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MYŚL TYGODNIA 

 
    Jezus wprawił w zdumienie 
Apostołów: „Widząc to Szymon 
Piotr przypadł Jezusowi do kolan 
i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo 
jestem człowiek grzeszny. I jego 
bowiem, i wszystkich jego towa-
rzyszy w zdumienie wprawił połów 
ryb, jakiego dokonali” (Łk 5,1-11); 
     Są sytuacje, w których Bóg po-
zwala człowiekowi doświadczyć 
czegoś ze swej wspaniałości 
i świętości. Rozpoznajemy wów-
czas swoją małość i grzeszność 
i gotowi jesteśmy w bojaźni zawo-
łać wraz z Izajaszem: „Biada mi!”, 
lub wraz z Piotrem: „Odejdź ode 
mnie, Panie!”. Ale ta bojaźń jest 
jednocześnie pełna zachwytu.  
     Wielkość Boga zdumiewa, ale 
nie niszczy człowieka. Piotr wpra-
wdzie zawołał odruchowo: 
„Odejdź!”, ale jego serce z całą 
pewnością mówiło coś dokładnie 
przeciwnego. Objawiając nam 
swoją świętość i wspaniałość, Bóg 
chce nas pociągnąć ku sobie 
i uczynić swoimi świadkami wo-
bec ludzi. 

 

CHORZY I ODPUST 

 

 Światowy Dzień Cho-
rego obchodzony jest 
corocznie 11 lutego, w 
dniu wspomnienia litu-
rgicznego objawień 
NMP z Lourdes. Usta-
nowił je nasz Papież 
Bł. Jan Paweł II w 
dniu 13 maja 1992 
roku w 75. rocznicę 
objawień fatimskich i 
w 11. rocznicę zama-
chu na życie Błogosła-
wionego papieża. 
     Tydzień temu pisa- 

liśmy, że w roku bieżącym Ojciec Św. Benedykt XVI 
ustanowił odpusty zupełny, jaki mogą uzyskać ci, którzy od 
7 do 11 lutego, raz dziennie, pod zwykłymi warunkami 
(spowiedź sakramentalna, komunia święta i modlitwa w in-
tencjach Ojca Świętego i w intencji zmarłych) w duchu 
prawdziwej pokuty i skruchy wezmą pobożnie udział w na-
bożeństwie związanym ze Światowym Dniem Chorego 
w sanktuarium maryjnym w Altötting lub innym sanktuar-
ium, odmawiając tam Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary i mod-
litwę do Matki Bożej. 
     Wierni, którzy „niczym Dobry Samarytanin” z miłością 
towarzyszą chorym w szpitalach lub domach i z tej racji 
nie mogą wziąć udziału w obchodach Dnia, mogą uzyskać 
odpust zupełny, gdy będą swą posługę wykonywać 
choćby przez kilka godzin tak, jakby pełnili ją wobec 
samego Chrystusa, odmówią Ojcze Nasz, Wyznanie 
Wiary i modlitwę do Matki Bożej, będąc wolnymi od 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i postanawiając 
spełnić - choć to na razie niemożliwe - warunki wymagane 
do uzyskania odpustu zupełnego. 
     Mogą go też uzyskać wierni, którzy z powodu choroby, 
zaawansowanego wieku lub innej podobnej przyczyny nie 
mogą wziąć udziału w nabożeństwie z okazji Dnia Chore-
go, pod warunkiem, że będą w nim uczestniczyć duchowo, 
zwłaszcza za pośrednictwem telewizji lub radia, pomodlą 
się w intencji wszystkich chorych oraz ofiarują Bogu za po-
średnictwem Maryi - Uzdrowienia Chorych swe cierpienia 
fizyczne i duchowe. Natomiast odpust częściowy może 
uzyskać każdy wierny za każdym razem, gdy z sercem 
skruszonym pomodli się do miłosiernego Boga w intencji 
chorych „w duchu trwającego Roku Wiary”. 
 

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ 
     W niedzielę 10 lutego we wszystkich parafiach Kościoła 
katolickiego w Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 
Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: 
Ojciec - świadek wiary i trzeźwości. Tydzień Modlitw trwać 
będzie do soboty 16 lutego. Celem Tygodnia jest 
włączenie wiernych w nurt przebłagania Boga za pijaństwo 
i inne grzechy, a także wyproszenie łaski przemiany dla 

tych, którzy poniżają swoją godność przez trwanie w nało-
gach. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji 
tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.  

 
     Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw 
w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji 
chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grze-
chy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. Temat ro-
ku 2013 Apostolstwa Trzeźwości przedstawia logo. W pie-
rwszym kręgu wypisany jest wiodący temat: „Rodzina 
szkołą trzeźwości", który towarzyszyć będzie pracy dusz-
pasterskiej jeszcze przez osiem lat. Każdego roku oma-
wiane też będą sprawy związane z rodziną, nawiązujące 
do tematu wiodącego. Obecnie podkreślana jest wielka ro-
la ojca w rodzinie. Mówi o tym hasło: „Ojciec - świadek 
wiary i trzeźwości".  
     Hasła widniejące na logo wpi-
sane są w koło - figurę symboli-
zującą doskonałość. W samym 
centrum koła znajduje się sym-
bolicznie przedstawiona rodzina: 
rodzice i dzieci trzymając się za 
ręce, tworzą jakby obraz zapisu 
czynności bioelektrycznej serca.  
Niedziela, 10 lutego • Modlitwa za polskie rodziny, aby 
wierne Bogu i nauce Kościoła, dawały świadectwo wiary 
i trzeźwości.   
Poniedziałek, 11 lutego • Modlitwa za ojców rodzin, aby 
za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, 
a dla dzieci wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości.   
Wtorek, 12 lutego • Modlitwa za osoby ze świata nauki 
i kultury, aby ich praca przyczyniała się do uznania donio-
słej roli ojca w pełnej i zdrowej moralnie rodzinie.  
Środa, 13 lutego – Popielec • Modlitwa za sprawujących 
władzę, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego 
z prawem Bożym, przeciwstawiając się niesprawiedliwości 
społecznej i rozpijaniu rodaków.  
Czwartek, 14 lutego • Modlitwa za kapłanów, aby jako 
duchowi ojcowie, świadczyli swoją postawą o wartości ab-
stynencji wobec powierzonych im wiernych i napotkanych 
osób.    
Piątek, 15 lutego • Modlitwa za młodzieńców, aby wpatru-
jąc się w oblicze Jezusa, dobrze przygotowali się do roli 
ojca.   
Sobota, 16 lutego • Modlitwa za dzieci, aby naśladując 
Jezusa, były posłuszne rodzicom i w swoim życiu realizo-
wały wstrzemięźliwość i skromność. 
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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 – 11 lutego 2013 r. 
Wspomnienie NMP. z Lourdes. Światowy Dzień Chorego. 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz 
Czyt.: Rdz 1, 1-19; Mk 6, 53-56 

6.30 1. + Wacława (w 21 r.), Rozalię i Ryszarda oraz zm. z obu stron 
Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Beatę Budrecką (w 11 r.), of. Rodzina 

10.00 1. O łaskę zdrowia dla chorych i cierpiących z naszej Parafii i ucze-
stniczących w liturgii w naszym kościele, za przyczyną NMP z Lour-
des 

 2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej z Lour-
des dla Sióstr z Koła Żywego Różańca nr 18 i dla ich Rodzin, zel. 
Grażyna Litwiniak  

 3. + Floriana (w 1 r.), of. Córka Kinga 
 4. + Lucynę Kielak (w 9 r.), Wiktorię, Franciszka, ks. Jana Niedział-

ka (w 70 r.), zm. z Rodzin Niedziółków i Kielaków, of. Elżbieta Kielak 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Leokadię (w 4 r.) i Wandę (w 13 r.) zm. z Rodzin Mikiciuków i 

Koplejewskich, of. Wiesława Koplejewska 
 5. + Teresą Smolińską (w 1 r.), of. Syn 

Wtorek – 12 lutego 2013  r. 
Czyt.: Rdz 1, 20 – 2; Mk 7, 1-13 

6.30 1. + Józefa Wysockiego (w 8 r.), of. Córka z Rodziną 
2. + Andrzeja (w 13 r.), Joannę, Bronisława i Mieczysława, zm. z 
Rodzin Kąkolów i Wakułów, of. Eleonora Kąkol 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Wiesława i Kazimierę Anusiewiczów, of. Syn Janusz 
 4. + Krzysztofa Pyrko, of. Sąsiedzi z Małej Strzałki 
 5. + Zdzisława Wronę (w 22 r.) i Annę Stańczuk oraz Antoniego i 

Stefanię Wrona. of. Marianna Wrona 
 6. + Rodziców Anielę i Lucjana Rudnickich, of. Aleksandra Stańska 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Eugenię (w 5 r.) i Stanisława ( w 9r.), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 18 r. ślubu Andrzeja i Marii Sapińskich, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dal-
sze lata życia, of. Małżonkowie 

Środa – 13 lutego 2013  r. Środa Popielcowa 
Początek Wielkiego Postu. 

Czyt.: Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Helenę Pałdyna (w 40 r.), of. Córka 

8.30 1. + Zygmunta Brochockiego, of. Mieszkańcy Małej Strzały 
 2. + Stanisławę (w 1 r.), Stanisława i Pawła, of. Jan Osłowski 

10.00 1. + Helenę (w 8 r.), Kazimierza (w 19 r.), Pelagię (w15 r.) i Kazi-
mierza Mątewka, of. Marianna Lech 

16.30 1. + Ludwikę (w r.), Antoniego i Jolantę, zm. z Rodzin Kowalczuków 
oraz Władysławę i Henryka Zająców, of. Kazimiera Zając 

 2. + Jarosława Saczewskiego, of. Sąsiadka z ul. Kurpiowskiej 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Dr Krystynę Osińską, of. Koleżanki i Koledzy z Polikliniki z 

MSW 
 5. + Jacka Krzymowskiego (w 1 r.), of. Matka z Rodziną 

Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Czwartek – 14 lutego 2013 r. 
Wspomnienie Św. Cyryla Mnicha i Metodego, Biskupa, Patrona Europy 
Słowiańskiej oraz Św. Walentego - patrona epileptyków i zakochanych. 

Czyt.: Dz 13, 46-49; Łk 10, 1-9 

6.30 1. + Walentego i Helenę, zm. z Rodzin Świątków i Gajowniczków, 
of. Córka 

 2. + Dr Krystynę Osińską (w 30 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 

 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek  
 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Mikołaja, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Św. Patronów, of. Babcia 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 

 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Lucjana (w 10 r.), Pelagię, Andrzeja i Leokadię, of. Marianna 

Roguska 
 5. + Lucjana Flisa (w 2 r.), of. Dzieci 
 6. + Bogdana Ziontka (w 4 r.), Helenę i Mariana Pasiak oraz Siostrę 

Marię Drężek, of. Rodzina 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek  – 15 lutego 2013  r. 
Czyt.: Iz 58, 1-9; Mt 9, 14-15 

6.30  1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 

 2. + Jana Michalskiego (w 29r.), zm. Rodziców, of. p. Michalscy 
 3. + Dr Krystynę Osińską (w 30 dzień), of. Przyjaciółki 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Ryszarda Bojanowskiego (w 3 r.), of. Synowie 
 5. + Julię i Antoniego Stasiaków oraz Helenę Sawicką, of. Sąsiadki 

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 
19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży 

Sobota – 16 lutego 2013  r. 
Czyt.: Iz 58, 9b-14; Łk 5, 27-32 

6.30 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 

 2. + Antoniego (w r.), Mariannę, Janinę, Stefana, Aleksandra, Ge-
nowefę, Zdzisława, Martynę i Mariannę, of. Stanisław Świniarski 

 3. + Annę, Stanisława, Jerzego i Wandę Grzeszczuków, of. Janusz 
Grzeszczuk 

 4. + Stanisława (w 6 r.), Adolfa i zm. Dziadków, of. Helena Kryńska 
 5. Dziękczynna z okazji 38 r. urodzin Roberta z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Maria Wrona 
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 

 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Janinę, Mariana, Eugenię i Antoniego oraz zm. z obu stron Ro-

dziny, of. Danuta Liniewicz 
 5. Poza Parafią: + Helenę Kowal (w 30 dzień), of. Córka 
 6. Dziękczynna w 50 r. ślubu Wandy i Stanisława, oraz w 22 r. uro-

dzin wnuka Bartka, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Św. i opiekę Świętych Patronów dla nich, of. Dzieci z Wnukami 

 7. Dziękczynna w 20 r. urodzin Macieja, z prośbą o potrzebne łaski, 
dary Ducha Św. i wstawiennictwo św. Józefa, of. Rodzice 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 
17 lutego 2013 

Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów. 
Dzień imienin Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 

Czyt.: Pwt 26, 4-10; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13 
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Grażynę Stempnik (w 11r.), Rodziców i Teściów, of. Dzieci i 
Rodzeństwo 

8.30 1. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 2. + Stanisława Buczyńskiego (w 1r.), of. Rodzina 
 3. + Antoniego (w rocznicę), Janinę, Genowefę, Aleksandra, Zdzi-

sława, zmarłych z rodziny Świnarskich, of. Stanisław Świnarski 
 4. + Tadeusza Placuk (w 30 dzień), of. Uczestnicy pogrzebu 

10.00 1. Gregorianka: + Anny Szaniawskiej, of. Jadwiga Szaniawska 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Tadeusza Rowickiego (w 8r.), zmarłych Rodziców z obu stron 

rodziny, of. Alicja Rowicka 
 4. + Janinę Sabiniak (z racji urodzin), of. Córka  

11.30 1. + Stanisława (w 13r.), Sabinę, Jana, Mariannę i Tadeusza, of. 
Żona 

 2. + Mariana Soszyńskiego (w 3r.), of. Żona 
 3. Dziękczynna w 37r. ślubu Haliny i Stanisława z prośbą o Boże 

dary dla Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci 
13.00 W intencji Parafian i Gości 

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

16.30 + Rodziców: Genowefę (w 4r.), Stanisława Jagodzińskich, zmar-
łego męża Mariana, Teściów i Dziadków, of. Maria Gochnio 

17.30 Gorzkie Żale 
17.30 Katecheza Chrzcielna (3) 
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 

 2. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza (1 r.), of. Jadwiga Pie-
chowicz 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

REKOLEKCJE NA STADIONIE 
     Rekolekcje na Stadionie Narodowym pod hasłem „Jezus zbawia dziś, 
każdy, kto w Niego wierzy nie zostanie zawiedziony” (1P 2,6) odbędą się w 
sobotę 6 lipca br. Organizatorem rekolekcji jest Kuria Warszawsko-Praska. 
Jest to spotkanie o charakterze religijnym wpisujące się w obchody Roku 
Wiary w Kościele katolickim. Obecny będzie biskup pomocniczy diecezji war-
szawsko-praskiej Bp Marek Solarczyk. Konferencje wygłosi, zaproszony na 
ten dzień przez Arcybiskupa Henryka Hosera, o. John Baptist Bashobora z 
Ugandy. 
     Uczestniczyć może każda osoba chętna, która się zapisze i opłaci swój 
udział. Koszty: wejściówka zwykła: 40 zł, dla osób od 16 roku życia wg rocz-
nika (urodzonych do 1996), wejściówka ulgowa dla osób do 15 roku życia wg 
rocznika (urodzonych od 1997). Bonusy: za każde 20 zwykłych biletów - 1 
zwykły bilet gratis. Spotkanie przewidziane jest na cały dzień. Nie będzie moż-
liwości, by wziąć w nim udział tylko częściowo, wejście na stadion przewi-
dziane jest do godz. 10.00. Na jedną wejściówkę może wejść tylko jedna 
osoba, po wyjściu nie będzie możliwości ponownego wejścia na tę samą wej-
ściówkę. Ze względu na dużą ilość osób nie będzie możliwości korzystania z 
sakramentu pokuty i pojednania. W dwóch miejscach będzie trwała adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy, by oddać chwałę Jezusowi. 
     Płyta stadionu zarezerwowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Przydzielanie miejsc na płycie odbywa się za okazaniem dowodu niepełno-
sprawności ruchowej. W sektorach obecni będą wolontariusze, którym, w razie 
potrzeby, należy się podporządkować. Będzie możliwość zakupienia napojów i 
posiłków w restauracjach rozmieszczonych na koronie stadionu. Na terenie 
wokół stadionu rozmieszczone będą stoiska wydawnictw katolickich, gdzie 
będzie można nabyć książki religijne. Ofiary składane na tacę przeznaczone 
będą na potrzeby i działalność o. Johna w Ugandzie. 
     Plan rekolekcji: 
8:00 wejście na stadion; 9:00 rozpoczęcie i różaniec; 9:30 uwielbienie; 10:00 
Konferencja I - o. John Bashobora; 11:30 Przerwa na kawę; 12:00 Konferen-
cja II - o. John Bashobora; 13:30 Przerwa na obiad; 15:00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia i uwielbienie; 15:30 Konferencja III - o. John Bashobora; 17:00 
Przygotowanie do Eucharystii; 17:30 Eucharystia - przewodniczy i wygłosi 
homilię Bp Marek Solarczyk; 19:30 Przerwa na kolację; 20:30 Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie - o. John Bashobora; 22:00 
Zakończenie; 

Z POMOCĄ DLA WERONIKI 
     Weronika jest uczennicą kl. IIIag Publicznego Gimnazjum w Strzale. Od 
roku choruje na chloniaka złośliwego typ z deplecją limfocytów. W lipcu ubie-
głego roku po 6 blokach chemioterapii nastąpił powrót choroby. Lekarze z Kli-

niki Hematologii i Onkologii w Warszawie po konsultacji z lekarzami z Niemiec 
podjęli decyzję o nowym leczeniu łącznie z przeszczepem szpiku. Weronika 
od nowa przyjęła 6 bloków chemioterapii i obecnie czeka na przeszczep 
szpiku, który odbędzie się w Klinice Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. Cho-
roba jest oporna na leczenie, dlatego też potrzebne jest podanie przeciwciał 
monoklonalnych sprowadzonych z zagranicy nierefundowanych przez NFZ. 
Koszt przeciwciał wynosi ok. 400 tys. złotych i jest ogromną szansą na wyle-
czenie Weroniki. 

 
     Jest to kwota, która przekracza możliwości finansowe Rodziców. Z tej Ca-
ritas Diecezji Siedleckiej 24 stycznia br. utworzyła subkonto z przeznaczeniem 
na leczenie Weroniki Wadas. Wpłat można dokonywać na konto: BS Siedlce 
78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem „Leczenie Weroniki Wadas". 
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski przychylił się do prośby o materialne 
wsparcie i wyraził zgodę na przeprowadzenie zbiórki do puszek na powyższy 
cel. W naszej Parafii zbiórka taka będzie w przyszłą niedzielę 17 lutego 
po każdej Mszy Św.  
 

PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN 
     Chrześcijanie ścigani na północy Indii, w obawie przed islamistami uciekają 
na południe. Chociaż prześladowanie Kościoła w tym kraju ma długą historię, 
nagły wzrost ataków datuje się od końca lat 90-tych, charakteryzujący się 
paleniem kościołów (Dangs, Gujarat), mordowaniem misjonarzy (tragiczne 
wydarzenie spalenia żywcem Grahama Stewarta Staines i jego dwóch synków 
w Mayurbhanj w 1998 r., w stanie Orisa). Od tego momentu ataki na wyznaw-
ców Chrystusa gwałtownie wzrosły, osiągając swoje apogeum w 2008 r. w 
stanach Karnataka i Orisa. W 2012 r. odnotowano 131 aktów antychrześcijań-
skch, z czego aż 37 incydentów w stanie Karnataka. Warto przy tym wspo-
mnieć, że to jedynie zgłoszone przypadki. 
     Źródłem prześladowań w Indiach jest przede wszystkim nacjonalizm hindu-
istyczny, który wytwarzają fanatyczne ruchy, takie jak Sangh Parivar, RSS 
(Rashtriya Swayamsevak Sangh), Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal, czer-
piące z ideologii hindutva. Hindutva głosi hasło: „jedna religia, jeden naród, 
jedna kultura” i łączy elementy nacjonalizmu z religią hinduistyczną. Nie tole-
ruje mniejszości, a chrześcijanie są ukazywani jako agenci obcych i zewnętrz-
nych elementów. Prześladowanie osiągnęło apogeum, ponieważ grupy takie 
jak Bajrang Dal czy VHP prześcigają się w aktach destrukcji, aby przyciągnąć 
do siebie radykalizmem, jak najwięcej zwolenników. Coraz więcej hinduistycz-
nych grup terrorystycznych, jak Dharam Sena, Sri Ram Sene, Abhinav Bharat 
uderzają w zagranicznych wolontariuszy i pracowników niosących pomoc naj-
uboższym, aby ich przepędzić z kraju. Dumnie określają się nazwą „Hindu 
Terror”. 
     Kościół jest dziś zagrożony i zewsząd atakowany, podchodzi się do niego 
nieufnie, z podejrzliwością, obawą, oskarża o agresywny prozelityzm, wypę-
dza ze sfery publicznej. Niemniej, moc Ducha Świętego działa, liczba wiernych 
wciąż rośnie, a ponieważ struktury są słabe, pomoc jest niezbędna. Przed Ko-
ściołem w Indiach wielki czas. Modlitwa za niego jest obowiązkiem każdego 
chrześcijanina z tzw. wolnego świata. Również od chrześcijan z Polski zależy 
przyszłość prześladowanych z Indii. 
     Około 100 milionów chrześcijan na świecie doświadcza prześladowań z po-
wodu swojej wiary. Open Doors jest międzynarodowym dziełem chrześcijań-
skim, które działa od 1955 r. i realizuje swoją misję w 50 krajach prześladowań 
chrześcijan. Wszystko zaczęło się w Warszawie, gdy młody misjonarz z 
Holandii, Brat Andrew przyjechał na Kongres Młodzieży Komunistycznej w 
1955 r., aby głosić Chrystusa za Żelazną Kurtyną. Dopiero w Polsce dowie-
dział się, że chrześcijanie i Kościół są prześladowani. Postanowił więc im po-
móc. I tak od 1955 r. Open Doors wspiera duchowo i materialnie prześlado-
wanych wyznawców Chrystusa, dostarcza im Biblie, chrześcijańską literaturę, 
prowadzi kursy i projekty samopomocowe, dodaje otuchy więźniom, pomaga 
rodzinom zamordowanych męczenników. Open Doors informuje opinię pu-
bliczną o prześladowaniach chrześcijan w XXI wieku, prowadzi wykłady, wy-
daje publikacje, zachęca do modlitwy za dotkniętych prześladowaniami oraz 
nawołuje do konkretnego wsparcia. Każdego roku Open Doors publikuje 
Światowy Indeks Prześladowań, w którym ukazuje 50 krajów należących do 
największych prześladowców wyznawców Jezusa Chrystusa. 
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WOŁANIE PAPIEŻA 
     Do postawy trzeźwości wielokrotnie zachę-
cał nas bł. Jan Paweł II, zwłaszcza podczas 
pielgrzymki w 1987 r. To wówczas padły słowa 
napomnienia: „Wszyscy znamy ten nałóg, który 
tak wiele nam zaszkodził w przeszłości, a który 
dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc 
do każdego i do każdej: nie niszcz siebie! Nie 
wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla 
siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez na-
łóg, to równocześnie niszczysz drugich. Szko-
dzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom. Osłabiasz 
społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, 
zwłaszcza przy pracy.” 
     Papież nie bał się mówić rzeczy trudnych, 
o których dzisiaj zbyt łatwo zapominamy. On 
darzył swój naród prawdziwie wielką miłością. 
Miłością, która nie lęka się stawiać wymagań. 
Jego nauki mobilizują nas do osobistej refleksji 
i odważnej decyzji o abstynencji, która jest da-
rem miłości dla Boga, drugiego człowieka i Oj-
czyzny. W modlitwach zanoszonych przed obli-
cze naszej Jasnogórskiej Matki prośmy o siłę i 
wytrwałość, abyśmy nie ulegli pokusie zniechę-
cenia, abyśmy nie dali się zakrzyczeć głosom 
lekceważenia i beztroskiej kpiny. Pogłębiając 
naszą wiarę w Bożą moc, doskonaląc się w uf-
ności i miłości, dzielmy się świadectwem absty-
nencji, świadectwem naszej odwagi i znakiem 
nadziei na przyszłość. 

 
W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE. Związek 
Małżeński zgodnie z nauką Kościoła i prawem 
R.P. zamierzają zawrzeć: Dariusz Warecki z na-
szej Parafii i Anna Dołęga z Parafii w Domani-
cach - zapowiedź II. Kto znałby przeszkody do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powiado-
mienie kapłana w naszej Kancelarii Parafialnej. 
KATECHEZY. Zapraszamy na Katechezy 
Chrzcielne. Są one od I do IV niedzieli miesiąca 
o godz. 17.30 w Sali przy zakrystii. Wiosenny cykl 
8 katechez dla narzeczonych rozpocznie się w os-
tatnią sobotę lutego (23.02). 

KOŁO MISYJNE. Zapraszam w przyszłą nie-
dzielę (17.02) na spotkanie Rodziców i Dzieci, któ-
re wyjeżdżały na zimowisko. Podsumujemy nasz 
wyjazd.                           Ks. Sławek i S. Anuncjata 
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie Dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Św. i ich Rodziców będzie 
w przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godzinie 
15.00. Rodzice przyniosą krzyż ścienny, znak wia-
ry w domu rodzinnym, który przekażą symbolicz-
nie dzieciom. 
DROGA KRZYŻOWA dla Dzieci będzie w pią-
tek o 16.30, podczas której poznamy relikwie Męki 
Pańskiej. Dorosłych zapraszamy w tym dniu na 
Drogę Krzyżową o godzinie 17.15, zaś młodzież 
(w tym kandydatów do Bierzmowania) na 19.00. 
ZAPRASZAM na spotkanie duszpasterstwa 
prawników przy ul. Kościuszki 10 w przyszłą nie-
dzielę (17.02) o godz. 17.00 (a więc o godzinę 
później niż dotychczas). Weźmiemy udział w sy-
nodalnej Celebracji Słowa Bożego na temat „Koś-
ciół sakramentem jedności”, po której będzie 
Eucharystia.              Ks. Tomasz Czarnocki 

REKOLEKCJE. Na Jasnej Górze odbyły się 3-
dniowe Rekolekcje dla dyrektorów katolickich sta-
cji radiowych z całej Polski pod hasłem „Wiara 
z twarzą i twarz z wiarą”. Katolickie Radio Podla-
sie reprezentowali ks. kan. Sławomir Kapitan - Dy-
rektor Rozgłośni, ks. Dariusz Denisiuk - Sekretarz 
Redakcji, ks. Daniel Struczyk - Dyrektor Admini-
stracyjny oraz ks. Krzysztof Pełka - Szef portalu 
podlasie24.pl. W rekolekcjach brali udział liderzy 
21 rozgłośni nie zrzeszonych w żadnej sieci me-
dialnej. Uczestników rekolekcji odwiedził Ks. Arcy-
biskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski 
i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski. 

ROK WIARY I PIELGRZYMOWANIA. W Li-
ście Apostolskim „Porta Fidei” ogłaszającym Rok 
Wiary Ojciec Święty Benedykt XVI zawarł nastę-
pujące słowa: „W Roku Wiary należy zachęcać 
wiernych, by pielgrzymowali do Stolicy Piotrowej, 
aby tam złożyć wyznanie wiary w Boga Ojca, Sy-
na i Ducha Świętego, w jedności z tym, który dziś 
wezwany jest, by utwierdzać w wierze swoich bra-
ci. Ważną rzeczą będzie także zachęcanie do 
udziału w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, miejs-
ca związanego z obecnością Jezusa Zbawiciela 
i Maryi, Jego Matki. Należy popierać wszelkie ini-
cjatywy, które pomogą wiernym uznać szczególną 
rolę Maryi w tajemnicy zbawienia, kochać ją miłoś-
cią synowską i naśladować jej wiarę i cnoty. Bar-
dzo stosowne będzie w związku z tym organizo-
wanie pielgrzymek, nabożeństw i spotkań w sank-
tuariach maryjnych.” Podejmując zachętę Ojca 
Św. diecezjalny duszpasterz pielgrzymów zapra-
sza do udziału w pielgrzymkach w 2013 r.: 
1. Rzym (27.04-04.05 br.) – pielgrzymka autokaro-
wa 
2. Ziemia Święta (06.06-13.06 br.) – pielgrzymka 
samolotowa 
3. Fatima i Santiago de Compostella (15.06-21.06 
br.) – pielgrzymka samolotowa 
4. Wilno (31.05-02.06 br.) – pielgrzymka autokarowa 
5. Rzym (06.07-12.07 br.) – pielgrzymka autokarowa 
6. Kresy Rzeczypospolitej w 70 rocznicę martyro-
logium Polaków na Wołyniu (08.07-13.07 br.) – 
pielgrzymka autokarowa 
7. Rzym (18.10-25.10 br.) – pielgrzymka autokarowa 
8. Ziemia Święta na zakończenie Roku Wiary 
(15.11-22.11 br.) – pielgrzymka samolotowa 

     Bliższych informacji udziela ks. Sławomir Sulej: 
tel. 604-641777, email: s_sulej@wp.pl 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 6 
„Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Czy 
posypanie głowy popiołem to tylko pusty gest, czy 
coś więcej? O tym w dziale „Temat tygodnia”;  
O trudnej sytuacji oświaty w samorządach oraz 
o zmianach w Karcie Nauczyciela i o tym, czy stać 
nas na oświatę? – w raporcie „Echa”; 
Nowotwór to długa i trudna lekcja. O tym, że 
choroba nie jest karą oraz o doświadczeniach kobiet, 
które wygrały walkę z rakiem piersi, czyli amazonek 
– w dziale „Publicystyka”; 
Jakimi tematami zajmie się nasz diecezjalny 
Synod w najbliższym roku i co może zmienić wokół 
nas – w dziale „Formacja religijna”; 
Na koniec słodki akcent: w dziale „Rozmaitości” 
przepis na muffinki jagodowe z kruszonką – w sam 
raz na Ostatki!                      Zapraszamy do lektury! 
 

 
NIE PŁACZ! WIELKI POST JEST 

DOPIERO ZA TRZY DNI 

 
FAŁSZYWA ODPOWIEDŹ. Odkąd skończyłem pięć-
dziesiątkę, mój lekarz mówi, że powinienem zażywać 
więcej ruchu na świeżym powietrzu. 
- Dobrze - powiedziałem - będę otwierał okna w samo-
chodzie.                                            Angus Walker. 
NIE MA WYBORU. Idzie Adam i Ewa przez Raj.  
Ewa pyta Adama drżącym głosem:  
- Adamie kochasz Ty mnie?  
     Adam odpowiada:  
- A kogo mam kochać? 
ŻART NIEMOŻLIWY. Siedzi sobie sroka na sośnie, 
a tu niespodziewanie do sosny podchodzi krowa i za-
czyna się wspinać. Sroka w szoku obserwuje jak kro-
wa powolutku siada koło niej na gałęzi. Wreszcie pyta 
krowę:  
- Krowa, co ty robisz?  
- No przyszłam wisienek pojeść - mówi krowa.  
- Ty Krowa... ale to jest sosna, a nie wiśnia...  
- Spoko... Wisienki mam w słoiczku! 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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. Tomasz Muszyń-

ski, ks. Piotr Witkowicz, p. Leszek Popek, 
sM Amabilis, sM Agnieszka i sM Anuncjata 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30 

 




