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MYŚL TYGODNIA 
 

 
     Boimy się samotności, lękamy 
się pobytu na odludziu. Wolimy 
mieć towarzystwo, przyjaciół i sły-
szeć gwar domu rodzinnego, szko-
ły, czy zakładu pracy.  
     „Jezus udając się na pustynię, 
by odbyć czterdziestodniowy post, 
prowadzony był przez Ducha 
Świętego” (por. Mk 1,12-15). Mógł 
się oprzeć każdej pokusie szatańs-
kiej, bo miał poczucie synowskiej 
więzi z Ojcem, której nie zdołał na-
ruszyć zły duch. 
     Nasza wielkopostna pokuta 
swoje motywy znajduje w wierze 
i w miłości do Boga. Nie może być 
pustym gestem ani czynnością 
niewolniczą, wymuszoną zewnę-
trznymi okolicznościami, choćby 
nawet „świętymi”. Przez Chrzest 
Św., który nas wybawił z potopu 
grzechu, staliśmy się przybranymi 
dziećmi Boga, kierowanymi przez 
Ducha Bożego, i dlatego autenty-
czne chrześcijańskie nawrócenie 
dokonuje się w wolności i radości. 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DRUGIEGO 
     Tradycja Kościoła zaliczyła „upominanie grzeszników” 
do dzieł miłosierdzia duchowego. Papież Benedykt XVI 
w orędziu na Wielki Post pisze o wypieranym dziś „upom-
nieniu braterskim z myślą o zbawieniu wiecznym” i podkre-
śla, że nie należy milczeć w obliczu zła. 
     „W naszym świecie, przesyconym indywidualizmem, 
trzeba odkryć na nowo, jak ważne jest upomnienie brater-
skie, aby razem podążać do świętości” - pisze Benedykt 
XVI. Rozważanie wielkopostne Papież snuje wokół troski 
o bliźniego, wzajemności i osobistej świętości, do czego 
zachęca fragment Listu do Hebrajczyków: „Troszczmy się 
o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do do-
brych uczynków (Hbr 10, 24). 
     Benedykt XVI podkreśla w orędziu na Wielki Post, że 
obojętność i brak zainteresowania rodzą się z egoizmu, 
maskowanego przez pozorne poszanowanie „sfery prywa-
tnej”. Wyjaśnia, że troska o bliźniego powinna objąć jego 
wymiar fizyczny, moralny i duchowy. „Dzisiaj na ogół pod-
chodzi się z dużą wrażliwością do kwestii opieki i miłości 
w kontekście dobra fizycznego i materialnego innych, na-
tomiast niemal całkowicie pomija się milczeniem duchową 
odpowiedzialność za braci” – zauważa Papież. Przypomi-
na, że tradycja Kościoła zaliczyła „upominanie grzeszni-
ków” do dzieł miłosierdzia duchowego.  
     „Ważną rzeczą jest ocalenie tego aspektu miłości chrześ-
cijańskiej. Nie należy milczeć w obliczu zła. Mam tu na myśli 
postawę tych chrześcijan, którzy przez szacunek dla człowie-
ka lub po prostu z wygodnictwa dostosowują się do powsze-
chnie panującej mentalności, zamiast przestrzegać swych 
braci przed tymi sposobami myślenia i postępowania, które są 
sprzeczne z prawdą i nie prowadzą do dobra” – pisze Ojciec 
Święty. Upomnienie chrześcijańskie rodzi się z prawdziwej 
troski o dobro brata i nigdy nie powinno być jednak formuło-
wane w duchu potępienia czy oskarżenia. 
     Grzech, tak jak i uczynki miłości, mają wymiar społeczny. 
„To oznacza, że bliźni należy do mnie, jego życie, jego zba-
wienie wiążą się z moim życiem i moim zbawieniem” – wyjaś-
nia Benedykt XVI. Dlatego też „wzajemne upominanie i za-
chęcanie w duchu pokory i miłości winno być częścią życia 
wspólnoty chrześcijańskiej”. 
     Papieskie orędzie akcentuje znaczenie dzieł miłosierdzia. 
„Nigdy nie powinniśmy być niezdolni do «miłosierdzia» nad 
cierpiącym człowiekiem; nigdy nie mogą tak bardzo pochła-
niać nas nasze sprawy i nasze problemy, że nasze serce sta-
nie się głuche na wołanie ubogiego” – pisze Benedykt XVI. 
Dodaje też, że „w świecie, który wymaga od chrześcijan od-
nowionego świadectwa miłości Pana i wierności Mu, wszyscy 
winni czuć potrzebę prześcigania się w miłości, w usługiwaniu 
i w dobrych uczynkach”. Każdemu z nas zagraża pokusa, by 
się nie angażować. Papież przypomina więc za mistrzami du-
chowości, że w życiu wiary ten, kto nie czyni postępów, cofa 
się. 
     „Wszyscy otrzymaliśmy bogactwa duchowe czy mater-
ialne przydatne do tego, by wypełniać Boży plan, dla dob-
ra Kościoła i dla naszego zbawienia” – podkreśla Bene-
dykt XVI w orędziu wielkopostnym. 
     Wielki Post, czyli 40-dniowy okres przygotowania do 
Triduum Paschalnego - męki, śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa - rozpoczyna się Środą Popielcową. W tym roku 
był to 22 lutego. Typowe praktyki wielkopostne to modlit-
wa, post i jałmużna. 
 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
nie przez to, kim jest, lecz przez to,  
czym dzieli się z innymi.” Bł. Jan Paweł II 

NA POMOC 

 

     Zwracamy się z 
apelem o pomoc dla 
14 letniej Weroniki 
chorej na nowotwór 
węzłów chłonnych i 12 
-letniego Piotrka cho-
rego na białaczkę. 

     Początek roku okazał się dla tych nastolatków bar-
dzo trudny,  jednak oni i ich rodziny  przyjęli  chorobę 
z wielką pokorą i wiarą, że ten plan Boga ma głęboki 
sens… Proces leczenia będzie w obu przypadkach bar-
dzo kosztowny i długotrwały, więc pełni nadziei i wiary 
w ludzką dobroć, prosimy o pomoc! 
     Zbiórka  dla Weroniki i Piotrka - uczniów Zespołu  
Oświatowo-Wychowawczego w Strzale odbędzie się 
w naszej parafii w niedzielę 4 marca br. (po zakończe-
niu każdej Mszy Świętej będzie można złożyć ofiarę do 
puszek). Za okazane wsparcie serdecznie dziękują: 

Dyrekcja, Nauczyciele  i Uczniowie ZO-W 
w Strzale oraz Rodzice 

 

SZKOŁA KAPŁANÓW 

 
     W oparciu o uchwałę Rady Ekonomicznej Diecezji 
Siedleckiej zatwierdzoną przez Ks. Biskupa Ordynariu-
sza, a także licząc na życzliwość zarówno Księży jak 
i Diecezjan, zwracam się z uprzejmą prośbą, by w nie-
dzielę 4 marca br. mógł przybyć do Waszej Parafii de-
legat naszego Seminarium. Dzień ten będzie dniem 
wdzięczności za życzliwość wobec naszej Alma Mater 
oraz czasem modlitwy o nowe powołania do służby 
w Kościele. Ofiary złożone w tym dniu przez wiernych 
na tacę niech będą wyrazem troski o naszą kościelną 
Uczelnię. 
     Za okazaną dotychczas życzliwość naszej Alma Ma-
ter składam serdeczne Bóg zapłać. Pragnę przypom-
nieć, że każdego miesiąca jest sprawowana w kaplicy 
seminaryjnej Msza Św. za zmarłych oraz żyjących Dob-
rodziejów naszego Siedleckiego Seminarium. Z pozdro-
wieniem w Chrystusie. 

Ks. dr Andrzej Oworuszko 
Rektor WSD Diecezji Siedleckiej 
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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 – 27 lutego 2012  r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Sławek; 

Czyt.: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46; 

6.30 1. + Genowefę Budek (w 7 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. + Stanisława Marciszewskiego (w 3 r.) oraz jego zmarłą Cór-
kę Bożenę, of. Waldemar Marciszewski  

 3. + Bronisława Skuzińskiego, of. Jadwiga Piekut 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 

 2. + Józefę i Lucjana Terlikowskich, of. Sabina Terlikowska 
 3. + Marię Zofię Michalak (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Wtorek – 28 lutego 2012  r. 
Wspomnienie Św. Romana, Opata. Parafialne wspomnienie Św. Joanny 

Beretty Molla. Czyt.: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15; 

6.30 1. + Stanisława (w 27r.) i Juliannę, of. Córki 
 2. + Ewę Dziendzikowską (w 12 r.), of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Hannę-Marię (w 6 miesiąc) i Tadeusza (w 11 r.) Łęczyc-

kich, of. Córka Alina Zalewska 
 3. Dziękczynna z racji dnia imienin Romana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego 
i dla całej Rodziny, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. O wysłuchanie próśb za wstawiennictwem św. Joanny 

Beretty Molla, of. Uczestnicy modlitw ku czci Św. Joanny 
 3. Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej w całym życiu, of. Mama 
Nabożeństwo do Św. Joanny Molla i ucałowanie relikwii. 

Środa – 29 lutego 2012  r. 
Czyt.: Jon 3,1-10; Łk 11,29-32; 

6.30  1. + Pawła Maliszewskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-
bu 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Danutę Staręga, 
of. Rodzina 

 2. + Juliana (w 13 r.) i Edwarda (w 16 r.), of. Rodzina 
 3. + Halinę Sosna (w 30 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. 
Rodzina 

 2. + Janinę Sikorską (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla niego i dla jego Rodziny, of. Mama 

 4. O łaskę zdrowia dla Piotra Jareckiego, of. Rodzina 
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 
1 marca 2012  r. 

Czyt.: Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12 

6.30  1.+ Cecylię Piętek, of. Marta Borkowska 
 2. + Andrzeja Świątkowskiego (w 68 r.), of. Danuta Doroszenko 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę Pyziołek, of. 
Rodzina 

 2. + Rodziców: Marię i Lucjana, Brata Lucjana, Czesława 
Strzalińskiego, Mirosława Biernackiego, Marcina Zubka i Marię 
Niedziółko, of. Michalina Strzalińska 

 3. + Wacława Nieścioruka (w 7 r.) oraz zm. z obu stron Rodzi-
ny, of. Żona 

 4. + Czesławę (w 1 r.) i Michała Pogorzelskich, of. Zdzisława 
Bartczuk 

15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Hieronima Marciniuka, 

of. Brat  
 2. + Irenę Wakuła (w 12 r.) oraz Józefa, Annę i Ryszarda Ło-

zów, zm. z Rodziny Ługowskich, of. Teresa Sawicka 
 3. + Romana Jastrzębskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośba o 

dar gorliwej modlitwy i postu w intencji kapłanów, of. Apostolat 
Złotej Róży (zel. Wanda Matwiejczuk) 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Pierwszy Piątek Miesiąca 
2 marca 2012  r. 

Wspomnienie Św. Heleny Szwedzkiej; Czyt. Ez 18,21-28; Mt 5,20-26 

6.30  1. + Cecylię, Antoniego, Tadeusza, Marka, Krzysztofa, Józefa 
zm. z Rodziny Szczepaników, of. Zdzisława Szczepanik 

 2. + Helenę (z racji imienin) i Jana, of. Ewa Kowalina 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 

 2. + Helenę i Walentego Świątek, of. Córka 
 3. Dziękczynna w dniu imienin Heleny, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski, of. Helena Świniarska 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. + Helenę Artych (w 44 r.), of. Syn 
 3. + Józefa (w 4 r.) i Arkadiusza (w 19 r.), of. Mariola Borkow-

ska 
 4. + Józefa, Helenę i Józefa, zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, 

of. Krystyna Ciozda 
 5. W intencjach czcicieli Serca Jezusowego 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży 

Pierwsza Sobota Miesiąca 
3 marca 2012  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, 
Czyt. Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48 

6.30 1. + Rodziców: Janinę i Czesława, oraz ich Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Sabina Wołosz 

 2. Dziękczynna z racji imienin Heleny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 3. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, 

z prośbą o dar wolności od nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka 

 4. Dziękczynna w 21 r. urodzin Marty, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i dary Ducha św. na dalsze lata życia, of. Rodzina 

 5. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się 
woli Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, of. Mama 

 6. Dziękczynna w 22 r. urodzin Marka, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Rodzice 

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. + Kazimierza Skomorucha, of. Córka 
 2. + Kazimierza Kryńskiego, of. Żona i Dzieci 
 3. Dziękczynna w 1 r. ślubu Joanny i Szymona, z prośbą  o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dal-
sze lata wspólnego życia, of. Dziadkowie 

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
4 marca 2012  r. Niedziela „Ad Gentes” 

Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona Polski i Litwy; 
I Niedziela Miesiąca. 

Czyt.: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10 
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. + Stanisława Kostyrę (w 6 r.), of. Helena Kostyra 

8.30 1. + Kazimierza (w dniu imienin), of. Żona 
 2. + Marię (w 7 r.), zm. z Rodzin Wilczków, Lipowskich, Celińs-

kich i Popielarskich, of. Córka 
 3. + Kazimierza Skolimowskiego (w 9 miesiąc) i zm. Rodziców, 

of. Żona  i Córka 
10.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 

 2. + Kazimierza (w 15 r.), Piotra, Ryszarda, Bogusława i zm. 
z Rodziny, of. Barbara Araźna 

 3. + Mariannę Frankowską (w 27 r.), Stanisława, Eugeniusza, 
Tadeusza, of. Justyna Łukaszuk 

11.30 1. + Juliusza Maliszewskiego (w 8 r.) i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny oraz Artura  i Pawła, of. Żona i Dzieci 

 2. + Kazimierza, Konstantego, Zofię, Mikołaja i Mariannę Orze-
powskich, of. p. Malinowscy 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana tajemnic 

 i katecheza dla Kół Żywego Różańca 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Sławek,  z-ca ks. Piotr 

16.30 1. + Franciszka Wierczuka (w r.), of. Halina Trochimiuk  
 2. + Kazimierza Kamińskiego (z racji dnia imienin), of. Żona 

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

18.00 1. + Bogusława Malinowskiego (w 13 r.), Kazimierza Niedziółkę 
(w 5 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Danuta Malinowska 

 2. + Kazimierę Drozd (z racji dnia imienin), of. Dzieci 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

POMAGAM STARSZYM! Jałmużna Wielkopostna 2012 

    Szacuje się, że wkrótce co czwarty Polak bę-
dzie miał 60 lat. Caritas Polska, zaproponowa-
ła, aby tegorocznej Jałmużnie towarzyszyło za-
troskanie o ludzi starszych. Hasło kampanii 
„Pomagam starszym” stanowi zachętę do dos-
trzeżenia w życiu społecznym stale rosnącej 
grupy seniorów oraz ich potrzeb. W mediach 
mówi się o problemie starzenia się naszego 
społeczeństwa. Prawdopodobnie ta tendencja 

nie zostanie zahamowana w najbliższych latach. Ma to poważne konsekwencje 
nie tylko gospodarcze, ale i społeczno-kulturowe. Sytuację utrudnia pogłębiający 
się kryzys ekonomiczny. Osobom starszym, zwłaszcza posiadającym niskie do-
chody, trudno jest sprostać wyzwaniom codzienności. Odczuwają boleśnie ogra-
niczenia fizyczne (zdrowotne) powodujące zanik aktywności i więzi towarzyskich. 
Źródłem cierpienia jest poczucie osamotnienia, niezrozumienia bądź nieprzydatności. 
     Caritas w Polsce od kilku lat zwraca uwagę na konieczność zacieśnienia Soli-
darności międzypokoleniowej. W nurt troski o ludzi starszych, chorych i niepełno-
sprawnych wpisuje się tegoroczna ekumeniczna akcja Jałmużny Wielkopostnej. 
Jej hasło „Pomagam starszym” stanowi zachętę skierowaną do dzieci i młodzie-
ży, aby okazywali troskę o seniorów w rodzinie i najbliższym środowisku. Dzieci 
umieją wyartykułować swoje potrzeby i oczekiwania wobec świata dorosłych. 
Wiedzą, czego mają prawo oczekiwać od swych najbliższych. Niestety, nie zawsze 
pamiętają o tym, że rodzice i dziadkowie potrzebują ich obecności i nierzadko opieki. 
     Od 2005 roku, podczas Wielkiego Postu, największe organizacje kościelne w 
Polsce zachęcają dzieci i młodzież do ofiary i wyrzeczenia. Akcja ma charakter 
wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje. Rezygnując z drobnych ale 
konkretnych przyjemności (słodycze, różne formy rozrywki) można zaoszczędzić 
pieniądze i przeznaczyć je na dobry cel. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc 
tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Zebrane fundusze wspierają 
charytatywne projekty realizowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej takie jak: le-
czenie i rehabilitacja dzieci i dorosłych, wsparcie wykupu recept i sprzętu medy-
cznego, wykupu opału, opłat za energię i czynsz, a także realizowanie indywidu-
alnych próśb jakie wpływają do naszej Caritas z terenu Diecezji. W roku 2011 na 
te projekty przekazaliśmy ponad 105.700zł. 
     Akcja trwa przez cały Wielki Post. W niektórych diecezjach jej finał ma bardzo 
uroczysty charakter. Dzieci i młodzież przynoszą skarbonki jako dar ołtarza pod-
czas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W innych wierni zosta-
wiają skarbonki w kościele przy okazji święcenia pokarmów wielkanocnych. W 
jeszcze innych, skarbonki są przekazywane podczas uroczystej liturgii Mszy Św. 
w Święto Miłosierdzia Bożego.  

     W Diecezji Siedleckiej dzień i sposób składania skarbonek ustalają duszpas-
terze. Może to być Wielka Sobota podczas święcenia pokarmów lub inny dzień 
uznany za słuszny. „Jałmużna Wielkopostna” jest odpowiedzią Caritas w Polsce 
m.in. na papieskie Orędzie Wielkopostne w którym Papież Benedykt XVI poucza, 
że Chrześcijanin musi troszczyć się nie tylko o siebie, lecz również o bliźnich, 
wiedząc, że nasze losy są od siebie współzależne, tak w dobru, jak i w złu. Wy-
rażamy ogromną wdzięczność wszystkim włączającym się w Jałmużnę Wielko-
postną prowadzoną przez Caritas. 
     Owoce akcji Jałmużna Wielkopostna: 
Skarbonki wzięte do domów przypominają o potrzebie praktykowania jał-
mużny, jako elementu życia chrześcijańskiego. Ma to duże znaczenie dla roz-
woju duchowego we współczesnym, bardzo komercyjnym społeczeństwie. Lu-
dzie, w tym katolicy, często zapominają o znaczeniu jałmużny. Skarbonki i cała 
nasza akcja o nim przypominają. 
Wielkopostna akcja Caritas daje skuteczne narzędzie do praktycznej nauki 
dawania jałmużny. Ludzie często czują, że powinni pomagać innym, ale nie wie-
dzą jak to robić. W konsekwencji albo rezygnują z praktykowania jałmużny, albo 
popełniają błędy, choćby ulegając manipulacji nieuczciwych ludzi. 
Akcja Jałmużna Wielkopostna przyczynia się do rozwoju życia religijnego, bu-
duje więź chrześcijańskiej miłości we wspólnocie wiary. Sprawia, że katolik staje 
się bardziej autentycznym znakiem obecności Chrystusa. 
 

„KAPŁANI PROSZĄ O MODLITWĘ" 

 
     Środowisko skupione wokół strony www.kaplani.com.pl przesłało informację o 
inicjatywie, jaką zamierza zrealizować w tegoroczny Wielki Czwartek. Chodzi o 
zaangażowanie wiernych poszczególnych parafii w modlitwę za swoich kapła-
nów. Więcej o akcji „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę” w poniższym 
fragmencie, który pochodzi od jej inicjatorów. 
     Przed trzema laty, w Wielki Czwartek 2009 roku, środowisko młodych katoli-
ków Archidiecezji Gdańskiej wraz ze swoimi duszpasterzami zainicjowało po-
wstanie strony www.kapłani.com.pl. W zamierzeniu pomysłodawców strona 
miała stać się przestrzenią wymiany myśli oraz modlitwy w intencji kapłanów. W 
pewnej mierze też odpowiedzią na uproszczony obraz posługi kapłańskiej, jaki 
nierzadko obecny jest w przekazie medialnym. Powstanie strony o kapłanach 
zbiegło się z ogłoszonym przez Ojca Św. Benedykta XVI Rokiem Kapłańskim. W 
ten sposób dzieło to wpisało się w myśl Kościoła Powszechnego. Do dzisiaj za 
pośrednictwem strony objęto modlitwą ponad 6000 księży.  
     W tym roku akcja będzie miała miejsce w Wielki Czwartek (5 kwietnia 2012), 
a udział w niej będzie zaproszeniem do podjęcia modlitwy za tych, których Chry-
stus wybrał i nazwał swoimi przyjaciółmi. Akcja polega na umożliwieniu wiernym 
w poszczególnych parafiach podjęcia modlitwy w intencji konkretnego księdza. 
Po Liturgii Wielkiego Czwartku będzie można wziąć specjalnie przygotowane 
„wizytówki”, na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja (ta 
sama dla wszystkich księży). Osoba, która wzięła intencję tym samym zobowią-
zuje się do modlitwy za danego księdza przez kolejne 30 dni. Na wizytówce jest 
też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolej-
nej osobie, aby modlitwa trwała. W tym roku modlimy się o miłość do Kościoła i 
zapał w dziele Nowej Ewangelizacji. 
     Propozycja owego przedsięwzięcia dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich 
parafii z innych krajów. Ufamy, że dzieło to będzie się rozwijać, aby poczucie od-
powiedzialności za Kościół i jego kapłanów mogło wzrastać i szerzyć się pośród 
wiernych. A za każdą modlitwę podjętą w naszej intencji DZIĘKUJEMY! Zgło-
szenia parafii przyjmujemy do 23 marca 2012. Zapraszamy do udziału w akcji! W 
zeszłym roku, akcja została przeprowadzona w niemal 190 parafiach Archidiece-
zji Gdańskiej, a modlitwą zostało objętych blisko 10.000 księży! Jak wielka bę-
dzie moc modlitwy, kiedy włączą się w nią parafie z całej Polski! 
     Opiekunowie akcji: 

ks. Andrzej Leszczyński, ks. Jacek Socha i ks. Jan Uchwat 
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W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # 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 
DWA ZAPROSZENIA. 
 Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia 
zaprasza dziś (26.02) do udziału w Wielkopost-
nym Dniu Skupienia (od 9.00 do 17.00) w budyn-
ku Bursy Św. Stanisława Kostki w Siedlcach (ul. 
Bpa Świrskiego 56). Rozważaniom przewodniczy 
wieloletni Diecezjalny Duszpasterz Sł. Zdrowia - 
ks. prof. Stefan Kornas. Więcej szczegółów pod 
numerem telefonu: 513-170200. 
 Ks. dr Tomasz Czarnocki zaprosza dziś na kole-
jne spotkanie Duszpasterstwa Prawników. Trady-
cyjnie odbędzie się ono przy ul. Kościuszki 10 
w Siedlcach. Eucharystia będzie o godz. 16.00, 
później uczestnicy pochylą się nad tematem po-
wołania proroka, co to dziś oznacza i jak nim być 
w dzisiejszym świecie. 
KATECHEZY. Od I do IV niedzieli miesiąca o go-
dz. 17.30 są katechezy dla Rodziców i Chrzest-
nych, planujących chrzest swego dziecka w bie-
żącym roku. Natomiast w ostatnią sobotę lutego 
(25.02) rozpoczniemy w naszym kościele kolejny 
cykl ośmiu katechez dla narzeczonych. Będą 
one w soboty, w sali przy zakrystii 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 pro-
gramu unijnego PAED będzie wydawana dla osób 
uprawnionych w czwartki od godz. 9.00 do 12.00 
BEZ ZNIEWOLENIA. 
    W pierwszą sobotę miesiąca 
po Mszy Św. o godz. 7.00 i Na-
bożeństwie Pierwszosobotnim 
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka zaprasza do wspól-
nej  modlitwy  różańcowej  w  in-  
tencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, 
alkoholizmu, hazardu, Internetu i innych  Będzie-
my też modlić się za tych, którzy podjęli zobowią-
zania abstynenckie i trwają w trzeźwości. Swój dar 
podjęty z miłością ofiarowują za najbliższych po-
magając im w ten sposób uwolnić się od uzależ-
nienia. Wszystkich, którym leży na sercu trzeź-
wość, dobro naszego narodu i naszych rodzin za-
praszamy na tę modlitwę. Czas Wielkiego postu 
niech będzie dla nas czasem gorliwszej modlitwy, 
postanowień wielkopostnych, abstynencji, cza-
sem, który przybliży nas do Chrystusa. 
WARSZTATY. Wczoraj (w sobotę 25.02) odbyły 
się Warsztaty Muzyczne, prowadzone przez mu-
zyków z Garwolina. Uczestniczyli w nich dzieci i 
młodzież z naszego „Światełka” oraz inny chętni. 
Planujemy także w najbliższym czasie następne 
spotkania warsztatowe. Już dziś zapraszam chęt-
nych, szczególnie tych, którzy nie mogli być wczo-

raj. O terminie następnego spotkania wkrótce po-
wiadomimy. Próba światełka w sobotę o 10.00. 
AKADEMICY. Duszpasterze Akademiccy infor-
mują, że w kaplicy Ducha Św., która jest ośrod-
kiem Duszpasterstwa Akademickiego sprawo-
wane są Msze Św. w każdą niedzielę o godzinie 
20.00 
UNIA KAPŁANÓW. 23 lutego br. w Parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Kożuszkach, w dekanacie międzyrzeckim 
o godzinie 10.30. odbędzie się spotkanie księży 
należących do Unii Apostolskiej Kleru. Organiza-
torami spotkania są: Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, Dy-
rektor UAK Diecezji Siedleckiej oraz nowomiano-
wany proboszcz tej Parafii, ks. Sławomir Matejek. 
 

ŚW. JOANNA 

 
     We wtorek (28.02) kolejne parafialne wspom-
nienie Św. Joanny Beretty Mola. O godz. 17.30 
Czciciele Św. Joanny zapraszają na różaniec. 
O 18.00 będzie Msza Św. (z intencjami zapisa-
nymi na kartkach i złożonymi w zakrystii lub do 
skarbonki). Po Mszy Św. modlitwy i ucałowanie 
relikwii. 
 

W WIELKIM POŚCIE. 

 
     Zapraszamy dzieci na Drogę Krzyżową w pią-
tek o 16.30 (prowadzi ks. Sławek), a dorosłych o 
17.15 (przewodniczą Grupy Parafialne pod kie-
runkiem ks. Piotra i ks. Diakona. Dla młodzieży i 
dla tych, którzy wcześniej być nie mogli będzie 
także Droga Krzyżowa o godz. 19.00 (przewodni-
czy ks. Adam). Rozważanie Drogi Krzyżowej dla 
dzieci przygotują nasi Katecheci: p. Leszek Popek 
(24.02), s. Anuncjata Kempczyńska (2.03 i  30. 
03), p. Ewa Sadowa (9.03) i p. Dorota Obrempal-
ska (16.03) i s. Amabilis (23.03). Gorzkie Żale są 
w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 17.30. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 8 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czy-
tamy: 
 O Wielkim Poście inaczej – w raporcie „Echa”; 
 Jak ma odnaleźć się kobieta w sytuacji, gdy 
mąż pije? Czy jest skazana na rolę bezradnej 
ofiary? O Grupach wsparcia dla małżonków 
i dzieci alkoholików opowiada ks. Andrzej Kieli-
szek – duszpasterz i terapeuta w rozmowie 
„Echa”. Naprawdę warto przeczytać! 

 Jego przykład pokazuje, że można zostać 
świętym mając porywczy charakter. O świętym 
Piotrze – bliskim nam przez swe ludzkie cechy 
i słabości w dziale „Publicystyka”; 
 Comiesięczna konferencja formacyjna dla kó-
łek różańcowych i wszystkich, którzy chcą głębiej 
i owocniej modlić się różańcem; 
 Wszystko o planowanej przez rząd i budzącej 
wiele sprzeciwów reformie emerytur i podniesienia 
wieku emerytalnego w dziale „Temat tygodnia”. 

Zapraszamy do lektury! 
 

 
ZOSTAW TO W WIELKIM POŚCIE. MOŻE 

CAŁKIEM PRZESTANIESZ „JARAĆ”! 

 
ZŁOŚĆ. Wspomina watykański korespondent 
TVP, Jacek Moskwa: - Po modlitwie „Anioł Pański” 
Jan Paweł II przemawiał, niemal krzycząc. Zaraz 
potem, podczas audiencji w Pałacu Apostolskim, 
Moskwa prosił Papieża, aby na siebie uważał, bo 
jego chrypka zaniepokoiła dziennikarzy. 
 - To ze złości - usprawiedliwiał się papież. A od-
chodząc, dodał: 
 - A złość piękności szkodzi. 
DOBRA MODLITWA. 
     Mała Ela dostała w prezencie los toto-lotka. 
 - Musisz teraz Pana Boga bardzo poprosić, żeby 
twój los wygrał - powiedziała mama. Wieczorem 
zastaje dziewczynkę nad modlitewnikiem. 
 - Znalazłam już coś odpowiedniego dla mnie -  
chwali się mała. 
 - Co takiego? 
 - Mam tutaj modlitwę dla bezdzietnych. 
SPECYFIK JĘZYKA. W języku rosyjskim można 
spotkać sensowne zdanie złożone z pięciu cza-
sowników w formie bezokolicznikowej. W wolnym 
tłumaczeniu: „zmusić się wstać, pójść, kupić, wy-
pić”. 
GRYPA. Z czasów epidemii grypy: 
 - Mamo, a co teraz w telewizji pokazują? 
 - Jak się ptaszki zabija. 
 - A po co? 
 - Żeby nie chorowały. 

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 

Materiały przygotowali: ks. Henryk Drozd, 
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 

ks. Piotr Witkowicz, s.M. Amabilis 
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 

 




