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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

DEKRET BISKUPA SIEDLECKIEGO O USTANOWIENIU  
I PRZEŻYWANIU ROKU JUBILEUSZOWEGO W KODNIU 

W roku 2023 przypada jubileusz 300-lecia koronacji papie-
skimi koronami Obrazu Matki Bożej Królowej Podlasia - Matki 
Jedności, który znajduje się w Bazylice Mniejszej w Kodniu. 

Historia Obrazu związana jest z rodem Sapiehów, właścicie-
li Kodnia i sięga XVII w. W roku 1629 jeden z przedstawicieli 
tego rodu, książę Mikołaj Sapieha, rozpoczął budowę nowego 
kościoła pw. św. Anny w Kodniu. W 1631 r. sprowadził do niego 
obraz Matki Bożej Guadalupeńskiej, będący odwzorowaniem 
czczonej tam od średniowiecza figury. W bardzo krótkim czasie 
zasłynął wieloma cudami i Kodeń stał się dla tej części Europy 
znaczącym sanktuarium. Ten wzrost pobożności i rosnąca liczba nawróceń 
osób przybywających przed oblicze Matki Bożej Kodeńskiej oraz starania 
rodu Sapiehów, doprowadziły do koronacji Matki Bożej Kodeńskiej koro-
nami papieskimi, co miało miejsce w dniu 15 sierpnia 1723 r. W wyniku 
represji po powstaniu styczniowym i nasilającemu się prześladowaniu 
unitów, w dniu 2 sierpnia 1875 r. na rozkaz cara obraz został wywieziony 
na Jasną Górę do Częstochowy, a powrócił do Kodnia 3 września 1927 r. 
dzięki staraniom Biskupa Henryka Przeździeckiego. Od tego czasu kusto-
szami sanktuarium są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Dzisiaj kult 
Matki Bożej Kodeńskiej jest bardzo żywy i każdego roku dziesiątki tysięcy 
pielgrzymów z kraju i z zagranicy przybywają przed Jej oblicze. Diecezja 
Siedlecka wraz z Kustoszami Sanktuarium Kodeńskiego, pragnie w dniu 
15 sierpnia 2023 r., dokładnie w 300. rocznicę koronacji Obrazu, łącząc 
się z Ojcem Świętym poprzez osobę Legata Papieskiego, wyśpiewać 

uroczyste Te Deum Laudamus za wielkie rzeczy, których Bóg 
dokonał i dalej dokonuje za przyczyną Bogurodzicy w Jej cu-
downej Ikonie na Podlaskiej Ziemi oraz nałożyć nowe korony 
pobłogosławione przez papieża Franciszka w sierpniu br. 

W związku z powyższymi uroczystościami ustanawiam okres  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Rokiem Jubileuszo-
wym w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. Jednocześnie 
informuję, że na czas trwania Roku Jubileuszowego Peniten-
cjaria Apostolska pismem z dnia 30 grudnia 2022 (Prot. N. 
1233/22/1) udzieliła daru odpustu zupełnego, który mogą 

uzyskać pod zwykłymi warunkami wszyscy wierni przybywający do 
Kodnia, a także chorzy, cierpiący i ci, którzy nie mogąc uczestniczyć 
osobiście w przewidzianych celebracjach jubileuszowych sprawowa-
nych w tym okresie w Kodniu, będą łączyć się duchowo, szczególnie za 
pośrednictwem środków społecznego przekazu. Zachęcam zatem wszyst-
kich wiernych, szczególnie z terenu Diecezji Siedleckiej, do nawiedzania 
Sanktuarium Kodeńskiego w Roku Jubileuszowym i modlitwy przez orę-
downictwo Maryi, Królowej Podlasia i Matki Jedności, udziału w zapla-
nowanych uroczystościach jubileuszowych i korzystania z daru odpustu 
zupełnego. Z pasterskim błogosławieństwem 

V NIEDZIELA ZWYKŁA
Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebie-

skiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA – rozważanie Słowa Bożego

Do czego potrzebni są ludzie wierzący? 
1. czytanie (Iz 58, 7-10) Światło dobrych uczynków
Tak mówi Pan – tym krótkim zdaniem rozpoczyna się wiele czy-

tań z ksiąg prorockich. W ten sposób uświadamiamy sobie, że słowo do 
nas skierowane to nie są jakieś prywatne mądrości tego czy innego czło-
wieka, ale słowo samego Boga, w którym jest objawiona Jego święta 
wola. W tym czytaniu z proroka Izajasza Bóg wzywa nas do spełniania 
uczynków miłosierdzia wobec ludzi biednych. Tak po ludzku wolimy 
nie widzieć biednych, odwracamy wzrok od potrzebujących. Potrzebna 
jest łaska, potrzebne jest nawrócenie, aby już nie myśleć przed wszyst-
kim o sobie i własnej chwale. Człowiek otwarty na Boga, otrzymuje od 
Niego pomoc. Jakże piękne jest słowo obietnicy od Boga: Oto jestem. Gdy 
nasze życie będzie uporządkowane, gdy będziemy się dzielić dobrem, 
świadomość obecności Boga w naszym życiu będzie żywa i konkretna. 
Czy zauważasz obecność Boga w swojej codzienności? 

Psalm (Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a)) Wschodzi w ciemnościach 
jak światło dla prawych, albo: Alleluja

Jak to dobrze, że Bóg jest łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Nie 
musimy się chować przed Bogiem, nie musimy się bać złej nowiny. Bóg 
umacnia nasze serce. Zaufanie Bożej Opatrzności pomaga w odrzuceniu 
lęku. Gdy jestem blisko Boga, otwieram się na innych i mogę wtedy roz-
dawać i obdarzać ubogich. Czy chcesz zaufać Bogu?

2. czytanie (1 Kor 2, 1-5) Nauczanie Świętego Pawła
Święty Paweł wspomina swoje nauczanie w Koryncie. Apostoł 

przybył do tego miasta, aby głosić świadectwo Boże. Nie szukał po-
klasku, nie uwodził wyszukaną retoryką i elokwencją. Doświadczał 
własnej słabości, różnych ograniczeń. Przekazał wiernie Ewangelię, 
powiedział o swojej znajomości z Jezusem Chrystusem, a Bóg zadzia-
łał swoją mocą i wzbudził wiarę w sercach Koryntian. Dziś dzieje się 
tak samo. Tylko trzeba się odważyć na ewangelizację. Czy już dajesz 
świadectwo o Jezusie? 

Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata
Dzisiaj kolejny fragment Kazania na Górze. Jezus kreśli przed nami 

obraz chrześcijanina – nowego człowieka. Usłyszeliśmy Ewange-
lię o nas, o tym kim jesteśmy. Pan nie powiedział, że „byliśmy” lub „bę-
dziemy”, ale stwierdził, że „jesteśmy solą ziemi i światłem świata”. Sól 
nadaje smak i chroni przed zepsuciem, ale gdy jest niesłona, nadaje się 
na wyrzucenie. Światło musi być jasne i odpowiednio ustawione, aby 
spełniło swą rolę. Lampa ma być na świeczniku. Jezus pragnie, aby nasze 
dobre uczynki były uwielbieniem Ojca i jednocześnie świadectwem dla 
świata. Czy chcesz w zjednoczeniu z Jezusem być solą i światłem dla ludzi, 
których spotkasz?  (xIJ)
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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 6 lutego 2023 r.

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY
1. czytanie (Rdz 1, 1-19) Stworzenie świata

Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b))
Radością Pana dzieła, które stworzył

Ewangelia (Mk 6, 53-56) Jezus uzdrawia chorych
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Chudzyńską (zakończenie)

2. + Natalię Gałecką – of. Barbara Wyczółkowska
7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę

2. + Zofię Dmowską, Cecylię i Bronisława w 3 r. – of. córka Teresa Wrona
3. + Teresę w 10 r. i Roberta w 2 r.
4. Dz.-bł. w 68 r. ślubu Heleny i Kazimierza Stańczuk z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i ich dzieci – of. małżonkowie
17.30 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Kamińską

2. + Antoniego w r. śmierci, Bronisławę, Macieja, Józefę, Wła-
dysławę, Danutę i zmarłych z rodz. Trębickich i Izdebskich  
– of. Zdzisława Trębicka

3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
4. Dz.-bł. w intencji Doroty i Marcina z okazji 18 r. ślubu z prośbą  

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

Spotkanie APDC
Wtorek 7 lutego 2023 r.

DZIEŃ POWSZEDNI PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Rdz 1, 20 – 2, 4a) Stworzenie zwierząt i ludzi

Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)) Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
Ewangelia (Mk 7, 1-13) Prawo Boże i tradycje ludzkie

6.30 1. + Magdalenę Netczuk-Dmowską – of. Wicestarosta i znajomy  
z Wydziału Organizacyjnego

2. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego  
i opiekę Matki Bożej dla Doroty z racji imienin

7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę
2. + Wandę w 1 r. oraz zmarłych z rodziny Krzymowskich – of. córki
3. + Małgorzatę Juśkiewicz – of. KŻR nr 13 
4. + Natalię Gałecką – of. sąsiadka Małczuk z córką

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Kamińską

2. + Ryszarda Kurowskiego z okazji urodzin i imienin, Agnieszkę  
w 5 msc. po śmierci

3. + Stanisława Skolimowskiego w 19 r., Stanisława Pływacza  
w 23 r., Stanisława Gawinkowskiego w 8 r., rodziców z obu stron 
rodziny, Marię, Wacława oraz Stefana – of. p. Skolimowska

4. + Jana i Stanisława Skorupka w 14 r. 
Środa 8 lutego 2023 r.

DZIEŃ POWSZEDNI PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika 

albo wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy
1. czytanie (Rdz 2, 4b-9. 15-17) Bóg stwarza człowieka i umieszcza go w raju

Psalm (Ps 104 (103), 1-2a. 27-28. 29b-30 (R.: por. 1a))
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Ewangelia (Mk 7, 14-23) Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca
6.30 1. + Jerzego w 5 r., zmarłych z rodz. Sobiesiaków

2. + Włodzimierza w 2 r.
7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę

2. + Teściów: Ludomirę i Stanisława Marciniaków, męża Edmunda 
– of. synowa

3. + Jana Księżopolskiego w 22 r. i rodziców z obu stron rodziny  
– of. Alicja Księżopolska

4. Dz.-bł. z okazji urodzin Adama z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i jego żony Ewy – of rodzice

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

I. Dz.- bł. w 50 r. urodzin syna Sławomira o Boże błogosławieństwo, 
wypełnienie woli Bożej w jego życiu – of. mama

II. W intencji zdrowia dla Michała – of. rodzice
III. Dziękczynna za łaskę zdrowia przez wstawiennictwo św. Józefa  

i Matki Bożej IV. + Męża Jerzego Popiołka w 14 r., zmarłych ro-
dziców z obu stron rodziny

V. + Krzysztofa Wakułę – of. szwagier Franciszek z rodziną

18.00 VI. + Zofię Zakolską – of. Kółko Różańcowe nr 21
VII. + Magdalenę Netczuk – Dmowską – of. rodzina Siewków
VIII. + Danutę Karoń w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
IX. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo Niebie-

skie – of. żona
X. + Bogusławę Suchożebską – of. kuzynka Małgorzata
XI. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzica – of. córka
XII. + Jadwigę Jastrzębską w 7 dzień od pogrzebu
XIV. + Małgorzatę Juśkiewicz – of syn
2. Gregorianka: + Helenę Kamińską
3. + Zdzisława w 14 r., Elżbietę w 42 r. oraz zmarłych z rodzin Stań-

czuków i Lewickich – of. rodzina
Czwartek 9 lutego 2023 r.

DZIEŃ POWSZEDNI PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Rdz 2, 18-25) Stworzenie kobiety. Małżeństwo

Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b)) Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Ewangelia (Mk 7, 24-30) Prośba poganki wysłuchana

6.30 1. + Zofię Mazur w 4 msc. od śmierci
2. + Beatę Budrecką – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę
2. + Jadwigę Małycha – of. rodzina Małychów
3. + Zofię Zakolską – of. Kółko Różańcowe nr 21 z Kolonii Strzała
4. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Jadwigi i Narcyza Gołofit z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Kamińską

2. + Anastazję Dziewulską w 15 r., jej rodziców: Franciszkę i Stani-
sława, i brata Jana – of. córka

3. + O łaskę Nieba dla Urszuli, Józefa, Anny, Ludwika i zmarłych  
z całej rodziny – of. żona Helena

4. + Teresę Kochanek w 30 dzień po śmierci – of. rodzina i uczestnicy 
pogrzebu

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00
Piątek 10 lutego 2023 r.

WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY
1. czytanie (Rdz 3, 1-8) Grzech pierworodny
Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7 (R.: por. 1b))

Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy.
Ewangelia (Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego

6.30 1. + Janinę, Józefa i Norberta Trociów
2. + Zofię Talacha w rocznicę śmierci – of. p. Wakuła

7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę
2. + Wacława w 31 r., Rozalię, Ryszarda, Jadwigę, zmarłych z rodzin 

Krzyckich, Replinów, Salachów, Omieciuchów i Jerominiaków  
– of. Elżbieta Jerominiaków

3. + Rodziców: Wandę i Michała, Annę, Wiktora oraz bratową Stani-
sławę i wnuczka Pawła – of. rodzina

4. + Floriana Kowalczyka, rodziców, braci i dziadków z obu stron 
rodziny – of. żona

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. + Helenę Kamińską

2. + Anielę i Lucjana Rudnickich – of. córka
3. + Leokadię, Feliksę i Anielę Mikiciuk oraz Feliksa i Wandę Kople-

jewskich i zmarłych z rodziny – of. Wiesława Koplejewska
4. + Józefa Świniarskiego w 2 r., zmarłych rodziców z obu stron rodziny

Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie i kandydatów do bierzmowania
Sobota 11 lutego 2023 r.

DZIEŃ POWSZEDNI PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnie-

nie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
1. czytanie (Rdz 3, 9-24) Potomek Ewy zwycięży zło

Psalm (Ps 90 (89), 2 i 4. 5-6. 12-13 (R.: por. 1b))
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Ewangelia (Mk 8, 1-10) Drugie rozmnożenie chleba
6.30 1. Dz.-bł. w intencji wnuków: Stasia, Eli, Ignasia oraz ich rodziców  

z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. + Stanisława Mazura w 8 r. – of. córka
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7.00 1. Gregorianka: + Jana Rymuzę

2. + Zygmunta w 6 r., Wacława w 21 r., Władysławę w 16 r., Marka 
w 2 r. oraz teściów

3. + Czesława, Jadwigę, Kazimierę Anusiewiczów – of. syn Janusz
10.00 1. Dz.-bł. w intencji KŻR nr 18 pw. Matki Bożej z Lourdes z prośbą o opie-

kę Matki Bożej i św. Józefa o łaskę zdrowia dla nich oraz ich rodzin
2. W intencji chorych

Modlitwa za chorych
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Kamińską

2. + Zygmunta Andraszka w 6 r. – of. siostra Krystyna Ornowska
3. + Lucynę Kielak w 19 r., ks. Jana Niedziałka w 80 r., zmarłych  

z rodzin Kielaków i Niedziałków – of. rodzina
4. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Mirosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia – of. mama
Niedziela 12 lutego 2023 r.

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Syr 15, 15-20) Wymagająca wolność człowieka

Psalm (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 1))
Błogosławieni słuchający Pana

2. czytanie (1 Kor 2, 6-10) Prawdziwa mądrość
Ewangelia (Mt 5, 17-37) Wymagania Nowego Przymierza

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Arkadiusza w 31 r., Stanisławę Krasnodębskich, Jana, Stanisła-

wę, Bogdana Zdolińskich, Annę, Władysława i Józefa Wasilew-
skich – of. rodzina Zdolińskich

8.30 1. Gregorianka: + Helenę Kamińską
2. Gregorianka: + Jana Rymuzę
3. + Antoniego w 60 r., Janinę, Genowefę, Aleksandra, Mariannę, 

Martynę, Henryka i Zdzisława Świniarskich – of. Celina Świniarska
9.45 Modlitwa wypominkowa
10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

2. + Józefa, Mariannę Denisiuk, Tadeusza Kiełbasów
11.40 Spotkanie dzieci z klas I i rodziców
12.00 1. W intencji Parafian

2. Dz.-bł. w intencji Anety Ślepowrońskiej w rocznicę urodzin prosząc  
o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

3. Dz.-bł. w intencji Jakuba w 18 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Renata Gra-
bowska

15.00 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)
16.30 1. + Zdzisława Borkowskiego w 4 r. – of. córka
18.00 1. + Zdzisława Wronę w 31 r. – of. syn Witold
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 Nieszpory

Informacje o życiu parafii
•	W DIAKONII SŁOWA można nabyć Pismo Święte, książki pomocne w roz-

ważaniu słowa Bożego, gromnice. 
 Q NIEDZIELA 5 lutego: V Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela 

miesiąca
•	Dziś rocznica święceń biskupich (5.02.2005 r.) Pasterza Kościoła sie-

dleckiego – ks. biskupa Kazimierza Gurdy. Pamiętajmy w modlitwie o na-
szym Biskupie. 

•	Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli mie-
siąca 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.
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

 Q PONIEDZIAŁEK 6 lutego:
•	Modlitwy za dusze czyśćcowe prowadzone przez Apostolat Pomocy Du-

szom Czyśćcowym rozpoczynają się różańcem o godz. 17.30.
 Q WTOREK 7 lutego: 

•	Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 
 Q ŚRODA 8 lutego: 

•	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 czci-

cieli św. Józefa 

 Q CZWARTEK 9 lutego: 
•	Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-

kramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość 
spowiedzi od godz. 20.00. 
 Q PIĄTEK 10 lutego: 

•	Po Eucharystii o godz. 18.00 spotkanie animatorów Ruchu Światło
-Życie i kandydatów do bierzmowania. 

•	W Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu Nowym rozpoczynają 
się rekolekcje powołaniowe dla chłopaków. Można się zgłaszać. 

•	Nocne Czuwanie Młodych w Centrum Duszpasterstwa Mło-
dych w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 37 rozpocznie się o godz. 20.00. 
Zapraszamy młodzież.
 Q SOBOTA 11 lutego: NMP z Lourdes - Światowy Dzień Chorego

•	W czasie Mszy świętej o godz. 10.00 w intencji wszystkich chorych 
będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych. Przyjmujący ten 
sakrament powinien być w stanie łaski uświęcającej. Zapraszamy 
wszystkich chorych na duszy i ciele oraz osoby, które się nimi opiekują 
do wspólnej modlitwy. Osoby schorowane, które nie mogą przybyć do 
kościoła, kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną od godz. 12.00. 
Chorych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii. 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA XXXI 
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (fragment)

Bracia, siostry, nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę. A często nawet 
do przyznawania się, że jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronno-
ści, a wszechobecna kultura rynkowa popycha nas do tego, by jej za-
przeczać. Dla kruchości nie ma miejsca. A zło, wdzierając się w nasze 
życie i atakując nas, powala nas nieprzytomnych na ziemię. Może się 
więc zdarzyć, że inni nas opuszczą, albo że wydaje nam się, iż musimy 
ich porzucić, aby nie czuć wobec nich ciężaru. Tak zaczyna się samot-
ność i zatruwa nas gorzkie poczucie niesprawiedliwości, dla której na-
wet Niebo zdaje się zamykać. Rzeczywiście, trudno nam trwać w po-
koju z Bogiem, gdy niszczy się nasze relacje z innymi i z samymi sobą. 
Dlatego tak ważne jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół 
skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina, 
aby stać się wartościowym „szpitalem polowym”: jego misja bowiem, 
zwłaszcza w okolicznościach historycznych, które przeżywamy, wyraża 
się w sprawowaniu opieki. Wszyscy jesteśmy delikatni i wrażliwi; wszy-
scy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, 
zbliżyć, uzdrowić i podnieść. Sytuacja, w jakiej znajdują się chorzy jest 
więc apelem, który przerywa obojętność i spowalnia krok tych, którzy 
idą naprzód, jakby nie mieli sióstr i braci.
 Q NIEDZIELA 12 lutego: VI Niedziela Zwykła 

•	Modlitwa wypominkowa jak w każdą drugą niedzielę miesią-
ca o godz. 9.45. 

•	Spotkanie formacyjne dzieci z klas pierwszych przygotowujących 
się do I Komunii Świętej i ich rodziców w kościele o godz. 11.40. 

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

•	Nieszpory o godz. 20.00.
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

•	Oaza dla Dzieci Bożych i Młodzieży Bożej w czasie ferii w dniach 
20 i 21 lutego od godz. 10.00 do godz. 17.00. W roku ubiegłym było 
ponad 50 uczestników. W tym roku tylko dwa dni, ale ciekawie i in-
tensywnie. Zgłoszenia do animatorów oazy i ks. Ireneusza (tel.: 500 
636 490). Chętni wypełniają formularz internetowy i przynoszą kartę 
zgłoszeniową (można otrzymać w zakrystii). 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Jadwiga Jastrzębska+ Ludwika Sowa
+ Leokadia Gawrońska + Adam Barszcz

Bóg zapłać za ofiary składane na malowanie kościoła:
•	 Bezimienna – 200 zł 
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	 Bezimienna z ul. Sokołowskiej 81 – 200 zł
•	 Pani Iwona – 300 zł
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EKSPONAT MUZEALNY

Emeryt opowiada młodszemu koledze:
 – Ja już nie mam żadnego wątpliwości: jestem 
bardzo stary.
 – Skąd ci przyszła do głowy taka refleksja?
 – Wyobraź sobie, byłem dziś w muzeum. Gdy 
wychodziłem włączył się alarm!
PRZYSMAK
Koleżanka prosi przez telefon o radę swoją star-
szą przyjaciółkę:
 – Poradź mi co mam zrobić. Mąż powiedział mi 
wczoraj, że gulasz z lodówki był bardzo dobry, ale 
następnym razem muszę zrobić go więcej i bar-
dziej posolić.
 – To świetnie, zrób tak, jak sobie życzy.
 – Ale ja nie zostawiałam w lodówce żadnego 
gulaszu. Była tam tylko karma dla naszego Azo-
ra, która znikła. Teraz nie wiem, czy mam powie-
dzieć mu o tym, czy nie!
BAJKA O MUSZCE
Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki.
Różdżką nóżki czarowała,
lecz wciąż nóżki czarne miała.
Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki
i unurzaj w różu nóżki!
SUCHAR O TRANSFORMERSACH
– Co robią Transformersi po imprezie?
– Składają się w (lub na) taksówkę.
KLUSKI
Babcia wysyła dziadka do sklepu:
– Kup, Kaziu, dużą paczkę makaronu.
W sklepie mówi do ekspedientki:
– Poproszę dużą paczkę makaronu.
– Ale jakiego?
– No, wie pani, takie kluski do rosołu.
STWORZENIE
Studentka po sesji egzaminacyjnej przyjechała 
do rodziców. Jest prawie południe, a ona nie wy-
chodzi z łóżka. Mama do niej:
– Kasiu, bój się Boga. Weź się do jakiejś roboty!
– Mamo, Pan Bóg stworzył mnie leniwą i nie chcę 
krzyżować Jego planów.
WSPOMNIENIA EPIDEMII
W czasie epidemii rodzina pozostała w niedzie-
lę w domu i ogląda Mszę św. w telewizji. Gdzie 
się da: na kanapach, fotelach i na parkiecie siedzą 
rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki. Po wysłu-
chanym kazaniu podchodzi do nich wnuk-mini-
strant z koszykiem po owocach:
 – A teraz zbiorę ofiary na tacę. Przecież wszystko 
ma być tak, jak w kościele!
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Kancelaria Parafialna czynnaw dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna.

Fundacja Nieprzeciętni oraz Wydział 
Duszpasterski Kurii Siedleckiej serdecznie 
zapraszają na kolejne spotkanie w ramach 
„Przekroczyć siebie”. Jest to cykl spotkań dla 
dorosłych i młodzieży, którego celem jest 
systematyczna formacja ludzi wierzących, 
przeżywających wątpliwości w wierze bądź 
poszukujących. 

Spotkanie odbędzie się 9 lute-
go w auli I Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Siedlcach o godz. 19. 

G o ś c i e m 
będzie p. dr. 
Agata Rujner, 
która zmierzy 
się z tematem: 
Wolność i co 
dalej? W trak-
cie spotkania 
będzie czas na 
dyskusję i za-
dawanie pytań. 
B ę d z i e  o n o 
transmitowane 
przez Faro.tv.

Pogodny bal dzieci i młodzieży
W sobotę 28 stycznia młodzi z naszej parafii i nie tylko mieli okazję 
uczestniczyć w balu karnawałowym. 

Wydarzenie zostało przygotowane przez animatorów oazy, a zwłaszcza osoby należące do 
Diakonii Nowej Kultury. Dzieci bawiły się od godz. 14.00. Młodzież od godz. 19.00. Obie grupy 
uczestniczyły we Mszy świętej o godz. 18.00. Na balu było ponad 50 dzieci i ponad 80 młodzieży. 
Dziękujemy tym, którzy byli i tym, którzy pomogli w organizacji. (xIJ)

Foto: Oliwia Koć

Przekroczyć 
siebie

DZIEJE SIĘ W PARAFII

(opr. xHD)


