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MYŚL TYGODNIA 

 
     W dzisiejszym pierwszym czy-
taniu Pan stawia swojemu ludowi 
straszny zarzut: „Znudziłeś się 
Mną, Izraelu” (Iz 43, 18-19. 21-22. 
24b-25).. Nasza relacja do Boga 
oraz ludzi niejednokrotnie nazna-
czona jest znudzeniem,  niestałoś-
cią, podatnością na wycofanie da-
nych obietnic, na wygaśnięcie pra-
gnień. Lecz w naszym Panu wszy-
stkie obietnice są TAK. On pozos-
taje wierny danemu słowu. On nie 
nudzi się człowiekiem. Spieszy mu 
z pomocą, gdy zajdzie taka potrze-
ba. Jego wierność i stałość mogą 
stać się naszym udziałem – wtedy 
nie zniechęcą nas szybko przesz-
kody i trudności. Napełniając się 
Jego łaską, będziemy w stanie 
szukać wytrwale dróg do Boga, by 
służyć ludziom. 

 

SZKOŁA TRZEŹWOŚCI 

     W niedzielę przed Popielcem 19 lutego br. 
rozpoczyna się 45. Tydzień Modlitw o 
Trzeźwość Narodu pod hasłem „Rodzina 
Szkołą Trzeźwości”. Jest to czas refleksji, 
modlitwy i pokuty w intencji wyproszenia u  

Boga łaski trzeźwości dla naszego narodu i o opamiętanie 
dla tych, którzy lekkomyślnie promują alkohole i stwarzają 
przyzwolenie wśród młodzieży a nawet dzieci do ich spo-
żywania. Głównym powodem rozpoczęcia Tygodnia Mo-
dlitw w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do 
tradycji chrześcijańskiej polegającej na wynagradzaniu za 
grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. 
     W naszej parafii od lat zadomowił się piękny zwyczaj  
podejmowania zobowiązań abstynenckich na okres Wiel-
kiego Postu. Ważna jest intencja składanej deklaracji. 
Może to być forma przeproszenia Boga za grzechy 
popełnione przez ludzi nadużywających alkoholu. Może 
być też w tej intencji zawarta prośba o dar trzeźwości dla 
bliskiej osoby, każda motywacja jest właściwa. Modlitwa 
wsparta pokutą staje się skuteczniejsza. Zachęcamy 
naszych parafian do podjęcia tego czynu z miłością chrze-
ścijańską, abyśmy w ten sposób prostowali nasze drogi i 
pomagali najbliższym ofiarowując abstynencję. Deklaracje 
Abstynenckie będą wyłożone na stolikach, wypełnione 
można złożyć do koszyka pod krzyżem. Na każdy dzień 
tego tygodnia wyznaczone są konkretne intencje 
modlitewne: 
- w niedzielę 19 lutego modlimy się za polskie rodziny, 
aby wierne Bogu i Kościołowi, umacniały się w trzeźwości i 
służyły Ojczyźnie; 
- w poniedziałek 20 lutego – za młodzież, aby zachowu-
jąc abstynencję od alkoholu i innych środków toksycznych, 
kroczyła drogą prawdziwej wolności; 
- we wtorek 21 lutego - za dzieci, aby nie uległy pijackim 
zwyczajom i nałogom, lecz stały się apostołami trzeźwości 
w swoich środowiskach; 
- w środę 22 lutego (Popielec) – za rodziców, aby przy-
kładem praktykowania wspólnej modlitwy i trwania w 
trzeźwości, pociągali innych do życia w zjednoczeniu z 
Chrystusem; 
- w czwartek 23 lutego - za kapłanów i osoby konsekro-
wane, aby poprzez podjętą abstynencję podtrzymywali in-
nych w trzeźwości; 
- w piątek 24 lutego - za sprawujących władzę, aby stali 
na straży prawa Bożego, przeciwstawiając się nies-
prawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków. (W na-
szym kościele Droga Krzyżowa pod przewodn. KWC). 
- w sobotę 25 lutego – za osoby pracujące w urzędach i 
w szkołach, aby dawali odważne świadectwo życia w 
trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów. 
     Serdecznie zapraszamy na powyższe spotkania. Każ-
dy, kto chciałby poprosić Wspólnotę Kościoła o modlitwę 
w sprawach osobistych, w czasie Drogi Krzyżowej, niech 
wraz z Deklaracją Abstynencką złoży także kartę z inten-
cją modlitwy. 

 Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

OJCIEC MAREK I MARIUPOL 

 

    Upłynęło już wiele lat od czasu, 
kiedy ojciec Marek Kowalski posługi-
wał jako przeor w Sanktuarium 
w Leśnej Podlaskiej. Po zakończe-
niu kadencji przeora w Leśnej został 
przeniesiony do klasztoru OO. Pauli-
nów we Włodawie, gdzie przebywał  

do 7 marca 2009 roku. Następnie dekretem Generała 
Zakonu o Izydora Matuszewskiego z dnia 1 kwietnia, 
został przeniesiony do klasztoru paulińskiego na 
wschodniej Ukrainie w mieście Mariupol nad Morzem 
Azowskim. Tam został życzliwie przyjęty przez Biskupa 
Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej Kościoła Rzymsko-
Katolickiego na Ukrainie Mariana Buczka oraz kapła-
nów Dekanatu Donieckiego. Biskup Buczek udzielił Oj-
cu Markowi jurysdykcji do spowiadania wiernych i misji 
kanonicznej do głoszenia Słowa Bożego w parafii pod 
wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Mariupolu 
na czas pobytu w diecezji Charkowsko-Zaporoskiej. 

 
     Mariupol jest ważnym ośrodkiem portowym i prze-
mysłowym na Ukrainie. W mieście znajdują się 2 duże 
kombinaty metalurgiczne: Mariupolski Kombinat Meta-
lurgiczny i „Azowstal”. Miasto zostało założone w 1778 
roku pod nazwą Pawłowsk, na miejscu ufortyfikowane-
go posterunku Kozaków zaporoskich z XVI wieku. 
W 1789 r. otrzymało prawa miejskie (jest najstarszym 
miastem w obwodzie donieckim). Nazwa Mariupol poja-
wiła się w 1780 roku, na cześć Marii Fiedorowny, żony 
późniejszego cara Rosji Pawła I. Od końca XVIII wieku 
miasto stało się znacznym ośrodkiem targowym. 
W 1809 r. otwarto port a w 1882 r. wybudowano linię 
kolejową łączącą Mariupol z Donieckiem, co umożliwiło 
eksportowanie przez Mariupol donieckiego węgla. W la-
tach 1886-1889 wybudowano nowy Mariupolski port 
handlowy, który stał się drugim najważniejszym pod 
względem przeładunku towarów portem Imperium Ro-
syjskiego na południu (po Odessie). W Mariupolu znaj-
dują się 3 wyższe uczelnie. Miasto liczy 166 km², a w 
2009 roku liczyło prawie pół miliona mieszkańców 
(471.975) 
     Ojciec Marek został posłany tam do budowy nowego 
kościoła dla Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. 
Są już fundamenty nie tylko kościoła lecz także wieży 
i klasztoru. Ojcowie dzięki pomocy wielu ludzi mogą 
kontynuować budowę. W przyszłą niedzielę Ojciec Ma-
rek w naszym kościele wygłosi kazania, a po Mszy Św. 
zbierze ofiary do puszki na budowę świątyni i klasztoru. 
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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 – 20 lutego 2012  r. 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam 
Czyt.: Jk 3,13-18; Ps 19, 8-9.10 i 15; Por. 2 Tm 1,10b; Mk 9,14-29; 

6.30 1. + Kenneth Boinski, of. Anthony Lupkowski z USA 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. + Helenę Szybka (w 18 r.) i Aleksandra oraz Zbigniewa, of. 
Danuta Chacińska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Li-
twiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Czesława Rachubika (w 10 r.) i Eleonorę Kunierowicz, of. 

Córka Zdzisława 
 3. + Genowefę (w 3 r.) i Stanisława Jagodzińskich, Mariana, 

Henryka i Zofię Gochniów oraz zm. Dziadków, of. Maria Goch-
nio 

Wtorek – 21 lutego 2012  r. 
Wspomnienie św. Piotra Damianiego, Biskupa i Doktora Kościoła 

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
Czyt.: Jk 4,1-10; Ps 55,7-8.9-10.11 i 23; Ga 6,14; Mk 9,30-37; 

6.30 1. + Andrzej Lypian, of. Anthony Lupkowski z USA 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. + Marię (w 1 r.), Stanisława, Mieczysława, Antoninę, Mikoła-
ja, zm. z Rodziny Niedziałków, of. Barbara Olędzka 

 3. Dziękczynna z racji urodzin córki Joanny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Li-
twiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Rodziców Jana i Zofię oraz zm. z Rodzin Chromińskich i 

Ługowskich, of. Córka 
 3. Dziękczynna z racji urodzin Marzeny, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla jej 
Rodziny, of. Rodzice 

ŚRODA POPIELCOWA – 22 lutego 2012  r. 
Początek Wielkiego Postu 

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
Święto Katedry św. Piotra Apostoła; Czyt.: Jl 2,12-18; Ps 51,3-4.5-6a.2-

13.14 i 17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18; 

7.00  1. + Jana Bieleckiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Janinę, Tadeusza, Janinę i Kazimierza, zm. z Rodzin Dmo-

wskich i Tomczyńskich, of. p. Tomczyńska 
8.30 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Janiny i Kazimierza Dropiów, z 

prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Jubilaci 
10.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina  

 2. + Mariannę Rachubik (w 3 miesiąc), of. Córka 
16.30 Msza Św. Szkolna: 

1. + Wiesława (w 18 r.) i Barbarę oraz zm. z Rodziny, of. Córka 
 2.  Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Li-
twiniak) 

18.00 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę św. Józefa  i Matki 
Bożej, of. Żona 

 2. + Bolesława, Mariannę, Helenę i Stefana, zm. z Rodzin 
Czerskich i Jasińskich, of. Rodzina 

Nabożeństwo do  Św. Józefa 
Czwartek – 23 lutego 2012  r. 

Wspomnienie św. Polikarpa Biskupa i Męczennika; 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 

Czyt.: Pwt 30,15-20; Ps 1,1-2.3.4 i 6; Mt 4,17; Łk 9,22-25; 

6.30  1. + James Bogaczyk, of. Anthony Lupkowski z USA 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Li-

twiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Barbarę (w 32 r.), of. Janina Buczyńska 
 3. Dziękczynna w 35 r. urodzin Mariusza, z prośbą o zdrowie 

i potrzebne łaski na całe życie, of. Henryka Majek 
 4. Dziękczynna w 4 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzice 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 24 lutego 2012  r. 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 

Czyt. Iz 58,1-9; Ps 51,3-4.5-6.18-19; Am 5,14; Mt 9,14-15; 

6.30  1. Dziękczynna w 15 r. urodzin Joanny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Mama 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Elizabeth Lupkowski (w 20 r.), of. Anthony Lupkowski z 

Dziećmi i Wnukami 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia 

Człowieka 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Zofię i Romana Marchel oraz Zofię Świętoń, of. Wycho-

wanka 
 3. + Eugenię Wolgiemut (w 18 r.), of. Rodzina 
 4. + Krystynę Gromadzką (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Gromadzki Edward 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Świa-
tło-Życie i Grupy „JPII od Św. Józefa” 

Sobota – 25 lutego 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

Zakończenie Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
Czyt. Iz 58,9b-14; Ps 86,1-2.3-4.5-6; Ez 33,11; Łk 5,27-32; 

6.30 1. + Jadwigę Konopka (w 13 r.) i Franciszka Wysokińskiego (w 
22 r.), of. Rodzina 

 2. +  Jadwigę Konopka (w 17 r.), of Sąsiadka 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 3. + Eugeniusza Świderskiego, of. Rodzina 
 4. + Mariannę Kryńską (w 14 r.), Stanisława i Kazimierza, zm. 

Dziadków z obu stron Rodziny, of. Marianna Kryńska 
 5. + Aleksandrę Kozioł (w 2 r.), oraz Zenona  i Michała, of. Bez-

imienna 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Li-

twiniak) 

18.00 1. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 2. + Zbigniewa Kupińskiego (w 6 r.), of. Rodzina 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
26 lutego 2012  r. 

Czyt.: Rdz 9,8-15; Ps 25,4-5.6-7bc.8-9; 1 P 3,18-22; Mt 4,4b; Mk 1,12-15; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Mariannę Soszyńską (w 9 r.), of. Rodzina 
 3. + Stanisławę, Władysława, Kazimierza i Adama, of. Alina 

Starak 
8.30 1. + Stanisławę Ficek, of. P. Danuta 

 2. + Krystynę Ziarek (w 7 r.), Ryszarda (w 10 r.), Genowefę, 
Czesława i Agnieszkę, zm. z Rodziny Duków, of. Barbara Duk 

10.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Stanisława i Janinę, zm. z Rodzin Kołodziejczyków i Su-

chożebrskich, of. Barbara Kołodziejczyk 
 3. + Stanisława Brochockiego (w 1 r.) 
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11.30 1. + Mariana (w 15 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Rodzina 
 2. Dziękczynna w 6 r. urodzin Julii i Mai, z prośbą o potrzebne 

łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i dla ich Rodzi-
ców, of. Dziadkowie 

 3. Dziękczynna w 6 r. ślubu Anity i Tomasza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Córki Aga-
ty w 5 r. jej urodzin, of. Hanna Kozioł  

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

16.30 + Hannę Soszyńską (w 10 r.) oraz Rodziców Stanisławę i Sta-
nisława Kowalczyk, of. Rodzeństwo i Dzieci 

17.30 Gorzkie Żale 
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (poprzedzająca Chrzest) 

18.00 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Karola i Karoliny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

WARTO PRZYPOMNIEĆ, ŻE 
zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa Sakrament Bierz-
mowania dorosłych (którzy do tej pory zaniedbali jego 
przyjęcie), a więc przygotowanie i udzielanie tego sak-
ramentu, należy połączyć z okresami roku liturgiczne-
go. Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmo-
wania powinno trwać przynajmniej dwa do trzech mie-
sięcy i odbywać się we własnej Parafii.  
     Duszpasterze troszczą się, aby ci, którzy proszą o Sakrament byli do jego 
przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę. W razie 
potrzeby można połączyć przygotowanie do Bierzmowania z bezpośrednim 
przygotowaniem do Małżeństwa. W takich sytuacjach należy zadbać o bardziej 
gruntowną katechezę uzupełniającą braki w zakresie formacji religijnej. 

W związku z powyższym, po przygotowaniu w Parafii, zostają wprowadzo-
ne katechezy bezpośrednio przygotowujące dorosłych do przyjęcia Sakramen-
tu Bierzmowania, które będą w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy 
Kurii Diecezjalnej Siedleckiej w terminach: 2 marca dla kandydatów bierzmo-
wanych 24 marca oraz 23 marca i 27 kwietnia dla kandydatów bierzmowa-
nych 26 maja. Kandydaci zobowiązani są do uczestniczenia w dwóch kate-
chezach wraz ze swoimi duszpasterzami.  

Najbliższe terminy bierzmowania dorosłych w Katedrze siedleckiej: 1. So-
bota przed V niedzielą Wielkiego Postu – 24 marca 2012, 2. Sobota w Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego – 26 maja 2012. Wydział Nauczania Kurii Diecezjal-
nej Siedleckiej informuje, że wskazania ogólne i szczegółowe związane z 
przygotowaniem dorosłych kandydatów do bierzmowania oraz propozycja 
materiałów formacyjnych są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału 
Nauczania: www.katecheza.diecezja.siedlce.pl. Wszelkich informacji udzieli wi-
cedyrektor Wydziału Nauczania Ks. dr Paweł Kindracki – tel. 25-6325143 oraz 
604-510132. 

POMOC UZALEŻNIONYM 

 

     Caritas Diecezji Siedleckiej oferuje wielopłaszczyznową 
pomoc rodzinom, w których występuje problem narkomanii 
oraz uzależnienia od alkoholu. Z tego rodzaju wsparcia 
można korzystać do 31 grudnia 2012 r.  Zadanie może być 
realizowane dzięki wsparciu Urzędu Miasta Siedlce. Z porad 
specjalistów można skorzystać  w Caritas Diecezji Siedleckiej  

przy ul. Bpa Świrskiego 57. Poniżej znajduje się grafik dyżurów specjalistów: 
Psycholog ds. narkomanii Agnieszka Kowalczyk, wtorki 15.00-17.00 
Psycholog ds. narkomanii Edyta Czapska-Komar poniedziałki 12.00-14.00 
Psycholog ds. alkoholizmu Anna Czechowicz soboty 9.00-16.00 
Terapeuta ds. uzależnień Andrzej Ługowski wtorki 12.00-15.00, środy 14.00-
17.00, czwartki 11.00-16.00 i piątki 13.00-16.00. 
Prawnik mec. Stanisław Rogala środy i czwartki 17.00-20.00 oraz piątki 17.00-
18.30.  

WIECZÓR  CHWAŁY (23.02.2012) 

   Po Środzie Popielcowej, rozpoczynającej Wielki Post, spotkamy 
się w czwartek (23 II o godz.19.00 w Sali KLO) na Wieczorze 
Chwały. Pozornie wydawać by się mogło, iż to nie jest odpowiedni 
moment na takie spotkanie, jako że Wielki Post to czas zadumy,   

pokuty i nawrócenia. To prawda, ale dla nas chrześcijan, to także czas ra- 

radosnej nadziei i oczekiwania na najważniejsze wydarzenia w historii zbawie-
nia. My wiemy, że Chrystus Pan wziął na siebie nasze grzechy, dał się ukrzy-
żować, ale przecież trzeciego dnia Zmartwychwstał. My w to wierzymy i może 
właśnie dlatego, modląc się i pokutując przez czterdzieści dni, powinniśmy 
znaleźć czas na uwielbianie i dziękczynienie. Jesteśmy przekonani, iż Wieczór 
Chwały jest najodpowiedniejszym do tego czasem i miejscem. Mamy więc na-
dzieję, iż przekonaliśmy tych, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości, aby przyszli 
uwielbiać Pana razem z nami i oddać Mu chwałę! Serdecznie zapraszamy! 

Akademicka Grupa Ewangelizacyjna 

NA WIELKOPOSTNE SKUPIENIE 
    Siostry Orionistki zapraszają dziewczęta na Wielkopost-
ne Skupienie na temat: KOBIETY SZALONE DLA JE-
ZUSA, które odbędzie się w Zalesiu Górnym k/Warszawy, 
w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia, przy ul. Pięknej 
44/46. Skupienie rozpocznie się w piątek (24 lutego) ok. 
godz. 17.00, a zakończy niedzielnym śniadaniem (26 lu-
tego br.). W skupieniu mogą wziąć udział dziewczęta   
powyżej 15 roku życia (od III kl. gimnazjum). Koszt udziału w spotkaniu to 
koszt dojazdu do Zalesia Górnego. Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego. Nr 
kontaktowy, pod którym można uzyskać więcej informacji oraz zgłosić swój 
udział w spotkaniu to: 507-326-450 
     Z darem modlitwy i siostrzanym pozdrowieniem 

S.M. Amabilis, orionistka 

APOSTOŁ TRZEWOŚCI 
     Referat Duszpasterstwa Trzeźwości Kurii Diecezja-
lnej Siedleckiej informuje, że została wydana pozycja 
„Apostoł Trzeźwości. Vademecum Duszpasterstwa 
Trzeźwości 2012. Rodzina szkołą trzeźwości”, przygo-
towana przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Apostolstwa Trzeźwości. Zawiera ona pomoce litu-
rgiczne i formacyjne związane z problematyką trzeź-
wościową oraz informacje o inicjatywach trzeźwościo-
wych Kościoła w Polsce.  
     Na szczególną uwagę zasługują materiały na 45 Tydzień Modlitw o Trzeź-
wość Narodu, obchodzony od 19 do 25 lutego br. W Polsce rozpoczyna się on 
w niedzielę przed Popielcem, aby w ten sposób włączyć wiernych w nurt prze-
błagania za grzechy pijaństwa i wyprosić łaski nawrócenia dla grzeszników. 
Jest to także czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają 
napojów alkoholowych. Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw 
w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, 
polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw 
karnawałowych. Dlatego tak bardzo ważne jest właściwe przeżycie tych dni 
przez każdą wspólnotę parafialną, tym bardziej, że alkoholizm jest ogromnym 
problemem naszego społeczeństwa, o czym świadczą ostatnie dane: milion 
Polaków jest uzależnionych od alkoholu, 2 mln dzieci żyje w rodzinach z 
problemem alkoholowym, a 70% przypadków przemocy domowej ma tło 
alkoholowe; ok. 14% dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie, a 1/4 
wypadków śmiertelnych na drodze to wypadki „po alkoholu”. 
     Zachęcam zatem wszystkich do zaangażowania się w ten czas modlitwy, 
a poprzez wykorzystanie pomocy liturgicznych i formacyjnych zamieszczonych 
w Vademecum oraz przypomnienie o możliwości złożenia przyrzeczeń absty-
nenckich, szczególnie na okres Wielkiego Postu, do włączenia w dobre prze-
życie tego trzeźwościowego tygodnia jak największego grona wiernych. Pro-
szę także o większe zaangażowanie się we właściwe przygotowanie dzieci 
i młodzieży do podjęcia lub odnowienia przyrzeczeń abstynenckich przed przy-
jęciem Pierwszej Komunii świętej i Sakramentu Bierzmowania. 
     Od bieżącego roku (2012) rozpoczyna się dziewięcioletni cykl pracy dusz-
pasterstwa trzeźwości pod hasłem „Rodzina Szkołą Trzeźwości”, którego ce-
lem jest zdobycie przez polskie rodziny cnoty trzeźwości i praktykowanie jej w 
codziennym życiu. Szczegółowe informacje i zasady działania zostały podane 
w Vademecum na str. 6-7. Zachęcam do zapoznania się z nimi i w miarę moż-
liwości do realizowania w swoich środowiskach. 

Ks. Jan Babik - Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości 

N.C.M. 
     Przygotowywany jest kolejny wyjazd do Kodnia na Nocne Czuwanie Mło-
dych w najbliższy piątek 24 lutego. Wyjazd z parkingu przy naszym kościele 
o godzinie 18.00. Zapisy przyjmowane są do najbliższej środy (22.02) w zakry-
stii, kancelarii parafialnej lub u ks. Piotra.  
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W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź I: 
    # Jakub Pogorzelski z Parafii Św. Anny w Bia-
łymstoku i Joanna Krzywdzińska z naszej Parafii 
(2) 
    # Michał Krupa z Parafii Katedralnej w Siedl-
cach i Katarzyna Monika Krupa zd. Brodowska 
z naszej Parafii (3) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DO I KOMUNII ŚW. Dziś o godzinie 15.00 
Msza Św. i katecheza dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. i ich Rodziców. Dzieci 
przynoszą ze sobą świece chrzcielne. 
IMIENINY PASTERZA DIECEZJI. W ostatni 
piątek (17 lutego) przypadał dzień imienin Ks. 
Biskupa Ordynariusza. Z tej racji dziś (19.02) 
lutego) o godz. 18.00 w Katedrze rozpocznie 
się celebracja Eucharystii, której przewodniczył 
będzie dostojny Solenizant. Po zakończonej 
Mszy Św. organizatorzy biskupich imienin za-
praszają wszystkich uczestników do Centrum 
Charytatywno-Duszpasterskiego na agapę. 
CELEBRACJA SŁOWA. Planowana na jutro 
w Katedrze kolejna celebracja Słowa Bożego 
została odwołana. 
BIERZMOWANI. Spotkanie kandydatów do 
Bierzmowania będzie w Środę Popielcową (22. 
02) po Mszy Św. o godzinie 18.00. 
W WIELKIM POŚCIE. Zapraszamy dzieci na 
Drogę Krzyżową w piątek o 16.30 (prowadzi ks. 
Sławek), a dorosłych o 17.15 (przewodniczą 
Grupy Parafialne pod kierunkiem ks. Piotra i ks. 
Diakona. Dla młodzieży i dla tych, którzy wcze-
śniej być nie mogli będzie także Droga Krzyżo-
wa o godz. 19.00 (przewodniczy ks. Adam). 
Gorzkie Żale są w niedziele Wielkiego Postu 
o godzinie 17.30. 
KATECHEZY. Od I do IV niedzieli miesiąca 
o godz. 17.30 są katechezy dla Rodziców 
i Chrzestnych, planujących chrzest swego 
dziecka w bieżącym roku. Natomiast w ostatnią 
sobotę lutego (25.02) rozpoczniemy w naszym 
kościele kolejny cykl ośmiu katechez dla narze-
czonych. Będą one w soboty, w sali przy zak-
rystii o godzinie 17.00. Drugi cykl katechez dla 
narzeczonych w naszej Parafii rozpocznie się 
w ostatnią niedzielę września br. 
ZESPÓŁ CARITAS informuje, że żywność 
z programu unijnego PAED będzie wydawana 
dla osób uprawnionych w czwartki od godz. 
9.00 do 12.00 
W ŻYCIU I MISJI. W sobotę 25 lutego 
w Gmachu Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Nowym Opolu odbędzie się III katecheza 
z IV zeszytu diecezjalnego programu duszpas-
terskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. 
Rozpoczęcie o godz. 10.00. Na to spotkanie za-
proszeni są wszyscy odpowiedzialni i zaanga-
żowani w realizację programu diecezjalnego 
w poszczególnych rejonach, jak również księża 

proboszczowie i osoby świeckie z rejonu siedle-
ckiego. Natomiast 3 marca o godz. 10.00 odbę-
dzie się katecheza w trzech pozostałych rejo-
nach. 
KONGRES. Także w tym roku zaplanowane 
są terminy Kongresów Eklezjologicznych: 21 
kwietnia - Leśna Podlaska, 28 kwietnia - Gar-
wolin, 12 maja - Parczew, 26 maja - Wola Guło-
wska. Terminy te mogą jeszcze ulec zmianie. 
 

ŚDM 2013 W RIO 
     Do Światowych Dni Młodzieży w Rio de Ja-
neiro, z udziałem Papieża, pozostał jeszcze 
rok. Brazylijscy organizatorzy zabrali się już do 
pracy i ujawnili logo przyszłorocznego spotka-
nia. Spodziewają się, że w święcie młodych ka-
tolików z udziałem Papieża wezmą udział 
przedstawiciele 150 krajów. W tylu też kolorach 
oświetlono posąg Chrystusa Odkupiciela góru-
jący nad tym brazylijskim miastem. 
     Wieczorem 6 lutego posąg został oświetlony 
kolorami 150 flag tych krajów, z których - jak się 
spodziewamy - przybędzie młodzież na spotka-
nie z Ojcem Świętym w 2013 r. Był to prawdzi-
wy show świateł i kolorów. Specjalne oświetle-
nie figura Chrystusa na wzgórzu Corcovado 
w Rio de Janeiro ma na celu rozbudzić zainte-
resowanie młodzieży z całego świata wydarze-
niem, jakim będą Światowe Dni Młodzieży. 
     Kolejnego dnia (7.02) oficjalnie ogłoszono 
wynik konkursu logo Światowych Dni Młodzie-
ży. Abp Orani Tempesta zaanonsował wynik 
w obecności ponad 100 biskupów z kard. Ray-
mundo Damasceno de Assisem, przewodniczą-
cym episkopatu, jak też przedstawicieli władz 
administracyjnych, młodzieży i społeczeństwa. 

 
     Logo wykonał Gustavo Huguenin, 25-letni 
artysta grafik. Podczas prezentacji swojej pracy 
powiedział, że biorąc udział w konkursie wyra-
żał swą wiarę. Wykonał on logo w kształcie ser-
ca, gdzie występują narodowe barwy Brazylii. 
Wzgórze Głowa Cukru (Pão de Açucar), licznie 
odwiedzane przez turystów z całego świata, ma 
kolor zielony. Na jego tle umieszczony został 
biały krzyż, który nawiązuje do pierwszej nazwy 
kraju: Ziemia Krzyża Świętego (Terra da Santa 
Cruz). Brazylia pozostaje nadal wierna Krzyżo-
wi. Pomnik Chrystusa Odkupiciela, znany 
w świecie jako symbol Rio i samej Brazylii, jest 
koloru żółtego. W dolnej części logo umieszczo-
ny został kolor niebieski, nawiązujący do brazy-
lijskiego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Po-
sąg ze wzgórza Corcovado reprezentuje Chrys-
tusa, zaś serce symbolizuje Jego uczniów, po-
nieważ uczeń jest tym, którego Jezus nosi 
w swoim sercu – podkreślił autor logo. Według 
artysty graficznych aluzji do góry, morza i kon-
turów Rio de Janeiro nie powinno ograniczać 
się tylko do samego miasta, lecz wskazywać na 
cały świat. 

     Ponadto została przygotowana specjalna 
aplikacja dla iPhonów, iPodów, iPadów, dzięki 
której można na bieżąco śledzić pielgrzymowa-
nie symboli Światowych Dni Młodzieży. Aplika-
cja dostępna jest darmowo w internecie za po-
średnictwem iTunes. W najbliższym czasie po-
dobna aplikacja zostanie przygotowana dla no-
śników posługujących się innym systemem. 

 
NIE WAŻNE NA ILE LAT WYGLĄDAM, 

JESTEM ZAWSZE MŁODA, 
GDY SIĘ UŚMIECHAM 

  
WERDYKT. 
- Ślicznie wyglądasz w tym nowym kostiumie! 
- Wiem, Kryśka mi to powiedziała! 
- I ty jej wierzysz?! 
RADOŚĆ. 
     Rozmawiają dwie, płonące zazdrością, koleżanki: 
- Ale Kaśka zbrzydła. 
- Aż miło popatrzeć. 
OCENA. - Ale się postarzałaś! - wykrzykuje jedna 
kobieta do drugiej po pięciu latach niewidzenia się. 
- A ja cię poznałam tylko po twojej dawnej sukience! 
- odwzajemnia się komplementem druga. 
WARUNEK 
- Jasiu, powiedz nam - pyta ksiądz na lekcji religii - 
Co musimy zrobić, aby otrzymać rozgrzeszenie ? 
 - Musimy grzeszyć, proszę księdza - pada odpo-
wiedź. 
LAUREAT. - Mamo, dziś na lekcji pan od matematy-
ki pochwalił mnie! 
 - To bardzo ładnie, a co powiedział? 
 - Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym! 
ODMIANA CZASOWNIKA. 
     Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia: 
 - Jaki to czas? Ja się kąpie, ty się kąpiesz, on się 
kąpie... 
 - Sobota wieczór, panie profesorze. 
ODKRYWCA. Kto odkrył pieczeń rzymską? 
- Neron, podpalając Rzym. 

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

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

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

Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 
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ks. Piotr Witkowicz, s.M. Amabilis 
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Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
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w dni powszednie od 16.00 do 17.30 

 




