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MYŚL TYGODNIA 

 
     Św. Łukasz w dzisiejszej Ewan-
gelii przypomina, że Bóg troszczy 
się o każdego z nas i okazuje nam 
wielką cierpliwość, mimo, że błą-
dzimy, tak, jak dobry ogrodnik, 
który troszczy się o drzewa w sa-
dzie i proponuje, by poczekać ze 
ścinką tych najsłabszych: „Panie, 
jeszcze na ten rok je pozostaw; ja 
okopię je i obłożę nawozem; może 
wyda owoc. A jeśli nie, w przyszło-
ści możesz je wyciąć” (Łk 13,1-9). 
     „Może wyda owoc” – drzewo fi-
gowe z dzisiejszej Ewangelii to 
moje życie. Niekiedy czujemy się 
tak niepotrzebni, jakbyśmy jedynie 
„wyjaławiali ziemię”. Tyle lat i zu-
pełnie brak owoców naszej pracy, 
podejmowanych postanowień, na-
wrócenia. Bóg jednak wciąż daje 
nam czas. Dzisiaj, jutro i ile będzie 
trzeba, żebyśmy zaczęli wierzyć, 
że nie ma bezwartościowego życia 
czy nieważnego człowieka. Dany 
nam czas jest dowodem, że Bóg 
nie przestaje mieć nadziei i chce 
czekać. 

 

 

MODLITWA I SPEKTAKL 

     Warto zobaczyć, posłuchać i przeżyć w duchu modlit-
wy. Droga Krzyżowa to misterium autorstwa Tomasza La-
bunia (muzyka) i Andrzeja Krajewskiego (tekst). Pierwsze 
wykonanie odbyło się 22 marca 2002 r. w kościele parafia-
lnym pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej w Rem-
bertowie. Wykonywano ją między innymi w kościołach Wa-
rszawy, Legionowa, Garwolina, Wyszkowa. Powstała rów-
nież wersja na kwintet dęty w składzie: flet, obój, klarnet, 
fagot, waltornia. Droga Krzyżowa składa się z czternastu 
stacji opisujących na bazie Ewangelii Mękę i Śmierć Jezu-
sa Chrystusa. Sekwencje narracyjne kompozycji przepla-
tane są piękną, refleksyjną poezją fragmentów śpiewa-
nych. Wykonawcy: Barbara Żarnowiecka (sopran), To-
masz Garbarczyk (tenor), Jerzy Łazewski (aktor), Konrad 
Putowski (I klarnet), Jacek Olejniczak (II klarnet), Marek 
Karwowski (III klarnet), Łukasz Płaneta (klarnet basowy). 
 

ŻYCZENIA 
    Drogie Panie: 
    Dziewczęta, Mamy 
i Babcie, w dniu Wa-
szego Święta przyj-
mijcie od męskiej czę-
ści Parafii (i świata) 
najserdeczniejsze ży-
czenia obfitości Bo-
żych łask i darów w 
całym Waszym Życiu.  

CONCLAVE ZNACZY „POD KLUCZEM” 
     Ojciec Św. Benedykt XVI opublikował 25 lutego ostatni 
swój list apostolski (nazywany także „motu proprio”), no-
szący tytuł „Normas nonnullas”. Wnosi on pewne modyfi-
kacje i uściślenia do poświęconej wyborowi Papieża kons-
tytucji apostolskiej Jana Pawła II „Universi Dominici gregis” 
z 1996 r. Nowością wprowadzoną przez Benedykta XVI 
jest m.in. termin konklawe. Utrzymując dotychczasową za-
sadę, że do jego rozpoczęcia powinno upłynąć 15, a nie 
więcej, niż 20 dni sede vacante, Ojciec Święty daje kardy-
nałom możliwość jego przyśpieszenia, jeśli uznają, że 
wszyscy elektorzy są już obecni. 
     W konstytucji Jana Pawła II wyraźnie mowa jest o eks-
komunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej dla każdego 
spoza kardynałów, kto przekazałby objęte tajemnicą wia-
domości z konklawe komukolwiek innemu poza nimi sa-
mymi. Benedykt XVI podkreślił to jeszcze silniej, wymie-
niając wprost tę ekskomunikę w przysiędze składanej 
przez wszystkich, którzy nie będąc kardynałami muszą 
z racji związanych z konklawe obowiązków być obecni na 
terenie, gdzie się odbywa. Przysięgę tę składają też odtąd, 
przewidziani już w Universi Dominici gregis, dwaj zaufani 
technicy, którzy mają czuwać nad zachowaniem sekretu. 

 
     Inne modyfikacje to pewne doprecyzowania czy drobne 
dodatki. Wymaganą do wyboru Papieża większość dwóch 
trzecich głosów Benedykt XVI uściślił przysłówkiem „przy-
najmniej”. Tam, gdzie była mowa o niedopuszczaniu niko-
go do elektorów „przewożonych z Domu Św. Marty do Pa-
łacu Apostolskiego”, zastąpiono ten zwrot wyrażeniem „po 
drodze z Domu Św. Marty do Pałacu Apostolskiego”, bo 
niektórzy kardynałowie wolą ten odcinek przebyć pieszo. 
Liczbę ceremoniarzy obecnych na konklawe zwiększono 
z dwóch do ośmiu. Wspomniano też zadania innych obok 
kardynała Kamerlinga pracowników Kamery Apostolskiej, 
mianowicie jej Wicekamerlinga i Prałatów. Zwiększona zo-
stała liczba uczestników uroczystej procesji kardynałów 
elektorów z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej. Do-
łączono do niej m.in. audytorów trybunału Roty Rzymskiej.  
     Wreszcie na rozpoczęcie konklawe Mszę w intencji wy-
boru Papieża koncelebrować będą w bazylice watykańs-
kiej nie tylko, jak dotychczas, elektorzy, ale wszyscy kar-
dynałowie. Przy obecnym konklawe oznacza to, że tej Eu-
charystii będzie mógł przewodniczyć nie biorący w nim 
udziału ze względu na przekroczenie 80. roku życia kard. 
Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego. 
     Organizacja Młodzież 2000 przygotowała międzynaro-
dową akcję modlitewną za uczestników konklawe. 
O szczegółach możemy przeczytać w internecie na stronie 
http://adoptacardinal.org 
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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 – 4 marca 2013 r. Święto Św. Kazimierza Królewicza, 
patrona Polski i Litwy; Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. 

Tomasz; Czyt.: Syr 51,13-20 albo Flp 3,8-14; J 15,9-17 

6.30 1.+ Helenę i Walentego Świątków. of. Córka 
 2. + Kazimierza Skolimowskiego (z racji imienin), of. Żona i Córka 

7.00 1. + Kazimierę Drozd, of. Dzieci 
 2. + Kazimierza, of. Żona 
 3. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 4. + Kazimierza Więcławka (z racji imienin), of. Córka z Rodziną 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Edwarda (w 16 r.) i Juliana (w 14 r.), of. p. Starzalińska 
 4. + Kazimierza Kamińskiego (z racji imienin), of. Żona 
 5. + Kazimierza (z racji imienin), zm. z Rodzin Skomoruchów i Kry-

siaków, of. Lucyna Kicka 
Wtorek – 5 marca 2013  r. Wspomnienie Św. Teofila, Biskupa z Ceza-

rei (z II wieku); Czyt.: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35. 

6.30 1. + Męża Henryka (w r.), Sabinę i Brata Henryka oraz zm. Rodzi-
ców z obu stron Rodziny, of. Eugenia Koc 
2. Dziękczynna w 5 r. urodzin Jakuba Całka, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Św. Józefa i Matki Bo-
żej, of. Babcia 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, zm. z Rodzin Skalskich, Wo-

ronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hofmana, 
Genowefę, Przyjaciół i Dobroczyńców, of. Alicja Wróblewska 

 3. + Rodziców Janinę i Czesława oraz Dziadków z obu stron Ro-
dziny, of. Sabina Wołosz 

 4. + Ryszarda, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, zm. z Rodzin 
Jakubiaków i Antoniaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Jani-
na Jakubiak 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Grażynę Jarosz, of. Rodzina Panasiuków 
 4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Św. Józefa i Matki Bożej dla niego oraz dla 
Siostry i Rodziców, of. Dziadkowie 

 5. O łaskę zdrowia dla Lucjana, of. Żona i Dzieci 
Środa – 6 marca 2013  r. Wspomnienie Św. Róży z Viterbo, Dziewicy i 

Zakonnicy; Czyt.: Pwt 4,1.5-9;Mt 5,17-19 

6.30 1. + Bogusława Malinowskiego (w 14 r.) i Kazimierza Niedziółkę (w 
6 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Danuta Malinow-
ska 

 2. + Czesławę i Michała Pogorzelskich, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 

 2. + Jana Iwińskiego (w 6 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Żona 

 3. + Eugenię, Kazimierza, Romana, Stanisława i Honoratę, zm. z 
Rodzin Kupów i Glinków, of. Eugeniusz Kupa 

 4. + Stanisława Adamczyka, of. Sąsiedzi z Małej Strzały 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Zofię (w 20 r.) i Czesława (w 13 r.) Szaniawskich, of. Córka 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Dorotki, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 7 marca 2013 r. 
Wspomnienie Świętych Perpetui i Felicyty, Męczennic z Kartaginy (obie 

zginęły w 203 roku w Kartaginie, dzisiejszy Tunis); 
Czyt.: Jr 7,23-28; Łk 11,14-23 

6.30 1. + Henryka Wilka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 2. Dziękczynna w intencji Marianny, z prośbą o zdrowie i potrzebne 

łaski w życiu, of. Mąż 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 

 2. + Krzysztofa Pyrko. of. Sąsiedzi z Małej Strzały 
 3. Dziękczynna w intencji Sponsorów, Podopiecznych i Wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. P.Z.K. 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Mariannę Świerzewską (w 6 r.) oraz zm. Rodziców i Teściów, 

of. Syn Piotr 
 4. + Józefa Wronę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. W intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar gorliwej 

modlitwy i postu za Kapłanów, of. Apostolat Złotej Róży 
 6. O błogosławione owoce duchowe dla uczestników spotkań 

Wspólnoty Jednego Ducha 
Czuwanie Godziny Świętej 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek  – 8 marca 2013  r. 
Dzień modlitw za Kobiety z racji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
Wspomnienie Św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów 

oraz Św. Beaty, hiszpańska Męczennica za wiarę z III wieku. 
Czyt.: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34 

6.30  1. + Stanisława (w 8 r.) i Rozalię, of. Córka 
 2. + Leokadię (w 8 r.), Adelę (w 33 r.), Edmunda i Lucjana, of. Ro-

dzina 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 

 2. + Teresę i Jerzego Olstowskich oraz Henryka Sienkiewicza i Ta-
deusza Kraczkowskiego, of. Irena Sienkiewicz 

 3. + Józefę i Stanisława Pióro, of. Syn 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 4. + Zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2012/2013 
 5. + Elżbietę Kowal, zm. Rodziców: Stanisławę (w 4 r.) i Kazimierza 

oraz Ryszarda i Danutę Chomków, of. Barbara Żukowska 
 3. O zdrowie dla syna Jarosława, Boże błogosławieństwo oraz 

opiekę Św. Józefa i Matki Bożej, of. Rodzice 
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży 

Sobota – 9 marca 2013  r. Wspomnienie Św. Franciszki Rzymianki i 
Św. Dominika Savio, Patrona ministrantów; Czyt.: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14 

6.30 1. + Wacława (w r.), of. Rodzina 
 2. + Mariannę Czarnocką (w 30 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Jadwigę Stańczuk (w 2 r.) i zm. Rodziców, of. Syn 
 4. Dziękczynna w 97 r. urodzin Jadwigi Zalewskiej, z prośbą o dro-

wie i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Dzieci 
 5. Dziękczynna w r. urodzin Magdaleny i Justyny, z prośbą o Boże 

Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie oraz potrzebne 
łaski dla nich i dla ich Rodzin, of. Rodzice 

17.00 Katecheza dla Narzeczonych (III) 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. + Stanisława (w r.), Zofię i Kazimierza, zm. z Rodziny Miszcza-

ków, of. Krystyna Wakuła  
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Nikodema, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo, potrzebne wszelkie łaski oraz opiekę Św. Józefa 
i Matki Bożej, of. Rodzice 

 4. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Bezimienna  

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 10 marca 2013 
Dominica Laetare, czyli Niedziela Wielkopostnej Radości. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Czterdziestu Mę-
czenników którzy zginęli za wiarę w Anglii i Walii; podczas prześladowań 

w XV i XVI wieku; Czyt.: Joz 5,9a.10-12;2Kor 5,17-21;Łk 15,1-3.11-32 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. + Franciszka Wierczuka (w r.), of. Córka  
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8.30 1. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 

 2. + Teresę Karcz (w 3 r.), Genowefę, Eugeniusza i Jana Sokołow-
skich oraz Helenę i Franciszka Karcz, of. Córka 

 3. + Alinę Bojar (w 6 r.), Rodziców Leokadię i Bolesława oraz zm. 
Reginę, of. Mąż  

 4. Dziękczynna w r. urodzin Ks. Jarosława Mitrzaka, z prośbą o wy-
pełnienie się woli Bożej w jego życiu oraz opiekę Św. Józefa i Matki 
Bożej, of. Rodzice 

10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. + Krystynę, Józefa i Krzysztofa Bonat, of. Rodzina 
 3. + Czesława Strzalińskiego (w 4 r.), zm. z Rodziny Strzalińskich, 

of. Michalina Strzalińska 
11.30 1. + Beatę (w 2 r.) i Bolesława zm. Rodziców, Teściów i Braci, of. 

Krystyna Kłos 
 2. + Stanisława Kostyrę (w 7 r.), of. Żona 

13.00 W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks Tomasz, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. + Zm. Dziadków, of. Wnuki 
17.30 Gorzkie Żale 
17.30 Katecheza Chrzcielna (1) 

18.00 1. + Elżbietę Kowal, of. Rodzina 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

WIARA I UCZYNKI 

 

     Czytając Orędzie Ojca Św. 
Benedykta XVI na Wielki Post 
2013 roku znajdziemy słowa, iż 
„wiara bez uczynków jest jak 
drzewo bez owoców: te dwie 
cnoty wynikają z siebie nawza-
jem. Wielki Post zachęca nas 
właśnie, poprzez tradycyjne 
wskazania odnośnie do życia 
chrześcijańskiego, abyśmy umac- 

niali wiarę, przez uważniejsze i dłuższe słuchanie Słowa Bożego oraz udział 
w sakramentach, a zarazem, byśmy wzrastali w miłości, w miłości do Boga i do 
bliźniego, także poprzez konkretne zalecenia postu, pokuty i jałmużny”.  
     Na miarę swoich możliwości, jako diecezjalna Caritas, obejmujemy po-
mocą ludzi dotkniętych różną biedą. W ramach tegorocznej Jałmużny Wiel-
kopostnej, przygotowaliśmy baranki z czekolady do koszyczka ze świę-
conką lub na stół ze śniadaniem wielkanocnym, które rozprowadzane będą 
w naszej Diecezji. Takie same baranki są rozprowadzane przez sąsiednią 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej a także przez Caritas Diecezji Płockiej. Do-
chód przeznaczony jest na różne programy prowadzone przez naszą diece-
zjalną Caritas. W ramach promocji Caritas przygotowaliśmy także gazetkę 
do rozdania wiernym. Z wyrazami szacunku i wdzięczności: 

            Ks. Marek Bieńkowski - Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej 

„SŁUDZY PANA - KAPŁANI” 

 
     Gorąco prosimy o pomoc w promocji dzieła modlitwy za księży, która ma 
miejsce w Wielki Czwartek pod hasłem „Słudzy Pana - Kapłani proszą o 
modlitwę”. Dzieło jest gotową propozycją. Poniżej wszelkie potrzebne infor-
macje. W zeszłym roku 2012 dzięki 230 parafiom, które się zaangażowały w 
dzieło modlitwy za kapłanów udało nam się rozprowadzić w Wielki Czwartek 
w kościołach całej Polski  41 000 intencji, praktycznie każda oznacza innego 
księdza! Ponieważ w Polsce jest ich „tylko” 33.000 pozwoliliśmy sobie na 
wizytówkach umieścić imiona księży z takich krajów jak: Norwegia, Słowa-
cja, Austria, USA, Hiszpania, Włochy, Wenezuela, Chile, Korea, Singapur, 
Filipiny, Tajwan, Japonia, oraz Chiny (Hong-Kong i Macau), Słowacja, Wę-
gry, Irlandia, Wielka Brytania, Kanada i Nigeria. Cieszmy się że z bogactwa 
polskiej modlitwy mogli skorzystać też księża z innych krajów. 

     Cel: modlitwa za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za 
dobro Kościoła. Termin: Wielki Czwartek (28 marca 2013). Zgłoszenia 
przyjmujemy do 20 marca 2013. WAŻNE, nowość! W tym roku do parafii, 
które wezmą udział w dziele modlitwy za kapłanów, wyślemy „wizytówki”, 
których część będą stanowić intencje z modlitwą za księży posługujących w 
danej parafii. Dlatego prosimy o wypisanie w formularzu imion księży posłu-
gujących na parafii wraz z latami ich święceń.  
     Zgłoszenia: może dokonać ksiądz proboszcz, ksiądz wikariusz lub oso-
ba świecka. Przebieg: Akcja polega na umożliwieniu wiernym w poszcze-
gólnych parafiach podjęcia modlitwy w intencji konkretnego księdza. Po Li-
turgii Wielkiego Czwartku będzie można wziąć specjalnie przygotowane „wi-
zytówki”, na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja 
(ta sama dla wszystkich księży). Osoba, która wzięła intencję tym samym 
zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez kolejne 30 dni. Na 
wizytówce jest też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przeka-
zać tę intencję kolejnej osobie, aby modlitwa trwała. W tym roku modlimy się 
o umocnienie w wierze i łaskę pokory. 
     Zasięg: Propozycja owego przedsięwzięcia dotyczy parafii z całej Polski 
oraz polskich parafii z innych krajów. Ufamy, że dzieło to będzie się rozwi-
jać, aby poczucie odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów mogło 
wzrastać i szerzyć się pośród wiernych. A za każdą modlitwę podjętą w na-
szej intencji DZIĘKUJEMY!  
     Pozdrawiamy serdecznie opiekunowie akcji: ks. Andrzej Leszczyński, 
ks. Jacek Socha, ks. Jan Uchwat oraz Asia Roczyńska - koordynator dzieła 
 

POZNAMY STATUT 
     Konferencja Episkopatu Polski powo-
łała niedawno katolickie Stowarzyszenie 
pod nazwą „Żywy Różaniec”. Biskupi pi-
szą, że nazwa ta bierze się stąd, iż jego 
członkowie, podzieleni na grupy po dwa-  
dzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także 
dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu”. 
Nazwa jest zaczerpnięta z brewe papieża Grzegorza XVI, który w 1832 r. 
zatwierdził Stowarzyszenie Żywego Różańca założone przez Sługę Bożą 
Paulinę Jaricot. Pamiętajmy, że Paulina Jaricot zastosowała w Żywym Ró-
żańcu sprawdzony wcześniej system „dziesiątek”. Utworzyła grupy liczące 
15 osób - tyle, ile było wówczas tajemnic w różańcu. Dzisiaj róże (czy koła) 
składają się z 20 osób, po tym jak bł. Jan Paweł II poszerzył rozważania o 
tajemnice światła. Trzeba mocno podkreślić, że ta forma wspólnotowego 
odmawiania różańca odróżnia nas od wielu istniejących wspólnot i formacji 
różańcowych. Niektóre z nich, jak np. różaniec rodziców za dzieci, wprost 
zaadoptowały tę formę, wyznaczając sobie konkretną intencję - modlitwę za 
swoje dzieci. 
     W Statucie znajdziemy wyjaśnienie, co to znaczy, że stowarzyszenie na-
zywa się „Żywym”. Po pierwsze, życie wspólnoty jest ożywiane modlitwą i 
codziennym rozważaniem tajemnic Jezusa i Maryi. Systematyczna modlitwa 
dwudziestu osób to Żywy Różaniec, a nie kryształowe czy drewniane pa-
ciorki. Po drugie, „zwie się je «Żywym», gdyż ci, którzy go tworzą, są zastę-
powani przez kolejnych, gdy ci umierają bądź gdy zeń odchodzą”. W wielu 
parafiach Koła Różańcowe, pomimo że mają po 100 lat, wciąż są w dobrej 
formie. Nieraz słyszymy słowa: „Należę do Żywego Różańca, jak należała 
moja mama i moja babcia”. Zmieniają się czasy, duszpasterze w Parafiach, 
a Żywy Różaniec wciąż trwa - to jest jego natura i w tym leży jego siła. 
     „Statut służy osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, 
by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej 
praktykowania, zyskiwali, za zachętą Bł. Jana Pawia II, ‘sposobność ducho-
wą i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej 
ewangelizacji’ – jak czytamy w encyklice „Rosarium Virginis Mariae” p. 3.  
     Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” w Polsce ma teraz swego delegata 
Konferencji Episkopatu Polski, którym jest Ks. Arcybiskup Wacław Depo. 
Został powołany także Zarząd Krajowy Stowarzyszenia z moderatorem na 
czele. Ponadto w Warszawie-Rembertowie u Sióstr Loretanek mieści się 
siędziba Stowarzyszenia i jego Zarządu. Wydawane jest też pismo forma-
cyjne - miesięcznik „Różaniec”. W oparciu o to wszystko powoli jest budo-
wana struktura ogólnopolska Stowarzyszenia. Przyjmijmy te nowości i zmia-
ny jako zadanie na Rok Wiary, by jeszcze lepiej poznać charyzmat Żywego 
Różańca. 
     Pełną treść Statutu zamieścimy w świątecznym Opiekunie. 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 9 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego: 
 O pustym tronie św. Piotra i stanie Kościoła 
przed nowym konklawe – w rozmowie „Echa”; 
 O medialnych manipulacjach na temat Ko-
ścioła i staczaniu się poziomu mediów pisze ks. 
Paweł Siedlanowski; 
 Na czym polega kobiecy geniusz? – 
w przededniu Święta Kobiet szukamy odpowiedzi 
w dziale „Publicystyka”; 
 Kim byli „Żołnierze wyklęci” i dlaczego tak 
długo czekali na przywrócenie należnej im pa-
mięci i szacunku? W dziale „historia”; 
 Czy już niedługo powróci powszechna plaga? 
Czyli: jakie zagrożenia i niemiłe konsekwencje 
może mieć wypalanie traw? – w dziale „Rolnic-
two”.  
 Ponadto w dziale „Formacja” kolejne wielko-
postne rozważanie. Zapraszamy do lektury 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BIERZMOWANI. Kandydatów do Sakramentu 
Bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyj-
ne, które odbędzie się dziś (03.03) o godzinie 14.30. 

KATECHEZY. Zapraszamy na Katechezy 
Chrzcielne. Są one od I do IV niedzieli miesiąca 
o godz. 17.30 w Sali przy zakrystii. Katechezy dla 
narzeczonych są w sobotę o godzinie 17.00. 
DWA NARODY. Jutro (w poniedziałek, 4 mar-
ca) Kościół obchodzi Święto Św. Kazimierza Kró-
lewicza, patrona Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów Polski i Litwy. 
I CZWARTEK. W tym tygodniu (7.02) wypada 
Pierwszy Czwartek Miesiąca. Dzień ten przypomi-
na ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kap-
łaństwa. O godzinie 18.00 będzie Eucharystia 
(o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie), 
a po niej czuwanie Godziny Świętej. 

Z U.E. Zespół Caritas działający przy naszej Pa-
rafii informuje, że dla osób uprawnionych, w czwa-
rtek i piątek (7 i 8 marca), w godzinach od 9.00 do 
12.00, będzie wydawana żywność unijna z progra-
mu PAED. 
NIEDZIELA RADOŚCI. Przyszła niedziela 
(10.03), czyli IV niedziela Wielkiego Postu nazy-
wana jest nieraz „Dominica Laetare”, czyli Nie-
dzielą Wielkopostnej Radości. Oznacza ona, że 
minęła połowa czasu Wielkiego Postu i coraz bliż-
sze są obchody Tajemnicy Paschalnej. 

PATRON MINISTRANTÓW. W sobotę (9 ma-
rca) ministranci obchodzą swoje święto. W tym 
dniu kościół wspomina Św. Dominika Savio. Na-
szym ministrantom i lektorom z racji ich święta 
składamy najserdeczniejsze życzenia szczególnej 
opieki ich Patrona. 
DROGA KRZYŻOWA dla Dzieci będzie w pią-
tek o 16.30, podczas której poznamy kolejne relik-
wie Męki Pańskiej. Dorosłych zapraszamy w tym 
dniu na Drogę Krzyżową o godzinie 17.15, zaś 
młodzież (w tym kandydatów do Bierzmowania) 
na 19.00. 
REKOLEKCJE. Już za dwa tygodnie będą na-
sze Rekolekcje Wielkopostne. Przeżywać je bę-
dziemy od 17 do 20 marca. Ich szczegółowy pro-
gram podamy w przyszłą niedzielę. 

NOWENNA. Również w przyszłą niedzielę (10. 
03) rozpoczniemy Nowennę poprzedzającą Od-
pust ku czci Św. Józefa, który obchodzić będzie-
my podczas naszych rekolekcji – 19 marca. 

NADZWYCZAJNI. W sobotę 16 marca br. w 
Siedlcach, podczas Mszy Św. sprawowanej w 
Katedrze siedleckiej Ksiądz Biskup ponownie 
upoważni nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. 
do pełnienia tej funkcji. 

ZMIANY. Od pewnego czasu chodziły „plotki”, 
że obecny Ks. Proboszcz 1 kwietnia br. zakończy 
posługę duszpasterską w naszej Parafii, a obej-
mie ją nowy Kapłan. 25 lutego Ks. Biskup podjął 
decyzję, że zmiana taka nastąpi, ale nie 1 kwiet-
nia, a 1 lipca br. Natomiast od 1 marca br. nastąpi 
inna zamiana. Ks. Piotr Witkowicz został powo-
łany do pracy w Wydziale Duszpasterstwa Mło-
dzieży Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, a jego obo-
wiązki w Parafii przejmie Ks. Piotr Wasyliew, który 
kilka lat temu był u nas na praktyce diakońskiej. 
Odchodzącemu Ks. Piotrowi gratulujemy i życzy-
my obfitości Bożych darów na nowej drodze życia. 
Wierzymy, że nadal zechce pozostać w Załodze 
Św. Józefa. Nowego Ks. Wikariusza witajmy jak 
najlepiej, aby szybko poczuł się wśród nas, jak u 
siebie w domu. 
 

GRÓB PAŃSKI I KWIATY 

 
     Polska tradycja każe, abyśmy w Wielkim Ty-
godniu ozdobili kwiatami Grób Pański i Ołtarz Wy-
stawienia, w polskiej tradycji nazywany „Ciem-
nicą”. Staropolskie „Bóg zapłać”: składamy Kołom 
Żywego Różańca i Grupom parafialnych za skła-
dane już ofiary na kwiaty. Ich pełną listę przed-
stawimy w Opiekunie z przyszłej niedzieli. Ofiary 
indywidualne można składać do przeznaczonej na 
ten cel skarbonki, która znajduje się przy dużym 
krzyżu na prawej ścianie prezbiterialnej. 
 
 

SYBERIADA SIEDLECKA 

 
     Ostatnio Syberia stała się tematem interesują-
cym i ciekawym szczególnie w kontekście filmu 
„Syberiada Polska”. Tym bardziej nasz wyjazd ja-
ko delegacji z Parafii Św. Józefa do Surgutu na 
Syberię staje się tym samym bardziej wymowny 
i symboliczny. Będziemy na konsekracji nowego 
kościoła wzniesionego przez ks. Jarka Mitrzaka, 
odwiedzimy Proboszcza nowej parafii, zobaczymy 
miejsca, które dla nas Polaków są ważne. 
     Być tam, gdzie wiele tysięcy Polaków zostało 
zesłanych i w ciężkich warunkach pracowali prze-
żyli, wrócili albo zostali na zawsze. Jest już znany 
dokładny termin i data wylotu: 29. kwietnia a pow-
rót 8. maja br. Spotkanie osób , które się zapisały 
na tę pielgrzymkę odbędzie się w sali przy zakrys-
tii we wtorek 5.03 br. po Mszy Św. wieczorowej 
ok godz. 18.30. Kto chciałby dowiedzieć się 
szczegółów tego wyjazdu  lub zapisać się (są 
jeszcze wolne miejsca), a może ktoś zechciałby 
ewentualnie podzielić się swoim doświadczeniem 
z Syberii i doradzić, proszę o kontakt i spotkanie.  

Ks . Sławomir Harasimiuk, tel. 501-051125 

 
NAJPIĘKNIEJSZA KOBIETA TO TA, 

KTÓRA NIE BOI SIĘ PRACY 

 
 
 
 

KURS TAXI. 
     Do taksówki w Warszawie wchodzi klient i mówi: 
- Dzień dobry, poproszę kurs do Gdyni, tylko szybko. 
I kurs żeby był za darmo. 
     Zdziwiony taksówkarz grzecznie: 
- Oczywiście proszę Pana. Tylko pod jednym warun-
kiem, przez cala drogę będzie pan trzymał piłkę teni-
sową w zębach. 
     Klient myśli, w końcu za darmo taki kawał. Mówi 
więc wspaniałomyślnie: 
- Zgadzam się! 
- To niech pan wysiada, piłka jest na haku holowni-
czym i tam ją pan musi trzymać. 
WAŻNA DATA. 
- Twój mąż pamięta datę waszego ślubu? 
- Na szczęście nie. 
- Na szczęście? Przecież powinien! 
- Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku i zaw-
sze dostanę fajny prezent! 
ZGODNIE Z UPODOBANIEM. Amerykański milioner 
na łożu śmierci dyktuje testament: 
- Mojemu kuzynowi Johnowi zapisuję wszystkie ak-
cje i posiadłość nad morzem, mojej wiernej kucharce 
- rezydencję na Jamajce, a mojemu siostrzeńcowi 
Billowi, który zawsze twierdził, że najważniejsze jest 
zdrowie - moje buty sportowe, rakietę tenisową i kos-
tium. 
SPÓR. Doszło do sprzeczki między policjantem, a 
kierowcą, podczas której kierowca użył niecenzural-
nych słów wobec policjanta. 
- Nakładam na pana mandat w wysokości 500 zł. za 
obrazę urzędnika państwowego! Chce pan coś po-
wiedzieć? 
- Chcieć, to bym chciał, ale przy takich cenach... 
 

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 

 




