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MYŚL TYGODNIA 

  
     Dzisiejsza liturgia przypomina 
nam, że na krzyżu „wywyższono 
Syna Człowieczego, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, miał życie wie-
czne” (J 3,14-21). 
     Jezus wywyższony na krzyżu 
domaga się wiary. Zbawienie, któ-
re stało się możliwe dzięki krwa-
wej ofierze Syna Człowieczego, 
nie jest adresowane do anonimo-
wych gapiów, ale do każdego czło-
wieka, który uniesie głowę i zoba-
czy Ukrzyżowanego. Łaską Boga 
jesteśmy zbawieni, ale dzięki oso-
bistej wierze. Kto uwierzy i wejdzie 
w orbitę Światłości, ten ma szansę 
na wiarę coraz bardziej dojrzałą, 
ale i wymagającą, na życie w praw-
dzie i na jej owocowanie w uczyn-
kach. Kto pozostanie w ciemnoś-
ciach, ten będzie rodził czyny złe, 
pogrążając się w niewierze, i nie 
będzie zdolny przyjąć łaski zba-
wienia. Wybór należy do nas. 
 

 

 

PO CO KOMU REKOLEKCJE? 

 
     W wielu Parafiach rekolekcje są tuż przed Świętami. 
U nas nieco wcześniej. Zawsze towarzyszy im nowenna 
i odpust ku czci Św. Józefa. Mamy więc jeszcze trochę 
czasu, aby podjąć wysiłek refleksji nad sobą i swoim ży-
ciem. Mając perspektywę połowy Wielkiego Postu wydaje 
się, że czasu jest dość sporo na przemyślenia. 
     Obserwując zmagania sportowców mamy podobne wra-
żenie. Jeśli zawodnik dobrze wystartuje, to zwykle zajmuje 
dobre miejsce. Rekolekcje kończą się spowiedzią, a zatem 
wielu parafian ma szansę przeżyć resztę Wielkiego Postu 
w łasce uświęcającej. Rekolekcje ponadto dają motywację 
do uczestniczenia w Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Ża-
lach. Reszta Wielkiego Postu staje się więc czasem inten-
sywnego przygotowania do największego Święta, jakim 
jest Wielkanoc. Rekolekcje są skierowane do każdego, kto 
chce choć na chwilę zatrzymać się nad swoim życiem. 
     Nie mam specjalnego zamiłowania do roboty papierko-
wej, więc kiedy dostałem kolejną – jak co roku – ankietę 
statystyczną, to mocno się poirytowałem. Schowałem jed-
nak swoją irytację do kieszeni i przystąpiłem do wypełnia-
nia ankiety. Sporo było pytań, a wśród nich i takie: jaka 
jest odległość parafialnego cmentarza od kościoła. Napi-
sałem złośliwie: taka sama jak w zeszłym roku… 
     Rekolekcje dają nam szansę odpowiedzi na pytanie: ja-
ka jest moja odległość do Pana Boga; czy taka sama jak 
w zeszłym roku? Czy jestem może bliżej? A może też  
trudy codziennego życia sprawiły, że jestem dalej od Boga 
i – niestety - ta odległość wciąż się powiększa. Rekolekcje 
dają szansę, aby temu się przyjrzeć, aby coś z tym zrobić. 
Są szansą odnowienia relacji z Bogiem, z rodziną, z dru-
gim człowiekiem. Czy z tej szansy skorzystamy, to już za-
leży tylko od nas. Rekolekcje są zawsze zachętą, propozy-
cją. Ale też, gdy chcemy choć trochę zająć się swoim ży-
ciem duchowym, to warto tak poukładać sobie dzień, żeby 
znaleźć na nie czas. 
     Od minionego Adwentu duszpasterskie hasło roku 
brzmi: „Kościół jest naszym domem”. Od następnego Ad-
wentu będziemy obchodzili Rok Wiary ogłoszony przez Oj-
ca Św. Benedykta XVI. Te tematy i hasła zostaną podczas 
rekolekcji rozwinięte przez naszych młodych Rekolekcjoni-
stów Ks. Tomasza Grzyba z organizacji „Kościół w Pot-
rzebie” (Kirche in Not), odpowiedzialnego za promocję 
i kontakt z mediami oraz Ks. Andrzeja Karwowskiego – 
studenta Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. Reszta będzie owocem współpracy z łaską Boga. 
Bardzo proszę o modlitwę w intencji o dobre owoce tych 
rekolekcji.                                                     ks. Proboszcz 

 

„KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM” 
     W czasie wielkopostnego przygotowania do przeżycia Pa-
schalnego Misterium Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa, pochylimy się nad tajemnicą Jego przyjścia na 
ziemię. Wierzymy, że „On to dla nas ludzi i dla naszego zba-
wienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął cia-
ło z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. „Bóg prawdziwy 
z Boga prawdziwego” stał się jednym z nas, aby nam przyw-
rócić pełnię życia, do którego tęsknimy jako istoty stworzone 
na obraz i podobieństwo Boże. 
      Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, upamiętniająca 
poczęcie Syna Bożego w łonie Najświętszej Maryi Panny, 
zwraca naszą uwagę na świętość życia ludzkiego. Jest 
ono darem Świętego Boga domagającym się szacunku ze 
strony człowieka. W tym roku podejmujemy refleksję nad 
duszpasterskim hasłem: „Kościół jest naszym domem”. To 
zadanie powinno głęboko zapaść w serce wszystkim ro-
dzinom, a szczególnie obrońcom życia ludzkiego. Bo 
w dzisiejszym świecie próbuje się z Kościoła uczynić insty-
tucję społeczno-polityczną. Dzisiejszy świat chce zreduko-
wać Kościół do doczesności. My chrześcijanie, nie może-
my zapomnieć, że Kościół to Mistyczne Ciało naszego Pa-
na, że Kościół to wspólnota ludzi zmierzających na spot-
kanie z Jezusem, że Kościół to rzeczywistość nadprzyro-
dzona ukierunkowana na Boga. Kościół jest Bożym Do-
mem. My, dzięki łasce sakramentu chrztu świętego jesteś-
my Jego mieszkańcami. 
     Dlatego w tym roku duszpasterskim podejmujemy z radoś-
cią refleksję o Kościele, naszym domu. Ten dom mamy budo-
wać, aby dać światu świadectwo o miłości dobrego Boga. Te-
go domu powinniśmy bronić, aby szatan nie mógł cieszyć się 
jego upadkiem. Kościół to dom dany nam przez Boga, dlate-
go powinniśmy czuć się w nim bezpiecznie. Jest wielkim do-
mem, dlatego jest w Nim miejsce dla wszystkich pokoleń, któ-
re poprzedziły nasze pojawienie się na tym świecie. Jest 
w Nim miejsce dla każdego z nas i dla tych, którzy przyjdą po 
nas. Kościół jest także miejscem świętych obcowania. Jest 
miejscem, w którym mamy nieustanną łączność ze świętymi. 
Kościół jest naszym Wieczernikiem. Jest miejscem, w którym 
Ojciec zsyła na nas swojego Ducha, abyśmy mieli siłę i umie-
jętności, aby być świadkami Chrystusa. Kościół jest domem, 
w którym codziennie dokonuje się cud Eucharystii - cud prze-
mienienia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Eucharystia 
jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt, a przez 
to uzdalnia nas do jak najpełniejszej uległości Słowu Bożemu. 
Kościół jest miejscem, w którym karmimy się Słowem Bożym 
i w którym możemy posilać się „chlebem życia”. 
     Kościół jest domem ludzi, którzy zgrzeszyli. Nawet najwię-
kszy grzesznik, który w jakiejś chwili swojego życia zrozumie, 
że popełnił błąd, że skrzywdził wielu ludzi i zranił miłość Boga 
i zechce się nawrócić, ma taką szansę. Sakramenty: Eucha-
rystii i Pojednania są ze sobą ściśle związane. Hasło roku 
„Kościół naszym domem” jest wielkim wezwaniem, by żadne 
serce ojca i matki nie odrzuciło poczętego życia. To wyjątko-
wa szansa, aby obudzić w społeczeństwie znaczenie i wiel-
kość macierzyństwa i ojcostwa. Kościół broni godności czło-
wieka, który ma prawo począć się w akcie miłości rodziców, 
a nie w laboratorium przy zastosowaniu tzw. metody in vitro. 
Bogu niech będą dzięki za dar powstania w naszym San-
ktuarium Szkoły Rodzenia p.w. Świętej Rodziny.      K. Boruta 
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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 – 19 marca 2012  r. 
Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

Drugi dzień rekolekcji. Dzień Odpustu Parafialnego 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny ks. Adam, z-ca ks. Sławek; 

Czyt.: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (Łk 2,41-51a) 

6.30 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. + Józefa Drozda (z racji imienin), of. Dzieci 

9.00 1. + Józefa i Józefę Frankowskich (z racji dnia ich imienin), of. 
Córka 

 2. + Józefa Szachnowskiego, Krzysztofa, Grażynę i Witolda, of. 
Anna Szachnowska 

11.00 1. O opiekę Św. Józefa dla Kół Żywego Różańca ze Strzały 
i dla ich Rodzin, zel. Zofia Sawiak 

 2. + Bogdana (w dniu imienin i 8 miesiąc po śm.), of. Żona 
 3. + Joannę Wypych (w 13 r.) i Lucjana, zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Krystyna Borkowska 
17.00 1. + Elżbietę Kokoszkiewicz i zm. z obu stron Rodziny, of. Cór-

ka 
 2. + Józefa (z racji imienin), of. Janina Chojecka 
 3. + Józefa (z racji imienin), of. Rodzina 

18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Nie-
dziółka) 

19.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. + Tadeusza Kiełczykowskiego (w 6 r.), of. Rodzina 
 3. + Ludwika i Józefę Kondracką oraz Józefę Żukowską, of. 

Janina Kondracka 
 4. Dziękczynna w dniu imienin Józefa, z prośba o potrzebne ła-

ski i opiekę Św. Patrona, of. Rodzina 
Wtorek – 20 marca 2012  r. 

Trzeci dzień rekolekcji. Dzień wdzięczności Rekolekcjonistom za prze-
wodniczenie Rekolekcjom; Czyt.: Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16 

6.30 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. + Stanisława Ficek (z racji urodzin), of. Danuta Doroszenko 

9.00 1. + Gabrielę Stelmaszczyk, Sabinę, Stanisława, Stefanię Głu-
szczak, of. Józef Stelmaszczyk 

11.00 1. + Wacława Kowalczyka (w 15 r.), of. Siostra 
17.00 1. Dziękczynna w r. urodzin syna Roberta i wnuczek Oli i Jasia, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny z Na-
zaretu, of. Rodzice 

 2. + Józefa Grzebisza (w 28 r.) i zmarłych Rodziców, of. Syn 
 3. + Józefa i Mariannę oraz zm. z Rodziny Radzikowskich, of. 

Rodzina 
 4. + Eugeniusza (w 50 r.) i Natalię, zm. z Rodzin Kukawskich, 

Kaczyńskich, Koprowskich i Kamińskich, of. Bogusław Kukaw-
ski 

18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Nie-
dziółka) 

19.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. + Józefa Pazdykę, of. Żona 
 3. + Gabrielę Stelmaszczyk (w 5 r.), of. Wiesława Dębska 
 4. + Stanisława Buczyńskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-

grzebu 
Wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przewodniczy KSM 

Środa – 21 marca 2012  r. 
Dzień wdzięczności Rekolekcjonistom za przewodniczenie Rekolekcjom. 

Dzień zakończenia Rekolekcji. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. 
Czyt.: Iz 49,8-15; J 5,17-30 

6.30 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. + Wiktora Jurzyka (w 10 r.), of. Rodzina 

11.00 1. + Bolesława Jankowskiego oraz Mariannę i Kazimierza Nie-
dziółka, of. Stanisław Niedziółka  

 2. + Leszka (w 2 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Halina Kolek 

 3. + Hipolita Wakułę, Genowefę, Romana i Stanisława, of. Ja-
dwiga Wakuła 

15.30 1. + Marka, Jolantę (w 4 r.), Aleksandrę i Kazimierę, of. Helena 
Fabińska 

 2. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 14, z prośba o Boże 
Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sióstr z Koła i dla ich 
Rodzin, zel. Zofia Płóciennik 

17.00 1. + Tadeusza Brodzika (w 6 r.), zm. z Rodzin Brodzików, So-
szyńskich, Kulickich i Bujalskich, of. Krystyna Brodzik 

 2. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Nie-

dziółka) i Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 1. + Mirosława Siedleckiego, Ignacego, Annę, Aleksandrę, Ja-

na i Mariana, zm. z Rodziny Próchenków, of. Lucyna Siedlecka 
 2. Dziękczynna w 19 r. urodzin córki Puli Golec, z prośba o Bo-

że błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Ro-
dzice 

Czwartek – 22 marca 2012  r. Czyt.: Wj 32,7-14; J 5,31-47 

6.30  1. + Mariannę Rachubik (w 4 miesiąc), of. Córka 
 2. + Henrykę (w 9 r.) i Antoniego (w 13 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. + Mariannę (w 12 r.) i Zygmunta, of. Jadwiga Machała 
 3. + Franciszka (w 22 r.), Janinę, Krzysztofa i Kazimierza, zm. z 

Rodzin Jerominiaków i Krzyckich, of. Elżbieta Jerominiak  
15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 

16.00 1. O Boże błogosławieństwo dla siedleckich Zespołów Caritas, 
ich Podopiecznych, Sponsorów i Wolontariuszy. 

Konwencja siedleckich Zespołów Caritas w nowej auli pod kościołem. 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Nie-

dziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat  
 2. + Stanisława Łaziuka (w 23 r.), zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Zbigniewa (w 3 r.), of. Siostra z Rodziną 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 23 marca 2012  r. 
Czyt. Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30 

6.30  1. + Genowefę Budek (w 30 dzień), of. Rodzina 
 2. + Mariannę i Sylwestra oraz Michalinę i Henryka, zm. z Ro-

dzin Golców i Zabielskich, of. Barbara Zabielska 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 

 2. +  Józefa Troć (w 7 r.) i Norberta (w 11 r.) 
 3. + Czesławę (w 3 r.) i Leona Spiehow, of. Rodzina 
 4. + Jerzego Sadokierskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-

grzebu 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci (przyg. p. Dorota Obrępalska) 
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych (w intencjach Obrońców Życia) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. + Stanisławę (w 3 r.) i Eugeniusza Kupińskich, of. Wnuczka 
 3. + Józefa (w 7 r.) i Norberta, of. Janina Troć 
 4. Dziękczynna w 35 r. urodzin Anety, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej, Św. Józefa, dla niej i dla jej 
Syna Jakuba, of. Mama 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży oraz spotkanie formacyjne 

Sobota – 24 marca 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Turybiusza 

z Mongrovejo, Biskupa Limy w Peru. Czyt. Jr 11,18-20; J 7,40-53 

6.30 1. + Tadeusza (w 19 r.), Genowefę i Edwarda oraz zm. Te-
ściów, of. Jadwiga Szakowska  

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. + Jana Żarskiego (w 13 r.), of. Halina Żarska 
 3. + Mariannę Niedziółka (z racji imienin) i Mariana Zubka, zm. 

z Rodzin Zubków, Radzikowskich i Niedziółków oraz Czesława 
Strzalińskiego, of. Elżbieta Zubek  
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 4. O szczęśliwe narodziny Dziecka i Boże błogosławieństwo w 

całym życiu, of. Bezimienna 
 5. Dziękczynna w 28 r. urodzin Justyny, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla niej oraz dla jej Męża 
i Synka Karola, of. Mama 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.00 IV Katecheza dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Nie-

dziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. + Antoniego Skwarę (w 21 r.), zm. Rodziców i Teściów, of. 

Rodzina 
 3. + Ewę Ferenc (w 1 r.), of. Mąż z Dziećmi 
 4. + Marię Sosnowską i Jana Pruchyńskiego, of. Córka 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
25 marca 2012  r. Dzień imienin s. Anuncjaty, katechetki 

Czyt.: Jer.31,31-34; Hbr. 5,7-9; J. 12,20-33.  

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina 
 2. + Stanisławę (w 14 r.) i Feliksa Sachanowiczów oraz Krysty-

nę i Halinę, of. Syn 
8.30 1. + Bogdana Prachnio (w 2 r.), of. Krystyna Prachnio 

 2. + Witolda Adamczyka (w 1 r.), of. Siostra Celina 
10.00 1. + Marcina, Mieczysława i Mieczysławę oraz zm. z Rodziny, 

of. Hanna Żurek 
 2. + Zygmunta Zbieć (w 15 r.), Mariannę, Janinę, Ignacego i 

Mariannę Śmiecińskich, of. Halina Zbieć 
 3. + Aleksandrę, Józefa i Stanisławę, zm. z Rodzin Sysików i 

Montewków, of. Krystyna Ornowska 
 4. + Zbigniewa Chaleckiego (w 5 r.), of. Syn z Żoną 

11.30 1. + Jadwigę i Jana, of. Córka 
 2. Dziękczynna w 2 r. urodzin Jakuba, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Adam, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. + Mariannę, Mieczysława i Grażynę Waszczuk, of. Małgo-
rzata Klimiuk 

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

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. + Irenę (w 18 r.), of. Córki 

Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
     W naszym Sanktuarium, dzięki wstawiennictwu Świętego Józefa już od 
1997 r. wiele osób każdego roku podejmuje modlitwę w intencji obrony życia 
dziecka poczętego. Także w tym roku zapraszamy tych, którym drogie jest ży-
cie ludzkie, aby włączyli się do tej modlitwy. Podjęte Dzieło Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego to uczynek miłosierdzia wobec bezbronnych. 9-cio mie-
sięczna modlitwa (jedna tajemnica różańca i krótka modlitwa codzienna) jest 
wołaniem do Boga, by bronił poczęte, a niechciane dziecko przed śmiercią.  
     Modlitwa Duchowej Adopcji różni się od innych modlitw tym, że jest w pełni 
bezinteresowna. „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt. 25, 40). Wielki Post to także czas nawraca-
nia człowieka, czas podejmowania dobrych czynów. To, co ofiarowujemy dru-
giemu człowiekowi ze względu na miłość do Boga, ma największą wartość. 
Spójrzmy z wiarą na tajemnicę życia, na jego świętość i przeznaczenie.  
     W poniedziałek (26 marca) w Dzień Świętości Życia zapraszamy wszyst-
kich Parafian do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wie-
rzymy, że natchnieni Bożą mocą, wstawiennictwem Maryi – Matki Życia, Św. 
Józefa, Św. Joanny Beretty Molla i Bł. Jana Pawła II, licznie włączymy się w to 
wielkie dzieło modlitwy. Aby dobrze przygotować się do tej uroczystości bę-
dziemy jednoczyli się na modlitwie, uczestnicząc w Triduum: 
Dzień I  - 23 marca (piątek): 17.15 – Droga Krzyżowa w intencjach Obrońców 
Życia, 18.00 – Eucharystia. 
Dzień II  - 24 marca (sobota): 17.30 – Modlitwa różańcowa (rozważania opar-
te na nauczaniu bł. Papieża Jana Pawła II, 18.00 – Eucharystia. 
Dzień III  - 25 marca (niedziela): 17.30 – Gorzkie Żale w intencji obrony życia. 

18.00 – Eucharystia. Zakończenie Triduum przez uroczystością Zwiastowania 
Pańskiego. 25 marca (niedziela) w Katolickim Radio Podlasie o godz. 20.30 
będzie także możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  
     Serdecznie zapraszamy!                                                   Diakonia Życia 

SPOTKANIE Z PUBLICYSTĄ 
     Sebastian Karczewski (ur. 1971) 
jest publicystą „Naszego Dzienni-
ka”. Studiował na Wydziale Teologi-
cznym Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie (obecnie Uniwersytet 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go), specjalizując się w zakresie re-
ligioznawstwa. W działalności publi-
cystycznej zajmuje się przede 
wszystkim tematyką Kościoła Kato-
lickiego. Był akredytowany przy Sto-
licy Apostolskiej w ostatnich latach 
pontyfikatu Papieża z Polski i ucze-
stniczył w Watykanie w najważniej-
szych   jego   wydarzeniach.   Jako 

dziennikarz towarzyszył w kilku pielgrzymkach zagranicznych zarówno Ja-
nowi Pawłowi II, jak i Benedyktowi XVI. 
     Jest autorem książek: „Dar i Zadanie. Szkic do portretu Papieża z Polski” (20-
00), „Nie lękajcie się!... czyli którędy do Europy” (2001), „Dzieci bez dzieciństwa” 
(2003), „Jan Paweł II - Encyklopedia Pontyfikatu 1978 - 2005” (2005), „Z życia do 
Życia. Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II” (2006), „Wspólna droga. Jan Paweł II 
i Benedykt XVI” (2006), „Jan Paweł II. Nasz człowiek w Niebie” (2011). Album 
z „Życia do życia” to niezwykła publikacja, powstała we współpracy z Arturo Mari, 
osobistym fotografem Jana Pawła II. Oprócz unikatowych zdjęć, ukazujących 
ostatnie chwile ziemskiej wędrówki Papieża z Polski, uzupełnieniem publikacji 
jest niecodzienna opowieść autora, który wielu z tych chwil był naocznym 
świadkiem. P. Sebastian będzie w przyszłą niedzielę gościem naszej Parafii 
  

RODZINY W MEDIOLANIE (2012) 
     W dniach 2-3 czerwca w Mediolanie odbędzie się VII Światowe Spotkanie 
Rodzin z Ojcem Świętym. W związku z tym wydarzeniem Diecezjalne Duszpa-
sterstwo Rodzin organizuje w dniach 31 maja - 9 czerwca autokarową piel-
grzymkę. Organizatorzy proszą, aby osoby zainteresowane wyjazdem jak naj-
szybciej zgłosiły się do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin (tel. 501-606888). Oto 
planowany program wyjazdu: 
31.05 Wyjazd z Siedlec, przejazd przez Polskę, Czechy i Słowację. Nocleg 
w okolicach granicy czesko-austriackiej. 
01.06 Przejazd przez Austrię (m.in. przełęcz Brennero) dojazd do Włoch. 
Nocleg w okolicach Mediolanu. 
02.06 Zwiedzanie Mediolanu (katedra i grób św. Karola Boromeusza) oraz 
udział w czuwaniu z papieżem Benedyktem XVI. Nocleg jw. 
03.06 Udział we Mszy św. kończącej Spotkanie Rodzin. Po południu odpo-
czynek. Nocleg w okolicach Mediolanu.  
04.06 Nawiedzenie Mesero (grób bł. Joanny Beretty Molla). Zwiedzanie Luk-
ki (Santo Volto), Pizy (Piazza dei Miracoli). Nocleg w Montecatini Terme.  
05.06 Zwiedzanie San Gimignano (nazywanego Manhattanem Średniowie-
cza) oraz Sieny (katedra, sanktuarium domu św. Katarzyny Sieneńskiej). 
Przejazd na nocleg w okolicach Rzymu.  
06.06 Zwiedzanie Rzymu (Bazylika św. Piotra, nawiedzenie grobu bł. Jana 
Pawła II, Piazza di Venezia, Kapitol, Forum Romanum, Coloseum, Santa 
Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano). Nocleg w okolicach Rzymu. No-
cleg w okolicach Rzymu. 
07.06 Zwiedzanie Asyżu (bazylika św. Franciszka) i Cascia (Sanktuarium 
św. Rity). Nocleg w okolicach Padwy. 
08.06 Nawiedzanie sanktuarium św. Antoniego w Padwie. Przejazd przez 
Włochy i Austrię do Czech. Nocleg w okolicach granicy czesko - austriackiej. 
09.06 Przejazd przez Polskę, zatrzymanie w Wadowicach. Powrót do Sięd-
lec w godzinach wieczornych. 
     Cena - 1950 zł + 60 euro (przy zapisie należy wpłacić 30 euro rejestracyjnego 
udział w Spotkaniu Rodzin). Cena obejmuje: zakwaterowanie w hotelach **/*** (9 
noclegów), wyżywienie (9 śniadań europejskich i obiadokolacji), opiekę pilota, 
ubezpieczenie NW i od kosztów leczenia za granicą, przejazd autokarem klima-
tyzowanym klasy LUX, opiekę duchową księdza w czasie pielgrzymki, opłaty za 
wejścia do obiektów zwiedzanych oraz za przewodników lokalnych, opłatę za 
udział w  Światowym Spotkaniu Rodzin.              Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego tel. 502 574 004 
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DZIEŃ MŁODZIEŻY 
     Zbliża się Niedziela Palmowa, a wraz z nią trady-
cyjnie spotkanie młodych katolików, w ramach Świa-
towego Dnia Młodzieży, zainicjowanego przez Bł. Ja-
na Pawła II. W związku z powyższym ze wszystkich 
Parafii i Dekanatów naszej Diecezji przybędą do 
Siedlec delegaci zaangażowani w życie parafialne. 
Spotkanie odbędzie się w wigilię Niedzieli Palmowej, 
a więc w sobotę 31 marca w kościele św. Józefa. Po-
czątek spotkania o godz. 10.00, zakończenie około  
godz. 16.00. 
     Nasze spotkanie będzie bezpośrednim przygoto-
waniem młodych do uczestnictwa w Diecezjalnym 
Święcie Młodych w Pratulinie zwanym „Jerycho Mło-
dych”, które odbędzie się od 22 do 24 czerwca. 
W tym roku odbędzie się ono pod hasłem „Kod Miło-
ści” i będzie poświęcone tematyce dojrzewania do 
miłości i małżeństwa, odniesie się do dzisiejszych 
problemów, których w tej delikatnej materii, jak wie-
my nie brakuje. 
     Już teraz prosimy o propagowanie obu spotkań. 
W wielu środowiskach te informacje są pomijane, z 
których nie przyjeżdża na takie spotkanie nikt, albo 
zaledwie skromna delegacja. W bardzo dynamicz-
nym, opartym na nowych formach ewangelizacji pro-
gramie spotkania przewidziano mnóstwo dobrej mu-
zyki chrześcijańskiej, dzielenie się wiarą w grupach, 
świadectwa, katechezy, spotkania z ciekawymi spe-
cjalnie na ten dzień zaproszonymi gośćmi, jak np. z 
redaktorem telewizyjnych wiadomości p. Krzyszto-
fem Ziemcem. Punktem centralnym spotkania będzie 
godzina wspólnoty młodych z Księdzem Biskupem z 
Katechezą i Eucharystią pod Jego przewodnictwem. 
Spotkanie zakończy rewelacyjny spektakl muzyczny 
Teatru „S” przygotowany na bazie poezji Jana Pawła 
II pod tytułem „Śpiewnik papieski”. Przewidziano her-
batę i gorący posiłek. Zgłoszenia grup przyjmuje 
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży pod telefonem 
509-056560. Z Chrystusowym pozdrowieniem.  

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 
Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie z na 
-uką Kościoła zamierzają zawrzeć: 
Zapowiedzi II:  
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). 
Zapowiedzi I:  
3. Konrad Ługowski z Parafii Św. Teresy w Siędl-
cach i Ewa Ostrysz z naszej Parafii (6). 
4. Grzegorz Skaruz i Agata Marcola, oboje z na-
szej Parafii (7). 

I KOMUNIA ŚW. Dziś (18.03) o godzinie 15.00 
spotkanie Dzieci przygotowujących 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 (30.03) 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 Pa-
rafii rozpocznie się w ostatnią sobotę września br. 

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. 
KWIATY. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego 
możemy składać do skarbonki (do Aniołka) przy 
dużym krzyżu na prawej ścianie prezbiterium. 

DZIĘKCZYNIENIE 

 

     Pierścień z rubinem – ro-
dzinną pamiątkę składa u 
stóp Św. Józefa Mama wraz 
z dziećmi, jako wotum dzięk-
czynne za wszelkie łaski od 
Boga i opiekę Św. Józefa 
nad całą Rodziną. 

TERAPIA, KTÓRA UZDRAWIA 
   Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Siedl-
cach dla osób niepeł-
nosprawnych intelek-
tualnie i osób z autyz-
mem oferuje zajęcia 
terapeutyczne: wspie-
rająco - aktywizujące, 
poradnictwo psycholo- 

giczne, pedagogiczne i socjalne, grupowe zajęcia 
terapeutyczne, trening umiejętności samoobsługi 
i zaradności życiowej, trening umiejętności społe-
cznych i interpersonalnych, terapię rekreacyjno-
rehabilitacyjną, terapię kulinarną, terapię zajęcio-
wą: rysunek, malarstwo, grafikę, zajęcia kompute-
rowe oraz zajęcia społeczno-kulturalne. Bliższe in-
formacje: www.sds.siedlce.pl i tel. 25-6443088. 

 

REKOLEKCJE 
W SIEDLCACH 

     Tym wszystkim, któ-
rzy nie mogli być na Re-
kolekcjach w naszej Pa-
rafii podajemy zestawie-
nie terminów wielkopo-
stnych Rekolekcji w para-
fiach siedleckich i zachę-
camy do udziału w nich:  

Parafia Bł. Męczenników Podlaskich – 1-3.IV. 
Parafia Bożego Ciała – 29.III-1.IV. 
Parafia Ducha Św. – 22-25.III. 
Parafia Katedralna – 25-28.III. 
Parafia Miłosierdzia Bożego – 30.III-1.IV. 
Parafia Św. Stanisława Biskupa M. – 25-28.III. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 11 
     W najnowszym numerze „Echa” czytamy:      
Podróbka czy wielka relikwia? O Całunie Turyń-
skim, jego pochodzeniu, historii i przesłaniu – w 
dziale „Publicystyka”; 
Czy płacz i łzy są nam potrzebne? Jaki sens ma 
smutek? O tym z okazji wielkopostnych refleksji nad 
Jezusem, pocieszającym płaczące niewiasty; 
Jak nie dać się oszukać podczas zakupów? Jakie 
sztuczki stosują nieuczciwi sprzedawcy? Przeczy-
tamy w raporcie „Echa”. 

O wynikach kontroli soli w sklepach naszego regionu  
- czy jedliśmy sól przemysłową i czy jest ona zagro- 
żeniem dla zdrowia? Przeczytamy w dziale „Zdrowie”; 
Skąd się biorą skłonności homoseksualne i o mo- 
żliwości terapii dla osób z tym problemem - w wywia 
dzie „Echa”.                  Zapraszamy do lektury! 

 
NA CZYJ KOSZT ŻYJESZ? NA SWÓJ? OK. 

JESTEŚ DOROSŁY. A JEŚLI NIE, TO SŁUCHAJ 
TYCH, KTÓRZY CIĘ UCZĄ ŻYCIA. 

 
PODZIW Z LAT 70-TYCH. 
     Do sklepu mięsnego wchodzi starsza pani: 
 - Czy są ozorki w galarecie? 
 - Nie ma 
 - Czy jest polędwica? 
 - Nie ma 
 - A kiełbasa jałowcowa? 
 - Nie ma 
 - A baleron? 
 - Nie ma. 
     Zrezygnowana wychodzi, a ekspedientka do kole-
żanki: 
 - Patrz! taka leciwa, a jaką ma dobrą pamięć! 
W STANIE WOJENNYM. Z posterunku ZOMO wys-
łano do jednego z miast rysopis i zdjęcie działacza 
podziemia, który podobno tam zamieszkał, polecono 
sprawdzić, czy to on. Po konfrontacji funkcjonariusz 
sporządził notatkę: 
- Przyjezdny ma włosy ciemne, a na zdjęciu jasne. 
Ten ma twarz pociągłą, a na zdjęciu okrągłą. Ten ma 
oczy ciemne, a na zdjęciu niebieskie. Po zidentyfiko-
waniu zdjęcia z przyjezdnym stwierdzam, że podob-
ne są tylko uszy”. 
KPIARZ. Dowcipny facet przychodzi do apteki i pyta: 
- Czy ma pan mrożoną marchewkę? 
- Mam. 
- O a peruki są? 
- Są. 
- Hm... A miedziane rondelki pan ma? 
- Naturalnie. 
- I to wszystko mogę kupić w aptece? 
- Oczywiście. Tylko poproszę o receptę... 
HUMOR Z ZESZYTÓW NA A 
 Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu 
w skórę, ale było odwrotnie. 
 Antek nie miał ojca, bo był drwalem. 
 August II był elektronem Saksonii. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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, p. Tomasz Końko, 
s.M. Amabilis, p. Krystyna Boruta 

dk Radosław Piotrowski 
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 

 




