syna swego, i czuję wyraźnie Jej opiekę nad sobą”.

Przez wiele wieków przepisy Kościoła świętego zmieniają się, ale 
wiara w Jedynego Boga, który z miłości pozostał z nami w Najświęt-
szym Sakramencie i oddaje się nam w Komunii świętej powinna nam 
dawać ogromne pragnienie godnego przyjęcia Chrystusa do serca. Mi-
nęło wiele lat od dnia, kiedy przyjęłam po raz pierwszy Komunię świętą. 
Zapamiętałam jednak, że Msza święta była o godz. 7.00, a rano po obu-
dzeniu mogłam tylko napić się. Obowiązywały już te same przepisy co 
dzisiaj, a jednak zupełnie inaczej dzieci były przygotowywane do tego 
wydarzenia. Nie chcę powiedzieć, że lepiej, ale przyzwyczajenia naszych 
rodziców, dziadków i pradziadków zapewne miały wówczas ogromne 
znaczenia w naszych domach dla zachowywania „starych reguł” w zacho-
wywaniu postu eucharystycznego. Z tamtych lat zachowałam w swoim 
sercu ważną naukę, że mam przygotować się do Komunii świętej ducho-
wo, mam pościć, uklęknąć przed Bogiem, który przychodzi do mojego 
serca w Komunii świętej, mam też dziękować i adorować Pana Jezusa po 
przyjęciu Komunii, bo wielki zaszczyt mi uczynił Bóg Swoim przyjściem! 
Amen. (G Ł-K)

Czwarta Niedziela Słowa Bożego (22 stycznia)
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II przygotowało – jak w po-

przednich latach – materiały biblijno-liturgiczne, które winny 
pomóc duszpasterzom i wiernym świeckim w owocnym prze-
żywaniu IV Niedzieli Słowa Bożego w roku liturgicznym „A” 
(22.01.2023). 

Zapewne każda wspólnota diecezjalna będzie ją świętowała we-
dług wskazań zawartych w Liście apostolskim Aperuit illis, ogłoszonym  
30 września 2019 r. Papież Franciszek zachęca w nim, by w nie-
dzielę Słowa Bożego dokonywać uroczystej intronizacji Pisma 
Świętego, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować ho-
milię tak, aby podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. 
Proponuje, aby w tę niedzielę udzielać urzędu lektoratu lub 
też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność 
głoszenia Słowa Bożego w liturgii i ukazać ważność codziennej 
lektury oraz modlitwy Pismem Świętym.

W tym samym dokumencie Ojciec Święty Franciszek pod-
kreśla, że Chrystus jest pierwszym egzegetą Pisma Święte-
go i wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Euchary-
stią i sakramentami: Dzień poświęcony Biblii nie powinien być 
„raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie 
stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który 

nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. 
Temu, aby każdy dzień wierzących był przeniknięty słowem Bożym 

służy inicjatywa Tygodnia Biblijnego i Narodowego Czytania Pisma 
Świętego, które Kościół w Polsce przeżywa w odpowiedzi na apel nad-
zwyczajnego synodu biskupów z roku 2008, który obradował nt. „Słowo 
Boże w życiu i misji Kościoła”. Tak Niedziela Słowa Bożego jak i Tydzień 
Biblijny mają na celu sukcesywne przygotowywanie wiernych do kar-

mienia się słowem Bożym poprzez codzienną lekturę wybranej 
księgi Pisma św., do codziennej modlitwy (rachunku sumie-
nia) i do eklezjotwórczego rozważania tematu każdego roku 
duszpasterskiego.

Z myślą o regularnym wspieraniu duszpasterzy i wier-
nych w samodzielnym rozważaniu i medytacji Słowa Bożego 
Dzieło Biblijne przygotowało odpowiednią aplikację. Od 28 
grudnia 2021 jest ona do pobrania gratis w sklepie Play-
er w każdym smartfonie czy iphonie. Wystarczy wpisać jej na-
zwę: Dzieło Biblijne, a następnie pobrać i zainstalować w swo-
im urządzeniu mobilnym. Aplikacja „Dzieło Biblijne” to 
narzędzie pomocne w medytacji nad czytaniami liturgicznymi 
każdej niedzieli i popularyzujące badania biblijno-teologiczne. 

 Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać  
podczas przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosi-
my 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 23 stycznia 2023 r.

WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW Z PRA-
TULINA WINCENTEGO LEWONIUKA I TOWARZYSZY

1. czytanie (Hbr 9, 15. 24-28) Ofiara Chrystusa
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 1bc))

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda
Ewangelia (Mk 3, 22-30) Chrystus przeciw Szatanowi

6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego
2. + Celinę Pogonowską – of. koledzy z pracy syna Krzysztofa

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Andrzeja Rucińskiego, Wacława Kupę i Fryderyka Szewczyka 

z racji Dnia Dziadka
3. + Marcelego Glinka w 1 r. – of. syn
4. + Stefana Celińskiego w 4 r., zmarłych z rodz. Celińskich i Grun-

waldów – of. Krzysztof
5. + Wiesława Bąka w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. + Jana w 25 r., Jadwigę w 41 r. – of. Barbara Myrcha

2. + Edytę w 41 r., Janinę, Aleksandra, Romana Jastrzębskich oraz 
zmarłych z rodzin – of. p. Jastrzębscy

Wtorek 24 stycznia 2023 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Hbr 10, 1-10) Ofiara Chrystusa
Psalm (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 10. 11 (R.: por. 8a i 9a))

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Ewangelia (Mk 3, 31-35) Prawdziwa rodzina Jezusa

6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego
2. + Pawła w 4 r., Leona i Barbarę Niedziółka, Marcina i dziadków

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Stanisława w 21 r., Józefę, Reginę, Wacława Maliszkiewicza, 

Mariannę i Kazimierza Woźny – of. syn
3. + Męża Wacława z racji urodzin i zmarłych rodziców z obu stron 

rodziny – of. Elżbieta Jerominiak
4. + Aleksandra Kasjanowicza oraz dusze w czyśćcu cierpiące – of. dzieci
5. + Janinę Bogaj w 30 dzień po śmierci – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. + Józefa Kowalczuka w r . śmierci i zmarłych z rodz. Kowalczu-

ków – of. syn
2. + Wiesława Duka z racji urodzin i rodziców z obu stron rodziny 

– of. żona i syn
Środa 25 stycznia 2023 r.

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
1. czytanie (Dz 22, 3-16) Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu

albo 1. czytanie (Dz 9, 1-22) Nawrócenie św. Pawła w Damaszku
Psalm (Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)) Idźcie i głoście światu Ewangelię

Albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego
2. + Wiesława Wołosa – of. żona

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice
3. + Wacława, Łucję i Leszka – of. rodzina
4. + Grzegorza w 46 r., Jerzego w 24 r. i Grażynę – of. mama
5. + Wandę Włodek w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

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

I. Dz.-bł. w 84 r. urodzin Marianny Chmielewskiej z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże na dalsze lata – of. córka

II. Dz.-bł. w intencji Zdzisławy Szczepanik z okazji imienin z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i łaskę powrotu do 
zdrowia – of. Krystyna i Szczepan

III. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia duszy i ciała dla Krzysztofa 
przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu – of. babcia

IV.+ O radość życia wiecznego dla Teresy Dzierzbickiej – of. Borutowie
V. + Ryszarda Pernacha w 1 r.
VI. + Mieczysława Godlewskiego – of. koledzy z pracy z Mostostalu
VII. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzic – of. córka
VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona

IX. + Celinę Pogonowską – of. Ewa i Ireneusz Krypa
X. + Zofię Zakolską – of. mieszkańcy wsi Mała Strzała
XI. + Leszka Pietruk i Kazimierę Pietruk – of. rodzina
XII. + Janinę Kłos – of. synowa
XIII. + Magdalenę Netczuk – Dmowską – of. Pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach
XIV. + Leokadię Żółkowską z domu Mazurek – of. córka chrzestna Regina
XV. + Małgorzatę Juśkiewicz
2. + Kazimierza Polańskiego w 6 r. oraz rodziców z obu stron ro-

dziny – of. żona
Czwartek 26 stycznia 2023 r.

WSPOMNIENIE ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA
1. czytanie (Hbr 10, 19-25) Wezwanie do wytrwania

Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))
Oto lud wierny, szukający Boga

Ewangelia (Mk 4, 21-25) Przypowieść o świetle
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Janinę i Franciszka Łukaszuk – of. syn Edward Łukaszuk
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Mariannę Dmowską w 1 r. – of. córka z rodziną
3. + Zofię Mazur – of. Koło Różańcowe nr 15 ze Strzały
4. + Wacławę i Franciszka oraz zmarłych z rodz. Stelęgowskich

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. + Celinę Sobiczewską

2. + Jana Jastrzębskiego w 10 r. – of. żona
3. + Henrykę i Stanisława Sarnowskich i dziadków z obu stron ro-

dziny – of. córka
19.00 Wieczór Chwały

Piątek 27 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy
1. czytanie (Hbr 10, 32-39) Wiara podtrzymuje wytrwałość

Psalm (Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 (R.: por. 39a))
Zbawienie prawych pochodzi od Pana

Ewangelia (Mk 4, 26-34) Rozwój królestwa Bożego
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Anielę w 13 r. – of. siostra
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Janusza Kowalczyka
3. + Leokadię Flis – of. rodzina
4. Dz.-bł. w intencji Damiana Ławeckiego w 30 r. urodzin z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo 
św. Józefa – of. rodzice

5. Gregorianka (rozpoczęcie): + Jana Rymuzę 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. + Piotra Ciulaka w 10 r. – of. rodzina

2. + Waldemara Lipińskiego, Henryka, Bogumiłę, Teresę i zmarłych 
z rodz. Przesmyckich i Tarkowskich – of. rodzina

3. + Leszka Mariana Pietruka w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

Sobota 28 stycznia 2023 r.
WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, 

PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Hbr 11, 1-2. 8-19)Wiara Abrahama wzorem dla nas

Psalm (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75 (R.: por. 68))
Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził

Ewangelia (Mk 4, 35-41) Jezus ucisza burzę
6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. + Kazimierza Kupę, Eugenię, Honoratę, Romana, Stanisława 
i Agatę – of. synowa

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Ewę Dziendzikowską w 23 r.
3. + Mirosława Raszuka w 4 r., Jerzego Raszuka i Piotra Soszyńskiego
4. + Zygmunta w 40 r., Reginę Ulicką i zmarłych z rodz. Ulickich, 

Wąsowskich, Bednarzaków i Szałkowskich – of. córka
5. + Zofię, Jana, Leokadię, Wacława, Jadwigę, Annę i Tadeusza
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17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla

2. + Zygmunta Sopińskiego w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

3. + Mirosława Demianiuka w 2 r. i zmarłych z obu stron rodziny 
– of. żona

4. Gregorianka: + Jana Rymuzę
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka

Niedziela 29 stycznia 2023 r.
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (So 2, 3; 3, 12-13) Szukajcie pokory
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Mt 5, 3))

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja
2. czytanie (1 Kor 1, 26-31) Bóg wybrał wzgardzonych

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w duchu
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Józefa w 15 r., Witolda, Władysławę, Eugeniusza, Bronisławę, 

Józefa i Władysława – of. córki
8.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego

2. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
3. + Mariana w 6 r., Janinę, Czesławę Krasnodębskich, Stanisławę, 

zm. z rodz. Księżopolskich
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Kingi Zalewskiej w 22 r. urodzin z prośbą  

o opiekę Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego – of. rodzice
2. + Genowefę w 28 r., Tadeusza, Barbarę i Bogusława i zmarłych  

z rodz. Michalaków i Krupów – of. rodzina
3. Gregorianka: + Jana Rymuzę

11.40 Spotkanie formacyjne rodziców i dzieci klas 4 szkoły podstawowej 
przed I rocznicą Komunii Świętej

12.00 1. W intencji parafian
2. Dz.-bł. w intencji Aleksandry w 18 r. urodzin o dary Ducha Świę-

tego, łaskę żywej wiary, łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej 
– of. babcia

3. Dz.-bł. w intencji Mariusza i Bartosza z okazji 22 r. urodzin z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia 
– of. rodzina

15.00 Krąg biblijno-liturgiczny do czytań z tej niedzieli
16.30 1. + Zygmunta w 30 r., Stanisława w 45 r., Teresę w 10 r., Andrzeja 

w 3 r., Annę, Reginę, Henryka, zmarłych z rodz. Andrzejczuków 
i Wierzbickich – of. Elżbieta Wierzbicka

18.00 1. + Męża Zbigniewa z racji urodzin i teścia Zygmunta w 18 r. – of. 
Elżbieta Patoleta

19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 Nieszpory

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Ofiary złożone na MALOWANIE KOŚCIOŁA w ostatnim czasie:

•	 Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do soboty w godz. 
16.00-17.30. W czasie trwania Wizyty Duszpasterskiej w parafii w kan-
celarii nie będzie kapłana, dlatego sprawy wymagające obecności 
księdza załatwiamy po Mszy świętej porannej do godziny 8.00.

•	 SPOWIEDŹ wieczorem 15 minut przed rozpoczęciem Mszy świę-
tej o godz. 18.00 (większość księży będzie na kolędzie). 

•	 Trwa NOWENNA DO BŁ. MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA przed Ich 
wspomnieniem dnia 23 stycznia. Wspólne modlitwy będą odprawiane 
jeszcze dziś 22 stycznia po Mszy świętej o godz. 18.00. 
 Q NIEDZIELA 22 stycznia: III Niedziela Zwykła, czyli NIEDZIELA 

SŁOWA BOŻEGO
•	 W parafii w DIAKONII SŁOWA można nabyć Pismo Święte i książki po-

mocne w rozważaniu słowa Bożego. 
•	 O godz. 19.00 w dolnym kościele będzie KRĄG BIBLIJNY. O godz. 

20.00 Nieszpory, czyli modlitwa uwielbienia Pana. 
•	 Spotkanie dla wszystkich kandydatów DO BIERZMOWANIA, ich 

rodziców i animatorów o godz. 15.30 w kościele. Na spotkanie zabie-
ramy Pismo Święte, które rodzice przekażą swemu dziecku. Uczestni-
czymy we Mszy świętej o godz. 16.30. Bierzmowanie w tym roku jest 
zaplanowane na 30 maja na godz. 18.00. 

•	 Błogosławieństwo nowych kandydatów na ministranta pod-
czas Mszy świętej o godz. 16.30. Chętni do rozpoczęcia służby przy-
chodzą na godz. 16.15 do zakrystii. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 23 stycznia: Wspominamy bł. Męczenników z Pra-

tulina; postarajmy się w tym dniu pomodlić się za Ich wstawiennictwem, 
chociażby poprzez odmówienie litanii. 

 Q WTOREK 24 stycznia: 
•	 Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 

 Q ŚRODA 25 stycznia: Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan
•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.

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

czcicieli św. Józefa 
 Q CZWARTEK 26 stycznia: 

•	 WIECZÓR CHWAŁY zorganizowany przez Wspólnotę Jednego Ducha 
rozpocznie się o godz. 19.00. W programie oprócz adoracji Najświęt-
szego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie, będzie można także 
usłyszeć świadectwo młodych małżonków. Oprawę muzyczną zapewni 
miejscowa schola z rozbudowanym instrumentarium. Wstęp wolny.

 Q SOBOTA 28 stycznia:
•	 Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla. Msza świę-

ta o godz. 18.00 będzie sprawowana w intencjach podanych przez 
Czcicieli. Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka po 
zakończeniu liturgii. 

•	 ZBIÓRKA wszystkich należących do LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA, 
czyli kandydatów, ministrantów i lektorów o godz. 10.00 w kościele. 

•	 POGODNY BAL KARNAWAŁOWY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Bal bę-
dzie w dolnym kościele. Dzieci za-
praszamy (można w przebraniu) 
na godz. 14.00. Młodzież na godz. 
18.00. Bal dziecięcy kończy się Mszą 
świętą, a bal młodzieżowy od Mszy 
świętej się rozpoczyna. Koszt: dzieci 
– 20 zł; młodzież – 30 zł. Można się 
zapisywać w zakrystii, u animatorów 
oazy i u ks. Ireneusza. Informacje na 
plakatach i w internecie.
 Q NIEDZIELA 29 stycznia:  

      IV Niedziela Zwykła
•	 Spotkanie formacyjne rodziców i dzieci klas 4 szkoły podstawo-

wej przed I rocznicą Komunii Świętej o godz. 11.40 w kościele. 
•	 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego do czytań z tej niedzieli 

będzie o godz. 15.00 w dolnym kościele. 
•	 Spotkanie organizacyjne osób zainteresowanych i zgłoszonych na wy-

jazd „Na narty i nie tylko” do Zakopanego o godz. 19.00 w dolnym 
kościele. Zapraszamy do współpracy wychowawców z uprawnieniami.

•	 Nieszpory o godz. 20.00.

•	Bezimienna z ul. Góreckiego – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Jagiełły 21 – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Mieszka I 6 – 500 zł
•	Bezimienna z ul. Mieszka I 8 – 50 zł
•	Bezimienna z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł

•	Bezimienna z ul. Sulimów – 100 zł
•	Bezimienna ze Strzały  

z ul. Siedleckiej – 100 zł
•	Pani Agnieszka – 200 zł 
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Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy 
w czasie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
i rodzin, w dniach 13-18 lutego 2023 r.  do Zakopanego

Hasło tego wyjazdu: Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, 
bo przyjście Pana jest już bliskie. (Jk 5, 8)

W czasie wyjazdu uczymy się jak kochać Boga (uczestniczymy we Mszy 
świętej, modlimy się Liturgią Godzin, rozważamy słowo Boże), uczymy się 
jak żyć we wspólnocie, jak jeździć na nartach i snowboardzie, jak dobrze 
zaplanować dzień. 

Wyjazd rozpoczyna się w poniedziałek 13 lutego o godz. 6.00. Wy-
jeżdżamy autobusem z parkingu parafialnego. Powrót w sobotę 18 lute-
go w godzinach wieczornych. 

Koszt wyjazdu to 1300 zł. W tym są zawarte: przejazd, pobyt w ośrod-
ku, wyżywienie, ubezpieczenie, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, kar-
nety na stoki – przewidziane są 4 dni jeżdżenia, wynajęcie instruktorów 
dla osób, które tego potrzebują. W ośrodku można zapłacić bonem tu-
rystycznym. Istnieje możliwość zmniejszenia płatności w uzasadnionych 
sytuacjach. Co roku też znajdują się osoby, które wspierają młodzież finan-
sowo – Bóg zapłać za taką formę jałmużny. 

Adres wypoczynku: Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy pw. Miło-
sierdzia Bożego; ul. Cyrhla 37; 34-500 Zakopane 

Zapisy trwają do 29 stycznia lub do wyczerpania miejsc.
Osoba lub rodzina chętna do wyjazdu:
zgłasza się do organizatora: ks. Ireneusz Juśkiewicz; tel. 500 636 490; 

ireneuszjuskiewicz@wp.pl 
Otrzymuje link do zapisów w formularzu internetowym i przesyła swo-

je zgłoszenie
Wpłaca zaliczkę 200 zł i przynosi wypełnioną papierową kartę 
W miarę możliwości przychodzi na spotkanie organizacyjne w niedzie-

lę 29 stycznia w dolnym kościele o godz. 19.00Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Bogusława Barbara Suchożebrska

Wizyta duszpasterska 
23 stycznia – poniedziałek 9.00 ul. Północna, Tuwima, Żeromskiego

16.00 bloki przy ul. Nowy Świat 7, 8, 9, 11
24 stycznia – wtorek 16.00 bloki przy ul. Nowy Świat 13, 14, 15
25 stycznia – środa 16.00 blok przy ul. Chrobrego 19;

Termin dodatkowy
26 stycznia – czwartek 16.00 blok przy ul. Chrobrego 21; 

blok przy ul. Mieszka I 26
27 stycznia – piątek 16.00 blok przy ul. Mieszka I 14;

blok przy ul. Nowy Świat 17
28 stycznia – sobota 9.00 Termin dodatkowy

Rodziny i osoby, które nie przyjęły księdza w wyznaczonym terminie 
mogą uczynić to dnia 25 stycznia, od godz. 16.00 lub 28 stycznia, od godz. 
9.00 lub w innym terminie po uzgodnieniu z duszpasterzem. Zapisy w za-
krystii, kancelarii parafialnej lub pod nr telefonu: 500 636 490. 

Wskazówki dotyczące kolędy
Prosimy, aby gospodarz domu /gospodyni/ odprowadził księdza do 

następnej rodziny, wcześniej dowiadując się czy rodzina sąsiadująca pra-
gnie przyjąć kapłana. Jest bardzo wskazane gdyby ktoś z rodziny czekał 
przy furtce czy przy bramie swojej posesji. Będzie to widoczny sygnał, że 
rodzina ma wielkie pragnienie przyjęcia kapłana. 

W blokach prosimy, aby drzwi były uchylone w mieszkaniach rodzin, 
które pragną przyjąć kapłana. Drzwi można uchylić wtedy, gdy duszpasterz 
pojawi się na klatce schodowej. W bloku także sąsiad może odprowadzić 
kapłana do następnej rodziny, która przyjmuje duszpasterza. Chodzi o to, 
żeby ksiądz nie pukał tam, gdzie drzwi są zamknięte i nie wiadomo, czy 
ktoś otworzy i ile trzeba czekać zanim otworzy.

Wodę święconą można otrzymać w kościele przy wejściu do zakrystii. 
Najbardziej aktualny plan kolędy na stronie internetowej parafii i na 

parafialnym Facebooku. 

Koncert z potrzeby serca!
15 stycznia w naszym kościele odbył się Charytatywny Koncert Kolęd 

i Pastorałek „Razem dla Niej”, podczas którego zbierane były środki na 
leczenie 3-letniej siedlczanki Hani Szczepańskiej. Nasi parafianie i goście, 
którzy przybyli do sanktuarium św. Józefa, nie zwiedli. Podczas koncertu 
zebrano do puszek ponad 10 tysięcy złotych! Ta kwota już zasiliła konto 
pomocowe Hani. 

Dziewczynka kilka tygodni temu usłyszała okrutną diagnozę – neuro-
blastoma IV stopnia, czyli nowotwór w dużym stopniu zaawansowania  
z przerzutami na szpik i do kości. Zachorowała dokładnie na ten sam ro-
dzaj raka, z którym przez ostatnich kilkanaście miesięcy walczyła inna 
mała siedlczanka – Nataszka Żółkowska. 

 – Na koncercie miały być zbierane fundusze na szczepionkę dla Na-
taszki, która też przeszła cały koszmar walki z neuroblastomą. Niestety 
życie pisze różne scenariusze. Na cztery dni przed koncertem dowiedzie-
liśmy się, że Nataszka nie może przyjąć szczepionki, bo minął termin 
jej podania. Mama dziewczynki zdecydowała się przekazać cel zbiórki 
właśnie dla Hani – mówi Małgorzata Łukaszuk, nasza parafianka i jedna  
z organizatorek wydarzenia. 

Podczas koncertu, którego współorganizatorem był GOK w Siedlcach 
zs. w Chodowie wystąpili: Chór Miasta Siedlce, nasz niezastąpiony para-
fialny zespół „Glebersi” pod kierownictwem Karoliny Gleby, schola „Świa-
tełko”, prowadzona artystycznie przez Wojtka Jezuita w towarzystwie 
skrzypaczek Danuty Żurek, Alicji Szumowieckiej i ich młodych , uzdolnio-
nych uczennic, Magdalena Hymos-Sulej i Magdalena Piątek – instruk-
torki emisji głosu w Studio Wokalnym FEVER, Natasza Sienica, Gabriela 
Woźnica, Zuzanna Aleksiuk, Lena Ornowska oraz Taisja Sobolewa i Natalia 
Meleszko – sybiraczki, przyjaciółki Eleny Timokhiny, które przepięknie 
wykonały ukraińską kolędę „Eta noć swiataja”.

 – Wszyscy artyści wystąpili charytatywnie i z potrzeby serca, za co je-
steśmy im bardzo wdzięczni. Chcemy też serdecznie podziękować księdzu 
proboszczowi za to, że nam zaufał i pozwolił zorganizować ten koncert 

w murach sanktuarium św. Józefa. – mówią organizatorki. – Nasi pa-
rafianie i wszyscy, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu wykazali się 
wielkim sercem i hojnością. Po przeliczeniu zebranych środków, okazało 
się, że na konto pomocowe Hani trafi aż 10 224,32 zł! Dziękujemy! (EZ) 
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Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1300 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.   

Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000  
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk,  

Edyta Zdunek, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 
W niedziele nieczynna. 

TELEFON

(opr. xHD)

Babcia w domu odbiera telefon:
– Tu wychowawczyni klasy VI d. Czy zastałam 
rodziców Pawełka?
– Nie, są w pracy. A o co chodzi?
– Dzwonię do państwa, bo Pawełek bardzo źle 
zachowuje się w szkole.
 – W domu zasadniczo zachowuje się tak samo 
źle, ale my z tej racji do pani nie wydzwaniamy!
WOJNA NA ARGUMENTY
Córka rozmawia z mamą:
 – Wiesz, mamo, dziewczyny w klasie dziś strasz-
nie na mnie nakrzyczały!
 – Dlaczego?
 – Bo powiedziałam im, że papierosy elektro-
niczne tak samo szkodzą jak zwykłe.
 – Nie martw się tym, córeczko. Już kiedyś Al-
bert Einstein powiedział: „Dożyliśmy takich cza-
sów, w których ucisza się mądrych ludzi, żeby to 
co mówią nie obraziło głupców”.
ZAKUPY MĘŻA
Żona wysyła męża na zakupy:
 – Kup szczypiorek.
 – To takie białe z zielonym?
 – No nie wiesz jak wygląda szczypiorek?
 – Ja chyba nie jem tego badziewia.
Po jakimś czasie mąż wraca z targu i przynosi 
kilka porów:
 – Kupiłem szczypiorek, ale był tylko taki więk-
szy, w dobrym gatunku.
O KRUKU I KRÓLIKU
Kurkiem kranu kręci kruk,
kroplą tranu brudząc bruk,
a przy kranie, robiąc pranie,
królik gra na fortepianie.
LĘKI ATEISTY
Ateista zaryglował się w domu. W pewnym mo-
mencie ktoś puka. Patrzy przez wizjer i widzi, że 
przed drzwiami stoi śmierć z kosą. Otwiera jej 
szeroko drzwi i mówi:
 – Ale żeś mnie wystraszyła! Myślałem, że to 
może ksiądz chodzi po kolędzie…

Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej
W siedleckim seminarium odbędą się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej. Odbędą 

się one w dniach 10-12 lutego 2023 roku. Zjazd w piątek od godz. 15.00, a rozjazd w niedzielę 
po obiedzie około godziny 14.00. Jak zazwyczaj odbędą się one w gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu (08-103 Nowe Opole, Seminaryjna 26). Osoba 
pragnąca przeżyć rekolekcje powinna zabrać ze sobą: Pismo św. różaniec, oraz notatnik i przybory 
do pisania, śpiwór, przybory toaletowe, obuwie sportowe oraz skierowanie od księdza Proboszcza 
lub Prefekta. Prosimy o uprzednie zgłaszanie chętnych. Można to uczynić dzwoniąc pod numerem 
tel. 25 631 57 61 w godz. 9.00-20.00 lub pisząc na adres x.majek@wp.pl lub powolanie@wsd.siedlce.pl 
ewentualnie sms nr 515653244 (w treści podając imię, nazwisko i parafię). Należy to uczynić 
najpóźniej do 1 lutego 2023 r.  Źródło: www.wsd.siedlce.pl 

DZIEJE SIĘ W PARAFII
Spotkanie dzieci i młodzieży

6 stycznia w dolnym kościele odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup dzieci i mło-
dzieży zaangażowanych w życie parafii, czyli oazowiczów, ministrantów, lektorów i kandydatów 
do bierzmowania. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób. Były wspólna modlitwa, odczytanie 
Ewangelii o Narodzinach Jezusa, życzenia ks. Proboszcza, dzielenie się opłatkiem i wspólny posiłek. 
Najważniejsza była Eucharystia o godz. 16.30 sprawowana w intencji wszystkich zgromadzonych. 
Po liturgii uczestnicy spotkania kolędowali, posprzątali co trzeba, a o godz. 19.30 wielu przyszło 
na Nieszpory do kościoła. Dziękujemy.

Uczestnicy Nieszporów 15 stycznia br.

Diakonia Modlitwy
15 stycznia odbyło się spotkanie Parafialnej i Diecezjalnej Diakonii Modlitwy. Bogu dzięki, że 

coraz więcej osób chce służyć modlitwą. W parafii takie osoby gromadzą się m.in. na modlitwie 
Nieszporów w niedziele o godz. 20.00. 

Parafialne kolędowanie
8 stycznia przed Mszą świętą o godz. 12.00 w kościele było wspólne kolędowanie prowadzone 

przez Zespół „Glebersi”. Dziękujemy artystom za inicjatywę i jej wykonanie, a wszystkim za udział. 

Spotkanie dorosłych
8 stycznia po Mszy świętej o godz. 12.00 w dolnym kościele zgromadzili się dorośli z różnych 

grup i wspólnot parafialnych na spotkaniu opłatkowym wraz ze swoimi duszpasterzami. Dobrze, 
że są osoby, które nie boją się innych, nie zamykają się w sobie i chcą być we wspólnocie. 


