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MYŚL TYGODNIA 

 
     W dzisiejszej liturgii Jezus og-
łasza swoją śmierć: „A Ja, gdy zo-
stanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie” 
(J 12,20-33). Począwszy od piątej 
niedzieli Wielkiego Postu, Kościół 
coraz bardziej koncentruje uwagę 
na tajemnicy krzyża. Czyni to jed-
nak nie po to, byśmy współczuli 
cierpiącemu Jezusowi i litowali się 
nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce 
Jego męki i śmierci. Jezus zapo-
wiada swoją mękę jako wywyż-
szenie, gdyż to właśnie w krzyżu 
nastąpił tryumf nad szatanem i je-
go dziełami oraz najpełniej objawi-
ła się Boża miłość do każdego 
człowieka. Jeśli wierzymy tej miło-
ści i pozwalamy się jej ogarnąć, 
stajemy się zdolni do tego, by roz-
poznać i ukochać doświadczenie 
krzyża również i w naszym życiu. 
A wtedy będziemy w nim widzieć 
już nie samo cierpienie, ale drogę, 
która przez umieranie dla siebie 
prowadzi nas do wydania plonu na 
życie wieczne. 

 

„DUCHOWA ADOPCJA” 

 

    W Uroczystość Zwias-
towania Pańskiego, w 
naszym Sanktuarium jak 
co roku, będzie możli-
wość przystąpienia do 
dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Pi-
saliśmy już o tym w pop- 

rzednim „Opiekunie”. Duchową Adopcję może podjąć każ-
dy w każdym wieku, również dziecko, pod opieką rodzi-
ców. Adopcja rozpoczyna się od złożenia przyrzeczenia 
na ręce kapłana w czasie Mszy Świętej. Jednorazowo 
można przyjąć do Duchowej Adopcji tylko jedno dziecko. 
Nie wiemy też, kim będzie to dziecko, może wybitnym 
uczonym, zwykłym robotnikiem, kapłanem, a może świę-
tym. To dziecko wybiera nam sam Pan Bóg. Duchowa 
Adopcja jest modlitwą w obronie poczętego życia, wypeł-
nieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu, a także pomocą 
dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji. Trwa 
dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu 
jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze Nasz i 10x Zdrowaś 
Maryjo) oraz krótkiej modlitwy codziennej: 
     „Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Ma-
ryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennict-
wem Św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opieko-
wał się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego 
nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowa-
łem(am), a które znajduje się w niebezpieczeństwie za-
głady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swo-
je dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu 
przeznaczyłeś. Amen. 
     Wierzymy, że natchnieni Bożą mocą, poprzez naszą 
modlitwę możemy pokonać cywilizację śmierci. Oddajmy 
tę sprawę Maryi – Matce Życia, Św. Józefowi, Św. Joannie 
i Bł. Janowi Pawłowi II. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich, którym drogie jest życie ludzkie – do włączenia się w 
tę modlitwę w duchu dziękczynienia za Bł. Jana Pawła II – 
prosząc także Boga o Jego kanonizację. 

Diakonia Życia i  wspólnota Rodzin Domowego Kościoła. 
 

ŚWIADECTWO DARKA 
     Życie ludzkie w XXI wieku jest nieustannie poniewiera-
ne. Zapominamy o godności człowieka, o jego wartości, 
a co najważniejsze o świętości ludzkiego życia. Niestety 
dla niektórych ludzi małoważną sprawą staje się, że co-
dziennie giną setki niewinnych maleństw nazywanych 
„zlepkiem komórek” i wyrzucanych na śmietnik lub do dołu 
kloacznego. To straszne!!! Uważamy się za ludzi cywilizo-
wanych i postępowych, a czynimy tyle zła odbierając życie 
istotom całkowicie bezbronnym.  
     Moja przygoda z Duchową Adopcją rozpoczęła się kilka 
lat temu, kiedy w mojej rodzimej Parafii usłyszałem infor-
mację o rozprowadzaniu folderów Duchowej Adopcji, które 
można było otrzymać przed kościołem lub w zakrystii. 
Z początku nurtowało mnie to. Byłem wtedy w 2 klasie 
gimnazjalnej. Krępowałem się, by podejść i poprosić o ten 

folder. Ostatecznie zrezygnowałem z tego. Po prostu się 
nie przemogłem. Ale pomyślałem, że przecież takie rzeczy 
na ogół dostępne są w internecie. Tam zdobędę większą 
dawkę informacji na ten temat i tak też się stało. Znala-
złem kontakt z Centralnym Ośrodkiem Duchowej Adopcji 
na Jasnej Górze w Częstochowie. Stamtąd otrzymałem 
kilka folderów wraz z modlitwą codzienną. Właśnie w taki 
sposób rozpoczęła się moja przygoda z ratowaniem  bez-
bronnego życia. To niesamowite, że możemy całe nasze 
duchowe wnętrze - nasze radości, smutki, modlitwę ofiaro-
wać w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone, 
a którego imię jest tylko Bogu wiadome. 

 

     Dzisiaj po 4 latach od 
tego wydarzenia, co roku 
w Uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego podej-
muję Duchową Adopcję. 
Moja radość zostaje 
zwielokrotniona przez to,  

że przyrzeczenie Duchowej Adopcji podejmuję zawsze 25 
marca. Przez 9 miesięcy wpatrzony jestem w Maryję, która 
to za sprawą Ducha Św. stała się brzemienną. Kiedy przy-
chodzi dzień Bożego Narodzenia również i moje dziecko, 
które duchowo adoptowałem wychodzi z ciała matki. To 
jest niesamowite przeżycie, które ubogaca mnie samego 
jako młodego człowieka. Przez to uczę się odpowiedzial-
ności, a przede wszystkim wytrwałości. 
     Chciałbym się zwrócić do tych wszystkich, którzy mają 
jakiekolwiek wątpliwości co do włączenia się w to dzieło: 
Nie lękajcie się, Bóg da Wam odwagę, siły i czas na modli-
twę, a jej owoce będą widoczne w Waszym życiu ducho-
wym. Jeszcze raz dziękuję Bogu za to, że ukazał mi spo-
sób sprzeciwu na zło, które uderza w to co na ziemi naj-
cenniejsze, w życie ludzkie. Myślę, że Jezus chciał mi po-
kazać przez to, że oprócz protestów i manifestacji potrze-
ba nam cichej i ufnej modlitwy, która potrafi góry przeno-
sić. Za to wszystko niech będzie Bogu chwała!  Miejcie od-
wagę żyć dla tej Miłości! Dla tej Miłości warto żyć! 

Dariusz 17 lat 
 

ŚW. JOANNA 
     W środę, 28 marca, będzie kolejne 
parafialne wspomnienie Św. Joanny Be-
retty Molla. O godzinie 17.30 Czciciele 
Św. Joanny zapraszają na modlitwę ró-
żańcową. O 18.00 będzie Msza Św. (z 
intencjami zapisanymi na kartach i zło-
żonymi w zakrystii lub do skarbony przy 
wejściu do kościoła). Po Mszy Św. będą  

modlitwy do Św. Józefa i Św. Joanny oraz ucałowanie reli-
kwii. 

DZIĘKCZYNIENIE 

 

     Rodzina składa kolię z burszty-
nów jako wotum dziękczynne za ot-
rzymane łaski przez całą rodzinę 
oraz za uratowanie od klęski finan-
sowej za przyczyną Św. Józefa.  
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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 – 26 marca 2012  r. 
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
Dzień Życia. Wspomnienie św. Dobrego Łotra Dyzmy, 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 
Czyt.: Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; J 1,14ab; Łk 1,26-38 

6.30 1. + Mariana Boruca, zm. z Rodziny Boruców, of. Syn 
 2. Dziękczynna z racji imienin s.M. Anuncjaty, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski do wypełniania z miłością 
swojego powołania, of. Siostry 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Mąż 
 2. + Bogusława, Grażynę i Grzegorza, zm. z Rodziny Kaszub-

skich, of. Elżbieta Kaszubska 
 3. + Romana Jastrzębskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-

grzebu 
 4. Dziękczynna w 36 r. urodzin Marcina, z prośba o dar wiary 

i gorliwości dla niego i dla całej Rodziny, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława 

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

 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 2. Dziękczynna w 65 r. urodzin ks. Proboszcza, z prośbą o po-

trzebne łaski na dalsze lata kapłańskiego życia. 
 4. W intencji obrony każdego ludzkiego życia od poczęcia do 

naturalnej śmierci oraz o moc Ducha Św. dla Obrońców Życia, 
of. Obrońcy Życia 

Wtorek – 27 marca 2012  r. 
Czyt.: Lb 21,4-9; Ps 102,2-3.16-21; J 8,21-30 

6.30 1. + Zenonę (w 27 r.), Kazimierę (w 27 r.), Franciszka, Marian-
nę, Kazimierę i Józefa, of. Dorota Obrępalska 

 2. + Zofię, Mariana, Jana i Andrzeja, zm. Dziadków z Rodzin 
Mitrzaków i Skupów, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Mąż 
 2. + Eugenię Ciok (w 7 r.), Konstantego, Ryszarda, Janinę 

i Aleksandra, of. Henryka Matejczuk 
 3. + Hannę-Marię i Tadeusza Łęczyckich, of. Rodzina 
 4. O łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opiekę Św. Jó-

zefa dla Małgorzaty, of. Małgorzata Makać 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława 

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

 2. + Jadwigę i Konstantego Polkowskich, of. Córka 
 3. + Juliannę (w 1 r.), Władysława i Franciszka, zm. z Rodzin 

Wakułów i Marciniaków, of. Krystyna Wakuła 
Środa – 28 marca 2012  r. 

Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla 
Czyt.: Dn 3,14-20.91-92.95; Ps: Dn 3,52-56; J 3,16; J 8,31-42 

6.30 1. + Wojciecha (w 11 r.) oraz jego Rodziców Irenę i Stefana, of. 
Irena Olczak 

 2. + Mariannę (w 5 r.) i Jana Leszczyńskich, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Mąż 

 2. + Jana Bartoszuka (w 6 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Ro-
dzina 

 3. + Helenę Borkowską (w 10 r.) i zm. z Rodziny Izdebskich, of. 
Córka Barbara Borkowska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława 
Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat 
 2. + Wojciecha Mendyka (z racji urodzin), of. Rodzice i Siostra 
 3. + Józefa Omelańczuk (w 2 r.), of. Rodzina 
 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 

Nowenna do Św. Józefa 

Czwartek – 29 marca 2012  r. 
Wspomnienie św. Józefa z Arymatei, który zdjął Ciało Pana Jezusa 

z Krzyża, 
Czyt.: Rdz 17,3-9; Ps 105,4-9; Ps 95,8ab; J 8,51-59 

6.30  1. + Mariannę i Henryka, of. Syn 
 2. + Kazimierę, Wiktora, Jadwigę i Władysława, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Mąż 
 2. + Stefana Wakułę (w 22 r.), Jana, Tekle i Bogdana, of. Ste-

fania Wakuła 
 3. + Władysława, Stanisławę, Jana, Janinę i Mariana, of. Ja-

dwiga 
 4. + Marię, Mariannę i Romana, of. Tadeusz Kosiński 

15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława 

Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat  
 2. + Stanisława, Walerię, Zenona, Weronikę, Michała, Andrzeja 

i Marię, zm. z Rodzin Wysokińskich i Modrzewskich, of. Mode-
sta Modrzewska 

 3. Zm. Rodziców i Rodzeństwo z obu stron Rodziny oraz An-
drzeja i Michała, of. Jadwiga Tkaczuk 

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

Piątek – 30 marca 2012  r. 
Czyt. Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; J 6,63b.68b; J 10,31-42 

6.30  1. + Wacławę (w 11 r.) i Mariana (w 1 r.) Sudników, of. Rodzina 
 2. + Za zm. Siostry Orionistki, of. Siostry Orionistki z Siedlec 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę Pyziołek, 
of. Mąż 

 2. + Zm. Rodziców Stanisławę i Aleksandra Popowskich, Alek-
sandra i Janinę Malinowskich, oraz Genowefę Kozaczyńską, 
of. Teresa Malinowska 

 3. + Wiktorię (w 100 r. urodzin), of. Syn 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci (przyg. s. Anuncjata ) 
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Hieronima Marci-
niuka, of. Brat 

 2. + Stefanię (w 9 r.), Piotra, Henryka i Mariana, of. Halina 
Błońska 

 3. + Stanisławę (w 7 r.), of. Siostrzenica 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży oraz spotkanie formacyjne 

Sobota – 31 marca 2012  r. Wspomnienie NMP Patronki sobotnie-
go dnia i św. Katarzyny Szwedzkiej; 

Czyt. Ez 37,21-28; Jr 31,10-13; Ez 18,31; J 11,45-57 

6.30 1. + Mariannę, Stanisława i Józefa, zm. z Rodziny Łukasików, 
of. Sabina Łukasik 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Józefa, Władysławę, 
Witolda, of. Córka 

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Genowefę Wakuła, of. 
Jadwiga Szakowska 

 3. + Jerzego Sadokierskiego, of. Córka Chrzestna 
 4. O łaskę wyzwolenie z nałogu, of. Bezimienna 
 5. Dziękczynna za zdanie przez Córkę egzaminu podyplomo-

wego i podjęcie pracy, z prośbą o Boże błogosławieństwo na 
jej dalsze lata życia, of. Mama 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.00 IV Katecheza dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława 

Szczepanik) 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Edwina Sawickiego 
i Ryszarda Łozę, of. Teresa Sawicka z Rodziną 

 2. + Eugeniusza (w 6 r.), Władysławę i Czesława, of Irena 
Przytuła 

 3. + Danutę (w 1 r.), Irenę (w 2 r.) i Adama (w 33 r.), zm. Chro-
mińskich, of. Stanisława Wasilewska 

 4. Dziękczynna Sióstr z Koła Żywego Różańca ze Strzały, 
z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich 
i dla ich Rodzin, of. Zelatorki  
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NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MEKI PAŃSKIEJ 
1 kwietnia 2012  r. 

Początek Wielkiego Tygodnia, Światowy Dzień Młodzieży 
W ludowej tradycji „Prima Aprilis”. Czyt.: Procesja: Mk 11, 1-10 lub J 12, 

12-16; Msza Św.: Iz 50, 4-7, Flp 2, 6-11, Mt 26, 14 – 27, 66 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Józefa, Władysławę i Witolda, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Genowefę Wakuła, of. Jadwiga Szakowska 
 3. + Wiesławę Jurzyk (w 3 r.), of. Matka 

8.30 1. + Longina (w 17 r.), of. Matka 
 2. Dziękczynna w 70 urodzin, z prośba o Boże Błogoławieńst-

wo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. Krystyna Ciozda 
10.00 1. Gregorianka: + Edwina Sawickiego i Ryszarda Łozę, of. Te-

resa Sawicka z Rodziną 
 2. + Józefę, Aleksandra i Wacława, zm. z Rodzin Ornowskich 

i Pucyków, of. Krystyna Ornowska 
 3. + Romana Łukasiuka (w 11 r.), oraz Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
11.30 1. + Stanisława Demianiuka, Elżbietę i Kazimierza Pyrzanow-

skich, zm. z Rodzin Demianiuków i Milczuków, of. Wnuczka 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mai Lenartowicz oraz w 20 r. 

ślubu jej Rodziców Zbigniewa i Agaty, z prośba o potrzebne ła-
ski na dalsze lata życia, of. Babcia 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. + Tadeusza Piechowicza, of. Siostry z Koła Żywego Różańca 

nr 17 
 3. + Mariannę Pyziołek (w 1 r.), of. Mąż 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

16.30 1. + Grażynę (z racji imienin), Grzegorza i Bogusława, of. Mał-
gorzata Błaszczak 

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

18.00 1. + Franciszka Sabiniaka (z racji urodzin), of. Córka 
Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

KOMUNIKAT Z 357 ZEBRANIA PLENARNEGO  
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

     Nowa ewangelizacja i przygo-
towania do Roku Wiary oraz wy-
pracowanie ważnych dokumen-
tów były głównymi zagadnienia-
mi 357. zebrania plenarnego Epi-
skopatu. Odbywało się ono 13 
oraz 14 marca 2012 r. w War-
szawie z udziałem kilkunastu bis-
kupów gości z następujących. 
krajów: z Białorusi, Chorwacji,   
Czech, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz 
Węgier. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, a uczestniczył w nich 
także nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore 

1. Biskupi podjęli temat nowej ewangelizacji, szczególnie w kontekście Roku 
Wiary, który z woli Ojca Świętego Benedykta XVI zostanie zainaugurowany 
11 października br. W tym dniu przypadnie pięćdziesiąta rocznica rozpoczęcia 
II Soboru Watykańskiego i dwudziesta rocznica opublikowania Katechizmu 
Kościoła Katolickiego. Rok Wiary zakończy się w uroczystość Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Nowa ewangelizacja skiero-
wana jest przede wszystkim do tych wiernych, którzy mimo przyjętych sakra-
mentów świętych zaprzestali praktykowania wiary. Nowa ewangelizacja i au-
tentycznie przeżyty Rok Wiary mają wzmocnić zapał misyjny całego Kościoła 
oraz  pomóc w jak najowocniejszym wypełnianiu misji jednoczenia ludzi 
z Bogiem i budowania wspólnoty. 

2. Konferencja zatwierdziła nowy ogólnopolski program duszpasterski na lata 
2013-2017. Program ten został zatytułowany „Przez Chrystusa, z Chrystusem, 
w Chrystusie. Od wiary i chrztu do świadectwa”. W związku z obchodzoną w 
2016 roku 1050. rocznicą Chrztu Polski propozycja programu skoncentrowana 
jest wokół sakramentu Chrztu Świętego. Jest on zaproszeniem do nowej 
ewangelizacji i pogłębienia wiary i życia łaską Chrztu Świętego. 

3. Biskupi przyjęli dokument społeczny zatytułowany „W trosce o człowieka i 
dobro wspólne”. Jego zasadniczym przesłaniem jest wezwanie do działania na 
rzecz ochrony godności i praw każdego człowieka. Dokument przypomina 
podstawowe wartości i zasady zawarte w nauczaniu społecznym Kościoła, 
które gwarantują budowę sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa. Jest to 
przesłanie skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na po-
myślności naszej Ojczyzny. To głos ponad podziałami, wskazujący na obszary, 
które winny się stać przedmiotem wspólnej troski. 

4. Konferencja Episkopatu Polski kieruje się wolą dialogu ze stroną rządową 
odnośnie do Funduszu Kościelnego i sytuacji ekonomicznej Kościoła. Do-
strzega potrzebę stworzenia nowoczesnego modelu, nawiązującego do wzor-
ców wypracowanych w różnych państwach europejskich. Powinno się to do-
konać poprzez wypełnienie zapisów 22. artykułu Konkordatu, w którym strony 
zobowiązują się do regulacji spraw finansowych instytucji kościelnych na dro-
dze dialogu. Ufamy, że – jak stwierdza Konkordat – „nowa regulacja uwzględni 
potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę 
życia kościelnego w Polsce”. 

5. W związku z dyskusją wokół nauczania religii w szkole biskupi podkreślają, 
że religia jako przedmiot nauczania ma istotne znaczenie w procesie 
kształtowania postaw moralnych i wychowania młodego pokolenia. Za trud jej 
nauczania należy się wdzięczność wszystkim katechetom: księżom, siostrom 
zakonnym i świeckim. W tym kontekście opublikowana niedawno decyzja Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej o wycofaniu lekcji religii i etyki z ramowego 
planu nauczania w szkołach publicznych budzi niepokój i jest niezrozumiała w 
świetle dotychczasowych ustaleń. Biskupi przypominają postanowienia Kon-
stytucji RP, zapisy konkordatowe oraz Ustawę o systemie oświaty i apelują o 
zmianę rozporządzenia Ministerstwa w ten sposób, by jego przepisy gwaran-
towały rodzicom i ich dzieciom prawo do nauczania religii w szkołach publicz-
nych. Wobec niejednoznacznych przepisów zawartych w rozporządzeniu w 
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Konferencja Bi-
skupów domaga się jasnych zapisów dla organów prowadzących szkołę oraz 
dyrekcji szkół. 

6. W publicznej debacie na temat prawa bioetycznego biskupi zauważają, że 
dobro wspólne, do którego należy życie i zdrowie obywateli, nie jest gwaranto-
wane, gdy nad rozumnym poszukiwaniem prawidłowych rozwiązań nie domi-
nują wyraźne kryteria etyczne, ale rozgrywki partyjne, walki polityczne, grupy 
nacisku i interesy rynkowe. Jest rzeczą niedopuszczalną zmuszanie posłów do 
głosowania wbrew sumieniu poprzez narzucanie w praktyce parlamentarnej  
dyscypliny partyjnej. Każdy poseł winien wiedzieć, że nic go nie zwalnia z za-
chowywania fundamentalnych zasad moralnych, ujętych w Dekalogu i wywo-
dzących się z niego praw oraz obowiązków człowieka. W debacie parlamen-
tarnej jego obowiązkiem jest dążenie do stanowienia prawa o najwyższym 
standardzie etycznym i wybór tych propozycji prawnych, które lepiej 
i skuteczniej chronią życie ludzkie w jego integralności. 

7. Episkopat Polski serdecznie dziękuje diecezjalnym organizacjom Caritas za 
pomoc bezdomnym podczas tegorocznej mroźnej zimy. Wszyscy zaanga-
żowani, a zwłaszcza wolontariusze, zasługują na wyrazy wdzięczności za 
pracę na rzecz Caritas. Ta dobroczynna organizacja może pomagać innym 
dzięki wsparciu finansowemu wiernych i instytucji. W 2010 roku Caritas Polska 
udzieliła pomocy potrzebującym zarówno w kraju, jak i za granicą w wysokości 
blisko 500 mln złotych. Tę pomoc umożliwia m.in. przekazywanie 1% podatku 
dochodowego na działalność Caritas. Biskupi zwracają również uwagę na 
trudności, które powoduje wprowadzenie ustawy o działalności leczniczej. W 
obecnym kształcie uniemożliwia ona prowadzenie takiej działalności przez Ca-
ritas, zgromadzenia zakonne, kościelne fundacje i stowarzyszenia. Działalność 
lecznicza – prowadzona jako dobroczynna – nie może być traktowana na 
równi z działalnością gospodarczą. Konieczna jest zatem nowelizacja ustawy. 

8. Biskupi zebrani na sesji plenarnej solidaryzują się z stanowiskiem Rady 
Stałej Episkopatu w sprawie przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cy-
frowym. Podczas zebrania Episkopatu Polski w Warszawie, we wtorek 13 
marca, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św. 
dziękczynną za posługę św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa, 
który 150 lat temu rozpoczął posługę w archidiecezji warszawskiej. Owocnemu 
przeżyciu okresu Wielkiego Postu, przygotowującego na Święta Wielkanocne, 
służy ofiarna praca księży spowiedników i rekolekcjonistów. Dziękując za ich 
trud, udzielamy wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa.  

Warszawa, 14 marca 2012 r. Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego 
w Polsce, Za zgodność: + Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP 
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DZIEŃ MŁODZIEŻY 

 
     Zbliża się Niedziela Palmowa, a wraz z nią tra-
dycyjnie spotkanie młodych katolików, w ramach 
Światowego Dnia Młodzieży, zainicjowanego 
przez Bł. Jana 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. Początek spotkania o godz. 
10.00, zakończenie około godz. 16.00. 

WIECZÓR  CHWAŁY 

 

     Z radością informu-
jemy, iż po raz drugi w 
tym miesiącu, spotka-
my się na wieczornej 
modlitwie w czwartek 
(29 marca o godz. 
19.00), w sali KLO. Jes-
teśmy zaproszeni przez 
samego Jezusa Chrys-
tusa, który bardzo nas 
kocha i pragnie spędzić  

z nami Wieczór. Przygotował też wiele darów dla 
wszystkich, którzy odpowiedzą na Jego zaprosze-
nie. Wspólnota Jednego Ducha również gorąco 
pragnie, abyśmy spotkali się jak najliczniej, by cie-
szyć się obecnością Pana, uwielbiać Go i oddać 
Mu chwałę! Serdecznie zapraszamy! 

Akademicka Grupa Ewangelizacyjna 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła zamierzają zawrzeć: 
Zapowiedź II: 
1. Konrad Ługowski z Parafii Św. Teresy w Siedl-
cach i Ewa Ostrysz z naszej Parafii (6). 
2. Grzegorz Skaruz i Agata Marcola, oboje z na-
szej Parafii (7). 
Zapowiedź I:  
3. Paweł Reduch z naszej Parafii i Iwona Bednar-
czyk z Parafii Ducha Św. w Siedlcach (8). 
4. Daniel Cymbor i Aleksandra Anna Gręś oboje 
z naszej Parafii (9). 
5. Paweł Stanisław Wyrzykowski z Parafii Kated-
ralnej w Siedlcach i Karolina Paula Komar z na-
szej Parafii (10). 

KWIATY. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego 
złożyli (do 21.03): 
 K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniuk) 70,- 
 Koła Ż.R. ze Strzały (zel. Stanisława Skup i Ja-
nina Grabarska) 100,- 
 K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 70,- 
 K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 70,- 
 K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 50,- 
 K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 80,- 
 A także liczni Ofiarodawcy, którzy złożyli ofiarę 
Na ten cel do skarbonki 173 ,- 

Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary 

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  w dniu 30 marca 
przygotują s. Anuncjata. Gorzkie Żale są w nie-
dziele Wielkiego Postu o godzinie 17.30. 

KATECHEZY. Od I do IV niedzieli marca oraz w 
I, III, IV i V niedzielę kwietnia (oprócz Wielkanocy, 
która wypada w II niedziele kwietnia) o godz. 
17.30 są katechezy dla Rodziców i Chrzestnych, 
planujących chrzest swego dziecka w bieżącym 
roku. Natomiast katechezy dla narzeczonych są w 
soboty, w sali przy zakrystii o godzinie 17.00. Dru-
gi cykl katechez dla narzeczonych w naszej Para-
fii 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. 

DZIEKANI. W czwartek 29 marca br. o godz. 
10.00, w gmachu Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Nowym Opolu, odbędzie się zebranie 
Księży Dziekanów i Wicedziekanów. W programie 
jest między innymi spotkanie z przedstawicielami 
Okręgowego Inspektoratu Pracy na temat warun-
ków zatrudniania pracowników kościelnych. 

BIERZMOWANI. W dniu 30 marca odbędzie 
się kurialny egzamin Kandydatów do bierzmowa-
nia. Złożą go o godz. 16.00 - Kandydaci spoza 
Gimnazjum nr. 5,  a o godz. 17.00 - Kandydaci 
z Gimnazjum nr. 5. Egzamin ten będzie poprze-
dzony rozmową kwalifikacyjną ze mną: 27.03. 
(wtorek) o godz.16.00 - Kandydaci ze Strzały, 
a godz. 17.00 - pozostali Kandydaci oprócz Gim-
nazjum nr. 5. Natomiast 28.03. (środa) Kandydaci 
z Gimnazjum nr. 5: O godz. 16.00 - kl. A i kl. C, 
zaś o godz. 17.15 - kl. B i kl. D. Proszę też uzu-
pełnić zaległe sprawy formalne (np. dostarczenie 
aktu chrztu itp.)                    ks. Adam Pietrusik 

PRZED JUBILEUSZEM 

 
     W tym roku Katolickie Radio Podlasie obchodzi 
jubileusz 20-lecia powstania rozgłośni. Obchody 
te zainauguruje Wielkopostny Wieczór Skupienia 
pod hasłem „Popatrzcie jaką miłością obdarzył 
nas Ojciec...” Przewodniczył mu będzie Ks. Bi-
skup Ordynariusz 30 marca b.r. o godzinie 18.00 
w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach przy ul. 
Bpa I. Świrskiego 31. W programie spotkania bę-
dzie Katecheza wielkopostna Ks. Biskupa Zbi-
gniewa Kiernikowskiego oraz spektakl Waldemara 
Koperkiewicza „Dzień Drugi” na motywach książki 
i audycji radiowej „Dzień Drugi. Prawda Jedyna” 
Grzegorza Skwarka. Organizatorami spotkania są 
Katolickie Radio Podlasie, Wydział Duszpasterski 
Kurii Diecezji Siedleckiej, Centrum Kultury i Sztuki 

im. Andrzeja Meżeryckiego, Scena Teatralna Mia-
sta Siedlce w Siedlcach oraz Bractwo Św. Judy 
Tadeusza. Spotkanie ma charakter otwarty, 
a szczegółowych informacji o możliwości udziału 
w uroczystości udziela sekretariat Katolickiego Ra-
dia Podlasie pod numerem telefonu 25-6447273. 

 

REKOLEKCJE 
W SIEDLCACH 

     Tym wszystkim, któ-
rzy nie mogli być na Re-
kolekcjach w naszej Pa-  

rafii, podajemy zestawienie terminów wielkopost-
nych Rekolekcji w parafiach siedleckich i zachęca-
my do udziału w nich: 
Parafia Bł. Męczenników Podlaskich – 1-3.IV. 
Parafia Bożego Ciała – 29.III-1.IV. 
Parafia Katedralna – 25-28.III. 
Parafia Miłosierdzia Bożego – 30.III-1.IV. 
Parafia Św. Stanisława – 25-28.III. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 12 
     W najnowszym numerze „Echa” czytamy:      
 O sytuacji – także ekonomicznej – w naszych ro-
dzinach przy okazji obchodów Narodowego Dnia Ży-
cia – w rozmowie „Echa”; 
 O zagrożeniach przemocą i agresją w Internecie, 
zwłaszcza wśród młodzieży – w raporcie „Echa”; 
 O kobiecie, która pięć lat temu podczas ciąży wal-
czyła z rakiem i mimo nalegań lekarzy nie zdecydo-
wała się na aborcję, a dziś jest szczęśliwą matką – 
w artykule „Podwójne ocalenie” w dziale „Opinie”; 
 Comiesięczna konferencja dla kół Żywego Różań-
ca – w dziale „Formacja religijna”; 
 Krąży o niej wiele legend i niedomówień. W prze-
szłości opętana, później jedna z uczennic Jezusa. 
Kim naprawdę była Maria Magdalena? O tym w dzia-
le „Publicystyka”; 
 Wszystko o transplantacjach – w dziale „Publicys-
tyka”.                Zapraszamy do lektury! 

 
TO JUŻ NAPRAWDĘ PRZYSZŁA WIOSNA 

 
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, 
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 

 




