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MYŚL TYGODNIA 

  
     Autor Księgi Powtórzonego 
Prawa woła dziś do nas: „Widzi-
cie, ja kładę dziś przed wami 
błogosławieństwo i przekleń-
stwo. „Weźcie sobie te moje 
słowa do serca i do duszy” (Pwt 
11,18.26-28). 
     Wziąć Boże słowa do serca to 
dużo więcej, niż przyjąć je do 
wiadomości. Trzeba stać się 
uczniem, który naukę wprowa-
dza w życie. Nie wystarczy słu-
chać, nie wystarczy się modlić 
ani nawet dokonywać wielkich 
rzeczy z imieniem Bożym na 
ustach. Jedyne, co się liczy, to 
posłuszeństwo woli Ojca. Bo 
„wejdzie do królestwa niebie-
skiego ... ten, kto spełnia wolę 
mojego Ojca, który jest w nie-
bie” (Mt 7,21-27). 
 

 

  

 

TYDZIEŃ MODLITW o TRZEŹWOŚĆ 
     Dziś (w niedzielę 6 marca) rozpoczyna się 44 Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu.  Będzie on przebiegał pod 
hasłem: Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości. 
Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw 
w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji 
chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grze-
chy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. w wielu 
parafiach w ostatnie dni karnawału organizuje się nabo-
żeństwa eucharystyczne o charakterze błagalnym i wyna-
gradzającym. Kościół w Polsce pragnie włączyć wiernych 
w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy. Chodzi 
także o to, aby modlitwą i wyrzeczeniem wypraszać łaski 
nawrócenia dla grzeszników. 
     w tym czasie warto sobie uświadomić, że w obliczu za-
grożenia przez różne uzależnienia nie wystarczy zwyczaj-
na trzeźwość, do której zobowiązany jest każdy człowiek, 
lecz potrzebna jest abstynencka trzeźwość, która pociąga 
drugich i podnosi słabych. Dla każdej parafii powinien to 
być tydzień intensywnej pracy trzeźwościowej, polegają-
cej na aktywnym uczestnictwie w modlitwach o trzeźwość 
i zachęcaniu do podejmowania abstynencji, a także do 
wstępowania w szeregi ogólnopolskich ruchów, takich jak 
np. Krucjata Wyzwolenia Człowieka i Dziecięca Krucjata 
Niepokalanej. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski poucza 
nas: „Tylko w komunii z Bogiem człowiek w pełni odnajdu-
je prawdę o samym sobie, prawdę o Bożym dziecku stwo-
rzonym z miłości, w miłości odkupionym i do miłości po-
wołanym. w duszpasterstwie trzeźwości rozwijamy to has-
ło i mówimy: Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeź-
wości”. Jest ono wezwaniem do podejmowania konkret-
nych działań, ale jednocześnie symbolicznym streszcze-
niem misji Kościoła w tej dziedzinie. Duszpasterstwo 
trzeźwości nie jest bowiem jedynie przejawem aktywności 
społecznej czy szczególnym rodzajem posługi miłosier-
dzia. Duszpasterstwo trzeźwości stawia sobie za cel peł-
ne wyzwolenie bliźnich od tego, co oddziela od Boga i nie 
pozwala na wolne, świadome i celowe prowadzenie swo-
jego życia ku coraz dojrzalszej więzi z Bogiem Ojcem”. 

     Tegoroczne hasło apostolstwa trzeźwości obrazuje lo-
go, które ukazuje trzy serca stopione jakby w jedno. To 
Serca Jezusa i Maryi, a w Nich serce każdego z nas. Pe-
wnego razu św. Małgorzata Alacoque w wizji zobaczyła 
trzy serca. Jedno Jezusa - jaśniejące i tętniące życiem, 
drugie prawie takie samo, ale czerpiące życie z Serca Je-
zusowego, i trzecie słabiutkie, prawie bez życia, będące 
sercem Małgorzaty. Dalej Pan Jezus pokazał Jej, że Jego 
Serce i Maryi tak się ze sobą zjednoczyły, że stały się jed-
nym. Gdy serce Małgorzaty weszło w tę wspólnotę dwóch 
Serc, stało się tryskające życiem i światłem. w tej wizji 
ukazana jest prawda, że do prawdziwego życia potrzebna 
jest komunia, zjednoczenie z Bogiem.  
     Papież Jan Paweł II nazwał Niepokalaną Niewiastą 
Eucharystii, wskazując na związek Maryi z kapłaństwem 
i Eucharystią. z Jej ciała jest Ciało i Krew Chrystusa. Nie-
pokalana najdoskonalej z ludzi przeżywała Komunię z Bo-
giem. Dlatego tak ważne są akty oddania, zawierzenia 
czy poświęcenia się Niepokalanej. Skoro Syn Boży oddał 
się Maryi, to czyż nie powinna być to droga każdego 
chrześcijanina do zjednoczenia z Bogiem? Zjednoczenie 
z Bogiem jest warunkiem naszego życia chrześcijańskie-
go i źródłem wszelkich łask. Dzięki tej komunii człowiek 
może zdobywać sprawności, czyli cnoty, w tym cnotę trze-
źwości. z kolei wysiłek, jaki się podejmuje, aby zachować 
więź z Bogiem, owocuje wzrostem miłości. To właśnie te-
goroczne hasło oddaje tę prawdę: Komunia z Bogiem źró-
dłem i owocem trzeźwości. Diakonia KWC zwraca się 
z prośbą do Kapłanów, wspólnot działających w naszej 
parafii o zaangażowanie, czynny udział w modlitwach, 
uczestnictwie Drogi Krzyżowej w intencji wyzwolenia 
z uzależnień. Zachęcamy do składania Deklaracji Absty-
nenckich na okres Wielkiego Postu lub przystąpienia do 
KWC. 
 

JUBILEUSZ „ECHA” 

 
     Tygodnik Regionalny „Echo Katolickie” obchodzi 20-le-
cie swojego istnienia. 24 lutego 1991 r. ukazał się pierw-
szy numer „Echa”. Wtedy było to „Nowe Echo Podlasia”. 
„O czym pisało 20 lat temu w pierwszym numerze? o wi-
zycie Duńczyków w Siedlcach, strajku w siedleckim Mo-
stostalu, konieczności uchwalenia stawek podatku od nie-
ruchomości i dużych opadach śniegu, które utrudniły ko-
munikację. Zamieszczało też repertuar kin i - tak, to 
prawda - listę najchętniej wypożyczanych kaset video! 
w 1991 r. do najchętniej oglądanych filmów należały: „In-
diana Jones” i „Purpurowy zjadacz ludzi”. Nie brakowało 
również tekstów opisujących codzienne problemy miesz-
kańców regionu, informacji dla rolników, ogłoszeń o pracę 
i pierwszych reklam. Jednak wydanie pierwszego numeru 
poprzedziła ciężka praca sporego grona ludzi. Była wtedy 
potrzeba mediów niezależnych. 
     z okazji jubileuszu składamy Redakcji i Czytelnikom 
„Echa” serdeczne życzenia wielu łask Bożych i spełnienia 
ważnej misji w Kościele i społeczeństwie. 
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Opłata dobrowolna 
Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
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 św.
Poniedziałek - 7 marca 2011 r. 

Wspomnienie świętych Męczennic Perpetuy i Felicyty. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Jarek, z-ca ks Sławek.  

Czyt. Tb l,la.2; 2,1-9; Ps 112,1-6; Mk 12,1-12 
6.30 1. O szczęśliwe narodziny Dziecka i potrzebne łaski dla Małgorzaty, 

of. Mama  
 2. + Józefa, Ludwika i Mariannę Różnowicz oraz Annę i Zygmunta, 

zm. z Rodzin Niedźwiedzkich, Bagłajów i Lewczuków, of. Anna Roż-
nowicz 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Stanisława (w 7 r.) i Rozalię, of. Córka 
 4. + Juliana (w 12 r.) i Edwarda (w 15 r.), of. Dzieci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 
Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. + Mieczysława Zalewskiego, of. Pracownicy Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Siedlcach 
 4. + Jana Iwińskiego (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Żona 
 5. + Kazimierza i Wacławę Kaczyńskich, of. Córki z Rodzinami 

Wtorek – 8 marca; 
Wspomnienie Św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów oraz 

Św. Beaty Męczennicy, Międzynarodowy Dzień Kobiet. 
Czyt. Tb 2,10-23; Ps 112,1-2.7-9; Mk 12,13-17 

6.30 1. + Juliana (w 41 r.), Bronisławę i Irenę oraz zm. Teściów i Ro-
dzeństwo z obu stron Rodziny, of. Mieczysław Jastrzębski  

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Leopolda Toporowicza (w 30 dzień), of. Córka z Rodziną 
 4. + Stanisławę i Konstantego Dziadulewicz, of. Stanisława Prekurat 
 5. + Stefanię Trocką (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 
Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. + Jadwigę i Władysława, zm. z Rodzin Rytel i Podniesińskich, of. 

Rodzina 
 4. + Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/11 
 5. + Stanisławę, Kazimierza, Ryszarda i Danutę Chomków, of. Bar-

bara Żukowska 
Środa – 9 marca POPIELEC 

Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki 
i Św. Dominika Savio, Patrona ministrantów 

Czyt. Jl 2,12-18; Ps 51,3-6.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Wacława (w rocznicę śmierci), of. Ewa Karcz 

8.30 1.+ Leszka Kolek (w 1 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Hali-
na Kolek 

 2. + Mariannę, Rodziców i Teściów oraz za zm. Parę Prezydencką, 
of. Syn z Tatą 

10.00 1. + Zygmunta (w 4 r.) i Irenę Ulko oraz córkę Krystynę, of. Lucyna 
Górska 
Msza Św. Szkolna 16.30 
1. + Barbarę Płatkowską (w 4 r.), of. Córki 

 2. + Bogdana Rudnickiego (w 1 r.), of. Żona z Synami 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-

chocka) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. Dziękczynna w 95 r. urodzin Jadwigi Zalewskiej, z prośbą o łaskę 

zdrowia i Boże błogosławieństwo, of. Elżbieta Kaszubska 
Nowenna do Św. Józefa 
Czwartek - 10 marca 

Początek Nowenny do Św. Józefa (1). Wspomnienie Św. Czterdziestu Mę-
czenników; Czyt. Pwt 30,15-20; Ps 1,1-4.6; Mt 4,17 lub Łk 9,22-25 

6.30 1. + Zm. Rodziców: Stefanię (w 28r.), Antoniego (w 50r.), Sabinę (w 3r.), of. 
Stanisław Siebruk 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Stanisława (w r.), Zofię, Kazimierza z rodz. Miszczaków, of. p. Wakuła 
 4. Dziękczynna w 18r. urodzin Klaudii z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej, of. Mama 
 5. O łaskę powrotu do zdrowia dla Jarosława, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 
Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. + Władysława i zm. Rodziców z obu stron, of. Krystyna Andrze-

jewska 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Piotra Adamiaka, z prośbą o Dary 

Ducha Św. i opiekę swego Patrona, of. Babcia   
 5. W intencjach Czcicieli św. Józefa 

Początek Nowenny do Św. Józefa przed Odpustem Parafialnym  
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 11 marca, 
Nowenna do Św. Józefa (2). 

Czyt. Iz 58,1-9; Ps 51,3-5.18-19; Am 5,14; Mt 9,14-15 
6.30 1. + Wiesławę i Konrada Skorupka i Rodziców z obu stron, of. Ro-

dzina 
 2. Dziękczynna w 44r. urodzin ks. Jarosława z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzice  
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. O Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla Rodziny, of. 

Jadwiga Pruszyńska 
 4. Dziękczynna w 87 r. urodzin Stanisławy, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski, of. Dzieci 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla wszystkich 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. + Ryszarda (w 6 r.), zm. Rodziców i Dziadków z Rodzin Krzyckich 

i Replinów, of. Elżbieta Jerominiak 
 4. W intencjach Czcicieli św. Józefa 

Nowenna do Św. Józefa przed Odpustem Parafialnym (2) 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 12 marca 
Nowenna do Św. Józefa (3). 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Justyny oraz Św. Alojze-
go Orione, Patrona Zgromadzenia naszych Sióstr Orionistek 

 Czyt. Iz 58,9b-14; Ps 86,1-6; Ez 33,11; Łk 5,27-32 
6.30 1. + Tadeusza Zyberta, of. Żona 

 2. Dziękczynna w 95 r. urodzin Jadwigi, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski, of. Dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 4. + Czesława Strzalińskiego (w 2 r.) i Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Michalina Strzalińska 
 5. + Krystynę i Józefa, zm. z Rodzin Izdebskich i Wojtaszewskich, 

of. Syn 
12.15 Msza Św. Akademicka Instytutu Teologicznego 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.00 Katecheza dla narzeczonych  
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18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. + Jana (w 8 r.), Henryka (w 3 r.), Wacława, Sewerynę, Filomenę 

i Zofię, of. p. Sroka 
 3. + Zygmunta (w 10 r.), Lucynę, Mariannę (w 32 r.), zm. z Rodzin 

Popielowskich i Olędzkich, of. Córka 
 4. W intencjach Czcicieli św. Józefa 

Nowenna do Św. Józefa przed Odpustem Parafialnym (3) 

I Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2011 r. Nowenna do Św. 
Józefa (4). Czyt. Rdz 2,7–9;3,1–7; Ps 51; Rz 5,12.17–19; Mt 4,1–11 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. + Zenona (w 14 r.), Genowefę, Krystynę, Franciszka i Wacława, 

of. Wanda Sypiańska  
8.30 1. Dziękczynna w intencji Sponsorów i Podopiecznych Zespołu Caritas 

 2. + Zofię (w 1 r.) i Stanisława Ciok oraz ich Rodziców, of. Córka 
10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 

 2. + Adama Wakułę (w 7 r.), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Krystynę, Józefa i Krzysztofa, zm. z Rodziny Bonat, of. Rodzina  
 4. O moc Ducha Św., błogosławieństwo Boże dla Krystyny z racji 

dnia imienin oraz wstawiennictwo św. Krystyny i św. Joanny, of. Mąż 
11.30 1. O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę św. Józefa i św. Joanny dla 

Krystyny Arasim z racji imienin, of. Bezimienna 
 2. + Sabinę Miłosz (w 10 r.), of. Syn z Rodziną 

12.45 1. Za Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Adam 

16.30 1. Dziękczynna z racji imienin Bożeny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Mąż z Dziećmi 

17.30 Gorzkie Żale 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. + Adama Wakułę (w 7 r.), of. Syn 
 3. W intencjach Czcicieli św. Józefa 

19.00 Nowenna do Św. Józefa przed Odpustem Parafialnym (4). Nie-
dzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

DZIEŃ ŻYCIA 
     Zbliża się Narodowy Dzień Życia (24.03) i Dzień Świętości Życia (25.03). 
Troska o życie jest wielkim wezwaniem dla współczesnego Kościoła. Na po-
czątku adwentu Papież Benedykt XVI wezwał cały Kościół do modlitewnego 
czuwania w intencji „obrony życia”. W jedności z całym Kościołem Po-
wszechnym i Diecezjalnym – nasza Parafia 25, 26 i 27 listopada ubiegłego 
roku włączyła się w tą modlitwę. Czuwaliśmy przed Najświętszym Sakra-
mentem przepraszając Boga za grzechy dzieciobójstwa. Dziękowaliśmy za 
dar życia i prosiliśmy o przyjęcie daru życia. Życie nadal jest zagrożone, 
dlatego potrzeba wytrwałej modlitwy. Oczekując na 25 marca – Dzień Świę-
tości Życia – wsłuchajmy się w cykl świadectw osób, które dokonały aborcji.  

                                                       Diakonia Życia  

ŚWIADECTWO KOBIETY PO ABORCJI 
     Jestem ósmym dzieckiem z dziesięciorga w rodzinie, z której się wywodzę. 
Moje małżeństwo rozpadło się 17 lat temu, z powodu nadużywania alkoholu 
przez mojego męża. Dziś wiem, że nie alkohol był przyczyną rozpadu małżeń-
stwa, lecz zanik funkcji sumienia, wyrażający się zerwaniem więzi uczuciowej z 
mężem, z powodu zabicia poczętego dziecka. O syndromie postaborcyjnym, 
jego objawach i skutkach, dowiedziałam się w czasie rekolekcji formacyjno-
szkoleniowych dla animatorów duchowej adopcji na Jasnej Górze. Gdy informa-
cje te porównałam z moimi osobistymi doświadczeniami, przekonałam się, że są 
identyczne z tym, co przeżyłam. Uświadomiłam sobie, że stan bezładu sumienia, 
spowodowany aborcją, jakiemu uległam, jest udziałem setek tysięcy osób uza-
leżnionych, a jego tragiczne konsekwencje są nieobliczalne. Dzieciobójstwo 
uczyniło ze mnie człowieka niezdolnego do miłości i do jakichkolwiek ludzkich 
uczuć. Nie potrafiłam płakać. Nie byłam zdolna reagować na ból ani na zło, na-
wet w najtragiczniejszych chwilach mego życia (nieszczęścia rodzinne, choroby 
dzieci, śmierć bliskich osób). Otępiałam... Wynajdywałam argumenty, odrzuca-
jące moją odpowiedzialność i winę za ten czyn. Stawałam się coraz bardziej 
zatwardziała w grzechu. Zło wtargnęło do mego wnętrza. Oddaliłam się od Pana 
Boga. 
     Po rozwodzie, gdy zostałam sama z dwoma dorosłymi synami. Nie potrafiłam 

sprostać moim obowiązkom rodzicielskim. Miałam problemy wychowawcze. Sy-
nowie popadli w alkoholizm. W tym stanie wewnętrznej rozterki i zatracenia, Bóg 
dotknął mnie Łaską Swego Miłosierdzia – skruchą i głębokim żalem. Za pośred-
nictwem Maryi Niepokalanej, zbliżyłam się do Boga. Moje życie zaczynało się 
powoli zmieniać. Zaczęłam odzyskiwać zdolność płaczu. Prosiłam o przebacze-
nie i by Dobry Bóg zrobił coś z resztą – z tymi strzępami nieudanego życia. Cała 
zawierzyłam się Jezusowi i Jego Matce. Przypadkowo uczestniczyłam we Mszy 
Świętej braci z Odnowy w Duchu Świętym. Celebrans powiedział, żeby każdy 
podjął w swym sercu jakieś postanowienie zadośćuczynienia za popełniony w 
swym życiu grzech. Przebiegłam myślami moje grzechy: W rozważaniach tych 
wybijało się nieustannie jedno postanowienie: „Za każdą matkę w stanie błogo-
sławionym, którą kiedykolwiek spotkałam na mej drodze, odmówię Zdrowaś Ma-
ryjo, w intencji jej szczęśliwego macierzyństwa i urodzenia zdrowego dziecka”. 
     Chwilami zastanawiałam się, czy jest sens modlić się za jakieś obce i nie-
znane, poczęte dziecko. Czy jest w tym jakiś sens ? Po rozważeniu uznałam to 
jednak za zupełnie słuszne. Zatem, to co postanowiłam – wypełniłam. Wypeł-
niałam skrupulatnie przez dwa lata. O tym, że modlitwa za nieznane, poczęte 
dziecko jest prawdziwym Bożym Natchnieniem, przekonałam się w 1995 roku na 
Jasnej Górze. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, uczestniczyłam we 
Mszy Świętej, w czasie której lud Boży składał przyrzeczenie Duchowej Adopcji 
nieznanego, poczętego dziecka. Wtedy też, po raz pierwszy usłyszałam o takim 
apostolstwie – Duchowej Adopcji. Wyjeżdżając z Częstochowy, trzymałam w 
ręku książeczkę – instrukcję dla animatorów Duchowej Adopcji. Chciałam wła-
ściwie tylko przyjąć w duchową adopcję nieznane, poczęte dziecko, a nie podej-
mować się obowiązków animacji. Wydawało mi się to zbyt trudne. Ale tak się 
złożyło, że zaczęłam zapraszać i namawiać inne osoby do podejmowania Du-
chowej Adopcji. W wyniku tego uczynku, odczułam wyraźne natchnienie i za-
chętę, płynącą od Matki Bożej, bym się zaangażowała w posługę animacji. Bóg 
w swej niezmierzonej dobroci, zaczął stawiać na mojej drodze drogowskazy mi-
łości i bezinteresownej ofiarności, których wskaźnikami byli ludzie, wydarzenia i 
natchnienia. 
     Przyrzeczenia Duchowej Adopcji w mojej parafii po raz pierwszy przygoto-
wałam i obsłużyłam 8 grudnia 1995 roku. Doznałam wielkiej ulgi. Rozpierała 
mnie radość i szczęście. Odnalazłam cel mego dalszego życia. Dziękowałam 
Matce Najświętszej, za łaskę opieki i odnalezienia tej drogi. Odkąd dobrowolnie 
weszłam na moją ścieżkę miłości miłosiernej, praktykując i pielęgnując Duchową 
Adopcję, Bóg obdarował mnie i moją rodzinę szczególnymi łaskami: obydwaj sy-
nowie wyleczyli się z nałogu pijaństwa, mąż mój podjął próbę abstynencji od al-
koholu, a ja modlę się za moje przybrane dzieci i odczuwam wielką ulgę zadość-
uczynienia. 

 

Zaproszenie na rekolekcje dla rodziców 
w żałobie po stracie dziecka 

DLACZEGO? 
Ktoś powiedział, że czas goi rany. To 
tylko częściowo prawda. Rany się zabli-
źniają, ale blizny rosną wraz z nami. 

Pustego miejsca nikt i nic nie jest w stanie wypełnić. 
     Nie da się określić czasu żałoby, zagłuszyć pustki czernią, zadeptać sło-
wami. Trzeba czegoś więcej: nadziei, odważnego spojrzenia poza horyzont, 
które pozwoli dostrzec drugą stronę życia – bez cierpienia, sterylnych szpi-
talnych sal, kolejnych dawek chemii, wypalający wątłe ciało, pijanych kie-
rowców, pustki nieprzespanych nocy, żalu i wyrzutów sumienia. A przede 
wszystkim pozwoli spotkać Chrystusa. W Nim znaleźć nadzieję, umocnienie, 
w Jego słowie dostrzec mądrość, która pozwoli na nowo poskładać potrza-
skaną duszę, odnaleźć radość i sens życia.   
     Ale to nie wszystko. Pan Bóg chciał, abyśmy do zbawienia szli razem, we 
wspólnocie ludzkiej. Mamy podtrzymywać nawzajem swoje omdlałe ra-
miona, modlić się za siebie. Nikt nie zrozumie matki, ojca, którzy stracili 
swoje dziecko jak rodzice, którzy doświadczyli tego samego. Ci, co mają już 
za sobą kolejne fazy żałoby, mogą najbardziej pomóc tym, którzy są na po-
czątku drogi. Wiedzą, co to znaczy. Znają smak palących łez i pustkę nie-
przespanych nocy.  
     Wszystkich, którzy potrzebują umocnienia, nie potrafią poradzić sobie ze 
stratą, zapraszamy na wielkopostne weekendowe skupienie rekolekcyjne dla ro-
dziców w żałobie. Odbędzie się ono w dniach 18–19–20 marca br. w Domu Re-
kolekcyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu Nowym k. Sie-
dlec, ul.  Seminaryjna 26. W planie dnia: Eucharystia, modlitwa indywidualna i 
wspólnotowa, konferencje, nabożeństwo adoracyjne, czas na rozmowy z kapła-
nem lub psychologiem, praca w grupach dzielenia. Początek w piątek 18 marca 
o godz. 18.00, zakończenie skupienia w niedzielę 20 marca po obiedzie. Zgło-
szenia (do 13 marca): ks. Paweł Siedlanowski, tel. 503 174 170, mail: 
xps@siedlce.net 
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W Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła i prawem 
Rzeczypospolitej chcą wstąpić 

narzeczeni stanu wolnego.  
Zapowiedź II: 
    # Matuszewski Hubert Antoni z naszej Parafii 
i Kalata Daria z parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Górsku (2). 
 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
POPIELEC. Już w najbliższą środę (9.03) Po-
pielec, a wraz z nim Początek Wielkiego Postu. 
Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem 
w naszym kościele będą w tym dniu o godzinie 
7.00, 8.30 i 10.00. Po południa Msza Św. 
szkolna o 16.30 i wieczorowa o 18.00. 
NCM. Z piątku na sobotę (11/12.03) w Kodniu 
będzie Nocne Czuwanie Młodych (NCM) Die-
cezji Siedleckiej  
KATECHEZY. W sobotę (12.03) w Gmachu 
Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym 
Opolu odbędzie się IV katecheza z III zeszytu 
diecezjalnego programu duszpasterskiego 
„Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Rozpoczęcie 
o godz. 10.00. Na to spotkanie zaproszeni są 
wszyscy odpowiedzialni i zaangażowani w re-
alizację programu diecezjalnego w poszczegól-
nych rejonach, księża proboszczowie i osoby 
świeckie z rejonu siedleckiego.  
SYNOD. Również 12 marca o godz. 14.00 w 
Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego 
w Nowym Opolu odbędzie się drugie spotkanie 
Stałego Zespołu Synodalnego. 
NARZECZENI. Na katechezy zapraszamy Na-
rzeczonych do sali przy zakrystii w naszym ko-
ściele, w każdą sobotę w o godzinie 17.00. 
ORGANIŚCI. 15 marca w Centrum Charytatyw-
no Duszpasterskim o godz. 9.00 rozpocznie się 
Dzień Skupienia dla Organistów naszej Diece-
zji. 
DLA WSZYSTKICH. Wśród osób zaprasza-
nych do udziału w rekolekcjach są Panie Gos-
podynie, posługujące na plebaniach.  Rekolek-
cje dla nich odbędą się w Sanktuarium Maryj-
nym w Kodniu od 31 maja do 2 czerwca br. 
SZACHY. Jubileuszowe X Szachowe Mistrzost-
wa Polski Duchowieństwa, odbędą się w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Koszalinie, w 
dniach od 4 do 9 lipca 2011 roku na dystansie 9-
u rund systemem szwajcarskim. Wezmą w nich 
wziąć duchowni różnych wyznań: księża diece-
zjalni i zakonni, klerycy tak diecezjalni jak i za-
konni oraz bracia zakonni. O szczegółach na 
stronie http://www.smpd.pl 
DLA NARZECZONYCH. Trwają prace nad 
ujednoliceniem w naszej Diecezji przygotowa-
nia do sakramentu małżeństwa. Księża posłu-
gujący w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin 
przygotowują 8 katechez dla narzeczonych do 
zatwierdzenia przez Ks. Biskupa. Inną form 
przygotowania jest udział w katechezach orga-
nizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ro-
dzin w Siedlanowie. Najbliższy termin to 18-20 

marca Inne informacje: www.drsiedlce.pl O in-
nych szczegółach poinformuje Ks. Jacek Sere-
da pod numerem telefonu 501 606 888. 
DZIEŃ ŻYCIA. 25 marca obchodzić będziemy 
kolejny Dzień Świętości życia poprzedzony 
przygotowaniami triduum i odnowieniem uczes-
tnictwa w Dziele Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego. 
CHRZEST ŚW. W związku z Pismem Biskupa 
o wprowadzeniu nowego sposobu przygotowa-
nia do sakramentu Chrztu dzieci, został przy-
gotowany podręcznik: Pomoce do katechez. 
Książka ta dostępna jest w sklepie diecezjal-
nym. Można ją także będzie otrzymać w na-
szym kościele podczas katechez przygotowują-
cych do Chrztu Św. w II, III i IV niedzielę mie-
siąca o godzinie 17.30.  
NA PIELGRZYMKĘ. Jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc na Pielgrzymkę do Rzymu, która wyru-
szy z naszej Parafii od 27 kwietnia do 4 maja, 
na Beatyfikację Jana Pawła II. Zgłoszenia przyj-
muje i bliższych informacji udziela Przewodnik 
Pielgrzymki ks. dr Robert Mirończuk pod nume-
rem telefonu 503-035500. Koszt Pielgrzymki 
750 zł. + 230 Euro za osobę. 
 

PAPIESKI WIECZÓR 

      Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do 
udziału w drugim Wieczorze z Janem Pawłem II 
na temat: "Zrozumieć sens cierpienia... - Jan Pa-
weł II do osób chorych i w podeszłym wieku". 
     Spotkanie odbędzie się w sobotę 12 marca 
br. ok. godz. 19.00. Podczas spotkania pragnie-
my - wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - 
pochylić się nad tajemnicą cierpienia poprzez 
rozważanie Męki Pana Jezusa, adorację relikwii 
św. ks. Alojzego Orione - apostoła miłości i mo-
dlitwę za ludzi chorych, samotnych i opuszczo-
nych oraz za osoby w podeszłym wieku. 
Szukałem Was... 
Szukam Ciebie... 
Czy przyjdziesz? 
 
POZDROWIENIA Z SYBERII 
     Ksiądz Jarosław Mitrzak misjonarz z Syberii 
przesyła pozdrowienia i wyrazy wdzięczności  
za okazaną  mu pomoc. Wiele osób pyta o 
kontakt z Nim, dlatego przypominamy adres do 
korespondencji: ks. Jarosław Mitrzak 
Parafia św. Józefa Robotnika  
ul. Jugorskaja 15-68; 628401 Surgut; ROSJA 
Tel/fax. 007 3462 262315 
 e-mali: o.jaroslav@list.ru lub jmitrzak@wp.pl 

 
ZIMO IDŹ JUŻ SOBIE 

  
JABŁKA. Przychodzi Jasiu do domu z torbą 
pełną jabłek. Mama pyta: 
- Skąd masz te jabłka? 
- Od sąsiada. 
- A on wie o tym? 
- No tak, przecież mnie gonił 
EKSMITOWANY. Idzie facet ulicą i niesie dwie 
puste flaszki po wódce. Spotyka go kumpel: 
- Cześć. Co u Ciebie? 
- Żona kazała mi zabrać swoje rzeczy i wynieść 
się z mieszkania... 
DŹWIEDŹ. Mama pyta Jasia: 
- Jakie jest największe zwierzę w lesie? 
- Dźwiedź. 
- Chyba niedźwiedź. - poprawia go mama 
- Jak nie dźwiedź, to ja już sam nie wiem. 
JELENIE. Jest zima. Dwa jelenie stoją na pa-
śniku i żują ospale siano nałożone tu przez ga-
jowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:  
- Chciałbym, żeby już była wiosna.  
- Tak ci mróz doskwiera?  
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 
MODLITWA. 
     Dziewczyna modli się przed posiłkiem: 
- Pobłogosław Panie ten posiłek, który sobie 
przygotowałam i spraw, aby te wszystkie kalorie 
przeszły na sąsiadkę! 
INTERPRETACJA. Lekarz radzi pacjentce: 
– Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu na 
świeżym powietrzu i bardzo proszę ubierać się 
ciepło. Po powrocie do domu pacjentka relacjo-
nuje mężowi: 
– Lekarz polecił mi pojechać na tydzień nad 
morzem, później w góry na narty... Ach! I upie-
rał się jeszcze, żebyś mi kupił futro.  

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 2300 
egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl 
www.jozef.siedlce.pl 

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: Bank Pocztowy o/Siedlce 
12 1320 1537 0816 2719 2000 0001 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
s.M. Amabilis Gliniecka,  fot. Tomasz Końko  
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30  
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