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Ewangelia: Mt 5, 17−37
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam
wspomnisz, co brat twój ma coś przeciw tobie,
zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw
idź i pojednaj się z bratem swoim!… Słyszeliście,
że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powia−
dam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już
się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Pytania o grani−
cę ludzkiej wolności,
są coraz bardziej no−
toryczne. Dla wielu

ludzi wolność jest jednoznaczna z samo−
wolą, być wolnym znaczy dla nich robić
co się chce. Ale czy można żyć w społe−
czeństwie, w którym taka postawa domi−
nuje.

Dzisiaj Chrystus przypomina nam bar−
dzo stare prawa, które wpisane są w natu−
rę człowieka. Nie zabijaj, nie cudzołóż,
nie przysięgaj fałszywie. Prawa apodyk−
tyczne, od których nie ma wyjątku, które
obowiązują wszystkich. Jezus przypomi−

na nam stare prawa, bo chce, aby ludzie
się nimi kierowali. Gdyby ludzie postę−
powali zgodnie z tymi zasadami, mieli−
byśmy do czynienia z dobrymi, zdrowy−
mi społeczeństwami.

Przyjacielu, Bóg tak bardzo szanuje
ludzką wolność, że daje nam prawo
i możliwość wyboru pomiędzy dobrem,
a złem. Prawdziwa mądrość polega więc
na tym, abyśmy zawsze wybierali to, co
jest zgodne z objawionym człowiekowi
Bożym Prawem. Prawo to jest jak świa−
tło dane na rozstajne drogi; trzeba je
poznać i umiłować, a wtedy stanie się
wolnym wyborem i potrzebą serca.

ks. Ireneusz

Prawo i wolność

Achaz. Król Judy, nie przystąpił do
koalicji z Izraelem i Damaszkiem
przeciw Asyrii. Wezwał natomiast
króla asyryjskiego, Tiglat – Pilesera
III, który zdobył Izrael i Damaszek, a
Achazowi nakazał płacenie daniny.
Achaz nie usłuchał rad proroka Iza−
jasza, który przestrzegał go przed
wpływami asyryjskimi, a nawet swe−
go syna złożył w ofierze bożkowi
asyryjskiemu – Molochowi.

Porządek Renowacji Misji dla Dzieci
Codziennie od 17 do 19 lutego:

− dzieci z klas III, IV i V o godz. 9.00 i 14.00;
− dzieci z klas VI, VII i VIII o godz. 11.00 i 15.00.

Dzieci z klas 0, I, II przychodzą codziennie o godz. 16.30.

Ś m i e r ć
i umieranie
zostały usu−
nięte z na−
szego co−
dziennego ży−
cia. Czyżby dla−
tego tak zbijała nas
z tropu Środa Popielcowa? Obnaża
ona “nasz lęk skrywany w garści pro−
chu” (T.S. Eliot). Ale nie taka jest jej
wymowa. Raczej zapowiada: życie
nie ma ostatniej stacji. Śmierć roz−
dziela, ale nie unicestwia. Koniec jest
początkiem.

Środa Popielcowa

Módlmy się o jak naj−
głębsze przeżycie okresu
Wielkiego Postu.
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KATECHEZA
W wyznaniu naszej

wiary co niedziela powtarzamy, że
Bóg jest Stworzycielem nieba i zie−
mi, wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych. Niebo i ziemia − jak
wyjaśnia Katechizm Kościoła Kato−
lickiego − oznacza tutaj całe stworze−
nie. Ziemia to świat ludzi, zaś niebo
jest mieszkaniem Boga, ale również
innych istot duchowych − aniołów.
Niebo i ziemia są bliskimi rzeczywi−
stościami ze względu na pochodze−
nie od jednego Stwórcy, ale także dla−
tego, że i niebo i ziemia są naszymi
ojczyznami. Na ziemi żyjemy, pracu−
jemy, do nieba zaś nieustannie zmie−
rzamy.

Każdy z nas ma Ojczyznę − Kraj,
potem krainę − daną dzielnicę pań−
stwa, a następnie miasto, czy wieś.
Czujemy się z tym miejscem ściśle
związani, tęsknimy, gdy musimy je
opuścić. Nasz Kraj zasługuje z naszej
strony na szacunek i ochronę. Wszy−
scy chcielibyśmy, żeby Ziemia, Pol−
ska, Radom, Ustronie wyglądały
pięknie, były bezpieczne i dostatnie.

Niestety, doświadczamy czegoś
innego − jest jakoś smutno, szaro
i pachnie lękiem (zwłaszcza wie−
czorami). Tu i ówdzie słyszy się
o jakichś napadach, rabunkach.
Ekolodzy biją na alarm nie wró−
żąc jednocześnie nam “świeżej”
przyszłości: ścieki, dziura ozono−
wa, smogi. Na pewno sytuacja ta
nie jest optymistyczna, ale nie
zanaczy to, że nie można jej
zmienić.

Bóg stwarzając ziemię dał czło−
wiekowi ją w posiadanie, aby ten
ją doglądał, uprawiał i czynił so−
bie poddaną. My znaleźliśmy się
tutaj i tak wiele od nas zale−
ży...Naszym powołaniem jest nie
tylko rodzina, praca, lecz także
nasza ojczyzna.

Poza tym jak zadbamy o Ojczy−
znę, która jest w niebie, jak ją
ochronimy w naszych sercach,
gdy nie potrafimy zatroszczyć się
o nasze ziemskie mieszkanie,
ziemską Ojczyznę?

ks. Tomasz

Niebo i ziemia

Jak wszystkim wiadomo w dniu dzisiej−
szym mamy Walentynki, ale pewnie nie
wszyscy wiedzą jakie są początki tego
święta. Otóż są dwie wersje jego ustano−
wienia:

Pierwsza z nich sięga III w. n. e., kiedy
to w czasach starożytnych młody Rzy−
mianin Walenty został aresztowany i ska−
zany na śmierć. Powodem tego była po−
moc okazywana chrześcijanom przez
tego szlachetnego młodzieńca. Przeby−
wając w więzieniu zakochał się on w
córce strażnika, ale niestety ich miłość
nie była spełniona, gdyż Walenty został
stracony. Egzekucja odbyła się 14 lute−
go i właśnie od tego momentu dzień stał
się świętem zakochanych.

Jest też inne wyjaśnienie. Otóż w poło−
wie lutego ptaki zaczynają łączyć się w
pary. To znak, że w przyrodzie czas na
miłość…

To są wszystko przypuszczenia,
gdyż nie ma żadnego historycznego
potwierdzenia wydarzeń z III wie−
ku. Jedno jest pewne: dnia tego nie
musimy spędzać wyłącznie na oka−
zywaniu miłości jednej najbliższej
nam osobie. 14 lutego może być
okazją do wyrażania wszelkich po−
zytywnych uczuć, które żywimy do
innych, może być dniem przyjaźni,
sympatii i radości.

Tomek

Walentynki

11 lutego obchodziliśmy VII Światowy Dzień
Chorego ustanowiony przez Papieża Jana
Pawła II. Papież w wydanym Orędziu z tej
okazji podkreśla , że „społeczeństwo wspó−
łczesne, które próbuje oprzeć swoją przy−
szłość wyłącznie na fundamencie dobrobytu
i konsumpcji, a wszystko ocenia według kry−
terium przydatności i zysku” – pragnie zapo−
mnieć o zjawisku choroby i cierpienia albo
ogołocić je z sensu w złudnej nadziei, że uda
się je przezwyciężyć dzięki nauce i technice.
„Bez wątpienia choroba i cierpienia są nadal
granicą i próbą dla ludzkiego umysłu”. Oto
jego słowa kierowane bezpośrednio do pra−
cowników służby zdrowia: „Trzeba umieć ze
współczuciem patrzeć na cierpienia braci, nie
przechodzić obok ale stawać się bliźnim – słu−
żyć i okazywać miłość”.
Celem obchodów Światowego Dnia Chore−
go jest uwrażliwienie opinii publicznej na los
chorych, samotnych i cierpiących, często ze−
pchniętych na margines życia. Potęguje się
wówczas radość chorych, że są zauważeni.
Rośnie wrażliwość ludzi zdrowych.
Duch i cel obchodów Dnia Chorego pozosta−
ją aktualne przez cały rok. Z każdym rokiem
duchowe dobra zdobywane przez zorganizo−
wanie tego dnia są coraz większe.

Jadwiga Kowalczyk

Światowy Dzień Chorego

To Prawda

To prawda, że najbardziej kochasz chorych ludzi?
To prawda, że chory człowiek
Nigdy Ci się nie znudzi
Matka Boża czuwa nad chorymi
Czuwa nad dziećmi swymi
Tak bardzo nas pokochała
Że Syna Swego, na własność nam podarowała
Jezu, ulżyj nam, my Cię bardzo prosimy
Bo my chorzy, bardzo cierpimy
Jezu, my wiemy, że zawsze jesteś z nami
Bo my chorobą bardzo znękani
Zawsze nas pocieszasz i z naszych grzechów rozgrzeszasz
Tak trudno nam się z chorobą pogodzić
Ty Jezu wiesz, że nie możemy chodzić
W łóżkach leżymy i o cierpliwość Ciebie prosimy
Siadać nie możemy, chociaż bardzo chcemy
O swojej chorobie, Jezu mówię tylko Tobie
Prawda Jezu! Że najbardziej kochasz chorych ludzi
I tu prawda , że chory człowiek
Nigdy Ci się nie znudzi!

Leonarda Czubak
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W ubiegłą niedzielę w naszej parafii ka−
zania głosił ks. Henryk Kietliński SAC − po−
stulator. Poprosiłam go o krótką rozmowę.
Redakcja: Wiemy, że Ksiądz jest “barwną
postacią” wśród Pallotynów. Czy  mógłby
Ksiądz powiedzieć kilka słów o sobie?
Ksiądz Henryk: Byłem profesorem w Wy−
ższym Seminarium Duchownym w Ołtarze−
wie. Wykładałem w zakresie teologii pasto−
ralnej, liturgiki i katechetyki. W latach 1971
− 77 byłem członkiem Zarządu Generalne−
go Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickie−
go w Rzymie. Zajmowałem się sprawami
całego Stowarzyszenia a szczególnie pol−
skich Pallotynów. Przyjmowałem piel−
grzymki księży i braci z wydawnictwa Pal−
lotinum. Wcześniej takich pielgrzymek nie
było. Zostałem prowincjałem Pallotynów i
jako przełożony kierowałem wszystkimi in−
stytucjami, misjami. Był to czas budowa−
nia nowych kościołów i nowych domów. Na
wielu placówkach w Polsce powstały nowe,
murowane kościoły. Obecnie pracuje jako
postulator spraw beatyfikacyjnych pallotyń−
skich męczenników za wiarę. Cała doku−
mentacja aktualnie jest w rękach Komisji
Kardynałów i Biskupów w Watykanie, któ−
rzy jak ufamy przygotują wniosek pozytyw−
ny dla Jana Pawła II, a Papież ogłosi błogo−
sławionymi 108 polskich męczenników za
wiarę, wśród nich księdza Józefa Stanka
SAC i księdza Józefa Jankowskiego SAC.
Przypuszczalnie będzie to w czerwcu 1999

roku na zakończenie pielgrzymki Ojca Świę−
tego do Ojczyzny. Wizytowałem także jako
prowincjał misje, na przykład w Brazylii.
Red.: Na czym polega funkcja postulatora?
Ks.: Funkcja ta polega na tym, aby zgroma−

dzić dokładnie cały materiał dowodowy na
świętość i męczeństwo kandydatów na ołta−
rze. Chodzi o odnalezienie żyjących świad−
ków, którzy mogliby poprzez swoje zezna−
nia ukazać świętość życia, działalności oraz
okoliczności śmierci Sług Bożych. Następ−

nym ważnym zadaniem jest informowanie
ludzi o życiu, śmierci i męczeństwie kan−
dydatów na ołtarze. Muszę przybliżyć wier−
nym przesłanie ewangelizacyjne i zachę−
cić ich do gorącej modlitwy nie tylko o be−
atyfikacje, lecz też o potrzebne łaski oraz
zobowiązać wiernych, aby o otrzymanych
łaskach powiadamiali postulatora.
Red.: Czyli z tym właśnie związana jest
Księdza wizyta w naszej parafii?
Ks.: Parafia św. Józefa jest placówką pal−
lotyńską, czyli jest w kręgu oddziaływań
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
i wszystkie ważne wydarzenia w tym Sto−
warzyszeniu nie powinny być obce tej pa−
rafii. Moim obowiązkiem jest szerzenie
kultu i sławy kandydatów na ołtarze. Swo−
im programem duszpasterskim staram się
objąć wszystkie parafie pallotyńskie. Sta−
ram się przybliżyć wiernym sylwetki na−
szych pallotyńskich męczenników za wia−
rę, ponieważ są Oni wzorami życia chrze−
ścijańskiego, wielkiej miłości i odważnej
wiary.
Red.: Czy jest w toku jeszcze jakiś proces
beatyfikacji?
Ks.: Jest w przygotowaniu beatyfikacja
męczennika za wiarę i pojednanie, kapła−
na pallotyńskiego księdza Stanisława Szul−
mińskiego, który poniósł śmierć w obozie
koncentracyjnym w Uchcie w 1941 roku.
Red.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Sylwia Buchacz

Rozmowa z ks. Henrykiem Kietlińskim SAC

Tegoroczne ferie spędziliśmy wraz z gru−
pą kolegów w Domu Macierzystym w Wa−
dowicach. W dniach 25−30 stycznia wraz z
przyjaciółmi z Kielc, Sandomierza oraz z
Poznania mieliśmy okazję zapoznać się z
życiem pallotyńskich nowicjuszy (wśród któ−
rych jest dwóch z Mazowszan).

W poniedziałek 25 stycznia w drodze do
Wadowic, zatrzymaliśmy się w Krakowie.
Zwiedziliśmy tam Sukiennice, Kościół Ma−
riacki, Katedrę Zygmuntowską − z grobami
Królów Polski.

Po dotarciu do nowicjatu, krótkim odpo−
czynku i kolacji mieliśmy okazję zwiedzić
dom i zapoznać się z nowicjuszem Mariu−
szem, który miał się nami opiekować przez
najbliższe dni. Drugi dzień naszego pobytu
był czasem na bliższe zapoznanie się i za−
wiązanie wspólnoty. Przy okazji zwiedzili−
śmy tereny otaczające budynek nowicjatu.

Natomiast dalsze dni to wyjazdy do Kalwa−
rii, wizyta w klasztorze oo. Bernardynów,
wyjście do Wadowic i wizyta w domu rodzin−
nym Ojca Świętego Jana Pawła II, spacer po
górach (gdzie podziwialiśmy piękno otacza−
jącej nas przyrody), konferencje z księdzem
socjuszem oraz rozmowy z nowicjuszami.
Spotkania oraz rozmowy z nowicjuszami po−
magały nam w bliższym zapoznaniu się z ży−
ciem Stowarzyszenia, oraz drogą powołania
niektórych z nich.

Mieliśmy także okazję obejrzeć sztukę te−
atralną (o tematyce powołaniowej), której sce−
nariusz napisali sami nowicjusze, oraz pro−
gramy informacyjne o pracy misjonarzy −
pallotynów w Rwandzie oraz Kongo.

Jednak obóz ten, to nie tylko spotkania,
wyjścia, rozmowy itp. Był to także czas spo−
tkania z Bogiem − w codziennej Mszy Świę−
tej, porannych i wieczornych modlitwach,

adoracjach Najświętszego Sakramentu, Ape−
lach Jasnogórskich, wspólnych śpiewach,
lecz nie tylko. Był to również czas modli−
twy indywidualnej, wewnętrznych rozmy−
ślań nad Pismem Świętym, oraz własnym
powołaniem.

Minione ferie uważamy za wspaniały dar
Boga, chwilę w której mogliśmy wyciszyć
się, oderwać się od codziennych obowiąz−
ków, a więcej czasu poświęcić modlitwie.

Na zakończenie pragniemy podziękować
księdzu Tadeuszowi Nowkowi za pomoc w
wyjeździe, księdzu socjuszowi Darkowi za
piękne konferencje, oraz nowicjuszowi
Mariuszowi za wspólnie przeżyte chwile.
PS. W imieniu nowicjuszy pragniemy pro−
sić wszystkich parafian o modlitwę, aby
dobry Bóg pomógł im wytrwać w powoła−
niu.

Tomasz Piotrowski i Marcin Durasiewicz

Obóz Powołaniowy − Wadowice − Kopiec ’99
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ŻYCZENIA

1. Udział modlitewny w dzisiejszym nabożeństwie o godz. 17.00 w
małym nowym kościele − ofiarujemy w intencji dzieci ze szkół pod−
stawowych, które w środę rozpoczynają Rekolekcje Wielkopostne.

2. W najbliższą środę, 17 lutego rozpoczynamy Wielki Post − czas
pokuty, czas pojednania z Bogiem. “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” − te
słowa usłyszymy przy posypaniu głów popiołem. Msze Święte w Środę Popielco−
wą będą:
− dla dorosłych: o godz. 6.30, 8.00, 18.00 i 19.00;
− dla dzieci: z klas III, IV, V o godz. 9.00

z klas VI, VII, VIII o godz. 11.00
z klas 0, I, II o godz. 16.30

− dla młodzieży o godz. 19.00
3. W piątek Droga Krzyżowa:

− dla dorosłych  o godz. 7.30 i 17.30
− dla młodzieży o godz. 19.00
− dla dzieci − według porządku misyjnego.

4. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.00. Taca z Gorzkich Żali zostanie przeznaczo−
na na urządzenie Grobu Pańskiego.

5. Istotnym zadaniem, jakie stawiamy sobie w okresie Wielkiego Postu ma być nasze
nawrócenie. Takiemu nawróceniu chrześcijanina ma pomóc Renowacja Misji. Re−
nowacja Misji dla dzieci rozpocznie się w najbliższą środę 17 lutego. Szczegółowy
plan Renowacji Misji dzieci otrzymają na katechezie i jest wywieszony przed ko−
ściołem.
Renowacja Misji dla młodzieży rozpocznie się w środę, 24 lutego, a dla dorosłych
w III Niedzielę Wielkiego Postu, 7 marca. Wszystkich prosimy o modlitwę w inten−
cji Renowacji Misji. Rodziców, nauczycieli, wychowawców, prosimy o uczestnic−
two w nabożeństwach Misyjnych razem z dziećmi i młodzieżą. Wspólna modlitwa
wiąże się ze szczególnym  błogosławieństwem Bożym.

6. Taca z Środy Popielcowej zostanie przeznaczona dla biednych naszej parafii.
7. Zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej, który pragnie rozszerzać i ukazywać dzia−

łalność ludzi dobrej woli, serdecznie zapraszamy na spotkanie naszych parafian,
którzy taką działalność dla Boga i bliźniego prowadzą. Spotkanie w celu utworze−
nia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie się jutro, w poniedziałek, 15
lutego o godz. 19.00 w sali nr 7.

8. W przyszłą niedzielę, 28 lutego, po Mszy św. o godz. 13.00, w sali nr 7 przy plebani, rozpocz−
nie się katecheza przedmałżeńska dla tych, którzy w okresie od Wielkanocy do Adwentu
pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa, a nie mają kursu przedmałżeńskiego.

Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o

pomoc. Mam 16 lat i jestem jedynaczką. Moim
jedynym opiekunem jest mama, która obec−
nie walczy z białaczką w klinice w Lublinie.
Nie mogę być już dzieckiem chociaż bardzo
tego pragnę. Los rzucił mnie na głębokie wody
i nie mogę sobie poradzić. Obecnie większość
czasu jestem sama i nikt nie potrafi mi pomóc.
Mama jest moją jedyną przyjaciółką i tak bar−
dzo mi jej teraz brakuje u progu dorosłego
życia. Jedyną szansą na powrót mamy do zdro−
wia jest bardzo kosztowna operacja przeszcze−
pu szpiku kostnego.

Proszę Państwa o pomoc, o tą symboliczną
kwotę, która może uratować mojej mamie
życie. Operacja ta jest jedyną szansą dla mnie,
dla moje mamy. Pieniądze te zostaną w cało−
ści przekazane szpitalowi. My nie będziemy

miały z nich żadnych korzyści materialnych,
jedynie zdrowie mojej mamy.

Z góry dziękuję
Adrianna Lech

Szanowni Państwo!
Od sierpnia 1998 r. w naszej Klinice jest

leczona pięćdziesięcioletnia pacjentka, pani
Wanda Lech, która obecnie jest przygoto−
wywana do zabiegu allogenicznego prze−
szczepu szpiku. Aby mogła skorzystać z tej
szansy niezbędne jest zgromadzenie fundu−
szy na zakuop leków niezbędnych do prze−
prowadzenia transplantacji.

Liczymy, że zechcą Państwo wspomóc
Naszą Pacjentkę. Wpłaty prosimy kierować
na konto Stowarzyszenia: BDK S.A. III
O/Lublin nr 10701281−91040−2221−01001
z dopiskiem “Wanda Lech”.

Sekretarz Stowarzyszenia
lek. med. Adam Walter−Croneck

Ochrzczeni zostali:
Paulina Romanowska
Anna Madej
Piotr Madej
Aleksandra Wiktoria Sobania
Julita Minda
Barbara Spólna
Piotr Głogowski
Igor Maciej Hernik
Bartosz Dujka
Związek małżeński zawarli:
Karolina Angelika Cichy
i Mariusz Paweł Miękus
Magdalena Izabela Nowak
i Piotr Żak
Agnieszka Barbara Kilian
i Artur Zbigniew Rosiński
Katarzyna Rylska
i Artur Wisłocki
Odeszli do Pana:
Alfred Kustra – l. 33
Wacława Agnieszka Mroczek – l. 57
Stanisława Łucja Grzyb – l. 68
Halina Jadwiga Cibor – l. 67
Janina Świerczyńska – l. 90
Adam Longin Kurek – l. 69
Jan Redestowicz – l. 73
Antoni Kornal – l. 76

W 55. rocznicę ślubu Janiny i Józefa,
w 50. rocznicę ślubu Bronisławy i Józefa,
w 20. rocznicę ślubu Marii i Wacława,
w 19. rocznicę urodzin Anny,
w 15. rocznicę urodzin Anny
błogosławieństwa Bożego i opieki Naj−
świętszej Maryi Panny życzy
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KONKURS
Ogłaszamy konkurs dla najmłodszych!
Drogie Dzieci! Zapraszamy Was do udziału
w zabawie pt. “Co lubię robić w niedzielę?”.
Pragniemy byście narysowały to, co sprawia
Wam największą radość w tym szczególnym
dniu tygodnia.
Może będzie to Msza św., może oglądanie te−
lewizji, może czytanie książki, a może spacer
lub spotkanie w gronie najbliższych?
Wybór należy do Was.
Swoje rysunki możecie dostarczać do Księgar−
ni Parafialnej w terminie od 14 – 28 lutego.
Czekają  ciekawe nagrody!
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