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MYŚL TYGODNIA 

 
     Usłyszeliśmy dziś: „przemienił 
się wobec nich: twarz Jego zajaś-
niała jak słońce, odzienie zaś stało 
się białe jak światło (Mt 17,1-9). 
     To, co jest Jezusa, jest też mo-
je. Jego Przemienienie na Górze 
Tabor pokazuje mi moje przetwo-
rzone przez zmartwychwstanie 
człowieczeństwo: „rzucił światło 
na życie i nieśmiertelność przez 
Ewangelię”. Przemienienie Pańs-
kie mówi, że przemienimy się: jak 
koń w pegaza, jak poczwarka w 
motyla. W porównaniu z tym, kim 
będziemy, teraz jesteśmy poczwa-
rkami. Gdybym mógł dziś zoba-
czyć siebie, jakim wówczas będę, 
oddałbym sobie pokłon, padłbym 
na twarz w geście przejęcia i ado-
racji. Nikt z nas nie jest po prostu 
sobą, jest - w nadziei - bogiem, 
Bogu prawdziwemu podobnym. 

 

  

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
     Sługa Boży Ojciec 
Św. Jan Paweł II w En-
cyklice Evangelium Vi-
tae związał pierwszy 
Dzień Świętości Życia z 
Uroczystością Zwiasto-
wania Pańskiego. Napi-
sał wtedy: „Pilnie pot-
rzebna jest wielka mod-  
litwa za życie przenikająca cały świat”. Dzień beatyfikacji Ja-
na Pawła II jest szczególnym wyzwaniem, aby pogłębić nau-
czanie Papieża Polaka, który troszczył się o życie człowieka i 
jasno widział zagrożenia skierowane przeciw życiu i rodzinie. 
Chcemy dobrze przygotować się do beatyfikacji Sługi Boże-
go, największego obrońcy życia naszych czasów. Powinniś-
my więc zadać sobie pytanie: Co ja mogę uczynić dla ratowa-
nia życia poczętych dzieci? Od Chrystusa płynie wezwanie 
do każdego z nas: „Bądź apostołem świętości życia”. Przez 
modlitwę otocz miłością życie zagrożone i bądź strażnikiem 
daru życia w swojej rodzinie i wobec całej rodziny ludzkiej.  
     Podjęte Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego to 
uczynek miłosierdzia wobec bezbronnych. Dziewięciomie-
sięczna modlitwa (jedna tajemnica różańca i krótka modlitwa 
codzienna) jest wołaniem do Boga, by bronił poczęte, a nie-
chciane dziecko przed śmiercią z rąk rodziców. By dał rodzi-
com nawrócenie ich serc, by zostali na nowo napełnieni sza-
cunkiem i miłością do Bożego daru życia. 
     Od wielu lat w Sanktuarium Św. Józefa są osoby, które 
podejmują modlitwę Duchowej Adopcji. Także w tym roku 
zapraszamy tych, którzy już znają i kontynuują to dzieło i pro-
simy wszystkich, którym drogie jest życie ludzkie, aby włą-
czyli się do tej modlitwy. Będzie taka możliwość w Uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego 25 marca. Przygotowaniem 
będzie Triduum 22-23-24 marca. O 17.30 będzie w te dni 
modlitwa różańcowa oraz Msza św. o godz. 18.00. W Zwia-
stowanie Pańskie weźmiemy udział w Drodze Krzyżowej o 
17.15 i Mszy św. w czasie, której po homilii będzie ceremo-
niał przyrzeczeń rozpoczynających modlitwę Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego. Serdecznie zapraszamy. 

Diakonia Życia 

TRZY ŚWIADECTWA 
Świadectwo młodej dziewczyny 

     Swoją pierwszą Duchową Adopcję podjęłam w czasie re-
kolekcji oazowych. Nie spodziewałam się, że ta modlitwa 
zdziała tyle dobra. Codzienne w drodze do szkoły odmawia-
łam dziesiątkę różańca i rozmyślałam w świetle tajemnic, co 
dzisiaj przyniesie mi dzień. Pewnego dnia spotkałam swoją 
koleżankę z podstawówki. Okazało się, że 17-letnia dziew-
czyna jest w ciąży. Nie mogłam w to uwierzyć. Rozmawiały-
śmy przez chwilę nie poruszając tego tematu. 
     Kilka tygodni temu spotkałam ją ponownie, była ze swoim 
małym synkiem i jego ojcem. W trakcie rozmowy okazało się, 
że to dzieciątko urodziło się w dniu, w którym ja zakończyłam 
swoją pierwszą Duchową Adopcję. Nie powiedziałam tego 
koleżance. W głębi duszy wiem, że to nie był przypadek. Tu 
działał sam Bóg! Cieszę się, że jestem mamusią duchową 
tego dzieciątka. Teraz całkowicie wierzę w moc tej modlitwy. 
Za kilka dni wybieram się na kolejne rekolekcje oazowe, 
gdzie mam zamiar dawać świadectwa o mocy tej cudownej 
modlitwy. 

Świadectwo dojrzałej kobiety 
     Jestem wdową. Trzy miesiące temu zmarł mój mąż. Byli-
śmy bezdzietnym małżeństwem. Kiedy mąż umierał, wypo-
wiadał takie słowa «Ile tu dzieci, skąd te dzieci» Kilka razy 
powtórzył te słowa i zmarł. Początkowo nie zastanawiałam 
się nad słowami wypowiadanymi przez umierającego męża 
ale po jakimś czasie, zaczęłam myśleć, dlaczego właśnie ta-
kie słowa wypowiadał. Podkreślam, że to były jego ostatnie 
słowa wypowiadane na ziemi przed śmiercią. 
     I pewnego dnia zrozumiałam. Mój mąż przez wiele lat mo-
dlił się za dzieci poczęte, których życie było zagrożone zabi-
ciem w łonie matki. Trwał w duchowej adopcji. Ja do tego 
podchodziłam sceptycznie, nie wierzyłam w sens tej modlit-
wy. Dzisiaj myślę inaczej i jestem po to, aby podjąć modlitwę 
duchowej adopcji, bo ta modlitwa ma wielki sens – ratuje 
dziecko. Myślę, że do męża w chwili jego śmierci przyszły dzie-
ci, które zostały zabite w wyniku aborcji. Tak to rozumiem”. 

Zanim to nastąpi 

 

     Jak podaje „G. Wybor-
cza”, władze stanu Teksas 
(USA) „chcą zmuszać kobie-
ty, aby przed usunięciem 
ciąży zobaczyły poczęte 
dziecko na monitorze USG 
i wysłuchały bicia jego ser-
ca”. W tym czasie lekarz ma  

im wyjaśniać, w jakim stadium rozwoju jest dziecko i jak 
przebiegać będzie aborcja. Po USG kobieta ma odczekać 24 
godziny, zanim podda się zabiegowi - czytamy. Nowy zapis 
ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zwo-
lennicy aborcji uważają obowiązkowe badanie USG za tortu-
rowanie kobiet, będących w ciężkiej sytuacji. Obrońcy twier-
dzą natomiast, że kobieta jest w stanie podjąć odpowiednią 
decyzję wtedy, gdy jest odpowiednio poinformowana.  

W PARAFII I W DIECEZJI 
I KOMUNIA ŚW. Dziś (20.03) o godzinie 16.00 spotkanie 
Dzieci Pierwszokomunijnych i ich Rodziców oraz Msza Św. 
dla nich o 16.30 
DZIEKANI. W środę (23 marca) o godz. 10.00, w gmachu 
Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego, odbędzie się zeb-
ranie Księży Dziekanów Diecezji Siedleckiej. 
PAPIESKI WIECZÓR 
W wigilię Uro-
czystości Zwias-
towania Pańs-
kiego, tj. 24 mar-
ca br. (czwartek) 
zapraszamy na 
kolejny Wieczór 
z Janem Paw-
łem II. Podczas 
trzeciego     dnia   
nowenny rozważać będziemy temat: „Rodzina Bogiem silna... 
- czyli Jan Paweł II o świętości życia i rodzinie". Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 19.00. Szukałem Was... Szukam 
Ciebie... Czy przyjdziesz? 
KATECHEZY. Wyjątkowo w piątek o 19.00 będzie w tym 
tygodniu katecheza dla narzeczonych poprzedzona Mszą 
Św. o 18.00. W niedzielę o 17.30 katecheza dla rodziców i 
chrzestnych przygotowujących się do Chrztu Św. swego 
dziecka. Natomiast w katedrze rozpoczęły się Katechezy 
Neokatechumenalne, które są we wtorki i piątki o godzinie 
19.00.  
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Parafia Św. Józefa 
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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 - 21 marca 2011 r. Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. 

Adam, z-ca ks. Jarek; Czyt. Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38 
6.30 1. + Bolesława Jankowskiego oraz Mariannę i Kazimierza Niedziół-

ka, of. Stanisława Niedziółka 
 2. + Wiktora Jurzyka (w 10 r.), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Stanisława (w 12 r.), Aleksandrę, Hipolita i Leszka, of. Zenon 

Trębicki 
 4. + Józefę (z racji imienin), Władysława, Stanisława i Zdzisława, of. 

Jadwiga Duk 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 4. + Tadeusza Brodzika (w 5 r.), zm. z Rodzin Brodzików, Soszyń-

skich, Kulickich i Bujalskich, of. Krystyna Brodzik 
 5. + Jolantę (w 3 r.), Marka i Stanisława, of. Helena Fabińska 

 Wtorek – 22 marca; Czyt. Iz 1, 10.16-20; Mt 23,1-12 
6.30 1. + Franciszka (w 21 r.), Janinę, Krzysztofa i Kazimierza, zm. z 

Rodzin Jerominiaków i Krzyckich, of. Elżbieta Jerominiak 
 2. + Kazimierza Jońskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Wacława Kowalczuka (w 13 r.), of. Genowefa Wakuła 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 4. + Henrykę (w 8 r.) i Antoniego oraz zm. z Rodziny, of. Hanna

Dmowska 
 5. + Mariannę i Zygmunta Machałów oraz zm. z Rodziny Pilichów, 

of. Jadwiga Machała 
 6. + Stanisława Łaziuka (w 22 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Żona z Dziećmi 
Środa – 23 marca; Wspomnienie Św. Turybiusza z Mongrovejo, Biskupa 

Limy w Peru. Czyt. Jr 18,18-20; Mt 20,17-28  
6.30 1.+ Tadeusza Kiełczykowskiego (w 5 r.), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Stanisława Brochockiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. + Józefa (w 6 r.) i Norberta (w 10 r.), of. Janina Troć 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 4. + Stanisławę Kupińską (w 2 r.), of. Wnuczka 
 5. + Zbigniewa (w 2 r.), of. Siostra z Rodziną 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pauli Golec, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice 
Nowenna do Św. Józefa 

Czwartek - 24 marca;  
Narodowy Dzień Życia 

Wspomnienie św. Katarzyny Szwedzkiej; Czyt. Jr 17,5-10; Łk 16,19-31 
6.30 1. + Janusza i Wacława, of. Rodzina 

 2. + Beatę Laskowską, of. Sąsiedzi 
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Stanisławę (w 13 r.) i Feliksa Sachanowiczów oraz Krystynę i 

Halinę, of. Syn 
 4. + Jana Żarskiego (w 12 r.), of. Halina Żarska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

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

 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 4. + Marcina, Elżbietę, Mieczysława i Mieczysławę, of. Hanna Żurek 
 5. + Czesławę Spiechow (w 2 r.), Leona i Sylwię, of. Rodzina 
 6. O zdrowie i Bożą opiekę dla wnuka Łukasza i całej Rodziny, of. 

Babcia 
Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Wieczór z Janem Pawłem II: „Rodzina Bogiem silna” 
Piątek – 25 marca, 

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
Dzień Świętości Życia; Czyt. Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38 

6.30 1. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Bronisława i szczęśliwe 
narodziny ich Dziecka, of. Siostra 

 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Jakuba, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski w całym życiu, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. + Mariannę Sosnowską i Jana Próchińskiego, of. Córka 

16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Obrońców Życia 
18.00 Eucharystia z obrzędem przyjęcia członków  Dzieła Duchowej Ad-

opcji Dziecka Poczętego 
 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 4. + Mariannę, Mieczysława i Grażynę Waszczuk, of Małgorzata 

Klimiuk 
 5. + Józefa Majora, ks. Józefa Szajdę oraz zm. Znajomych i Przyja-

ciół, of. p. Sobiczewska 
 6. O obronę każdego ludzkiego życia i dary Ducha Świętego dla 

Obrońców Życia 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Spotkanie Narzeczonych Dekanatu Siedleckiego 
Sobota – 26 marca; Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. 

Dobrego Łotra Dyzmy;  Czyt.  Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32 
6.30 1. + Józefa Księżaka (z racji imienin), of. Syn 

 2. + Felicję, Franciszka Mikołajczuków oraz Stanisławę i Tadeusza 
Tabskich, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 4. + Irenę (w 17 r.), of. Córka 
 5. + Bogusława, Grażynę i Grzegorza, zm. z Rodziny Kaszubskich 

oraz zm. Teściów, of. Elżbieta Kaszubska 
 6. + Krystynę Gromadzką (w 30 dzień), of. Mąż 

11.00 Próba Zespołu Światełko 
Uwaga: Katecheza dla narzeczonych będzie wyjątkowo w piątek (25.03) o 19.00 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 3. + Gabrielę (w 4 r.) i Stanisława (w 20 r.) Stelmaszczyków oraz 

Stefanię Głuszczak, of. Józef Stelmaszczyk 
 4. Dziękczynna w 64 r. urodzin ks. Proboszcza, z prośbą o potrzeb-

ne łaski w dalszym życiu 
III Niedziela Wielkiego Postu – 27 marca 2011 r. 

Czyt. Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42  
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Sztompka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Alinę Szczepanik, of. Dzieci 
 3. + Eugenię Ciok (w 4 r.), Konstantego, Ryszarda i Janinę, of. Hen-

ryka Matejczuk  
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8.30 1. + Stanisławę i Wiktora Pastor oraz Józefę i Franciszka Malisz-

kiewiczów, of. Wnuczki 
 2. + Wiesławę Jurzyk (w 2 r.), of. Mama 

10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Szalacha, of. Rodzina 
 2. + Zygmunta (w 14 r.), Mariannę, Pawła i Janinę Zbieciów oraz 

Ignacego i Mariannę Śmiecińskich, of. Halina Zbieć 
 3. +  Jadwigę i Jana, of. Córka 
 4. + Zm. z Rodzin Flisów, Kowalów, Sapińskich i Rogowskich oraz 

wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, of. Bezimienna  
11.30 1. Dziękczynna w 11 r. urodzin Dawida i w 6 r. urodzin Kingi, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
 2.  Dziękczynna w 27 r. urodzin Justyny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski dla niej i dla jej Męża i Synka Karolka, of. 
Mama 

 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 
12.45 1. Za Parafian Nowoochrzczonych 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek 
16.30 1. + Juliannę (w r.) i Władysława, zm. z Rodzin Marciniaków i Wa-

kułów, of. p. Wakuła  
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem Św. ich dzieci
17.30 Gorzkie Żale 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę-Wandę Chromińską, zm. z Rodzin 

Chromińskich i Kosowskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnic-
twem Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

WIELKI POST Z DOBRĄ KSIĄŻKĄ! 

 

     9 marca 2011 r., nakładem Wydawnictwa Sióstr 
Loretanek, ukazała się książka, znanego nam,  ks. 
Pawła Brońskiego pt. „Niebo w kałuży”. Autor, po-
za pracą duszpasterską, pisze bloga na portalu 
fronda.pl i publikuje artykuły w miesięczniku „Róża-
niec” oraz regionalnym tygodniku „Twój Głos”. Po-
nadto współpracuje z Katolickim Radiem Podlasie, 
gdzie prowadzi audycję „W niedzielę o Kościele”. 
Książka „Niebo w kałuży” to ciekawa propozycja 
dla wszystkich, którzy na serio chcą przeżywać nie 
tylko Wielki Post, ale także swoje chrześcijaństwo. 
Oparte na czytaniach biblijnych teksty prowadzą 
czytelnika, począwszy od Środy Popielcowej, aż 
po Wigilię Paschalną, zaskakując swoją dynamicz-
nością. Ten zbiór skondensowanych, ale wartoś-
ciowych rozważań stawia na nogi, niczym mocna 
kawa. Książka, w twardej oprawie, jest dostępna  

w sklepie internetowym Wydawnictwa Sióstr Loretanek: www.loretanki.pl/ sklep  
     Zagłębiając się w lekturę niniejszej publikacji czytelnik szybko odkryje, iż jej au-
tor potrafi nie tylko dostrzegać znaki Bożej obecności w otaczającej go rzeczywi-
stości, lecz co więcej, czytelnie wskazywać je innym. Sztuką bowiem nie jest być 
wrażliwym na piękno, sycąc nim wzrok swój, lecz umieć oczarować nim innych. 
Podobnie kompozytor nie zachwyciłby swych słuchaczy dziełem myśli swojej, jeśli 
nie posiadałby w sobie pasji do muzyki, którą tworzy. 
     Atutem tych krótkich, napisanych komunikatywnym językiem rozważań jest ich 
bezpośrednie odniesienie do codzienności, w której żyjemy. Wychodząc od poje-
dynczych wydarzeń, których jesteśmy świadkami dzięki mediom, lub odwołując się 
do utartych przekonań funkcjonujących w naszym społeczeństwie Autor naświetla 
je światłem Bożego Objawienia, dzięki czemu stają się one pouczającą katechezą. 
Choć niniejsze zamyślenia odnoszą się do prawd wiary związanych z Wielkim 
Postem, pomagając głębiej przeżywać ten szczególny okres liturgiczny, to ich treść 
jest przekonywująco ponadczasowa i uniwersalna. Poza tym, co najważniejsze, 
choć Autor kieruje swe rozważania przede wszystkim do młodzieży, styl przez 
niego użyty jest zrozumiały również dla starszego czytelnika, co czyni niniejszą pu-
blikację książką dla każdego, pomagając tym samym dostrzec niebo również w 
kałuży błota.                                                                ks. dr Tomasz Bieliński 
FRAGMENT WSTĘPU: 
     Niniejsze rozważania powstawały w nikłym świetle krótkich wielkopost-
nych dni, czasem zaś pod osłoną nocy, przy sztucznym świetle energoosz-
czędnych żarówek. Zawsze jednak klawiaturę komputera rozświetlał blask 
Bożego Słowa, które stawało się najjaśniejszą lampą, rozświetlającą mroki 
umysłu i życia, napełniając zalęknione serce promykami nadziei. Niech 
twoje serce, Drogi Czytelniku, również napełni nadzieja, która zawieść nie 
może (Rz 5, 5)!                                                           ks. Paweł Broński 

PROPOZYCJE CARITASU 

 

     Do solidarności z tymi, którzy po-
mimo choroby i cierpienia chcą godnie 
żyć, zachęcają wspólnie Caritas, Dia-
konia i Eleos. Z początkiem Wlk. Postu 
rozpoczęła się ekumeniczna kampania 
społeczna Jałmużna Wielkopostna 
2011. Okres Wielkiego Postu stanowi 
doskonałą okazję do wyrzeczeń. Dyre-
ktor Caritas Polska ks. dr Marian Su-
bocz, nawiązując do orędzia Benedyk-
ta XVI na Wielki Post, wskazuje, że 
„dla chrześcijanina post nie powoduje 
zamknięcia  się,  ale  otwiera,  bardziej  

na Boga i na potrzeby ludzi, a także sprawia, że miłość do Boga staje się miło-
ścią do bliźniego”. Każdego roku Caritas w Polsce rozprowadza ponad milion 
skarbonek, zachęcając do rezygnacji z czegoś, np. z pójścia do kina, i przezna-
czenia tych pieniędzy na cele charytatywne. Tegoroczne hasło Jałmużny Wiel-
kopostnej brzmi „Solidarni z chorymi”. Jednym z celów kampanii jest zwrócenie 
uwagi społecznej na problemy ludzi chorych i potrzebujących. Zebrane środki fi-
nansowe zostaną przekazane na wsparcie programu leczenia i rehabilitacji 
dzieci i dorosłych. 
     Osoby chore bywają wykluczone z życia zawodowego, często także rodzin-
nego. – Często najpilniejszym rozwiązaniem jest odpowiedni sprzęt rehabilita-
cyjny lub medyczny, który może ułatwić poruszanie się i kontakt ze światem. 
Oprócz sprzętu bardzo ważna jest obecność, odwiedziny tych osób, danie im 
poczucia, że nadal są ważne i wartościowe. Kościół ewangelicko-augsburski ma 
rozwiniętą tzw. służbę odwiedzinową. 
     Caritas oprócz włączenia się w akcję Jałmużna Wielkopostna, zachęca rów-
nież do przekazania na cele charytatywne 1% podatku dochodowego w rocznym 
zeznaniu podatkowym. W tym roku wpłaty z podatku Caritas Polska przeznaczy 
na wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w całej Polsce. Diece-
zjalne Caritas prowadzą obecnie ponad 200 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyj-
nego, z których korzysta 13 tys. osób. Działalność Caritas na rzecz chorych to 
również prowadzenie 9 hospicjów stacjonarnych, 46 hospicjów domowych oraz 
ponad 170 stacji opieki. W ten sposób Caritas obejmuje opieką ponad 330 tys. 
chorych. Placówki diecezjalne prowadzą też 49 warsztatów terapii zajęciowej 
z blisko 2 tysiącami uczestników. 
 

 

     Caritas Diecezji Siedleckiej, na podsta-
wie wpisu do Krajowego Rejestru Sądo-
wego (KRS nr 0000223111) z dnia 3 grud-
nia 2004 roku, posiada status organizacji 
pożytku publicznego. Trwa okres rozliczeń 
podatkowych z Urzędem Skarbowym. Od 
dnia 1 stycznia 2008 roku nie tylko podat-
nicy podatku dochodowego od osób fizy-
cznych, ale również podatnicy prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą 
i korzystający z liniowej 19% stawki podat-
ku oraz podatnicy opodatkowani ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych mogą 
wskazać na zeznaniu podatkowym organi-
zację pożytku publicznego, na rzecz której  

zostanie przekazany 1 % ich należnego podatku. Podejmując trud przekazania 1% 
swojego podatku możemy aktywnie włączyć się w misję wypełnianą przez Caritas 
Diecezji Siedleckiej, która realizuje swoje cele poprzez prowadzenie: 

dwóch kuchni z jadłodajniami dla ubogich, wydającymi ponad 400 posiłków 
dziennie, 

czterech warsztatów terapii zajęciowej, 
dwóch świetlic socjoterapeutycznych, 
dwóch ośrodków kolonijnych, gdzie bierze udział podczas wypoczynku letniego, 

z rodzin biednych, ok. 1600 dzieci 
Centrum Integracji Społecznej, 
Regionalnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Wypożyczalni 

Sprzętu Rehabilitacyjnego, 
oraz innych form pomocy rzeczowej i finansowej, gdzie ludzie z diecezji zwra-

cają się do nas z prośbą indywidualną. 
Zwracamy się z prośbą do Was o wsparcie promocji „1% podatku" na rzecz na-
szego Caritas. W imieniu osób, którym pomagamy, serdecznie dziękujemy za zro-
zumienie, dobrą wolę i pomoc w pozyskiwaniu środków. 

Ks. Marek Bieńkowski  
z-ca dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej  
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W Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła i prawem 
Rzeczypospolitej chcą wstąpić 

narzeczeni stanu wolnego.  
Zapowiedź I: 
    # Bartosz Tosiński z naszej Parafii i Anna 
Brzeska z Parafii w Kotuniu (8). 
    # Wojciech Lech Przychodzeń z naszej Pa-
rafii i Malgorzata Anna Filipek z Parafii Kate-
dralnej w Tarnowie (9). 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

KATECHIZM SIEDLECKI 

 

     „Katechizm Siedlecki” 
jest owocem kilkuletniej 
pracy zespołu redakcyj-
nego, powstałego przy 
Wydziale Nauczania Ku-
rii  Diecezjalnej  w  Siedl- 

cach, pod kierunkiem Biskupa Siedleckiego Zbignie-
wa Kiernikowskiego. W skład tego zespołu weszli: 
ks. kan. Krzysztof Baryga - dyrektor Wydziału Nau-
czania, Dorota Franków, Aneta Sobierajska, s. Boże-
na Wetoszka oraz s. Natalia Zborowska. Głównymi 
adresatami Katechizmu są kandydaci do bierzmowa-
nia. Katechizm może też służyć pomocą „każdemu 
wierzącemu i poszukującemu w zgłębianiu wiary czy 
porządkowaniu wiedzy na temat prawd wiary Kościo-
ła katolickiego” - jak napisał w przedmowie Ks. Bis-
kup Kiernikowski. Intencją autorów nie było opraco-
wanie kolejnej książki z gotowymi odpowiedziami do 
zapamiętania i zdania na egzaminie przed bierzmo-
waniem, lecz przygotowanie praktycznej pomocy dla 
katechetów i katechizowanych, którą można posłu-
giwać się na drodze rozwoju wiary. 
     „Katechizm Siedlecki” wpisuje się więc w nurt no-
wej ewangelizacji. Ten miarodajny i godny zaufania 
wykład wiary pomaga nam głębiej wejść w tajemnicę 
Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Bazując na czte-
roczęściowej strukturze Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego z 1992 roku, ukazuje w istocie Jezusa Chrystu-
sa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, któ-
rego wyznajemy jako Syna Bożego i jedynego Zba-
wiciela świata; którego celebrujemy w sakramentach 
jako źródło i fundament życia Kościoła; Chrystusa, 
którego słuchamy i naśladujemy w codziennym życiu 
przez posłuszeństwo Jego Ewangelii oraz miłość 
w wymiarze krzyża; Chrystusa, z którym łączymy się 
w modlitwie, by uczyć się od Niego synowskiej pos-
tawy wobec Ojca. 
     W każdej z czterech części znajdują się pytania 
i odpowiedzi, polecenia, wybrane teksty autorów sta-
rożytnych i współczesnych oraz dodatek, na który 
składają się symbole wiary, teksty liturgiczne, katalog 
przykazań, błogosławieństw, cnót i grzechów oraz te-
ksty wspólnych modlitw. Chrześcijańskie orędzie  
przedstawione w „Katechizmie Siedleckim” ma formę 
dialogu, złożonego z serii 260 pytań, które przykuwa-
ją uwagę czytelnika, zachęcając go do ciągłego po-
głębiania prawd swojej wiary. Forma dialogu pozwoli-
ła niewątpliwie na znaczne skrócenie tekstu, ograni-
czając go do najważniejszych zagadnień. Można 
przypuszczać, że taki układ ułatwi kandydatom do 
bierzmowania przyswajanie i zapamiętywanie propo-
nowanych treści. Zwięzłość odpowiedzi nadaje Kate-
chizmowi kształt syntetyczny, treściwy i przejrzysty. 
Liczne cytaty z nauczania Ks. Biskupa Z. Kiernikow-
skiego osadzają całość w środowisku życiowym i pa-
sterskim diecezji siedleckiej. 
     Katechizm zamykają aneksy, w których znajduje-
my podstawowe wiadomości o posłudze papieża Be-

nedykta XVI oraz jego poprzednika Sługi Bożego Ja-
na Pawła II, historię Diecezji Siedleckiej, wskazania 
Biskupa Siedleckiego dla duszpasterzy w sprawie 
udzielania sakramentów, tekst katechezy Ks. Bisku-
pa Kiernikowskiego skierowanej do kandydatów do 
Sakramentu Bierzmowania, wskazania praktyczne 
dotyczące bezpośredniego przygotowania do cele-
bracji sakramentu bierzmowania i jej przebiegu, frag-
menty dokumentów Kościoła na temat sakramentu 
bierzmowania, formularz protokołu z wizytacji kate-
chetycznej przed bierzmowaniem oraz wykaz stron 
internetowych pomocnych w procesie formacyjnym 
przygotowującym do przyjęcia Sakramentu Bierzmo-
wania. Wszystko to zachęca do odkrycia w Kościele 
wspólnoty uczniów zgromadzonych wokół Jezusa 
Chrystusa, namaszczonych Duchem Świętym i pos-
łanych do świata z Ewangelią na ustach i w sercu.  
     „Katechizm Siedlecki” jest do nabycia w Wy-
dziale Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, 
Wydawnictwie „Unitas” oraz Księgarni Diecezjal-
nej w cenie 20 zł. 

KATECHIZM DRESIARZY, 
czyli pytanie do księdza 

1. Czym jest dla Ciebie ,Księże, Wielki Post te-
raz, a czym był kiedy jeszcze nie byłeś księ-
dzem? Czy jest jakaś różnica w przeżywaniu 
tego czasu teraz i kiedyś? 

 
     Post faktycznie jest częścią chyba każdej religii. 
Jest zawsze jakimś darem, który wierny chce złożyć 
temu w kogo wierzy. Jest też jakimś umartwieniem 
które towarzyszy bardzo często przeproszeniu za 
coś, jest aktem pokutnym. Skoro nie miałem umiaru 
w jakiejś rzeczy - w tym miejscu czynieniu jakiegoś 
zła - to teraz poprzez odmówienie sobie czegoś, po-
konanie swojej słabości, chcę mocno podkreślić, że 
się od tego odcinam. Od teraz będę inny a to umar-
twienie ma być pierwszym znakiem, że już się to we 
mnie dzieje. 
     W Kościele Katolickim post trwa 40 dni. Ale nie 
wiem czy wiesz, że nie chodzi tu o liczbę matema-
tyczną lecz symboliczną. Wystarczy policzyć wszyst-
kie dni Postu by zobaczyć że 40 została przekro-
czona. Ma to swoje uzasadnienie w Biblii. Jak wiemy 
Żydzi lubują się w symbolizmie. Wiele jest w Biblii 
fragmentów, które mają podwójne znaczenie. Liczby 
należą do tych właśnie elementów. I tak liczba 40 
jest zarezerwowana w Biblii dla dzieł oczyszczenia 
lub przygotowania na coś wielkiego. Wystarczy otwo-
rzyć Stary Testament a tam Naród wybrany błąka-
jący się 40 lat po pustyni, którą można obejść w kilka 
miesięcy. Więc dla czego tyle oni tam się błąkali? By 
Naród został oczyszczony z tych, którzy narodzili się 
w niewoli egipskiej i myśleli jak niewolnicy, których 
ciągle trzeba do czegoś gonić. Kilka stron dalej czy-
tamy o Potopie podczas którego deszcz padał nie-
przerwanie przez 40 dni i nocy. Po co tutaj ta symbo-
liczna liczba? Aby to rozgryźć musimy cofnąć się 
kilka rozdziałów w świętym tekście. Tam przeczy-
tamy, że na ziemi zapanował grzech i wszyscy od-
wrócili się od Boga. Tylko rodzina Noego była Bogu 
wierna. Bóg oczyścił ziemię z grzechu przez potop. 
Przez 40 dni i nocy Mojżesz przebywał na górze Sy-
naj, gdzie otrzymał tablice z dekalogiem. Tyle samo 
prorok Eliasz wędrował na górę Horeb, by tam spo-

tkać Boga. Aż w końcu dochodzimy to tej najbardziej 
znanej nam czterdziestki czyli czterdziestodniowego 
postu Pana Jezusa na pustyni. Tu 40 oznacza przy-
gotowanie do działalności publicznej. 

Ciąg dalszy nastąpi  

 
NIESZCZEROŚĆ 

  
GRECKA HISTORIA. 
     Pewien lekarz w małej wiosce praktykował od tak 
dawna, iż krążyły słuchy, że składał przysięgę sa-
memu Hipokratesowi. 
MISTRZOWIE SZTUK. 
- Jaki jest najważniejszy rodzaj sztuki w historii ludz-
kości? 
- Sztuka przetrwania. 
DYKTATURA. Libijski Trybunał Konstytucyjny uznał 
hasło „Zdusić korupcję” jako sprzeczne z konstytu-
cją, gdyż nawołuje do obalenia siłą obecnego ustroju 
państwa. 
DAWNO TEMU. Jest rok 1990. Radio Jerozolima 
przeprowadza wywiad z najstarszym, 110-letnim 
mieszkańcem miasta, imigrantem z Rosji: 
- Kiedy opuścił pan Rosję Romanowów? 
- A zdaje się, że po 1905 roku. 
- A dlaczego?  
- Po prostu Rosja była za mała dla mnie i dla cara 
Mikołaja. 
- A nie mogliście się podzielić po połowie? 
- E nie, tak było lepiej. Ja miałem gdzie wyjechać, 
car Mikołaj nie. 
AUTOSTRADY. 
- Dlaczego w Rosji nie ma dobrych dróg? 
- Rosjanie nie mają kiedy ich budować, stale napra-
wiają samochody. 
ŁĄCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA. Przychodzi technik 
dźwięku do kościoła, zaczyna ustawiać kościelne 
nagłośnienie i modlić się: 
- Panie Boże, czy mnie słyszysz? Raz, dwa, raz, raz. 
 

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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