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Opłata dowolna

razem z polskimi misjonarzami i misjonarkami wyrażam
wdzięczność za dotychczasową duchową i materialną poDaj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi
moc misjom i zapewniamy o pamięci w modlitwie. Zaś do
w krajach misyjnych.
dalszego wspierania dzieła misyjnego Kościoła zachęcam
Was słowami Benedykta XVI: „nie możemy być spokojni,
jeśli pomyślimy, że po dwóch tysiącach lat wciąż są narody, które nie znają Chrystusa i nie słyszały jeszcze Jego
orędzia zbawienia". Wszystkim darczyńcom z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
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MYŚL TYGODNIA

Apostołowie nie spodziewali
się tego, co zobaczyli na Górze Tabor. Byli kompletnie zaskoczeni
i zszokowani. Nie wiedzieli co powiedzieć. Jezus „Tam przemienił
się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe…” (Mk 9,2-10).
Na Górze Przemienienia Bóg
jeszcze raz objawił miłość ojcowską wobec swego jedynego Syna.
Jezus jednak nawet wówczas, gdy
ukazał uczniom swoją Boską
chwałę, przygotowywał się na niewymowne cierpienie dla zbawienia
człowieka i pamiętał o konieczności wypełnienia swojej misji w posłuszeństwie Ojcu. Papież Jan Paweł II niedługo przed swoim odejściem do nieba rozważał tę tajemnicę i wywyższając miłość Bożą,
kontemplował fakt, że Bóg ocalił
Abrahamowego syna, Izaaka, własnego zaś Syna nie oszczędził, ale
Go za nas wydał...
Wtedy Apostołowie nie mogli
jeszcze do końca zrozumieć tej
prawdy.

Przyjaciele Misji!
Przeżywamy obecny rok duszpasterski po hasłem: „Kościół naszym domem". Do tego Domu, przeszło tysiąc lat
temu weszli nasi pradziadowie, stając się Jego domownikami i „współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie
przez Ewangelię” (Ef 3, 6). Stało się to za sprawą misjonarzy, którzy przemierzając świat z Dobrą Nowiną dotarli na
nasze ziemie. Również i dzisiaj, dzięki poświęceniu wielu
misjonarzy Ewangelia o Chrystusie dociera do ludzi nieznających jeszcze Boga. W tę misję głoszenia Ewangelii
aż po krańce ziemi zaangażowani są także polscy misjonarze. Jest ich obecnie 2170 pracujących w 94 różnych
krajach świata. Ale nie tylko na nich spoczywa obowiązek
głoszenia światu Ewangelii. My wszyscy powinniśmy czuć
się odpowiedzialni za działalność misyjną Kościoła. Możemy to czynić na różne sposoby: idąc za Chrystusem, naśladując Go, jako misjonarze i misjonarki, a także poprzez
modlitwę, ofiarowanie cierpień czy ofiary materialne.
Tegoroczna II Niedziela Wielkiego Postu przeżywana
jest pod hasłem: „Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w krajach misyjnych". Jest to sposobność, aby solidarnie naszą modlitwą i ofiarą wesprzeć Kościół w krajach
misyjnych. Dlatego ofiary zbierane dzisiaj do puszek będą
przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes" przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dzięki tym ofiarom polscy misjonarze będą mogli kontynuować głoszenie Ewangelii o zbawieniu, budować kościoły, szkoły, ośrodki zdrowia i szpitale, formować katechistów, pomagać potrzebującym, karmić głodnych, leczyć chorych, podtrzymywać na duchu
strapionych. Tysiące dzieci otrzymają dostęp do edukacji.
(Szczegółów o prowadzonych przez polskich misjonarzy
projektach na misjach, można dowiedzieć się na stronie
internetowej: www.misje.pl).
Przy tej okazji, chcę też przypomnieć, że istnieje możliwość całorocznej pomocy misjonarzom i misjonarkom poprzez wysłanie SMS-a o treści Misje na numer 72032
(koszt 2,46 PLN z VAT). SMS-a można przesłać za pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii komórkowej,
którzy zrezygnowali z własnych dochodów związanych
z tą akcją. Można także objąć patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek. Więcej informacji na ten
temat na stronie internetowej www.misje.pl.
Dzięki naszemu świadectwu miłości pomagamy razem
z misjonarzami i misjonarkami Kościołowi w krajach misyjnych. Zapalamy światełko nadziei w sercach wielu ludzi
żyjących w biedzie i ubóstwie. Wszystkim dobrodziejom

+ Biskup Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

REKOLEKCJE W SIEDLCACH
Rozpoczął się czas
Wielkiego Postu. By ułatwić pogłębione duchowe
przygotowanie do Świąt
Wielkiej Nocy podajemy
zestawienie
terminów
wielkopostnych rekolekcji
w parafiach siedleckich:
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. Józefa – 18-21.III
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe – 16-18.III
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika – 25-28.III
Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 18-21.III

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
Po ukazaniu się książki „Światło
na mojej ścieżce”, która stanowiła
zbiór rozważań Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego do Ewangelii
Adwentu, przekazujemy do rąk
Czytelników kolejny tom, mianowicie rozważania do Ewangelii
Wielkiego Postu: „Oto idziemy do
Jerozolimy. Podobnie jak poprzednia książka, tak i ta w zasadniczej swej części stanowi zapis codziennych audycji, emitowanych na antenie Katolickiego
Radia Podlasie w czasie Wielkiego Postu. Rozważania
Księdza Biskupa na Wielki Post na antenie radia pojawiły
się jako odpowiedź na liczne prośby naszych Słuchaczy,
którzy sugerowali, by podobnie jak w okresie Adwentu,
przygotować medytacje na wszystkie dni Wielkiego Postu.
Na prośbę radia Ksiądz Biskup opracował i nagrał je.
Niektóre z nich w wersji dźwiękowej znajdują się na
załączonej do książki płycie.
Zawarte w tej publikacji rozważania dotyczą Ewangelii
czytanych od Środy Popielcowej do Wielkiej Środy.
Ks. Sławomir Kapitan
Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie
Książkę wraz z dołączoną płytą CD można nabyć
w Księgarni Diecezjalnej (ul. Piłsudskiego 62) w cenie 15 zł.
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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 – 5 marca 2012 r.
Czwartek – 8 marca 2012 r. Dzień modlitw za Kobiety
Wspomnienie Św. Teofila, Biskupa z Cezarei (II wiek)
z racji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wspomnienie Św. Jana Bożego,
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr
założyciela Zakonu Bonifratrów oraz Św. Beaty, hiszpańska Męczennica
Czyt.: Dn 9, 4b-10; Ps 79,8-9.11.13; Łk 6,36-38
za wiarę z III wieku. Czyt.: Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
6.30 1. + Henryka (w 2 r.), Sabinę i Henrykę oraz Rodziców z obu
6.30 1. + Reginę i Bolesława Mazurów, of. Sabina Łukasiuk
stron Rodziny, of. Eugenia Koć
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina
2. Dziękczynna za dar życia Michaliny, z prośba o potrzebne
2. + Ludomirę i Stanisława Marciniuków oraz Edmunda, of. Bołaski dla niej i dla jej Rodziców, of. Mama Chrzestna
żena Marciniuk
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina
3. + Jana Kurosada (w 7 r.), Bogusława i Władysława oraz zm.
2. + Annę Pióro (w 33 r.), Eugenie Maciołek (w 4 r.) i Marię Naz Rodziny, of. Żona
lepa (w 18 r.), of. Stanisława Wasilewska
15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)
3. + Grażynę Szandecką (w 7 r.), of. Jolanta Dutkiewicz
18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)
18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat
2. + Stefanię Sopińską, of. Sąsiedzi
2. + Urszulę Wrona (w 30 dzień), of. Koleżanki i Koledzy z
3. + Józefa Mielniczuka (w 2 r.), zm. z Rodziny Mielniczuków,
działu egzekucji Urzędu Skarbowego w Siedlcach
of. Irena Karpowicz
3. + Zofię i Czesława Szaniawskich, of. Córka
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Marcina, z prośbą o Boże Bło4. + Leokadię, Józefa, Mieczysława i Mieczysławę, zm. z Rogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
dzin Woronowiczów, Preckajło i Skalskich, ks. Kodyma, ks. Ho19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej
fmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska
Piątek – 9 marca 2012 r.
Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki i Św. Dominika Savio, Patrona
5. + Helenę Metelską i Helenę Stasiuk (z racji dnia ich imienin),
ministrantów; Czyt. Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
of. Krystyna Metelska
6.30
1. + Wacława (w 5 r.) i zm. z Rodziny, of. Rodzina
Wtorek – 6 marca 2012 r. Wspomnienie Św. Róży z Viterbo,
Dziewicy i Zakonnicy; Czyt.: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina

6.30 1. + Grzegorza Rzeźnickiego (w 7 r.), Józefa, Magdalenę, Leokadię i Henryka, of. Alicja Seńko
2. + Ryszarda, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, zm. z Rodzin Antoniaków i Jakubiaków oraz zm. w czyśćcu cierpiących,
of. Janina Jakubiak

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina
2. + Jana Iwińskiego oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny,
of. Żona

3. O potrzebne łaski i szczęśliwe narodziny dziecka Elizy, of.
Mama
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)
18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat
2. + Urszulę Wrona (w 30 dzień), of. Siostra
3. + Helenę Kalinowską, zm. z Rodzin Kalinowskich i Rumowskich, of. Halina Lichaczewska
4. + Stefanię Bednarczyk (w 7 r.), zm. z Rodzin Jankowskich
i Bednarczyków, of. Córka
Środa – 7 marca 2012 r.
Wspomnienie Św. Perpetui i Felicyty, Męczennic z Kartaginy (obie zginęły w 203 roku w Kartaginie, dzisiejszy Tunis)
Czyt.: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

6.30 1. + Józefa, Mariannę i Ludwika Różnowiczów, Annę i Zygmunta Niedźwieckich oraz zm. z Rodziny Bagłajów, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina
2. + Stanisława (w 8 r.) i Rozalię, zm. Dziadków z obu stron
Rodziny, of. Córka
3. Dziękczynna w intencji podopiecznych, sponsorów i wolontariuszy parafialnego zespołu Caritas
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)
18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat

2. Dziękczynna w 45 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże łaski, wstawiennictwo Św. Patrona i Św. Józefa, of. Mama
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu, of. Rodzice
4. Dziękczynna w intencji uczestników kursu, ich poczętych
dzieci oraz wszystkich prowadzących „Szkołę Rodzenia p. w.
św. Rodziny”, z prośbą o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe
rozwiązanie.
Nabożeństwo do Św. Józefa

2. + Stefanię i Antoniego z Rodziny Gosiów oraz zm. Braci,
Bratowe i Siostry, of. Stanisława Siewruk
3. + Zygmunta Ulko (w 5 r.) i Irenę, of. Córka
4. + Stefanię Sopińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci (przyg. p. Ewa Sadowa)
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych
18.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat
2. + Bogdana Rudnickiego (w 2 r.), of. Żona

3.+ Mariannę (w 5 r.), zm. Rodziców i Teściów, zm. w tragedii
smoleńskiej, of. Syn i Mąż
4. + Jadwige Stańczuk (w 1 r.), of. Syn
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży

Sobota – 10 marca 2012 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Czterdziestu
Męczenników którzy zginęli za wiarę w Anglii i Walii podczas prześladowań w XV i XVI wieku; Czyt. Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3,11-32
6.30 1. + Floriana Kowalczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu

2. Dziękczynna w r. urodzin ks. Jarosława Mitrzaka, z prośba o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w posłudze na Misjach, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat
3. + Stanisława, Zofię i Kazimierza, zm. z Rodziny Miszczaków,
of. Krystyna Wakuła

4. + Franciszka, Czesława, Alfreda i Janinę, of. Henryka Czarnocka

5. Dziękczynna w intencji Karola, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzina
10.00 Próba Zespołu „Światełko”
17.00 III Katecheza dla Narzeczonych
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)
18.00 1. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice
2. + Zdzisławę Patoleta, of. Maria Ślusarczyk
3. + Andrzeja Harasymowicza (w 8 miesiąc), of. Żona
Początek Nowenny do Św. Józefa

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
11 marca 2012 r. Czyt.: Rdz. 22,1-2.9-13.15-18; Rz. 8,31b-34; Mk. 9,2-10.
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
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7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Pyziołek, of. Rodzina
8.30 1. + Zenona, Genowefę, Franciszka, Wacławę i Ryszarda, zm.
z Rodzin Sypiańskich i Ewiaków, of. Wanda Sypiańska
2. + Teresę (w 2 r.), Genowefę, Eugeniusza, Jana, Helenę,
Franciszka, zm. z Rodzin Karczów i Sokołowskich, of. Rodzina
3. + Alinę Bojar (w 5 r.), zm. Rodziców Leokadię, Bolesława i
Reginę, of. Zygmunt Bojar
4. + Ryszarda (w 7 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Elżbieta Jerominiak

10.00 1. Gregorianka: + Hieronima Marciniuka, of. Brat
2. + Hieronima, Natalię, Wincentego, Pawła, zm. z Rodziny Kupów oraz Bronisława i Leokadię Janczura, of. Córka
3. Dziękczynna z racji imienin Kazimierza, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Patronów w całym życiu, of. Dzieci
11.30 1. + Beatę (w 1 r.) i Bolesława, zm. Rodziców i Teściów oraz
Andrzeja i Wojciecha, of. Krystyna Kłos
2. + Edmunda, Bogdana, Krystynę, Kazimierza i Mieczysława,
of. Wanda Adamczyk

3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Bartosza, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice i Rodzeństwo
12.45 1. W intencji Parafian i Gości
2. + Barbarę Płatkowską (w 5 r.), of Córki
Poza
Parafią

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

16.30 1. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Antoniego i
Kazimierza, of. Barbara Andraszek
17.30 Gorzkie Żale
17.30 I Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (przed Chrztem Św.)

18.00 1. + Eugenię, Kazimierza, Romana i Stanisławę Glinkę, zm. z
Rodzin Kupów i Glinków, of. Syn
19.00 Nowenna do Św. Józefa i niedzielna Adoracja Najświętszego
Sakramentu

SŁOWO BISKUPA SIEDLECKIEGO ZBIGNIEWA
KIERNIKOWSKIEGO O POSZANOWANIU ZNAKÓW
I SYMBOLI NASZEJ WIARY (WIELKI POST 2012)
Drodzy Diecezjanie!
Trwamy w okresie Wielkiego Postu. Przygotowujemy się
do rozpoczęcia prac Drugiego Synodu Diecezjalnego. Przed
nami rok wiary, zapowiedziany przez Papieża Benedykta XVI.
Ten szczególny czas i wspomniane okoliczności są dla nas
wszystkich okazją do weryfikacji naszego życia w świetle słowa Bożego, w świetle wyznawanej wiary.
1. Patrząc na dzisiejszy świat, dostrzegamy liczne zmiany kulturowe i obyczajowe, dokonujące się na naszych oczach. Dotykają one także ludzi ochrzczonych. Na terenie naszej diecezji widzimy z jednej strony dużo przywiązania do wiary i tradycji, a z drugiej ignorowanie, kwestionowanie, a nawet
publiczne negowanie wielu wartości i prawd należących do dziedzictwa
chrześcijańskiego. Widzimy szereg problemów w naszych rodzinach,
w szczególności gdy pytamy o kształtowanie życia rodzinnego w oparciu
o nauczanie Kościoła. Dostrzegamy braki w dziedzinie zachowania katolickiej nauki o nierozerwalności i jedności małżeństwa oraz w odniesieniu do
otwartości na życie. Bywa, że ochrzczeni odkładają zawarcie sakramentu na
bliżej nieokreślony czas, uzależniając je od różnych, często wprost drugorzędnych spraw, a żyją na wzór małżeństwa. Coraz częściej już nie dostrzegają
w tym sprzeczności z nauczaniem Kościoła, do którego formalnie się przyznają. Takie postawy tworzą atmosferę obojętności religijnej i relatywizmu
moralnego. Mają też negatywny wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży.
Obserwujemy także niejako programowe dążenie niektórych sił politycznych i społecznych do laicyzacji naszego społeczeństwa. Przejawem tego są
naciski zmierzające do wyrugowania z przestrzeni publicznej znaków religijnych, typowych dla chrześcijaństwa, od wieków wpisanych w nasze życie
publiczne i związanych z nim w sposób naturalny. Widzimy, jak od czasu do
czasu nasilają się ataki na przejawy życia chrześcijańskiego, a w szczególności katolickiej tradycji w naszym kraju. Dochodzi nieraz do polaryzacji opinii i postaw oraz do nikomu nieprzynoszących dobra ekscesów.
Zdajemy sobie sprawę, że te problemy nie są jedynie sprawą zewnętrznej
obyczajowości. Mają one korzenie w kryzysie wiary, który dotyka nasze społeczeństwo. Mówiąc o kryzysie wiary, mam na myśli nie tylko kwestię oficjalnego przyznawania się do Kościoła i zachowania pewnych obrzędów czy
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zwyczajów, lecz egzystencjalne doświadczenie wiary, które było obecne
w życiu naszych przodków, a które dzisiaj w wielu przypadkach zanikło albo
zostało zredukowane do formalności.
2. Żeby temu zapobiegać i przeciwdziałać, podjęliśmy w naszej Diecezji
szereg inicjatyw, które mają na celu pogłębienie wiary i wprowadzenie wierzących w zdolność korzystania z mocy wiary i sakramentów. Dlatego oprócz zwyczajnych i przewidzianych w duszpasterstwie parafialnym działań,
prowadzimy program „Chrzest w życiu i misji Kościoła”, Diecezjalną Szkołę
Liturgiczną, różnego rodzaju katechezy, szczególnie związane z przygotowaniem do sakramentów. Bardzo konkretnymi propozycjami prowadzącymi
do pogłębienia wiary i życia z wiary są deuterokatechumenat (czyli formacja
w Ruchu Światło-Życie) i Droga neokatechumenalna - jako formy katechumenatu pochrzcielnego. Wszystkie te formy i programy wiążą się z pracą zakrojoną na długi czas i dotyczą przede wszystkim naszego wnętrza.
Potrzebne są jednak również działania uzewnętrzniające tę wiarę, którą
aktualnie mamy. Jedną z form takich działań jest kształtowanie religijnego
środowiska przez znaki, symbole i zwyczaje. Do nich należą m.in. przydrożne krzyże i kapliczki stojące w miejscach prywatnych i publicznych. Naturalnie rzeczywistości chrześcijańskiej nie możemy ograniczyć do tych znaków.
Są one jednak potrzebne jako wyraz naszej osobistej wiary, która uzewnętrznia się również w taki sposób. Obecność znaków i symboli religijnych oraz
ich stan materialny, który jest wyrazem naszej troski o nie, jest okazją do refleksji nad dawaniem świadectwa wiary.
3. Mając na uwadze doniosłość obecności tych znaków w przestrzeni publicznej oraz potrzebę zadbania o te symbole, poleciłem Wydziałowi Duszpasterskiemu Kurii Siedleckiej ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu pod hasłem: „Złączyć swoje życie z Ukrzyżowanym”. Prace konkursowe będą polegały na działaniach na rzecz utrzymania i odnowienia przydrożnych krzyży
i kapliczek poświęconych Męce Pańskiej, Matce Bożej i Świętym, oraz zebranie wszelkiego rodzaju dokumentacji o tych kapliczkach. Zwróćmy jednak
uwagę na to, by - zwłaszcza w przypadku kapliczek zabytkowych - przed ich
odnowieniem poradzić się rzeczoznawcy (najlepiej skontaktować się
z przedstawicielem Kurii Biskupiej), a przy ozdabianiu, z umiarem stosować
sztuczne kwiaty, wieńce itp. Do konkursu można zgłosić również różne formy literackie lub prezentacje multimedialne, przedstawiające miejsce i rolę
krzyży i kapliczek w naszej kulturze rodzinnej czy promujące ich obecność
w naszym życiu społecznym.
Szczegóły dotyczące konkursu i jego regulamin zostaną przekazane
w komunikacie Wydziału Duszpasterskiego Kurii Siedleckiej, jak również będą dostępne na diecezjalnej stronie internetowej: www.diecezja.siedlce.pl
Proszę duszpasterzy, katechetów, moderatorów grup i wspólnot kościelnych,
by poinformowali o konkursie jak najszersze grono Diecezjan; proszę, by zachęcali do podjęcia inicjatyw zmierzających do odnowy naszych przydrożnych miejsc kultu.
Wszystkim, którzy wezmą udział w konkursie, jak również tym, którzy niezależnie od niego dbają o przydrożne krzyże i kapliczki bądź w jakiejś formie
zechcą się włączyć w prace nad ich odnową – z serca błogosławię.
BISKUP SIEDLECKI

BY DZIECKO BYŁO BEZPIECZNE
„Surfuję bezpiecznie” - pod taką nazwą Fundacja „Wiatrak” w partnerstwie z
Policją realizują specjalny projekt w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.
Dzień ten jest obchodzony z inicjatywy
Komisji Europejskiej od 2004 roku, a w
Polsce od 2005 roku. Ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Ważną sprawą jest poznanie zagrożeń w internecie i metod postępowania w przypadku zdiagnozowania złego wpływu sieci na konkretne dziecko
lub grupę osób. Psycholodzy przestrzegają, że gdy dzieci spędzają zbyt
wiele czasu przy komputerze, zaczynają funkcjonować „w drugim świecie”,
który jest tak samo groźny jak otaczająca nas rzeczywistość.
Zagrożeniem są gry komputerowe, w które gra się w sieci. Młodzież uzależnia się od gry i nie potrafi rozmawiać o niczym innym. Ważna jest tu rola
rodziców, którzy powinni kontrolować aktywność dziecka w internecie i odwiedzane przez nie strony.
Internet jest przede wszystkim narzędziem. Rolą pedagogów jest to, aby
pokazywać dzieciom i młodzieży umiejętne korzystanie z tego narzędzia, tak
by młody człowiek potrafił dokonywać selekcji treści, a także reagować na
zagrożenia, które znajdują się w wirtualnej przestrzeni.
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także osoby, które są w bazie dawców a także

AD GENTES. Dziś w całym Kościele obchodzo- osoby, które chorowały na białaczkę. Na podsta-

W WIELKIM POŚCIE. Zapraszamy dzieci na na jest misyjna niedziela „Ad Gentes” (z j. łac. „Do wie swoich doświadczeń przybliżą powyższe teDrogę Krzyżową w piątek o 16.30 (prowadzi ks.
Sławek), a dorosłych o 17.15 (przewodniczą Grupy Parafialne pod kierunkiem ks. Piotra i ks. Diakona. Dla młodzieży i dla tych, którzy wcześniej
być nie mogli będzie także Droga Krzyżowa
o godz. 19.00 (przewodniczy ks. Adam). Rozważanie Drogi Krzyżowej dla dzieci przygotują nasi
Katecheci: s. Anuncjata (30.03), p. Ewa Sadowa
(9.03) i p. Dorota Obępalska (16.03) i s. Amabilis
(23.03). Gorzkie Żale są w niedziele Wielkiego
Postu o godzinie 17.30.
KATECHEZY. Od I do IV niedzieli miesiąca
o godz. 17.30 są katechezy dla Rodziców i Chrzestnych, planujących chrzest swego dziecka w bieżącym roku. Natomiast 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.
MŁODZI RODZICE. W środę (7 marca) o
godz. 18.00 będzie celebrowana w naszym
kościele Msza Św. pod przewodnictwem ks. Jacka
Seredy w intencji uczestników kursu, ich
poczętych dzieci oraz wszystkich prowadzących
„Szkołę Rodzenia p. w. św. Rodziny” z prośbą o
błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie. Po
Mszy Św. odbędzie się błogosławieństwo
rodziców oczekujących potomstwa. Zapraszamy
wszystkich Rodziców oczekujących narodzin
swego Dziecka do udziału w tej Mszy Św. i
błogosławieństwie
SZAFARZE. W sobotę 17 marca br. w Garwolinie, podczas Mszy Św. sprawowanej w kościele
pw. Przemienienia Pańskiego Ks. Biskup ponownie upoważni nadzwyczajnych szafarzy Komunii
Św. do pełnienia tej funkcji.
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. 26 marca będziemy przeżywać uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. W naszej parafii będzie nabożeństwo i modlitwy związane z duchową adopcją dziecka poczętego.

IX KRAJOWY KONGRES MISYJNY DZIECI.
26 maja br. w Warszawie (w ogrodach Wyższego
Seminarium Duchownego diecezji warszawskopraskiej) odbędzie się IX Krajowy Kongres Misyjny
Dzieci. Świętowanie - pod hasłem „Budujemy
most misyjny z Bł. Janem Pawłem II” – rozpocznie
się o godzinie 10.00, a zakończy o godzinie 13.00
uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera, Metropolity Warszawsko-Praskiego. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Udział w tym spotkaniu weźmie także Koło Misyjne Dzieci. Więcej informacji na temat Kongresu
można znaleźć na stronie: http://www.dzieciommisji.missio.org.pl/ Udzieli ich także ks. prałat
Bernard Błoński Diecezjalny Referent ds. Misyjnych.
RODZINY W MEDIOLANIE. W dniach 2 i 3
czerwca w Mediolanie odbędzie się VII Światowe
Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym. W związku z
tym wydarzeniem Diecezjalne Duszpasterstwo
Rodzin organizuje w dniach od 31 maja do 9
czerwca autokarową pielgrzymkę. Ze względów
organizacyjnych prosimy, aby zainteresowane
osoby do 15 marca zgłosiły się do Wydziału
Duszpasterstwa Rodzin (tel.501-606888). Szczegóły pielgrzymki zostaną wkrótce opublikowane

Narodów”). Z tej racji w przyszłą niedzielę przed maty.
Caritas w Polsce prowadzi także nową kampakościołem będą zbierane ofiary na cele misyjne,
nię społeczną „Podaruj Kroplę Miłości, której cejaki realizuje Konferencja Episkopatu Polski.
lem jest zachęcenie do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Jest realizowana przy współpracy
„Przez 40 dni Wielkiego Postu bezustannie Narodowego Centrum Krwi, Regionalnego Centz różnych stron Polski będzie płynęła modlitwa rum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszao Życie i dla Życia. 40 dni to 960 godzin modlitwy!” wie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu KardioloI tyle osób potrzeba, by odbyła się Krucjata! Za- gii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Niniejchęcamy Was serdecznie, bądźcie jedną z tych szą kampanię honorowym patronatem objął Bisosób. Każda osoba, która zgłosi się do akcji dos- kup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Zachęcam
tanie swój jeden dzień z dokładnie określoną jed- do systematycznego i stacjonarnego oddawania
ną godziną tak, by modlitwa trwała bezustannie. krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
W tym czasie można modlić się na różańcu, Koro- Krwiolecznictwa Odział Terenowy w Siedlcach, ul.
nką do Bożego Miłosierdzia czy innymi modlitwa- Formińskiego 12, od poniedziałku do piątku w gomi tak, aby płynąca modlitwa, była pełna zaanga- dzinach od 7.00 do 13.30. Więcej informacji na teżowania i wiary.
mat kampanii „Podaruj Kroplę Miłości" w siedzibie
Idea krucjaty modlitewnej „40 Dni dla Życia” Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego
zrodziła się w Stanach Zjednoczonych. Tam właś- 57, 08-110 Siedlce tel.: 25-6407130, e-mail:
nie katolicy modlą się przez 40 dni przy klinikach siedlce@caritas.pl, www.siedlce.caritas.pl
Z-ca dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej
aborcyjnych. Bezustannie w dzień i w nocy. Dzięki
Ks. Marek Bieńkowski
ich modlitwom w roku 2011 uratowano od aborcji
3599 dzieci i ich matek. Co zrobić, by wspomóc
modlitwą? Wystarczy wejść na stronę: http:// duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/ i wypełnić
podany tam formularz ( wpisać imię i e-maila, w
WSZYSCY POSZLI, A JA MAM
odpowiedzi dostaniecie datę i godzinę, które będą
TYLE SPRAW NA GŁOWIE
Waszą jedną godziną modlitwy dla życia w ciągu
40 dni.). Włączcie się w akcję i zachęcajcie znajomych. Potrzebujemy jeszcze ok. 400 dobrych
dusz, aby modlitwa mogła trwać nieustannie przez
40 dni.

DLA ŻYCIA

W imieniu Diakonii Życia Ryszard Ziółkowski

„ECHO KATOLICKIE” nr 9
W bieżącym numerze „Echa” czytamy:
 Z okazji Dnia Kobiet – bardzo ciekawy wywiad
o roli kobiet w Kościele oraz artykuł o kobiecej duszy
pod zagadkowym tytułem „Czego pragną kobiety?”;
 Czy Piłat naprawdę chciał uwolnić Jezusa? Czym
się kierował, skazując Go na śmierć? Odpowiedzi –
w dziale „Formacja religijna”;
 W 25. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie o jego życiowych dziełach: oazie i Krucjacie Wyzwolenia Człowieka w dziale „Temat tygodnia”;
 Jak pomóc kobietom, cierpiącym z powodu alkoholizmu męża? O tym w tekście „Nadzieja umiera ostatnia”;
 Jak skutecznie walczyć z otyłością? Czy dietycud naprawdę działają? Jakie błędy w żywieniu uniemożliwiają zrzucenie kilogramów? Odpowiedzi
w dziale „Zdrowie”;
 Czy genetycznie modyfikowana żywność jest niebezpieczna? Przeczytamy w „Rozmowie Echa”.
Zapraszamy do lektury!

SZPIK-KREW-ŻYCIE

UPOMNIENIE KAPŁANA. - Jak mogłeś porzucić żonę, zostawić ją samą?! - przemawia ksiądz do sumienia mężczyzny.
- Jak to samą? Zostawiłem ją z dziećmi...
PREZENT W TAJDZE. - A ja swojej ukochanej
piękny prezent pod choinką położyłem.
- No i co ona na to? Spodobał się jej?
- Nie. Jeszcze szuka. Tajga jest wielka.
CUDZE CHWALICIE.
Siedzą dwie staruszki i narzekają:
- I co zabija dziś naszych chłopów? Wódka, bijatyki..
- Nawet nie mów! A w takiej Japonii wszystko ładniejsze: sake, harakiri.....
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

W Polsce co 1,5 godziny stawiana jest komuś
diagnoza: nowotwór krwi, potocznie zwany białaczką. Dla wielu osób jedyną szansą jest przeszKonto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
czep komórek macierzystych od niespokrewnione31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
go dawcy szpiku. Szansa na znalezienie takiego
Materiały przygotowali: ks. Henryk Drozd,
dawcy jest nikła. Czasami wynosi ona 1:25.000 ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik,
a czasami 1 na kilka milionów, ale jest możliwa.
ks. Piotr Witkowicz, s.M. Amabilis
Dlatego 13 marca br. o godzinie 17.00 w Centrum
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Charytatywno-Duszpasterskim przy ul. Bpa Świrs- Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
kiego 57, odbędzie się spotkanie na tematy: kto
Kancelaria Parafialna jest czynna
może zostać dawcą szpiku, jak dokonać rejestraw dni powszednie od 16.00 do 17.30
cji, czy pobieranie szpiku boli. Na spotkaniu będą

