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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     Jezus uniósł się gniewem, gdy 
zobaczył swoich Rodaków w świą-
tyni: „z domu mego Ojca nie rób-
cie targowiska! (J 2,13-25). Jezus 
w świątyni jerozolimskiej chce 
przebywać „w tym, co należy do 
Ojca”. Ale to święte miejsce stało 
się placem targowym, pełnym ma-
łych, gorączkowo prowadzonych 
interesów. Bóg dla wielu stał się 
dodatkiem do życia, czasem bar-
dzo wygodnym dla pomnażania 
doraźnych zysków. Jeśli świętość 
przestanie być święta, jeśli Deka-
log straci znaczenie – człowiek za-
gubi poczucie nadprzyrodzonego 
celu swego życia, przylgnie do zie-
mi i utraci swoją godność. Potrze-
bujemy oczyszczenia świątyni na-
szego serca; potrzebujemy Chrys-
tusa, który jest mocą i mądrością 
Bożą. 
 

 

 

ROK WIARY  

Rekolekcje Wielkopost-
ne w dniach 18-21 marca 
br., którym przewodni-   
czą: Ks. Tomasz Grzyb z organizacji „Kościół w Potrze-
bie” (Kirche in Not), odpowiedzialny za promocję i kontakt 
z mediami oraz Ks. Andrzej Karwowski – student Wy-
działu Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.   

PROGRAM: 
I DZIEŃ REKOLEKCJI: IV Niedziela Wielkiego 
Postu, 18 marca br. (Dominica Laetare). Wspomnienie 
św. Cyryla Jerozolimskiego i św. Edwarda, Męczennika 
6.40 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 - Hymn do Ducha św., powitanie Misjonarzy, uroczys-

te rozp. Rekolekcji. Eucharystia z nauką Rekolekcyjną. 
8.30 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną 
10.00 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną 
11.30 - Niedzielna Eucharystia „Rodzinna” z nauką Re-
kolekcyjną dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i ich 
rodziców. 
12.45 - Niedzielna Suma z nauką rekolekcyjną. 
16.30 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
18.00 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
19.00 - Wielkopostny Koncert Zespołu „El Camino” 
i „Światełka” w Sali Wielofunkcyjnej. 

II DZIEŃ REKOLEKCJI, Poniedziałek 19 marca 
br.,  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP  
Dzień Odpustu Parafialnego. Dziś uczestnicząc we Mszy 
św. w naszym Sanktuarium możemy uzyskać odpust zupeł-
ny. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie Ko-
munii św. i modlitwa w intencjach Ojca św.  

6.20 - Spowiedź rekolekcyjna. 
6.30 - Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
8.00 - Katecheza dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 9 
9.00 - Eucharystia z nauką rekolekcyjną dla dzieci. 
10.30 - Spowiedź rekolekcyjna w kościele. 
10.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
11.00 – SUMA ODPUSTOWA z nauką rekolekcyjną 
13.00 - Katecheza dla młodzieży w Gimnazjum nr 5. 
16.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
16.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
17.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną i udziałem Modli-
tewnych grup parafialnych: Domowego Kościoła, Wspólnoty 
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Różańca 
Nieustającego, „Róż modlitewnych Rodzice-Dzieci” i wszy-
stkich innych Wspólnot Modlitewno-Charyzmatycznych. 
18.00 - Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. 
18.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
18.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
19.00 - Rekolekcyjna Msza św. z nauką dla młodzieży, 
Liturgię przygotowuje Służba Liturgiczna. 

III DZIEŃ REKOLEKCJI, Wtorek 20 marca br. 
Wspomnienie św. Klaudii Męczennicy z Ankary. Dzień wdzię-
czności Rekolekcjonistom i Spowiednikom za Rekolekcje. 
6.20 - Spowiedź rekolekcyjna. 
6.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
8.00 - Katecheza dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 9. 

9.00 - Eucharystia z nauką rekolekcyjną dla dzieci. 
10.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
10.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
11.00 - Rekolekcyjna Msza św. z nauką. 
13.00 - Katecheza dla młodzieży w Gimnazjum nr 5. 
16.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
16.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
17.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną, z udziałem grup 
parafialnych: Zespołu Caritas, Rady Duszpasterskiej, 
Świeckich Pracowników Parafii, Świetlicy, AA, Wolontar-
iuszy i pozostałych Grup Wzajemnej Pomocy. 
18.00 - Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. 
18.30 - Spowiedź młodzieży. 
18.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
19.00 - Rekolekcyjna Msza św. z nauką dla młodzieży, 
Liturgię przygotuje Ruch Światło-Życie. 

DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REKOLEKCJI, Środa 
21 marca br. Dzień wdzięczności Rekolekcjonistom i Spo-
wiednikom za Rekolekcje. Parafialny Dzień Chorego. Pier-
wszy dzień wiosny. 
6.20 - Spowiedź rekolekcyjna. 
6.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną. 
8.00 - Rozesłanie Kapłanów do Chorych. 
10.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
10.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
11.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Chorych, 
którzy mogą być w kościele. Błogosławieństwo chorych. 
Liturgię przygotowują Koła Żywego Różańca. 
15.00 - Spowiedź dzieci. 
15.15 - Przygotowanie do Eucharystii. 
15.30 - Rekolekcyjna Msza św. szkolna. 
16.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
16.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
17.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną. 
18.00 - Nabożeństwo do św. Józefa. Różaniec pod prze-
wodnictwem K.Ż.R. 
18.30 - Spowiedź młodzieży. 
18.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 
19.00 – Rekolek-
cyjna Msza św. z 
nauką dla mło-
dzieży,   Liturgię   
przygotowuje Służba Liturgiczna. Zakończenie Rekolekcji, 
błogosławieństwo Misjonarzy połączone z odpustem 
zupełnym. Dziękczynny hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. 
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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 – 12 marca 2012  r. Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: 
ks. Piotr, z-ca ks. Adam; Czyt.: 2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30 

6.30 1. + Tadeusza Zyberta (w 5 r.), of. Żona 
 2. + Floriana (w 30 dzień), of Córka Kinga 

7.00 1. + Czesława Strzalińskiego (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Helenę Budek, of. Sióstr K.Ż.R. z Purzeca 
 3. O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Żony, of. Mąż z 

Dziećmi 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (w zel. Jadwiga 

Burdalska) 
18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 

 2. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 3. + Jana (w 9 r.), Henryka (w 4 r.), Wacława, Sewerynę, Filo-

menę i Zofię, of. Tadeusz Sroka 
 4. + Zofię i Stanisława Ciok, Barbarę Kruk oraz dusze w czyść-

cu cierpiące, of. Marianna Wrona 
Nowenna do Św. Józefa 

Wtorek – 13 marca 2012  r. 
Wspomnienie Św. Krystyny z Persji, Męczennicy, która zginęła za wiarę 

13 marca 559 roku. Czyt.: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35 

6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Krystyny, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i wstawiennictwo Patronów Św. Krystyny, Św. 
Józefa i Św. Joanny, of. Mąż 

 2. + Krystynę (w 16 r.), Józefa, zm. z Rodzin Wojtaszewskich 
i Izdebskich, of. Tomasz Izdebski 

7.00 1. + Adama Wakułę (w 8 r.), of Żona z Dziećmi 
 2. + Henryka Kojtycha (w 13 r.), of. Mama 
 3. + Mariannę Harasim, of. K.Ż.R. w Purzecu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (w zel. Jadwiga 
Burdalska) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat  
 2. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina  
 3. + Andrzeja (w 32 r.) i Jana, of. Monika Gmitrzak 
 4. + Stanisławę i Stanisława Osłowskich, of. Syn Jerzy 
 5. + Jacka Krzymowskiego (w 30 dzień), of. Matka 

Nowenna do Św. Józefa 

Środa – 14 marca 2012  r. Wspomnienie Św. Klemensa Marii 
Hofbauera (Dworzaka); Czyt.: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19 

6.30  1.  + Albinę, Marcina, zm. z rodziny Solniców, of. Jadwiga Pie-
kut 

 2. + Krystynę Lipińską (z racji imienin), of. Rodzina Jastrzęb-
skich 

7.00 1. + Czesława, Barbarę i Macieja oraz zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Rodzina  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (w zel. Jadwiga 
Burdalska) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat  
 2. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 3. + Lucjana Flisa (w 30 dzień), of. III Zakon Świeckich Domi-

nikanów z Siedlec 
 4. + Zbigniewa Patoletę (z racji imienin), of. Rodzina 
 5. + Emilię (w 2 r.) i Józefa (w 98 r. urodzin) Kaślikowskich i ich 

zm. Rodziców, of. Syn 
 6. + Zm. polecanych w Wypominkach 2011/12   

Nowenna do Św. Józefa 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Czwartek – 15 marca 2012  r.; Czyt.: Jr 7,23-28; Łk 11,14-23 

6.30  1. + Jerzego Sadokierskiego, of. Sąsiedzi 
 2. + Krystynę i Henryka Wrona oraz Czesława Stefaniuka, of. 

Dzieci 
7.00 1. + Annę Skup (w 30 dzień), of. Rodzina 

 2. + Stanisława (w 13 r.), Aleksandrę, Hipolita, Teresę i Leszka, 
of. Zenon Trębicki 

15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (w zel. Jadwiga 

Burdalska) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat  
 2. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 3. + Janinę Sikorską, of. Domowy Kościół 
 4. + Lucjana Flisa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. + Wiesława oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Ro-

dzina 
Nowenna do Św. Józefa 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 16 marca 2012  r. Czyt. Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34 

6.30  1. + Józefa Wysockiego (w 7 r.), of. Córka z Rodziną 
 2. Dziękczynna w 19 r. urodzin Klaudii, z prośbą o Boże Błogo-

sławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Mama 
7.00 1. + Tadeusza Piechowicza (w 30 dzień), of. Rodzina 

 2. + Eugenię Rucińską, Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, 
of. Jadwiga Chalimoniuk 

 3. + Stanisława Jurko (w 17 r.), of. Córka z Rodziną 
15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci (przyg. p. Dorota Obrępalska) 
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 3. + Franciszka (w 13 r.) i Antoniego, of. Córka 
 4. + Zenona (w 16 r.), Franciszka (w 15 r.), Mariannę, Józefa 

i Jadwigę, zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Ewa Pogono-
wska 

Nowenna do Św. Józefa 
19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży oraz spotkanie formaacyjne 

Sobota – 17 marca 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Patryka. 
Dzień modlitwy i czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego 

Czyt. Oz 6,1-6; Łk 18,9-14 

6.30 1. + Zbigniewa Trocia (z racji imienin), of. Żona 
7.00 3. + Mariannę (w 1 r.) i Józefa (z racji imienin), zm. z Rodzin 

Czapskich i Czarnockich, of. Córka 
 4. + Mariannę i Jana Kalickich, of. Marta Borkowska 
 5. + Jana Soczewkę (w 6 m-c), of. Żona z Dziećmi 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 

12.15 1. Msza Św. akademicka Instytutu Teologicznego  
17.00 III Katecheza dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Dziękczynna w 20 rocznicę urodzin Katarzyny, z prośbą 
o Dary Ducha Św. i opiekę patronki św. Katarzyny, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna z racji urodzin Anety i Roberta, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i dla ich Rodziny, of. Aneta Wójcik 

 3. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 4. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 5. + Wacławę (w 11 r.), of. Syn 
 6. + Zbigniewa, Aleksę i Wacława, zm. z Rodzin Olędzkich i Mi-

chałowskich, of. Barbara Olędzka 
Nowenna do Św. Józefa 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
18 marca 2012  r. Początek Rekolekcji Wielkopostnych; Wspomnienie 

Św. Cyryla Jerozolimskiego, Biskupa i Doktora Kościoła oraz Św. 
Edwarda, Męczennika; Czyt.:2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. + Józefę (z racji imienin), Władysława, Stanisława i Zdzisła-

wa, of. Jadwiga Duk 
8.30 1. + Monikę Duber (w 9 r.), of. Rodzice 

 2. + Józefa i Alinę Szczepanik, Halinę Grzebisz oraz Dziadków 
z obu stron Rodziny, of. Sławomir Szczepanik  
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10.00 1. + Józefa Księżaka (z racji imienin), of. Syn 

 2. + Kazimierę Sudak (w 12 r.), zm. Rodziców: Józefa, Maria-
nnę, Mariannę, Władysławę i Mirosława, of. Wrona Cecylia 

 3. Dziękczynna za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. 
Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla pracowników 
i pacjentów Przychodni Lekarskiej „Żaczek”, of. Zofia i Marian 
Żaczek 

11.30 1. + Józefa (z racji imienin), Mariannę, Henryka i Stanisława 
Czapskich oraz Antoniego i Henryka Toczyskich, of. Barbara 
Czapska 

 2. Dziękczynna w 16 r. urodzin Krzysztofa-Józefa, z prośbą o 
Dary Ducha Św. i opiekę św. Józefa z racji przyjęcia Sakra-
mentu Bierzmowania, of. Mama 

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

16.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Marcina, z prośba o Boże bło-
gosławieństwo i dary Ducha Św., of. Babcia 

17.30 Gorzkie Żale 
17.30 III Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (przed Chrztem Św.) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. + Ludwika (w 35 r.), of. Córka 
 3. + Krystynę, Józefa i Krzysztofa, of. Rodzina 

Zakończenie Nowenny do Św. Józefa 
i niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

19.00 W Sali Wielofunkcyjnej koncert Zespołu „El Camino” 
  

TAK BYŁO NA N.C.M. 
„Dany mi został oścień dla ciała” (2 Kor 12,7)… (relacja z lutowego czuwania) 

     Nasze czuwanie jak zwykle rozpoczęliśmy 
od Apelu Jasnogórskiego, dziesiątki różańca 
i wzbudzenia intencji. Tematem spotkania były 
ograniczenia i ułomności, które należy w sobie 
zaakceptować. Po powitaniu i przedstawieniu 
przybyłych grup, wysłuchaliśmy konferencji 
ks. Roberta Sierociuka. 

     Kapłan zauważył, że współczesny świat ucieka od prawdy o życiu. Lansuje 
łatwy i niewymagający styl życia, na bok odsuwając chorobę i starość. Media 
podpowiadają, że na wszystkie problemy jest jakiś środek w postaci leku, su-
plementu, bądź jeszcze innego produktu. Usiłuje się nam wmówić, że codzien-
ność powinna być łatwa i wygodna, przed normalnością chroni się także dzieci. 
Przez to wszystko trudno nam połapać się w tym, co jest naprawdę dobre i na-
prawdę złe. Ks. Robert mówił, że każdy z nas ma jakieś problemy i sprawy, 
których w swoim życiu nie akceptuje. Za radą współczesnego świata uciekamy 
od nich; uciekamy też od prawdy, że nie jesteśmy doskonali. Sposobem na 
uniknięcie problemów staje się ich wyparcie i szukanie w sobie sfer, w których 
możemy się wykazać. Niestety, szybciej przychodzi nam wykazywać się 
w tym, co złe, wszystko robimy na pokaz. Dochodzi do tego, że bardziej wsty-
dzimy się dobra niż zła; jesteśmy też świadkami równouprawnienia w złym. 
Pielęgnowanie w sobie przekonania o tym, że w naszym życiu nie ma trudno-
ści, prowadzi do kłamstwa. 
     Ks. Robert przypominał, że w życiu każdego człowieka są dwa poziomy 
słabości. Pierwszy dotyczy tych słabości, które same w sobie nie są grzechem, 
drugi wiąże się z tymi, które oprócz wstydu i poczucia wpadki, niosą ze sobą 
grzech. - Budujemy swój świat, starając się nie pamiętać o naszych ułomno-
ściach, robimy wszystko by być lubiani i doceniani, nie ważne nawet jakim 
kosztem. Chcemy być tymi, kim nie jesteśmy, chcemy „mieć”, aby „być”, pró-
bujemy realizować różne rzeczy, choć w głębi serca nie jesteśmy do nich 
przekonani. Taki sposób bycia prowadzi do kłamstwa i do unieszczęśliwiania 
samego siebie – tłumaczył. Podczas konferencji kapłan przypominał fragment 
z Listu św. Pawła do Koryntian, w którym apostoł mówił, że on, który doświad-
czył bardzo mocno Boga, chlubi się ze swoich słabości. Jego wyznanie świad-
czy o pokorze. Paweł z Tarsu pokazuje inne spojrzenie na ludzkie ułomności, 
odmienne od tego, które lansuje świat. Ks. Robert uwrażliwiał na to, że trzeba 
budować ideały osobowości, pracować nad sobą i podejmować kolejne wy-
zwania. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że nigdy nie będziemy na 
tyle zdrowi, mądrzy i lubiani, jakbyśmy chcieli. Takie podejście daje ulgę. - Po-
czucie, że jestem tym, kim jestem, że wartość mojego życia nie zależy od idei i 
że próbuję znać prawdę o sobie, jest bardzo ważna i potrzebna. Każdy z nas 
ma jakieś talenty, aby je pomnażać. Słabości są po to, byśmy nie popadli 
w pychę - tłumaczył. 

     Kapłan zachęcał do przyjrzenia się własnemu życiu. – W naszym życiu nie 
jest najważniejsze zdrowie; co ci da, gdy dożyjesz 130 lat i umrzesz w grze-
chach i egoizmie? My ciągle szukamy problemów u innych, a nie w sobie. Mu-
simy odkryć kłamstwo na poziomie wiedzy o sobie, odkryć siebie i swoje życie, 
docenić siebie. Powiedzieć – tak, ja mam plusy, umiem to i tamto, ale mam też 
słabości i wiem, że powinienem pracować i walczyć z wadami. Nie porównuj 
się do innych, nie żyj wyimaginowanym żalem, że inni mają lepiej. Żyjemy czy-
imś życiem zamiast mobilizować się postawą tych, którzy są wokół nas. Czy 
jestem zapatrzony w niebo i dostrzegam, że dla Boga jestem najważniejszy 
i wartościowy? Bóg nas nie mierzy i nie porównuje. W Jego obliczu jesteśmy 
kochani i możemy być szczęśliwi. Nic nam nie zabierze Boga, pod warunkiem, 
że staniemy w prawdzie o sobie samych. Możesz być szczęśliwym, mimo, że 
nie jesteś z siebie zadowolony. Porażki są naszą siłą. Ten, co się zawstydził, 
wie, że Bóg go kocha i idzie dalej do przodu.   
     Kolejnym punktem czuwania była Msza Św., którą celebrował i Słowo Boże 
wygłosił ks. Rafał Kornilak. W kazaniu mówił: - Nie ważne za kogo się uwa-
żasz, to, co o sobie myślisz nie ma wpływu na to, kim jesteś naprawdę. Tylko 
Bóg widzi całą prawdę o mnie, ja sam dostrzegam tylko to, co mi pasuje. Bóg 
może wykorzystywać moje słabości, tak jak zrobił to w przypadku Dawida 
i dwunastu apostołów. Bóg nas kocha i jest w stanie zdziałać cuda, tylko trzeba 
pozwolić Mu działać. Ks. Rafał pouczał, że powinniśmy dostrzec swój oścień 
dla ciała. Przypominał, że z naszych słabości Bóg może wyprowadzić dobro. 
Tłumaczył, że gdybyśmy byli idealni, nie moglibyśmy doświadczyć tego, czym 
jest przebaczenie. Przekonywał, że słabość to okazja do wzrostu.  
     Podczas lutowego N.C.M. wysłuchaliśmy też świadectwa nawrócenia 
p. Zdzisława, który opowiadał o tym, jak w wieku 18 lat utracił sens życia. Do-
świadczył myśli samobójczych i rozpaczy. Kiedy ostatkiem sił prosił Boga o ra-
tunek, szybko odkrył, że jest kochany. Potem, po raz pierwszy oddał swoje 
życie Jezusowi. Słowa Pisma Świętego „Ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie 
mam upodobanie” odmieniły go całkowicie. – Bóg zwracał się do mnie „synu” 
i zapewniał o swojej miłości. Mój ziemski ojciec nigdy tak nie robił. Płakałem, 
gdy przyjmowałem to słowo. Było we mnie mnóstwo lęku, bo nie miałem relacji 
z ojcem. Kiedy przyznałem się do tego, doświadczyłem uzdrowienia. Odkry-
łem, że nie jestem przekreślony, doświadczyłem też, że jestem cenny 
w oczach Boga – mówił pan Zdzisław.  
     Wprowadzeniem do adoracji Najświętszego Sakramentu była pantomima, 
przygotowana przez młodzież z parafii Trzebieszów. Młodzi pokazali, że Bóg 
ciągle kocha każdego człowieka, nawet wtedy, gdy ten upada i nie radzi sobie 
z życiem oraz codziennymi obowiązkami. Tylko On potrafi ściągnąć z nas ma-
ski i warstwy, które nakładamy na siebie, aby pokazać, że jesteśmy kimś in-
nym. Bóg dociera do naszego serca, przebacza, wlewa miłość, przywraca 
godność i z radością przytula każdego, kto się zagubił. Bez Niego nasze życie 
byłoby znacznie trudniejsze i nie tak piękne, jak jest. Podczas adoracji śpie-
wem i słowem uwielbialiśmy Jezusa obecnego w Chlebie, oddawaliśmy Mu 
swoje życie i w milczeniu dziękowaliśmy za Jego wielką miłość.  Czuwanie za-
kończyło się przed 4.00 nad ranem. Kolejne już 23 marca. Zapraszamy! 

EL CAMINO 

 
     „El Camino” to nowy zespół Mariusza Kozickiego, zawiązany jesienią 
2010 roku. Repertuar grupy stanowią autorskie piosenki inspirowane muzyką 
gospel, jazzem i współczesną muzyką elektroniczną. El Camino ma na swoim 
koncie koncerty m. in. na Zaduszkach Jazzowych w Garwolinie i wielu innych 
miejscach, jak kościoły i kluby muzyczne. Między listopadem 2010 a lutym 
2011 roku został nagrany materiał obejmujący 9 kompozycji. Płyta zespołu El 
Camino pt. „Bliżej” ukazała się we wrześniu ubiegłego roku. Będzie promowa-
ny podczas koncertu w Sali Wielofunkcyjnej KLO, 18 marca br. tj. w niedzielę 
rozpoczynającą rekolekcje parafialne, o godz. 19.00. Zapraszamy na ten 
koncert naszych parafian i nie tylko, tym bardziej, że jako suport wystąpi nasze 
„Światełko”, od kilku tygodni przygotowywane właśnie przez Mariusza 
Kozickiego i Marlenę Paśnicką z El Camino.               Ks. Piotr Witkowicz 
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WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE 
     Pola Więsak 
urodziła się jako 
wcześniak w 
trzydziestym ty-
godniu ciąży 
z wadami wro-
dzonymi, a gdy 
skończyła trzy 
miesiące przeszła skomplikowaną operację. Dzięki ży-
czliwości wielu Siedlczan, Pola wyjechała w marcu do 
Niemiec, gdzie poddana jest specjalistycznej opiece 
medycznej mającej pomóc jej w powrocie do zdrowia. 
Po powrocie musi zacząć trudną rehabilitację. W przy-
szłą niedzielę (18 marca) będziemy się modlić w in-
tencji Dziecka, a kto zechce przed kościołem będzie 
mógł złożyć ofiarę do puszki na jej dalsze leczenie i 
rehabilitację. Zrobimy to dlatego, ponieważ Pola jest 
naszą Parafianką! 

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA 
AKT ZAWIERZENIA ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI 

     W dniu dzisiejszym gromadzimy się w Sanktua-
rium św. Józefa, gdzie Ty Oblubieńcze Bogurodzicy 
doznajesz szczególnej czci. Zebrani z różnych stron, 
prosimy Cię Troskliwy Obrońco Chrystusa naucz nas 
tak zabiegać o wypełnienie woli Zbawiciela, abyśmy i 
my troszczyli się o obecność Pana Jezusa w 
naszych sercach i w sercach naszych bliźnich. Do 
Ciebie, który jesteś Głową Najświętszej Rodziny 
wołamy za wszystkie rodziny polskie - wyjednaj w 
niebie tę łaskę, aby one były silne Bogiem. 
Przeczysty Stróżu Dziewicy Maryi, Józefie 
najczystszy, błagamy o łaskę życia w czystości dla 
naszych dzieci i naszej młodzieży. Niech w czystości 
i świętości żyją wszystkie nasze rodziny. Podporo 
rodzin wspieraj nas, gdy byt rodziny jako wspólnoty 
staje się coraz bardziej zagrożony. 
     Zawierzamy Tobie, Św. Józefie, wszystkie Wspól-
noty naszej Parafii. Opiekunie Kościoła Świętego! 
Jesteśmy żywą cząstką Mistycznego Ciała 
Chrystusa. Obiecujemy, że będziemy szerzyć Twoją 
cześć, a Ty wstawiaj się u Boga i Niepokalanej 
Dziewicy Maryi za wszystkimi, którzy tu przychodzą, 
aby działali na chwałę Bożą, dla dobra Kościoła 
Świętego, byli wsparciem dla biskupów i kapłanów, 
by modlitwą swoją przyczyniali się do rychłego 
tryumfu Niepokalanego Serca Maryi i nadejścia 
królestwa Chrystusa na ziemi. Amen. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie z na-
uką Kościoła zamierzają zawrzeć (zapowiedzi I):  
1. Paweł Kozieł z naszej Parafii i Elżbieta Zinie-
wicz z Parafii Prawosławnej w Czeremsze (4). 
2. Tomasz Ciozda z naszej Parafii i Anna Renata 
Kostusiewicz z Parafii Narodzenia NMP w Mińsku 
Mazowieckim (5). 
AD GENTES. Dziś przed kościołem są zbierane 
ofiary na cele misyjne, jakie realizuje Konferencja Epi-
skopatu Polski: „Ad Gentes” (z j. łac. „Do Narodów”). 
I KOMUNIA ŚW. W przyszłą niedzielę (18.03) 
o godzinie 15.00 spotkanie Dzieci przygotowują-
cych się do I-szej Komunii Św. i ich Rodziców. 
Podczas Mszy św. zostaną pobłogosławione i 
wręczone Dzieciom Książeczki do Nabożeństwa.  
W WIELKIM POŚCIE. Zapraszamy dzieci na 
Drogę Krzyżową w piątek o 16.30 (prowadzi ks. 
Sławek), a dorosłych o 17.15 (przewodniczą Gru-
py Parafialne pod kierunkiem ks. Piotra i ks. Dia-
kona). Dla młodzieży i dla tych, którzy wcześniej 
być nie mogli będzie także Droga Krzyżowa 

o godz. 19.00 (przewodniczy ks. Adam). Rozwa-
żanie Drogi Krzyżowej dla dzieci przygotują nasi 
Katecheci: s. Anuncjata (18.03 i 30.03), p. Dorota 
Obrępalska (16.03) i s. Amabilis (23.03). Gorzkie 
Żale są w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 
17.30. 
KATECHEZY. Od I do IV niedzieli marca o go-
dz. 17.30 są katechezy dla Rodziców i Chrzest-
nych, planujących chrzest swego dziecka w bieżą-
cym roku. Natomiast katechezy dla narzeczonych 
są w soboty, w sali przy zakrystii o godzinie 17.00. 
Drugi cykl katechez dla narzeczonych w naszej 
Parafii rozpocznie się w ostatnią sobotę września br. 
SZAFARZE. W sobotę 17 marca br. w Garwoli-
nie, podczas Mszy Św. sprawowanej w kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego Ks. Biskup ponow-
nie upoważni nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Św. do pełnienia tej funkcji. 
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. 26 marca bę-
dziemy przeżywać uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. W na-
szej parafii będzie nabożeństwo i modlitwy zwią-
zane z duchową adopcją dziecka poczętego. 

SKUPIENIE 
dla młodzieży żeńskiej na temat: KOBIETY 
SZALONE DLA JEZUSA z Czcigodną S.M. 
Plautyllą Cavallo, orionistką (Zalesie Górne, 

24-26 lutego 2012 r.) 

 
     U progu Wielkiego Postu, czasu w którym Boży 
Duch razem z Jezusem i nas wyprowadza na pusty-
nię, dwadzieścia „szalonych” dziewcząt z różnych 
zakątków Polski – w tym także z Siedlec - wzięło 
udział w weekendowym skupieniu zorganizowanym 
przez Siostry Orionistki.  
     Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr Orioni-
stek w Zalesiu Górnym k/ Warszawy na 40 godzin 
stał się miejscem zatrzymania, refleksji i modlitwy dla 
młodych osób, którym „życie nie jest obojętne”. Sio-
stry prowadzące spotkanie (S.M. Amabilis Gliniecka, 
S.M. Bożena Mańkowska, S.M. Małgorzata Strze-
lecka, S.M. Paula Firląg) oraz towarzyszący dziew-
czętom ks. Adam Pietrusik – byli zbudowani zaanga-
żowaniem dziewcząt, ich postawą, świadectwem 
wiary oraz odwagą, bo bez niej nie byłyby one 
zdolne do przyjęcia tego, co podczas skupienia zo-
stało im zaproponowane.  
     W piątkowy wieczór, po kolacji i spotkaniu inte-
gracyjnym, uczestniczki skupienia zostały przygoto-
wane poprzez refleksję, modlitwę, dialog, do doko-
nania wyboru, jakim była rezygnacja z korzystania z 
telefonów komórkowych podczas skupienia oraz za-
chowanie ścisłego milczenia w nocy z piątku na so-
botę i w sobotni poranek. Decyzja o byciu „poza za-
sięgiem” dla niektórych dziewcząt była bardzo 
trudna. Tym bardziej więc świadectwa mówiące o 
wartości tego doświadczenia, którymi dzieliły się pod 
koniec skupienia - były poruszające.  
     Poza doświadczeniem ciszy, dziewczęta podkre-
ślały wartość i wyjątkowość tego czasu ze względu 
na możliwość osobistego spotykania się z Jezusem 
na wiele różnych sposobów. Razem z Siostrami i 
Księdzem szukały śladów obecności Boga we wspól-
nocie, w sakramentalnych znakach, adorując Naj-

świętszy Sakrament, rozważając Drogę Krzyżową, 
pochylając się nad łóżkiem człowieka chorego pod-
czas poruszającej wizyty w Zakładzie Opiekuńczo – 
Leczniczym Sióstr Orionistek w Otwocku. Wszystkie 
te momenty – zarówno chwile osobistej modlitwy, jak 
i wysłuchane homilie, konferencje i świadectwa, 
spotkania przy stole, wspólnie wykonywane obo-
wiązki, rozmowy i wieczór filmowy – stanowiły okazję 
do zatrzymania się na chwilę w wirze codziennego 
życia, by kolejne dni Wielkiego Postu przeżyć w spo-
sób niebanalny, nie tracąc okazji do osobistego na-
wrócenia i przemiany, jakiej Bóg chce w każdym z 
nas w tym czasie dokonać. 

S.M. Amabilis Gliniecka, orionistka  

 
„FOHY” TO GRZECH? NIE, TO GŁUPOTA 

 
ZNAWCA GEOGRAFII 
- Jak się nazywa wyspa na jedną literę?  
- „Samoa”. 
DOBRY LEKARZ. Pan Bóg patrząc na grzeszną Zie-
mię zauważył zły stosunek społeczeństwa do lekarzy. 
Chcąc podnieść reputację całego personelu medycz-
nego, zszedł był na Ziemię i zatrudnił się jako lekarz w 
Przychodni Rejonowej. Pierwszy dzień pracy, siedzi w 
izbie przyjęć, przywożą mu sparaliżowanego chorego 
(20 lat na wózku inwalidzkim). Pan Bóg kładzie cho-
remu na głowę swoje dłonie i mówi:  
- Wstań i idź!  
     Chory wstaje, wychodzi na korytarz. Na korytarzu 
tłum oczekujących, wszyscy pytają:  
- No i jak nowy doktor?  
- Jakiś kiepski, nawet ciśnienia nie zmierzył... 
SŁOWNIK Z LAT 80-TYCH: 
- Jaka jest liczba mnoga od wyrazu „człowiek”? 
- Kolejka. 
DOBRY SPOSÓB. Szef do sekretarki: 
- Proszę mi tu zwołać natychmiast wszystkich pracow-
ników! 
- Przez radiowęzeł? 
- Nie. Przez prywatną wiadomość na Naszej Klasie bę-
dzie szybciej i pewniej. 
PRAWDZIWY SUKCES. Obecnie tylko jeden kraj w 
Unii Europejskiej chwali się wzrostem gospodarczym. 
Pozostałe 26 potrafi poprawnie wyliczyć PKB 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2700 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 

 


	2012 03 11 (11-608) 1Pierwsza.pdf
	2012 03 11 (11-608) 2Druga.pdf
	2012 03 11 (11-608) 3Trzecia.pdf
	2012 03 11 (11-608) 4Czwarta.pdf

