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Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego
Dlaczego obchodzimy święto Matki Bożej Gromnicznej?

Święto Ofiarowania Pańskiego to w naszej tradycji dzień, w którym od-
dajemy cześć Matce Bożej. Ale dlaczego właściwie Maryja jest Gromnicz-
na? I czy gromnice są nam jeszcze do czegoś potrzebne?

Ciemno, ciemno, podajcie gromnicę... – szeptał mój pradziadek Feliks 
tuż przed śmiercią. Wiedział, że powoli kończy się jego czas na ziemi, ale 
bał się odejść bez światła. Tego konkretnego światła, które kojarzyło mu 
się z bezpieczeństwem i ciepłą opieką Maryi, które chroniło przed pioru-
nami i wilkami. Gdy bliscy podali mu charakterystyczną świecę pachnącą 
pszczołami, spokojnie zamknął oczy i zasnął.

OCHRONA PRZED ZŁEM
Rzadko mamy dziś już w domach gromnicę z prawdziwego zdarzenia 

– błyszczącą prawdziwym woskiem, ozdobioną gałązkami, paciorka-
mi i lnem. Nie stawiamy jej w oknie dla ochrony przed piorunami (bo nie 
mamy już słomianych, łatwopalnych strzech), ani by wskazać bezpieczną 
drogę zbłąkanym wędrowcom (co w czasach Google Earth i GPS wydaje się 
kompletną abstrakcją). A jeszcze na początku XX wieku gospodarze wra-
cali 2 lutego z kościoła z drżącym sercem i dłońmi. 
Wierzyli, że jeśli świeca po drodze zgaśnie, ktoś z ro-
dziny prawdopodobnie umrze w ciągu najbliższego 
roku (przerażający zwyczaj!). Następnie „kopcili” na 
stropowej desce znak krzyża i obchodzili z gromnicą 
cały dobytek, klękając na każdym progu. Wszystko 
po to, by zło nie miało wstępu do domu.

Tego dnia uważnie obserwowali też przyrodę, by 
stwierdzić, jakie warunki pogodowe czekają rolni-
ków. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej wiązały 
się również… nadzieje panien na wydaniu. Jeżeli 
do tego dnia kawaler nie przyszedł z oświadczy-

nami, wołały: „W dzień Panny Gromnicznej, bywaj zdrów, mój śliczny”. 
Wkrótce bowiem zaczynało się „przedpoście” i Wielki Post, więc na wesele 
trzeba było czekać kilka miesięcy. A one czekać nie chciały. Matka Boża 
Gromniczna miała ochraniać przed złem, a z nim kojarzyły się wilki. Dlatego 
właśnie Maryja pojawia się na obrazach i w literaturze w towarzystwie ich 
zgrai. Inna legenda podaje, że Maryja ochroniła całą wioskę przed stadem 
groźnych wilków, odstraszając je właśnie płomieniem woskowej świecy.

PO CO NAM GROMNICA?
Dziś patrzymy na zwyczaje naszych przodków z przymrużeniem oka i za-

stanawiamy się: czy gromnica nam się jeszcze do czegoś przyda? A może 
leży tylko w szufladzie i przypomina o dziadkach? 

Kiedyś ludzie głównie umierali w domach, dziś – w szpitalach, dlatego grom-
nica rzadko pojawia się przy konającym. Wierzono, że Matka Boża Gromniczna 
pomaga przejść umierającemu przez czarny tunel lęków i prowadzi go prosto 
do Chrystusa. Dziś ta świeca jest przede wszystkim znakiem, który nam o Nim 
przypomina i dlatego – w świecie, w którym tych znaków mamy coraz mniej  
– wciąż jest nam potrzebna – przekonuje ks. Paweł Kutynia.

Symeon, który wziął w ramiona sześciotygodnio-
wego Jezusa (bo zgodnie z Prawem Mojżeszowym 
oczyszczenie kobiety po urodzeniu syna trwało  
40 dni), nazwał Go „Światłem na oświecenie pogan  
i chwałę Izraela”. Tak jak Maryja zaniosła wówczas  
Jezusa do świątyni, tak przynosi Go dziś nam. I o tym 
właśnie przypominać ma nam blask gromnicy.

Płomień tej woskowej świecy jest dobrym lekar-
stwem na nasze strachy, nieszczęścia i kłopoty. Nie 
dlatego, że ma „magiczne działanie odstraszające wil-
ki i pioruny”, ale pokazuje, że Bóg stale przy nas jest.

Dominika Cicha-Drzyzga   Źródło: pl.aleteia.org

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA – rozważanie Słowa Bożego
Błogosławieni szukający Pana, czyli … 

1. czytanie (So 2, 3; 3, 12-13) Szukajcie pokory
Szukajcie Pana! To jest zaproszenie do tego, by w swoim życiu mieć oso-

bistą relację z Bogiem. Taka pełna miłości relacja jest dla człowieka waż-
niejsza niż zdrowie i życie doczesne. Relację z Bogiem nawiązują ludzie 
pokorni, sprawiedliwi, posłuszni, czyli żyjący słowem Bożym. Kto chce 
wierzyć i wierzy Bogu, nie musi się bać, nie musi kłamać, będzie bezpiecz-
ny i szczęśliwy. Niestety takich ludzi nie ma zbyt wielu. Możemy o nich 
powiedzieć, że są pewną „Resztą Izraela”. Wierność Bogu jest wymagająca, 
ale bardzo opłacalna. Życie bezbożne kończy się tragicznie. Każdy może wy-
bierać. Bóg jest dostępny zawsze i wszędzie, ale nasz czas na odnalezienie 
Boga na tym świecie jest ograniczony. Czy zdążysz się nawrócić? 

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Mt 5, 3))
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja
Wstęp do nieba mają ubodzy duchem, czyli ludzie, którzy uwierzyli 

Bogu i oddali Mu swoje życie, aby nim kierował. Na świecie tacy ludzie 
często są w wielkiej potrzebie duchowej czy fizycznej, ale mogą liczyć 
na pomoc Bożą. Niektórzy powtarzają: umiesz liczyć – licz na siebie. 
Dziecko Boże może liczyć na swego Ojca. Czy widzisz jak Bóg troszczy 
się o ciebie?

2. czytanie (1 Kor 1, 26-31) Bóg wybrał wzgardzonych
Święty Paweł każe nam dziś przypatrzeć się naszemu powoła-

niu. W pierwszych chrześcijańskich wspólnotach nie było zbyt wielu mą-
drych i bogatych po ludzku. Większość stanowili ludzie głupi w oczach 
świata, wzgardzeni. Przez dwa tysiące lat historii Kościoła nadal jest tak 
samo. Do Chrystusa przyznają się z większą łatwością ludzie, którzy mają 
mniej dóbr materialnych, którzy nie sprawują władzy, którzy nie są prze-
uczeni. Bóg zawstydza mędrców, poniża mocnych. Powstaje pytanie o moją 
pokorę. A może wydaje mi się, że wiem lepiej niż Pan Bóg?

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w duchu
Jezus jest na górze, w bliskości Ojca. Do Jezusa przystąpili Jego uczniowie, 

gdyż mieli odwagę i chcieli Go słuchać. Dzisiejsza lekcja Jezusa jest szczególnie 
piękna i trudna zarazem. Usłyszeliśmy o tym, którzy ludzie są i będą błogosła-
wieni. Przynależność do błogosławionych, to naśladowanie Jezusa, który jest 
ubogi w duchu, smuci się ludzką niewiarą, jest cichy i pokorny sercem, łak-
nie i pragnie sprawiedliwości, jest miłosierny, jest czystego serca, wprowadza 
pokój, cierpiał dla sprawiedliwości, był prześladowany. Zbawiciel pokazuje 
nam swoją fotografię. Na najlepszym Przykładzie widzimy co to znaczy być 
nowym człowiekiem. Czy chcesz być jak Jezus?  (xIJ)



Strona 2 OPIEKUN nr 5 29 stycznia 2023 r.
K A L E N D A R Z  P A R A F I A L N Y

W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas 
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie 

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

Poniedziałek 30 stycznia 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 11, 32-40) Zasługa wiary przed Chrystusem
Psalm (Ps 31 (30), 20. 21-22. 23. 24 (R.: por. 25))

Bądźcie odważni, ufający Panu
Ewangelia (Mk 5, 1-20) Uwolnienie opętanego w Gerazie

6.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego (zakończenie )
2. + Janinę w 11 r., i Stanisława – of. syn z żoną

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Agnieszkę, Wojciecha, Sabinę, Dominika, Janusza i Mariana  

– of. Maria Radzikowska 
3. + Zygmunta w 19 r., Helenę, Wacława i Helenę, zmarłych z rodz. 

Czapskich i Suchożebrskich
4. + Tadeusza Błońskiego, rodziców Stanisławę, Władysława Pióro, 

Marię i Stanisława Błońskich, Waldemara Typa – of. Anna Błońska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę

2. + Jana Cieloch w 37 r., Genowefę Cieloch i Antoniego Cieloch – 
of. syn Czesław

3. + Jadwigę Karczewską w 1 r., Wacława oraz Teresę i Łukasza 
Steciów – of. syn

4. Dz.-bł. w intencji Leny w 10 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej

Wtorek 31 stycznia 2023 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA
1. czytanie (Hbr 12, 1-4) Wytrwanie w wierze

Psalm (Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 27b))
Chwalić Cię będą, którzy Cię szukają

Ewangelia (Mk 5, 21-43) Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety
6.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Malinowskiego, Wiktorię i Stanisława 

Malinowskich
2. + Zofię Boruta w 10 r., Stanisława oraz rodziców z obu stron 

rodziny – of. dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. Gregorianka: + Jana Rymuzę
3. + Witolda w 50 r., i jego syna Ireneusza – of. siostra Helena
4. + Natalię Gałecką w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
5. + Stanisława i Stanisławę Krupa, Dariusza, Katarzynę, Mirosła-

wę, Witolda i zmarłych z rodz. Krupów i Kowalczyków – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Kamińską (rozpoczęcie)

2. + Józefa Kirylczuka w 4 r. i Stanisława – of. siostra
3. Przebłagalna za grzechy w rodzinie – of. Sylwia Biarda

Środa 1 lutego 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Hbr 12, 4-7. 11-15) Kogo Bóg miłuje, tego karci
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 13-14. 17-18a (R.: por. 17a))

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli
Ewangelia (Mk 6, 1-6) Jezus lekceważony w Nazarecie

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Alfreda Strzałek w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę
2. + Wacława w 37 r., Feliksę, Bronisławę, Franciszka, męża Mie-

czysława i rodzeństwo – of. Jadwiga Kaciniel
3. + Kazimierę Wielgosz – of. Kółko Różańcowe nr 22 ze Strzały
4. + Marię Poletyło o zbawienie duszy – of. mama

17.00 Akatyst ku czci św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dziękczynna za łaskę zdrowia przez wstawiennictwo św. Józefa 
i Matki Bożej

II. + Irenę Paczóską – of. rodz. Dmowskich
III. + Magdalenę Netczuk-Dmowską – of. sąsiedzi rodz. Kukawskich
IV. + Andrzeja Żelazowskiego w 30 dzień po śmierci i Henrykę
V. + O radość życia wiecznego dla Heleny Domańskiej – of. Wiesła-

wa i przyjaciele ze wspólnoty Domowego Kościoła
VI. + O radość życia wiecznego dla Ryszarda Ziółkowskiego  

– of. żona i przyjaciele
VII. + Annę w 5 r. – of. Urszula Strzalińska

VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo Nie-
bieskie – of. żona

IX. + Bogusławę Suchożebrską – of. koleżanki z pracy
X. + Martynę i Kazimierza, dziadków z obu stron rodziny, Romana, 

Ferdynanda – of. rodzina
XI. + Wacławę Komorowską w 30 dzień po śmierci – of. Barbara  

i Wojciech Stańczuk
XII. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzic – of. córka
XIII. + Leokadię w 22 r., dziadków: Julię i Stanisława, Stanisławę  

i Andrzeja – of. córka
XIV. + Małgorzatę Juśkiewicz
2. Gregorianka: + Helenę Kamińską
3. Dz.-bł. W intencji Adriana z okazji 18 r. urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 
i św. Józefa na dalsze lata życia – of. rodzice i dziadkowie

Spotkanie formacyjne wszystkich mężczyzn
Czwartek 2 lutego 2023 r.

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (Ml 3, 1-4) Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie
albo 1. czytanie (Hbr 2, 14-18) Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi

Psalm (Ps 24, 7-8. 9-10 (R.: por. 10b)) Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały
Ewangelia (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Marię, szwagra i braci – of. siostra
3. + Izydora i Leokadię Dudek – of. córka
4. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-

bą o obfitość łask Bożych oraz święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”

10.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę
2. + Józefę w 40 r., Reginę, Stanisława, Wacława Maliszkiewicz, 

Mariannę i Kazimierza Woźny – of. syn
3. + Stanisława w 7 r., Mariana, Mariannę, Adama, Zofię, Francisz-

ka i Czesława – of. Henryka Kornilak
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Kamińską

2. + Bronisławę Bajek w 4 r. – of. rodzina
3. + Mieczysława Ksionka w 1 r., Annę Szachnowską, Józefa Szach-

nowskiego, Krzysztofa, Witolda, Grażynę – of. córka i żona
4. Dz.-bł. w intencji Ruchu Światło-Życie, kandydatów do bierzmo-

wania, ich rodziców i animatorów
5. Dz.-bł. o wypełnienie się woli Bożej w posłudze kapłanów, aby 

w wierze i pokorze prowadzili ludzi do zbawienia
Godzina Święta - Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00

Piątek 3 lutego 2023 r.
DZIEŃ POWSZEDNI CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika 

albo wspomnienie św. Oskara, biskupa
1. czytanie (Hbr 13, 1-8) Wezwanie do życia chrześcijańskiego

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 3. 5. 8b-9c (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Ewangelia (Mk 6, 14-29) Śmierć Jana Chrzciciela
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. + Magdalenę Netczuk-Dmowską w 30 dzień po śmierci  
– of. uczestnicy pogrzebu

7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę
2. + Mieczysława i Edwardę Sadokierskich oraz zmarłych z obu 

stron rodziny – of. córka
3. + Jacka Kołtuniak w 4 r. – of. żona z córką
4. Dz.-bł. w 12 r. urodzin Oskara z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Kamińską

2. + Jadwigę w 20 r. i zmarłych z rodziny
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa



Strona 3OPIEKUN nr 529  stycznia 2023 r.
Sobota 4 lutego 2023 r.

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

1. czytanie (Hbr 13, 15-17. 20-21) Ofiara duchowa
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Ewangelia (Mk 6, 30-34) Jezus lituje się nad tłumem

6.30 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę
2. + Eugeniusza w 4 r., Andrzeja, Rozalię i Stanisława – of. siostra Elżbieta
3. + Czesława i Zofię, Józefa Popek

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską
2. + Stanisława Jakubowskiego w 5 r., Zofię Suską – of. rodzina
3. + Mariannę Kwieduk w 7 r., Stanisława, Hannę, Marię, Francisz-

ka, Zofię, Helenę, Feliksa, Julię i Józefa – of. rodzina
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwo-

lenie z uzależnień – of. KWC
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Różaniec prowadzony przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Kamińską

2. + Arkadiusza Jareckiego w 24 r. – of. Beata Zając
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 

soboty miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: 
różaniec i rozmyślanie
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP

Niedziela 5 lutego 2023 r.
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Iz 58, 7-10) Światło dobrych uczynków
Psalm (Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a))

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, albo: Alleluja
2. czytanie (1 Kor 2, 1-5) Nauczanie Świętego Pawła

Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę

2. + Janinę Wyrzykowską w r. śmierci i zmarłych z rodziny – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską

2. Gregorianka: + Halinę Kamińską
3. Dz.-bł. z okazji 85 r. urodzin Janiny Grabowskiej, dziękując za 

otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej – of. Beata Zając

10.00 1. + Stanisława w 17 r., Halinę, Jadwigę, dziadków i Aldonę – of. rodzina
2. + Stanisława Sałatę, Jerzego Sałatę i Tadeusza Rucińskiego

12.00 1. W intencji Parafian
2. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i św. Józefa dla Karoliny i Karola oraz ich dzieci w 12 r. ślubu
3. + Agatę z racji imienin – of. córka Anna

Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)
16.30 1. + Tadeusza Andraszka w 1 r. – of. córka
18.00 1. + Jadwigę Wasilewską w 6 r. i zmarłych z rodziny – of. dzieci
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 Nieszpory

Informacje o życiu parafii
•	 Z Bożą pomocą zakończyliśmy Wizytę Duszpasterską. Jeżeli są oso-

by lub rodziny, które jeszcze chciałyby przyjąć kapłana, prosimy o zgło-
szenie tego pragnienia do zakrystii lub kancelarii. 

•	 W DIAKONII SŁOWA można nabyć Pismo Święte, książki pomocne w roz-
ważaniu słowa Bożego, gromnice. 

•	 REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE dla młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania w grupie starszej odbędą się w dniach 31 stycznia  
– 3 lutego. W tych dniach młodzież uczestniczy  we Mszy świętej o godz. 
18.00 i w spotkaniu w dolnym kościele.
 Q NIEDZIELA 29 stycznia: IV Niedziela Zwykła

•	 Ofiary składane na tacę są przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
•	 Spotkanie formacyjne rodziców i dzieci klas 4 szkoły podstawowej 

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 wyjazd „Na narty i nie tylko” do Zakopanego w dniach 13-18 

lutego br. o godz. 19.00 w dolnym kościele. Można się jeszcze zapisać. 
Zapraszamy do współpracy wychowawców z uprawnieniami.

•	 Nieszpory, czyli modlitwa uwielbienia Pana o godz. 20.00.
•	 Dziś przypada 70. Światowy Dzień Trędowatych. Jego obchody są 

okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na 
trąd oraz o roli, jaką w ciągu wieków odegrał i nadal odgrywa w niesie-
niu pomocy ludziom dotkniętym tą chorobą Kościół Katolicki.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 31 stycznia: 

•	 Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 
•	 Mszą świętą o godz. 18.00 rozpoczynają się Rekolekcje Ewangeliza-

cyjne dla młodzieży. Prosimy o modlitwę. 
 Q ŚRODA 1 lutego: pierwsza środa miesiąca

•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	 17.00 – Akatyst do św. Józefa
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa 
•	 Spotkanie formacyjne WSZYSTKICH MĘŻCZYZN rozpocznie się Eu-

charystią o godz. 18.00. 
 Q CZWARTEK 2 lutego: pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się 

za kapłanów i o powołania kapłańskie 
•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 Godzina Święta - adoracja Jezusa w Naj-

świętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji moż-
liwość spowiedzi od godz. 20.00. 

•	 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (Matki Bożej Gromnicznej). Msze 
święte w tym dniu o godz. 6.30, 10.00 i 18.00. Na początku liturgii zapalamy 
gromnice, które zostaną poświęcone. Gromnice do nabycia w Diakonii Słowa. 

•	 W Kościele przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętaj-
my w modlitwie o wszystkich osobach konsekrowanych. Diecezjalne 
obchody tego dnia rozpoczną się w katedrze siedleckiej o godz. 10.30 
– zaprasza biskup Kazimierz Gurda. 

•	 W Ruchu Światło-Życie obchodzimy Dzień Światła. Oazowiczów zapra-
szamy na Eucharystię o godz. 18.00. 
 Q PIĄTEK 3 lutego: pierwszy piątek miesiąca

•	 Spowiedź święta w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. 
Nabożeństwa wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po 
Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00.

•	 W tym dniu wspominamy św. Błażeja, patrona w chorobach gardła. 
Błogosławieństwo świecami św. Błażeja po Mszy świętej i nabo-
żeństwie pierwszopiątkowym o godz. 7.00 i 18.00. 
 Q SOBOTA 4 lutego: pierwsza sobota miesiąca

•	 Nabożeństwa do NMP po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Po Mszy 
świętej o godz. 7.00 różaniec prowadzony przez członków Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka w intencji osób uzależnionych. Po Mszy świę-
tej o godz. 18.00 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu 
NMP i rozmyślanie. O godz. 20.00 w dolnym kościele spotkanie forma-
cyjno-modlitewne Duchowych Niewolników NMP i kandydatów. 

•	 Nie będzie w tym dniu planowego duszpasterskiego wyjazdu do cho-
rych. Osoby starsze i schorowane, które nie mogą przybyć do kościoła, 
kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną w Światowym Dniu Chorego 
11 lutego. Chorych można już zgłaszać do zakrystii lub kancelarii. 
 Q NIEDZIELA 5 lutego: V Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela 

miesiąca
•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesią-

ca po Mszy świętej o godz. 12.00; następnie spotkanie z członkami Kół 
Różańcowych.

•	 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego do czytań z tej niedzieli bę-
dzie o godz. 15.00 w dolnym kościele. 

•	 Nieszpory o godz. 20.00.
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

•	 Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub roz-
począć przygotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, 
wypełnić zgłoszenie i udać się na odpowiednie spotkanie, ewentualnie 
zadzwonić do ks. Ireneusza pod nr: 500 636 490.

•	 W siedleckim Wyższym Seminarium Duchownym w dniach 10-12 lutego 
2023 r. odbędą się rekolekcje powołaniowe dla chłopaków. Chętni 
zgłaszają się do duszpasterzy. 

•	 Oaza dla Dzieci Bożych i Młodzieży Bożej w czasie ferii w dniach 
20 i 21 lutego od godz. 10.00.
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DZIEJE SIĘ W PARAFII I DIECEZJI
Diecezjalny Zjazd Kolędników Misyjnych SAŁATA

(opr. xHD)

Mama wysłała dzieci do „Archelana” z listą zaku-
pów. W sklepie siostra pyta starszego brata:
– Co jeszcze mama kazała kupić?
– Dwie główki sałaty lodowej.
– Ciekawe w którym miejscu leży ta sałata?
– Jak lodowa to wiadomo, że na mrożonkach!
MORZE
Rozmowa z mamą. Starsza córka skarży się, że w jej 
pracy jest niemiła atmosfera. Mama do niej:
– Praca to nie małżeństwo. Możesz poszukać 
innej.
– Boje się, że nie znajdę.
– Szukaj. Życie to morze możliwości. Ty na razie 
zatrzymałaś się na brzegu!
ZABOBON
Mały czarny kotek rozmawia w kocim języku z in-
nymi kotami o zabobonach panujących wśród lu-
dzi. Jako mało doświadczony pyta starszych:
 – Jak biały człowiek przebiegnie mi drogę, to 
będę miał pecha?
BALLADA O KRUKU
Za parkanem wśród kur na podwórku
kroczył kruk w purpurowym kapturku,
raptem strasznie zakrakał i zrobiła się draka,
bo mu kura ukradła robaka.
NARCIARSKI SUCHAR
 – Co ma Małysz w kuchni?
 – Ma Łyszki.
CZESKI ŻART
Gdy w Czechach wiosną bary otwierają swoje 
ogródki piwne z ograniczoną liczbą miejsc, przy 
wejściu pojawiają się ogłoszenia:
 – Prosimy wszystkich, którzy piją herbaty, lemo-
niady, cole i piwa bezalkoholowe o pozostawienie 
wolnych stolików wyszkolonym profesjonalistom.
POCHODZENIE
Starsze panie, mieszkanki Łodzi, wychodząc z ko-
ścioła komentują kazanie:
– Sąsiadko, to jednak prawda, że Pan Jezus był 
Żydem.
– No coś ty! Był Polakiem i mieszkał gdzieś tu 
niedaleko.
– Naprawdę?
– Tak. W Piśmie Świętym czytamy, że „Jezus 
przemówił z łodzi”.

„Pokój temu domowi”, czyli spotkanie świąteczne 
w Osinach Dolnych

W sobotę 14 stycznia odbyło się spotkanie 
opłatkowe Wspólnoty SEiK wraz z Dobrodzie-
jami Domu Ewangelizacyjnego znajdującego 
się w Osinach Dolnych. Temat, który tego dnia 
przyświecał wspólnocie to „Pokój temu domowi”.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem 
wspólnoty. Następnie prowadzący skupienie 

ks. Ireneusz Juśkiewicz wygłosił konferen-
cję. Podczas adoracji Najświętszego Sakra-
mentu była okazja do modlitwy o pokój na 
świecie, w naszych rodzinach oraz w naszych 
sercach. Uczestnicy spotkania mieli czas na 
budowanie relacji podczas świątecznego po-
częstunku, nie zabrakło też kolędowania oraz 

dzielenia się opłatkiem. 
Najważniejszym wydarze-
niem Dnia Skupienia była 
Eucharystia. 

Dziękujemy za posługę 
oraz oprawę muzyczną spo-
tkania, a wszystkim obec-
nym za przybycie i owocnie 
spędzony czas. 
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Kancelaria Parafialna czynna  

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

BEZALKOHOLOWY  
BAL KARNAWAŁOWY

W czwar tek 19 
st ycznia w Sank-
tuarium św. Józe-
fa w Siedlcach odbył 
się Diecezjalny Zjazd 
Kolędników Misyj-
nych. W spotkaniu 
uczestniczyło 150 dzie-
ci, które w tym roku włą-
czyły się w dzieło wspar-
cia młodych z Papui-No-
wej Gwinei. Pierwszym 
punktem programu 
było przedstawienie 
relacji z Synodu Misyj-
nego Dzieci „Budzimy 

do Misji”, którą przedstawiło Koło Misyjne z pa-
rafii Wola Uhruska. Na scenie zaprezentowały 
się także grupy kolędników misyjnych. Grupy 
przyjechały z parafii: Domanice, Huszlew, Skó-
rzec, Żeliszew, Okrzeja, Wola Uhruska, Różanka, 
Rokitno. Był także czas na spotkanie z misjona-
rzem. Swoim doświadczeniem posługi misyjnej 
podzielił się ks. Tomasz Duda, który przez wiele 
lat posługiwał w Boliwii. Mszy św. przewodni-
czył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Eucha-
rystię koncelebrowali kapłani, którzy przybyli 
wraz ze swymi grupami. - Jezus jest tym, 
który odpowiada na pytania obecne w sercu 
człowieka. Na te pytania my też poszukujemy 
odpowiedzi, dlatego przychodzimy do Zbawi-
ciela. Pan Jezus wie, co trzeba zrobić, aby być 
człowiekiem szczęśliwym - wskazał ksiądz 
biskup w homilii. Na koniec Eucharystii wrę-
czono podziękowania grupom, które w tym 
roku włączyły się w akcję Kolędnicy Misyjni. 
Całość zjazdu zakończyła wspólna agapa i spo-
tkanie z klerykami z Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej, którzy zaan-
gażowani są w seminaryjne koło misyjne. 
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