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MYŚL TYGODNIA

Dziś Chrystus mówi do nas
stanowczo: „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 4445).
Kiedy Bóg wkracza w nasze
życie, dokonuje w nim czegoś
zupełnie nowego. Grzeszymy,
upadamy, a oddalając się od
Boga, wkraczamy w pustkę i
ciemność. On zaś otwiera przed
nami drogę na pustyni, przekreśla nasze występki, zapomina
grzechy. Czyni to wszystko
przez swego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Świętego.
Jako Bóg wierny, spełnia swe
obietnice i uzdalnia swą łaską
nasze serca, by mogły odpowiedzieć „tak” Jego miłości.

WAŻNY KOMUNIKAT
9 lutego 2011 r. w Kancelarii Premiera odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu R.P. i
Konferencji Episkopatu Polski. Tematem spotkania była
m.in. polityka prorodzinna państwa, zakończenie prac
Komisji Majątkowej, prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz projekt ustawy o systemie oceniania jakości edukacji. Posiedzeniu współprzewodniczyli minister
spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller i metropolita gdański Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Strony omówiły działania rządu mające na celu wspieranie rodzin o niskich dochodach. Przedstawiono rozwiązania zmierzające do ułatwienia rodzicom godzenia pracy
zawodowej z wychowaniem dzieci, m.in. przyjętą ostatnio
przez parlament ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do
lat trzech.
Przedmiotem rozmów była ponadto pomoc państwa
dla najuboższych rodzin poprzez prace nad rozwojem
systemu świadczeń rodzinnych, szczególnie wobec rodzin
wielodzietnych. Poruszane były również działania rządu w
zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Strony
dyskutowały także o zakończeniu prac nad dokumentem
„Solidarność pokoleń. Działania na rzecz dzieci i rodziny”
oraz o projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Tematem posiedzenia było także
wprowadzenie do 2014 r. przepisów dotyczących przedłużenia urlopu macierzyńskiego oraz ojcowskiego. Omówiono trudną sytuację wielu rodzin wielodzietnych i zgodzono się co do poszukiwania sposobu zwiększenia nakładów na bezpośrednie wspieranie rodzin. Po dyskusji
na temat Deklaracji w sprawie polityki rodzinnej Komisji
Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski z 19 listopada 2008 r. postanowiono zintensyfikować współpracę ekspertów w tej dziedzinie. Strony
zadeklarowały współdziałanie w zakresie przygotowania
Kongresu Demograficznego w tym roku.
Spotkanie dotyczyło również zakończenia prac Komisji
Majątkowej, która od 1990 r. zajmowała się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków w sprawie zwrotu nieprawnie przejętych nieruchomości Kościoła Katolickiego.
Zgodnie z nowelizacją ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, przyjętą 16
grudnia 2010 r., Komisja Majątkowa zostanie zniesiona z
dniem 1 marca br. Za zakończeniem prac Komisji przemawiał istotny spadek w ostatnim czasie rozstrzygnięć w
formie orzeczenia lub ugody zawartej przed Komisją. Nierozstrzygnięte przez Komisję Majątkową wnioski (216)
będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego na
wniosek uczestników postępowania regulacyjnego.
Według wyżej wymienionej ustawy z 16 grudnia ub. r.,
sprawozdanie z prac Komisji ma zostać przygotowane do

28 lutego br. Współprzewodniczący Komisji Majątkowej
ze strony rządowej przekazał ministrowi spraw wewnętrznych i administracji podsumowanie prac Komisji. Do
końca miesiąca obie strony przedstawią sprawozdanie
ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu R.P. i Konferencji Episkopatu
Polski. Ponadto, do 28 lutego br. minister spraw wewnętrznych i administracji otrzyma dokumentację zgromadzoną w toku postępowań regulacyjnych prowadzonych przez Komisję Majątkową, w tym akta spraw nierozpatrzonych przed dniem 1 lutego br. Strona kościelna, w
związku z prezydencją Polski w Radzie UE, wskazała na
wagę kwestii wolności religijnej i znaczenia polityki prorodzinnej. W posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- ze strony rządowej - współprzewodniczący Komisji
Wspólnej, minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz
Arabski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, członek
Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych
Prezesa Rady Ministrów Michał Boni, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz, podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar, współprzewodniczący Komisji Majątkowej, dyrektor Departamentu
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA Józef Różański,
- ze strony kościelnej - współprzewodniczący Komisji
Wspólnej, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź,
metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, metropolita
szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, biskup toruński Andrzej Suski, sekretarz generalny KEP bp Stanisław
Budzik, przewodnicząca Zespołu ds. Rodziny Komisji
Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP Joanna Krupska, współprzewodniczący Komisji Majątkowej Krzysztof
Wąsowski, kierownik biura sekretariatu KEP ks. Dariusz
Konieczny.
Małgorzata Woźniak - Rzecznik prasowy MSWiA
ks. Józef Kloch - Rzecznik Konferen. Episkopatu Polski

DO MATKI BOŻEJ
DOBREJ RADY

Chwalebna Dziewico Maryjo,
Matko Dobrej Rady, błagamy Cię,
prowadź nas po trudnych drogach
życia. Wyjednaj światło naszemu
rozumowi, gorącą miłość naszemu
sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego
powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w Swoim Sercu.
Spraw, abyśmy żyli z miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do
końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w Niebie.
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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 lutego 2011 r.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz
Czyt. Syr 1,1-10; Mk 9,14-29

6.30 1. + Pawła Ulko (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
2. + Karola (w r.) i Halinę Skorupka, of. Syn Krzysztof z Rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefaniuk

2. + Eleonorę, Halinę i Jana Pyziołków oraz zm. Rodzeństwo, of.
Maria i Henryk Pyziołkowie

3. + Helenę Szybka (w 17 r.), Aleksandra i Zbigniewa, of. Danuta
Chacińska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak))
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka
2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka
4. + Feliksa Makaruka (w 44 r.) oraz Józefa i Mariannę Gruda, of. p.
Gruda

3. Dziękczynna w r. urodzin Joanny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Rodzina
Wtorek – 22 lutego; Święto Katedry Św. Piotra Apostoła
Czyt. 1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

6.30 1. + Stanisława Marciszewskiego i jego zm. Córkę Bożenę, of. Syn z
Rodziną Marciszewskich

2. O łaskę powrotu do zdrowia dla Jarosława, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefaniuk

2. + Bolesława (w 34 r.) i Mariannę Czerskich, oraz zm. z Rodzin
Czerskich i Jasińskich, of. Syn
3. Dziękczynna z racji urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. w całym życiu, of. Maria Chromińska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak))

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka
2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka
3. + Wiesława (w 17 r.), Annę oraz zm. z Rodziny, of. Jolanta Lipińska

4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo
Środa – 23 lutego
Wspomnienie Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika
Czyt. Syr 4,11-19; Mk 9,38-40

6.30 1. + Wiesława i Zdzisława Szostek, of. Matka Chrzestna
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefaniuk

2. + Barbarę (w 32 r.), of. Janina Buczyńska
3. + Zm. Siostry z K.Ż.R. nr 8 oraz Aleksandrę Kozioł (w 1 r.), zel. p.
Pastor
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak))
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka
2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka

3. Dziękczynna w 34 r. urodzin Mariusza, z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Mateusza, z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice, Dziadkowie i Pradziadkowie
Nowenna do Św. Józefa

Czwartek – 24 lutego
Czyt. Syr 5,1-8; Mk 9,41-50

6.30 1. + Mariannę Kryńską (w 13 r.), Stanisława i Kazimierza oraz zm.
Dziadków obu stron Rodziny, of. Marianna Kryńska
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefaniuk

2. + Macieja oraz zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. Mirosława Stachowicz

3. + Henryka (w 16 r.) i Kazimierę Wysockich, of. Córki
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka
2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka
3. + Jana i Zofię oraz zm. z Rodzin Chromińskich i Ługowskich, of.
Córka

4. + Zofię i Romana Marchel, oraz Zofię Świętoń, of. Wychowanka
5. Dziękczynna w 49 r. urodzin Andrzeja, z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Żona
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Wieczór Chwały pod przewodnictwem Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Piątek – 25 lutego; Czyt. Syr 6,5-17; Mk 10,1-12
6.30 1. Dziękczynna w 70 r. urodzin Jadwigi, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Jadwiga Izdebska
2. Dziękczynna w intencji Agnieszki i Bronisława, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz o prawidłowy rozwój i szczęśliwe narodziny ich Dziecka, of. Siostra
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefaniuk

2. + Aleksandrę (w 1 r.), Zenona i Michała Kozioł
3. + Bronisława Skuzińskiego, of. Jadwiga Piekut
15.00 Próba Zespołu Światełko
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak))
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka
2. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka
3. + Eugenię Wolgemut (w 17 r.), of. Rodzina
4. + Zbigniewa Kupińskiego (w 5 r.), of. Żona z Dziećmi
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Sobota – 26 lutego
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Czyt. Syr 17,1-15; Mk 10,13-16
6.30 1. + Stanisławę (w 5 r.), of. Córka Danuta Doroszenko
2. + Józefę i Lucjana Terlikowskich, of. p. Terlikowska
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefaniuk
2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka
3. + Mariannę Soszyńską (w 8 r.), of. Rodzice
4. + Irenę Ulko (w 30 dzień), of. Córka

5. + Stanisławę, Bolesława, Jana i Lucynę Chęclów, zm. z Rodziny
Popków
12.15 Msza Św. Akademicka Instytutu Teologicznego
11.00 Próba Zespołu Światełko
17.00 Katecheza dla narzeczonych
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka

2. Hannę Soszyńską i Rodziców Stanisławę i Stanisława Kowalczyków, of. Dzieci i Rodzeństwo
3. + Stanisława i Janinę ( w 21 r.), of. Barbara Kołodziejczyk
4. + Mirosława Pałkę, of. Żona z Dziećmi
VIII Niedziela Zwykła – 27 lutego 2011 r.
Czyt. Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefaniuk

2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Joanny, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w dorosłym życiu, of.
Mama

8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka
2. + Józefa, Wiktorię i Filipinę oraz zm. z Rodziny Iwaniuków, of.
Rodzina

3. Dziękczynna w 14 r. urodzin Joanny, z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Mama
10.00 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Beaty i Andrzeja Gawrońskich, z
prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci
Alicji i Szymona, of. Jubilaci
2. Dziękczynna w 45 r. urodzin Haliny, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i dla jej Rodziny, of. Matka
3. + Marianna (w 14 r.) i zm. z Rodziny, of. Rodzina
11.30 1. Dziękczynna z racji 17 r. urodzin Michała, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Mama
2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Św. w całym życiu, of. Sylwia Wierzbicka
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niej sposób praktykowania tego nabożeństwa. Wtedy Pan Jezus objawił
jej dlaczego ma być 5 sobót. Powiedział: „Moja córko, powód jest
prosty. Jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciw NiepokaPoczątek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Jarek
lanemu Sercu Maryi:
16.30 1. + Mariana (w 12 r.), of. Żona Marianna
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu mojej Matki.
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka
2. Przeciwko Jej Dziewictwu
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnic3. Przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu gdy jednocześnie nie chce
twem Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej
się uznać Jej za Matkę ludzi
4. Starania ludzi, którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci
obojętność, pogardę a nawet odrazę wobec Niepokalanej Matki
5. Bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach
Oto moja córko powody, dla których Niepokalane Serce Maryi
nakazuje
mi żądać tego małego zadośćuczynienia. To zadośćuczyMatka Najświętsza objawiła się
nienie
poruszy
moje Miłosierdzie i wybaczę temu, kto miał niew Fatimie w 1917 roku trojgu dzieszczęście
Ją
znieważyć”.
ciom: 12-letniej Łucji, 10-letniemu
Łucja wyjaśniła także dokładniej niektóre sprawy dotyczące praktykowaFranciszkowi i 9-letniej Hiacyncie
nia pierwszych sobót miesiąca. Spowiedź można odbyć innego dnia, byleby
i skierowała przez nie Orędzie do przyjmując Komunię Św. być w stanie Łaski. Do warunków niezbędnych
świata. Maryja wzywała do nawró- oprócz Komunii Św. należy odmówienie cząstki Różańca (5 Tajemnic) oraz
cenia, pokuty, modlitwy, zwłaszcza 15 minut rozmyślania jednej lub kilku Tajemnic Różańca. Na ogół najwięcej
codziennej modlitwy Różańcowej trudności nastręcza wypełnienie ostatniego warunku tzn. 15-minutowego
i do ofiarowania się Jej Niepokala- rozmyślania. Rozważanie to osobista rozmowa z Maryją. Na początku każnemu Sercu.
dego rozważania wzbudźmy intencję wynagradzającą, prośmy o pomoc DuW czasie kolejnych objawień cha Św. i obecność Matki Najświętszej. Na zakończenie podziękujmy za
Matka Najświętsza pokazała dzie- otrzymane światło, zróbmy postanowienia i prośmy o siłę do ich wykonania.
W naszej świątyni w każdą Pierwszą Sobotę miesiąca o godz. 7.00 spraciom swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, a następnie piekło, do którego zmierzają niezliczone rzesze grzeszników. Przedstawiła wowana jest Eucharystia, po której odprawiane jest nabożeństwo wynagrastraszliwe konsekwencje odejścia od Bożych Praw. Aby zapobiec tym dzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie Krucjata Wyzwolenia Członieszczęściom, Maryja przyrzekła, że przyjdzie ponownie, aby prosić o wieka modli się odmawiając Różaniec św. Włączmy się w to Nabożeństwo z
wynagrodzenie w Pierwsze Soboty miesiąca. Powiedziała wtedy: „Bóg Miłości do Maryi i wynagradzajmy za grzechy nasze i tych, których kochamy.
Elżbieta Kielak
chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca.
Tym, którzy przyjmą to Nabożeństwo obiecuję Zbawienie. Dusze te
będą przez Boga kochane, jak kwiaty postawione przeze Mnie dla
ozdoby Jego Tronu. Jeśli się zrobi to co wam powiem, wielu zostaWszędzie, w Polsce i na świecie, trwają
nie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie. Jeżeli
gorączkowe poszukiwania sposobów na
ocalenie młodych małżeństw przed rozpanie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie
dem. Próbę taką podjęto ostatnio na Uniwywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni,
wersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiea Ojciec Święty będzie miał wiele cierpienia. Różne narody zginą,
go w Warszawie (w naszej Parafii mieszka
na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
liczne grono absolwentów tej uczelni).
10 grudnia 1925 roku, gdy Św. Łucja przebywała w Pontevedra, zjaW ostatnią niedzielę lutego (27.02) o godz.
wiła się jej Najświętsza Panna, a u Jej boku w Jasności, Dzieciątko Je17.00 odbędzie się tam spotkanie w razus. Maryja położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała Swoje Serce otomach nowego cyklu „Pogotowie Małżeńsczone cierniami. Dzieciątko Jezus powiedziało: „Miej współczucie nad
kie”, przygotowanego w programie WarszSercem Twej Najświętszej Matki, otoczonej cierniami, którymi nietatów Dobrego Życia. Liczba rozpadająwdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by
cych się związków, czy wręcz niezdolność
przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
do ich zawarcia w sposób trwały i lęk przed
Potem Maryja powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce moje otozobowiązaniami to istotne elementy współczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa
czesnego życia. Obecnie młodzi z trudem
i niewdzięczność stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie podecydują się na małżeństwo i coraz więcej
cieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w gopar się rozstaje. Przyczyną tego zjawiska
dzinie śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia do
mogą być różne problemy, bardzo często
tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze związane z komunikacją międzyludzką. Mamy różne potrzeby, ograniczenia,
soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią je- oczekiwania względem drugiej osoby i nie potrafimy o tym rozmawiać. Częsden Różaniec i przez piętnaście minut towarzyszyć mi będą rozwa- te kłótnie z błahego powodu w rzeczywistości wynikają z głębszych problemów. Jednak sprawna komunikacja w małżeństwie może ograniczyć, a nażając tajemnice różańcowe w intencji zadośćuczynienia”.
Objawienie to nazwano Wielką Obietnicą Niepokalanego Serca wet wyeliminować wiążące się z tym napięcia. Dlatego też, by pomóc parom
Maryi. Jest ono podobne do Obietnicy Najświętszego Serca Jezuso- dojść do porozumienia, ruszyło Pogotowie Małżeńskie.
Podczas spotkań eksperci mówią o współczesnych zagrożeniach dla
wego dla tych, którzy odprawią 9 pierwszych piątków miesiąca. Teologowie tłumaczą, że dotyczy Łaski skutecznej. Pan Bóg, który małżeństw i sposobach ich przezwyciężania. Ważnym elementem spotkań
wszystkim daje Łaski wystarczające do Zbawienia, może też dać jest świadectwo osób, które na swojej drodze doświadczyły trudności. Dzielą
Łaski skuteczne tzn. takie, które prowadzą do ostatecznej pokuty i się doświadczeniem w jaki sposób poradziły sobie w tych trudnościach oraz
jakie mają własne sposoby radzenia sobie z kryzysem. Organizatorzy wizapewniają Zbawienie.
Nabożeństwo jest wielkim darem. Pamiętajmy jednak, aby odprawić dząc wyzwania i potrzebę podjęcia dialogu o problemach w relacjach małżeńskich i rodzinnych proponują cykl spotkań warsztatowych z udziałem
je ze względu na miłość do Matki Bożej, bezinteresownie, z intencją zaznanych autorytetów w tej dziedzinie. Spotkanie poprowadzi Anna Jakubdośćuczynienia Jej Sercu. Maryja właśnie o to prosi, tego od nas oczeczyk-Mucha – red. Radia Warszawa.
kuje. Gdy będziemy myśleli o Niej, Ona na pewno zatroszczy się o nas.
Bilety wstępu (15 zł.) do nabycia w recepcji Dobrego Miejsca, wejście A,
W 1930 r., Ojciec Goncalves poprosił S. Łucję, aby wyjaśniła dokładul. Dewajtis 3. Inne informacje są na stronie: www.dobremie.webd.pl
3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Julii i Mai, z prośbą o potrzebne łaski
i Dary Ducha Św. dla nich i dla ich Rodziców, of. Dziadkowie
12.45 1. Za Parafian i Gości

WIELKA
OBIETNICA

POGOTOWIE MAŁŻEŃSKIE
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WIECZÓR CHWAŁY

„Wielbić mego Pana chcę, bo On godzien
chwały jest…”

Droga Siostro i drogi Bracie!
Jeśli i Ty odczuwasz pragnienie wielbić Pana, przyjdź na WIECZÓR CHWAŁY do sali
wielofunkcyjnej KLO przy ul. Sokołowskiej 124
w czwartek 24 lutego, na godz. 19.00. Wspólnie
będziemy wielbić Go i radować się Jego obecnością. Otworzymy przed Nim serce, On je uleczy, uwolni od lęków i wleje pokój, jakiego świat
dać nie może, gdyż powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!...” (J 14,17).
Z takiej propozycji samego Chrystusa warto
skorzystać. Akademicka Grupa Ewangelizacyjna na pewno skorzysta i serdecznie zaprasza wszystkich Siedlczan i mieszkańców okolicznych miejscowości.
Akademicka Grupa Ewangelizacyjna

W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Karol Frankowski z naszej Parafii i Karolina
Kozioł z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach (4).
# Szymon Piotr Kosno z Parafii Wszystkich
Świętych w Starachowicach, Diecezja Radomska i Joanna Wierzbicka z naszej Parafii (5).
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

W PARAFII I W DIECEZJI

REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW. Od 23 do
26 lutego br. (od środy do soboty) w Nowym
Opolu (Gmach Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej) będą się odbywały
Rekolekcje dla księży z naszej Diecezji.
TYLKO DLA MŁODYCH KSIĘŻY. W sobotę
(26 lutego) w siedleckim Centrum Charytatywno
-Duszpasterskim będzie od godziny 10.00 spotkanie młodych księży w ramach studiów „Formatio Permanens”.
NA PIELGRZYMKĘ. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc na Pielgrzymkę do Rzymu, która wyruszy z naszej Parafii od 27 kwietnia do 4 maja,
na Beatyfikację Jana Pawła II. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela Przewodnik
Pielgrzymki ks. dr Robert Mirończuk pod numerem telefonu 503-035500. Koszt Pielgrzymki
750 zł. + 230 Euro za osobę.
NARZECZENI. Już w najbliższą sobotę rozpoczyna się wiosenny cykl katechez dla Narzeczonych. Przez kolejnych 9 sobót narzeczeni
będą się spotykali w Sali przy zakrystii o godzinie 17.00
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ORGANIŚCI. Kuria Diecezjalna, Komisja d.s.
Muzyki Kościelnej zaprasza P.P. Organistów
W niedzielę (13.02) w gonaszej Diecezji na Dzień Skupienia, który będzinach
popołudniowych
dzie 15 marca br. (wtorek) w sali konferencyjnej
znaleziono na ulicy SokołoCentrum Duszpastersko-Charytatywnego. Przewskiej w okolicy przejazdu
widywany jest następujący program: godz. 9.00
kolejowego młodą, małą, ślirejestracja w recepcji; 9.30 wykład i warsztaty
czną suczkę. Suczka jest
poświęcone wybranym problemom z praktyki
zdrowa,
reaguje na komenorganistowskiej (rejestracja, harmonizacja,
dy. Cały czas jest bardzo
przygrywki) - prof. Władysław Szymański z Akaprzestraszona i strasznie tędemii Muzycznej w Katowicach. O 11.30 przygotowanie liturgii, a o 12.00 Msza św. w kated- skni za swoimi opiekunami. Informacje pod
Ilona
rze (możliwość przystąpienia do sakramentu numerem tel. 502 768 500.
pokuty). Po Mszy Św. ok. godz. 13.00 spotkanie przy herbacie.

CZYJA ZGUBA?

Ks. Michał Szulik - Przewodniczący DKMK

CO PISZĄ W „ECHU” nr. 7

Raport „Echa” poświęcony jest sprawie,
wzbudzającej wiele emocji – zwrotu Kościołowi
majątku, bezprawnie zagrabionego przez państwo. Na ile prace słynnej Komisji majątkowej
obejmowały tereny naszej diecezji? Odpowiedź
w raporcie;
Mieli prywatne objawienia – i co dalej? O dalszych życiowych losach wizjonerów, których
Bóg wybrał na swe narzędzia (m.in. z Fatimy,
La Salette, Lourdes) przeczytamy w artykule
„Po owocach ich poznacie”;
W ramach przygotowań do beatyfikacji Jana
Pawła II, zapraszamy do zapoznania się
z cyklem, który pozwoli nam lepiej zrozumieć
fenomen świętości Papieża-Polaka. Pierwszy
odcinek nosi tytuł „Chrzcielnica”;
Dokąd zmierza Bliski Wschód? – o tym
w wywiadzie „Echa”. Zaś w dziale „Region” – o
niepewnym losie małych szkół, zagrożonych likwidacją. Zachęcamy do lektury!

NA BEATYFIKACJĘ

Międzynarodowe Stowarzyszenie „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”, podlegające bezpośrednio Stolicy Apostolskiej (Watykanowi), prowadzi kampanię „Pomoc dla Sudanu”, w ramach,
której organizuje wyjazd pociągiem na Beatyfikację Jana Pawła II dla Swoich Darczyńców,
osób zaprzyjaźnionych i zainteresowanych, do
których także należy nasza Parafia. Część dochodu z akcji będzie właśnie darem dla Sudanu.
Operatorem i partnerem wyjazdu jest Club&
Travel z siedzibą w Warszawie. Bliższe informacje
można będzie wkrótce uzyskać w biurze Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” lub pod
adresem www.pkwp.org
Oto przewidywany skład pociągu i ceny biletów
w obie strony:
3 wagony-kuszetki 162 miejsca cena 990 zł.
8 wag.-siedzących 624 miejsca - cena 690 zł.
1 wagon barowy. Istnieje możliwość dołączenia
wagonu sypialnego - 30 miejsc w cenie 1450 zł.
Inter-City ma obietnicę dojechania do stacji
Watykan. Czas przejazdu 23 godziny.
Wielu życiowych rozbitków to
ludzie, którzy nie zdawali sobie
sprawy, jak bliscy są sukcesu,
kiedy się poddali.
Thomas Alva Edison

A JA TAK SPĘDZAM FERIE!

SUMIENIE WZGLĘDNE.
Nauczycielka pyta:
- Co byś zrobił Jasiu, gdybyś znalazł na ulicy
portfel, a w nim 1000 złotych?
- Hmm, jakby go zgubił jakiś biedny człowiek, to
bym oddał.
SKUTECZNY.
- Dlaczego środek na odchudzanie Slim Fast
jest taki skuteczny?
- Bo jeśli ktoś go kupi, nie stać go już na jedzenie.
WPŁYW REKLAM (Reklama pasty Colgate).
Babcia pyta wnuczka:
- Czy umiesz już się żegnać, Jasiu?
- Tak, babciu! - odpowiada Jasio i mówi:
- Żegnaj próchnico!
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

