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MYŚL TYGODNIA 

 
     Jeszcze chwila, a kamienie po-
sypałyby się na kobietę, którą „po-
chwycono” na cudzołóstwie, gdy-
by nie Pan Jezus: „Kobieto, gdzież 
oni są? Nikt cię nie potępił? A ona 
odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej 
Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - 
Idź, a od tej chwili już nie grzesz” 
(J 8,1-11). 
     Jesteśmy pochwyceni w Wiel-
kim Poście. Najpierw „na grze-
chu”, jak kobieta z dzisiejszej 
Ewangelii. Doświadczam z przera-
żeniem jego skutków: strachu, 
upokorzenia, odrzucenia przez lu-
dzi, obrzydzenia wobec siebie. 
     Ale jest też drugie „pochwyce-
nie”, o którym pisze św. Paweł. 
Kiedy już wiemy, że „nie mamy 
swojej sprawiedliwości”. Jesteś-
my pochwyceni „z grzechu”, oca-
leni przez Jezusa słowami: „Ja 
ciebie nie potępiam”. Poza tym po-
chwyceniem „wszystko inne uzna-
jemy za śmieci”. 

 

DZIĘKUJEMY ZA PAPIEŻA 
     Trwamy w modlitwie dziękczynnej za wybór Papieża 
Franciszka, wspierając jego siły w posłudze, jaką podjął. 
Kolorowy portret i życiorys nowego następcy Św. Piotra 
wydrukujemy w świątecznym numerze Opiekuna. 

ŚW. JÓZEF I DRUGA POŁÓWKA 

 
     Wielu młodych ludzi wchodzi na internetowy portal 
www.przeznaczeni.pl Istnieje on od siedmiu lat. Jest miejs-
cem spotkania ludzi, którzy opierając się na wartościach 
chrześcijańskich, szukają męża/żony. Ponad 80% z nich 
wierzy w skuteczność wstawiennictwa Świętych i ich po-
moc w znalezieniu współmałżonka. Na temat roli Św. Jó-
zefa, przeprowadzono ankietę wśród ponad tysiąca użyt-
kowników portalu. Dwóch na trzech respondentów wyraża 
nadzieję, że to właśnie Św. Józef pomoże im w znalezie-
niu dobrego męża lub żony.  

     19 marca obchodzimy 
uroczystość Św. Józefa. 
Oblubieniec Najświętszej 
Maryi Panny i Opiekun 
Najświętszej Rodziny jest 
patronem małżonków, ro-
dzin i ojców. Jego wsta- 

wiennictwo jest pomocą dla tych, którzy nie założyli jesz-
cze rodziny - to właśnie do niego można zwracać się z pro-
śbą o wsparcie w znalezieniu dobrego męża czy żony. 
Wśród tysiąca respondentów w/w ankiety 30 osób uważa, że 
znalazło męża lub żonę dzięki wstawiennictwu właśnie tego 
Świętego. Dlatego ponad 2/3 ankietowanych wierzy, że Św. 
Józef pomoże im w stworzeniu dobrej i kochającej rodziny. 
     Małżeństwo Magdy i Tomka, którzy poznali się dzięki 
serwisowi www.przeznaczeni.pl jest na to żywym dowo-
dem. „Jeszcze będąc na studiach, dostałam od koleżanki 
modlitwę do Św. Józefa, w której jest prośba o dobrego 
męża. Modliłam się do niego przez dobre 4 lata, aż do mo-
mentu zalogowania się na portalu i spotkania z Tomkiem” 
- mówi Magda, która od prawie 2 lat jest mężatką. W trak-
cie studiów, będąc na rekolekcjach, złożyła przyrzeczenie 
pod figurą Św. Józefa, że poczekam na męża, którego chce 
dla mnie Bóg i jeśli kiedyś będę miała syna, dam mu na imię 
Józef. Magda i Tomek są dziś szczęśliwymi rodzicami 4-
miesięcznego synka, któremu zgodnie z obietnicą dali imio-
na Józef Jerzy. 

DZIEŃ MŁODZIEŻY 
     Zbliża się 28 Światowy Dzień Młodzieży. W naszej 
diecezji od kilku lat, obchodzone w sobotę przed Niedzielą 
Palmową, jest również przygotowaniem do Diecezjalnego 
Spotkania - Jerycho Młodych w Pratulinie (21-22 czerwca 
2013). Mottem tegorocznego Dnia Młodzieży jest: „Idźcie i 
nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Stanie się więc 
okazją do podjęcia tematu misji i Nowej Ewangelizacji oraz 

dziękczynienia za pontyfikat Benedykta XVI i modlitwy, jak 
ufamy za nowo wybranego już Papieża. 
     Do Parafii Św. Józefa w Siedlcach zapraszamy mło-
dych z dekanatów: siedleckiego, zbuczyńskiego, grębkow-
skiego, suchożebrskiego, domanickiego, łosickiego, łuko-
wskiego I i II, międzyrzeckiego, radzyńskiego. Koordynato-
rem spotkania jest Ks. Piotr Witkowicz tel. 505-603817.  
     Jego program będzie następujący: 9:30 recepcja; 
10:00 zawiązanie wspólnoty oraz  internetowy tele-most z 
misjonarzami w Boliwii; 11:00 spektakl teatralny  „Jonasz”; 
11:50 konferencja Ks. Tomasza Kosteckiego; 12:30 praca 
w grupach; 13:00 obiad; 13.30 przygotowanie do Euchary-
stii; 14:00 Eucharystia; 15:00 rozjazd do domów. Serdecz-
nie zapraszam:                           Ks. Wojciech Hackiewicz 

  Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, tel. 509 056 560 
 

SIOSTRY ZAPRASZAJĄ 
na skupienie ze Św. Joanną Berettą Molla dziewczęta, 
które mają w sobie choć iskrę szaleństwa, na kolejne wee-
kendowe spotkanie z cyklu: „Kobiety szalone dla Jezusa. 
Odbędzie się ono w Zalesiu Górnym k. Warszawy w Domu 
Prowincjalnym Sióstr Orionistek w ostatni weekend kwie-
tnia: 26-28 kwietnia br. Patronką kwietniowego spotkania 
będzie Św. Joanna Beretta Molla. Jeśli masz przynajmniej 
15 lat i chcesz, by wiara naprawdę dawała Ci radość. Cze-
kamy na Twoje zgłoszenie!  

 
     Akcja „LIZAK” pod hasłem: „Daj złociaka na lizaka” to 
bardzo prosta inicjatywa, która ma charakter wielkopostnej 
jałmużny misyjnej. Jest to propozycja dla każdego, kto po-
dejmując wielkopostne postanowienie rezygnuje np. z je-
dzenia słodyczy, korzystania z używek lub innych przyjem-
ności, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zechce 
przeznaczyć na konkretny cel - dla najuboższych dzieci z 
wioski Laare w Kenii. 
     Dlaczego akurat dla tych dzieci? Powód jest bardzo 
prosty - byłam, widziałam, doświadczyłam tego, w jak wiel-
kim ubóstwie żyją nasi podopieczni i przekonałam się, że 
w misji prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Orionistek 
pomoc dociera rzeczywiście do najbardziej potrzebują-
cych. Nasze kenijskie dzieci to głównie sieroty. Ich rodzice 
zmarli na AIDS. Wiele z nich jest nosicielami wirusa HIV, 
wiele cierpi z powodu głodu! Te dzieci potrafią ucieszyć 
się każdym drobiazgiem - można zatem w bardzo prosty 
sposób sprawić im radość i dać odrobinę nadziei! 
     Jeśli chcesz włączyć się w tę inicjatywę wystarczy 
podjąć konkretne postanowienie, a jako wielkanocny 
upominek dla kenijskich dzieci przesłać zaoszczędzone w 
ten sposób pieniądze na konto: Fundacja Księdza Orione 
Czyńmy Dobro. Nr 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691 - 
z dopiskiem: Laare - Akcja "LIZAK". Ofiary na ten cel 
można też przekazać indywidualnie - Siostrom pracującym 
w naszej parafii. Z darem modlitwy: 
S.M. Amabilis, orionistka (nr kontaktowy: 507-326450) 
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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 – 18 marca 2013 r. - Drugi dzień rekolekcji 
Wspomnienie Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła oraz 
Św. Edwarda, Męczennika; Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca 

ks. Tomasz; Czyt.: Dn 13,41-62; Ps 23,1-6; Ez 33,11; J 8,1-11 

6.30 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. + Mariannę i Jana Kalickich, of. Marta Borkowska 

9.00 1. + Zbigniewa (w 4 r.), of. Siostra z Rodzicami 
 2. + Czesławę i Alicję Boruc, of. Córka z Rodziną  

11.30 1. + Leszka Kolek i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Halina Kolek 
 2. + Ludwika (w 36 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny oraz Ta-

deusza i Janinę, of. Jadwiga Kamianka 
16.00 1. + Józefa Grzebisza (w 29 r.) i zm. Rodziców, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 3. + Bogusława Gizmajera (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna Kół Żywego Różańca ze Strzały, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla Sióstr i dla ich Rodzin, 
zel. Zofia Sawiak 

17.00 Zakończenie Nowenny do  Św. Józefa (9): „Św. Józef wzorem pra-
cowitości”. Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena 
Borkowska) 

18.00 1. + Genowefę i Bolesława Jankowskich oraz Mariannę i Kazimie-
rza Niedziółków, of. Stanisława Niedziółka 

 2. + Zbigniewa Dobrosielskiego (z racji imienin) i Elżbietę, of. Ewa Wróbel 
 3. + Stanisława Wiśniewskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 

Wtorek – 19 marca 2013  r. - Trzeci dzień rekolekcji 
ODPUST PARAFIALNY - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 

OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
Czyt.: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rz 4,13.16-18.22; Ps 84,5; Mt 

1,16.18-21.24a (Łk 2,41-51a) 

6.30 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. + Józefa Drozda (z racji imienin), of. Dzieci 
 3. + Józefa (z racji imienin), of. Rodzina 

9.00 1. + Eugeniusza Kukawskiego (w 51 r.) i Natalię, zm. z Rodzin Kukaw-
skich, Kaczyńskich, Kamińskich i Koprowskich, of. Bogusław Kukawski 

 2. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
11.30 Uroczysta Suma Odpustowa: 

1. + Joannę (w 14 r.) i Lucjana Wypych oraz zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Krystyna Borkowska 

 2. + O potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla Kół Żywego Różań-
ca ze Strzały i dla ich Rodzin, zel. Zofia Sawiak 

16.00 1. + Józefa (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Janina Chojecka 

 2. + Babcię Juliannę Rogalską (w 16 r.) oraz Juliannę i Wincente-
go, of. Wnuczka Barbara Pióro 

 3. + Józefa Pazdykę (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi 
 4. O łaskę powrotu do zdrowia dla męża, of. Żona 

17.00 Nabożeństwo do  Św. Józefa i Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. 
nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Tadeusza Kiełczykowskiego (w 7 r.), of. Syn 
 4. + Józefa Czapskiego (z racji imienin), Antoniego i Henryka To-

czyskich, Mariannę, Henryka i Stanisława Czapskich, zm. z Rodzin 
Wojewódzkich i Czarnockich, of. Barbara Czapska z Dziećmi 

Środa – 20 marca 2013  r. - Dzień zakończenia rekolekcji 
Rekolekcyjny Dzień Chorych. Wspomnienie Św. Aleksandry, Męczennicy i 
Św. Maurycego Csak, Zakonnika. Dzień wdzięczności Rekolekcjoniście i 
spowiednikom za przeprowadzone Rekolekcje i Sakrament Pojednania  

Czyt.: Dn 3,14-20.91-92.95; Ps: Dn 3,52-56; J 3,16; J 8,31-42 

6.30 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. + Stanisławę Ficek (z racji urodzin), of. Danuta Doroszenko 

8.00 Rozesłanie Kapłanów do Chorych 

9.00 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla Sióstr z Koła 
Żywego Różańca nr 10 i dla ich Rodzin, zel. Teresa Malinowska 

11.30 1. + Annę, i Józefa Szachnowskich oraz ich dzieci Krzysztofa, Wi-
tolda i Grażynę, of. Dzieci 

 2. + Wacława Kowalczyka (w 16 r.), of. Siostra 

 3. + Józefa Myszkiewicza, Józefa Putkowskiego i Józefa Wiktorow-
skiego, of. Marianna Myszkiewicz 

16.00 1. + Józefa (w r.) i Mariannę, zm. z Rodziny Radzikowskich, of. 
Córka z Rodziną 

 2. + Dr Krystynę Osińską, of. Koleżanki z NZOZ POZ (dawniej 
Przychodnie Wiejskie) 

 3. + Wacławę (w 12 r.) i Mariana Sudników, of. Rodzina 
 4. O łaskę powrotu do zdrowia dla Męża, of. Żona 

17.00 Nabożeństwo do Św. Józefa i Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. 
nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Ludwika (w 32 r.), Józefę Żukowską i Teodora, of. Janina Kon-

dracka 
 4. + Krystynę, Gabrielę, Sabinę i Stanisława Stelmaszczyk oraz Jó-

zefę, Józefa i Kazimierza Dąbrowskich, of. Józef Stelmaszczyk 
Zakończenie Rekolekcji, śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy…” 
Czwartek – 21 marca 2013 r. Wspomnienie Św. Mikołaja z Flüe, 

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

6.30 1. + Wiktora Jurzyka (w 12 r.), of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 20 r. urodzin Klaudii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu, of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 

 2. + Stanisława Adamczyk, of. Sąsiedzi z Małej Strzały 
 3. + Bogdana Prachnio (w 3 r.), 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Jolantę (w 5 r.), Marka, Aleksandrę, Stanisława i Kazimierę. of. 

Helena Fabińska 
 4. + Tadeusza (w 7 r.), Sławka, Janinę i Władysława, zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. Krystyna Brodzik 
 5. + Bogdana Selwiaka (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi 
 6. O łaskę powrotu do zdrowie dla Męża, of. Żona 

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek  – 22 marca 2013  r. Wspomnienie Św. Zachariasza, Papieża 
Czyt.: Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; J 6,63b.68b; J 10,31-42 

6.30  1. + Franciszka (w 23 r.), Janinę, Krzysztofa i Kazimierza, zm. z 
Rodzin Jerominiaków i Krzyckich, of. Elżbieta Jerominiak 

 2. + Mieczysława Sobiczewskiego, of. Koło Żywego Różańca nr 9 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 

 2. + Zm. Rodziców Henrykę i Antoniego oraz zm. z Rodziny, of. Córka 
 3. O łaskę powrotu do zdrowia dla Męża, of. Żona 

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 
 3. + Stanisława, Zofię, Zygmunta, Kamilę i Wiesławę, zm. z Rodzi-

ny Radoszewskich, of. Marianna Wrona 
 4. + Stanisława Łaziuka (w 24 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Żona z Dziećmi 
 5. + Mariannę i Zygmunta Machałów oraz zm. z Rodziny Pilichów, 

of. Jadwiga Machała 
 6. + Mariana Tkaczuka (w 7 dzień), of. Rodzina 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży 

Sobota – 23 marca 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Turybiusza z Mon-
grovejo, Biskupa; Czyt.: Ez 37,21-28; Ps: Jr 31,10-13; Ez 18,31; J 11,45-57 

6.30 1. + Antoniego (w 22 r.), Weronikę, Stanisława, Halinę i Henryka, 
of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Damiana, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Jadwigę Piekart (w 1 r.) i Bronisława Skuzińskiego, of. Halina 

Niedziółka 
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 4. + Stanisławę (w 15 r.) i Feliksa Sachanowiczów oraz Halinę 

i Krystynę, of. Jan Sachanowicz 
 5. + Monikę Duber (w 10 r.), zm. Dziadków Jana i Józefa, of. Rodzi-

na 
 6. O łaskę powrotu do zdrowia dla Męża, of. Żona 

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

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. + Ewę Ferenc (w 2 r.), of. Mąż 
 3. + Józefa (w 8 r.) i Norberta (w 12 r.), zm. z Rodziny Trociów, of. 

Janina Troć 
 4. + Stanisławę Kupińską (4 r.) i Krzysztofa Paprockiego, of. Wnu-

czka 

NIEDZIELA PALMOWA MEKI PAŃSKIEJ - 24 marca 2013 
Wspomnienie Św. Katarzyny Szwedzkiej, Zakonnicy 

Czyt.: Łk 19,28-40; msza: Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 
2,8-9; Łk 22,14-23,56 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. + Tadeusza (w 20 r.), Genowefę i Edwarda oraz zm. Teściów, of. 

Jadwiga Szakowska 
8.30 1. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 

 2. + Ryszarda (w 1 r.), of. Rodzina Duchnowiczów 
 3. + Zm. z Rodzin Rzeszótków, Kempków i Buszków, of. Maria 

Buszko 
 4. O łaskę powrotu do zdrowia dla Męża, of. Żona 

10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. + Zygmunta Zbiecia (w 16 r.), Mariannę, Pawła, Janinę oraz Ma-

riannę i Ignacego Śmiecińskich, of. Halina Zbieć 
 3. + Aleksandrę, Józefa i Stanisława, zm. z Rodzin Sysików i Mon-

tewków, of. Krystyna Ornowska 
 4. + Jadwigę, Jana i Wandę, of. Teresa Lech 

11.30 1. + Witolda Adamczyka (w 2 r.), of. Siostra Celina 
 2. + Eugeniusza (w 7 r.), Władysławę i Czesława, of. Irena Przytuła 
 3. Dziękczynna z racji imienin S. Anuncjaty, z prośbą o potrzebne 

łaski i opiekę Św. Józefa w realizacji powołania, of. Rodzice i Dzieci 
13.00 W intencji Parafian i Gości 

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

16.30 1. + Marcina i zm. z Rodziny, of. Hanna Żurek 
17.30 Gorzkie Żale 
17.30 Katecheza Chrzcielna (4) 

18.00 1. + Jana (w 14 r.) i Halinę Żarskich, of. Córki 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

BISKUPI INFORMUJĄ 
KOMUNIKAT Z 361. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
     Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI, dokument bioetyczny oraz 
media w służbie Kościoła w Polsce były głównymi zagadnieniami omawia-
nymi podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu. Odbyło się ono 
w dniach 5 i 6 marca 2013 r. w Warszawie pod przewodnictwem abp Józefa 
Michalika. W obradach brali udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp 
Celestino Migliore oraz kilkunastu biskupów-gości z Białorusi, Czech, Fran-
cji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier. 
1. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła z wiarą i zaufaniem decyzję Be-
nedykta XVI o rezygnacji z pełnienia funkcji następcy św. Piotra, dostrze-
gając w niej wyraz odpowiedzialności za Kościół i świat. W archikatedrze 
warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św. dzięk-
czynną za blisko ośmioletnią posługę Ojca Świętego. Abp Józef Michalik 
w homilii przypomniał słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI w czasie 
ostatniej audiencji: „Pan nigdy nas nie opuszcza, ogarnia nas swoją miłością”. 
W tym duchu biskupi modlili się wraz z  głównym celebransem, arcybiskupem 
Celestino Migliore oraz wiernymi w intencji wyboru nowego papieża. 
2. Konferencja zapoznała się z propozycją dokumentu bioetycznego doty-
czącego aktualnie dyskutowanych problemów legislacyjnych. Projekt zreda-
gowany przez Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych ma charakter pasto-
ralny. Skupia się na bioetyce genetycznej, tj. początku i wzroście życia ludz-
kiego. Składa się z czterech rozdziałów: dwa pierwsze dotyczą poczęcia 
oraz dziecka w fazie prenatalnej, dwa następne odnoszą się do postaw: lu-
dzi dobrej woli i polityków. Dokument zostanie opublikowany w okresie wiel-
kanocnym. Biskupi dziękują tym ludziom nauki i polityki, którzy odważnie 
głoszą prawdę o małżeństwie i rodzinie, a także o świętości życia ludzkiego. 

3. W trakcie obrad reprezentujący media służące Kościołowi w Polsce 
przedstawili pracę Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, Katolic-
kiej Agencji Informacyjnej, Fundacji „Opoka” oraz redakcji katolickich Pol-
skiego Radia i Telewizji Polskiej. Biskupi zauważyli, że wielkim wyzwaniem 
obecnej doby jest proces scalania się środków społecznej komunikacji w je-
den przekaz, głównie internetowy. W osobnym oświadczeniu biskupi poparli 
prawo do obecności TV Trwam na multipleksie cyfrowym. 
4. Po raz kolejny Konferencja Episkopatu Polski podjęła temat duszpaster-
stwa polskiej emigracji. Biskupi wyrazili wdzięczność księżom, siostrom za-
konnym i świeckim angażującym się w duszpasterstwo Polaków żyjących 
poza granicami naszego kraju. W obecności zaproszonych biskupów z kra-
jów europejskich podziękowali za wspieranie polskojęzycznego duszpaster-
stwa. Wobec znaczącej liczby polskich emigrantów biskupi widzą potrzebę 
personalnego wsparcia duszpasterstwa polonijnego oraz konieczność nowej 
ewangelizacji w środowiskach Polaków żyjących poza granicami kraju. 
5. Biskupi opowiedzieli się za europejską inicjatywą obywatelską „Jeden z 
nas”, która ma doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z 
budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. 
6. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z inicjatywami Zespołu ds. 
Nowej Ewangelizacji. W Roku Wiary planowane są: Forum Teologiczno - 
Ewangelizacyjne, Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów, przede wszystkim 
zaś II Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem „Obudzić olbrzyma – nowa 
ewangelizacja w parafii”. 
7. W trosce o właściwe miejsce dla nauczania religii w polskich szkołach i 
przedszkolach Konferencja Episkopatu Polski kolejny raz upomina się o ko-
nieczność nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
dotyczącego ramowych planów nauczania. Wobec kryzysu wychowania jaki 
przeżywa polska szkoła nie wolno zapominać, że katecheza spełnia w 
szkole ważną funkcję wychowawczą. 
     Oczekując w duchu wiary na wybór nowego papieża, biskupi proszą 
wszystkich wiernych o modlitwy w intencji kardynałów-elektorów. Wyrażają 
też wdzięczność duszpasterzom, a zwłaszcza rekolekcjonistom i spowiedni-
kom za ich posługę w okresie Wielkiego Postu. Na owocne przygotowanie 
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego biskupi błogosławią wiernym – 
w kraju i poza jego granicami. 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce (Warszawa, 6 marca 2013 r.) 

W SPRAWIE TELEWIZJI TRWAM 
     Biskupi polscy zgromadzeni w Warszawie na 361. Zebraniu Plenarnym 
KEP po raz kolejny popierają prośbę fundacji „Lux Veritatis” do Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfro-
wym multipleksie. Oczekują tego miliony obywateli naszej Ojczyzny w imię 
wolności słowa w przekazie medialnym. Stosowne wnioski w tej sprawie 
przesłane zostały przez sygnatariuszy na ręce Przewodniczącego KRRiT. 
Oczekują tego wierni Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Jego Pasterze w 
imię prawa i zasad demokratycznego państwa. 
     Telewizja Trwam od 10 lat ofiarnie służy dziełu pogłębiania wiary w Oj-
czyźnie i poza jej granicami, pełniąc swą posługę ewangelizacyjną. Stanowi 
także pomoc w odczytywaniu rzeczywistości religijnej, społecznej i informa-
cyjnej naszej Ojczyzny. Odrzucenie przez KRRiT kolejnego wniosku 
Telewizji Trwam o uzyskanie koncesji na multipleksie oznaczałoby wyraźną 
dyskryminację wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce. 
Warszawa, dn. 6.03 br.   Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce 

 

FARMACEUCI 
     W Ośrodku Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej w Jarosławiu 8 ma-
rca rozpoczęły się ogólnopolskie 
rekolekcje dla farmaceutów. Rozwa-
żania prowadził ks. prof. Andrzej 
Garbarz, duszpasterz Stowarzysze-
nia Farmaceutów Katolickich w Rze-  
szowie. „Aptekarze borykają się z wieloma problemami natury moralnej, ale 
i materialnej. Wiele trudności wiąże się z wolnością sumienia w przypadku 
wydawania środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych. Poza tym nie-
jednokrotnie odczuwamy, że bardziej liczy się biznes niż prawdziwa służba 
człowiekowi” – mówiła farmaceutka Elżbieta Kluz. „Lek nie jest zwykłym to-
warem, ale środkiem potrzebnym do odzyskania zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjenta”. 
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WIECZÓR  CHWAŁY 
     Miło nam poinformować wszystkich zaintere-
sowanych, iż najbliższy Wieczór Chwały odbędzie 
się 21 marca , jak zwykle o godz. 19.00 w Sali 
KLO przy ul. Sokołowskiej 124. Przybądźmy jak 
najliczniej i przyprowadźmy ze sobą swoich bli-
skich, znajomych i sąsiadów. To wielka sprawa, w 
przedostatnim tygodniu Wielkiego Postu trwać 
przy Jezusie, towarzyszyć Mu w Jego osamotnie-
niu, cierpieniu i krzyżowej drodze, pamiętając jed-
nocześnie o tym, iż On obarczył się naszym cier-
pieniem i dźwigał nasze boleści. Będziemy za to 
dziękować, a także wyznawać naszą miłość i 
wdzięczność.               Wspólnota Jednego Ducha 

„DZIEŃ DRUGI” 

 
       Centrum Kultury i Sztuki imienia Andrzeja 
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 
zaprasza mieszkańców Siedlec na spektakl pa-
syjny zatytułowany „DZIEŃ DRUGI”, wystawiany 
tylko jeden raz w roku ! - w okresie Wielkiego Po-
stu. Wykonawcami spektaklu są Teatr ES i Teatr 
WĘGAJTY. Sztuka ukazuje refleksje, przemyśle-
nia współczesnego człowieka na temat wiary, 
zwątpienia, jak rozumieć męczeńską śmierć Chry-
stusa, Jego Zmartwychwstanie i czym jest To dla 
mnie i dla Ciebie. Sztuka stawia pytanie: ile w na-
szym sumieniu i życiu jest obecnie miejsca dla 
Jezusa. Dodatkowym walorem artystycznym 
przedstawienia są pieśni wielkopostne z XVI i XVII 
wieku i jakże pełne mądrego, głęboko religijnego 
przekazu teksty tych pieśni. 
     Prapremiera spektaklu odbędzie się w dniu 21 
marca o godzinie 19.00 a na premierę zapra-
szamy w piątek 22 marca na godz. 20.00. Wszyst-
kich informacji na temat biletów i zaproszeń udzie-
la Punkt Informacji Kulturalnej Sceny Teatralnej 
Miasta Siedlce przy ulicy Biskupa Ignacego Świrs-
kiego 31 w Siedlcach. Gorąco polecamy ten spek-
takl i zapraszamy. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DUSZPASTERSTWO PRAWNIKÓW zapra-
sza na spotkanie dziś (17.03) w Domu Księży przy 
ul. Kościuszki 10 w Siedlcach. O godz. 17.00 bę-
dzie Droga Krzyżowa przygotowana i prowadzona 
przez Sędziów Sądu Rejonowego w Siedlcach, a 
po niej Eucharystia. 
KATECHEZY chrzcielne są od I do IV niedzieli 
miesiąca o godz. 17.30 w Sali przy zakrystii. Ka-
techezy dla narzeczonych są w sobotę o g. 17.00. 

REKOLEKCJE. Dziś (17.03) rozpoczynamy na-
sze Rekolekcje Wielkopostne. Przeżywać je bę-
dziemy do 20 marca. Ich szczegółowy program 
podaliśmy tydzień temu. 

NOWENNA. Jutro po Mszy Św. wieczorowej 
zakończymy Nowennę poprzedzającą Odpust ku 
czci Św. Józefa, który obchodzić będziemy pod-
czas naszych rekolekcji – 19 marca. 
ZIELONE ŚWIATŁO. Dzieci, które chciałyby 
śpiewać na chwałę Pana Boga w naszym ŚWIA-

TEŁKU zapraszamy na próby Zespołu w każdą 
niedzielę o 10.00 do sali przy zakrystii. Do wspól-
nego grania zapraszamy także chętnych muzy-
ków. Pilnie poszukiwana gitara elektryczna i flety. 
Więcej informacji u opiekuna zespołu - ks. Piotra 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 11 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego: 
Co jest konieczne do zbawienia? O tym w ko-
lejnym rozważaniu wielkopostnym; 
Czy szpital to przedsiębiorstwo, jak każde in-
ne? O zagrożeniach komercyjnego podejścia 
w służbie zdrowia – w dziale „Publicystyka”; 
Dlaczego szkoły powoli zamieniają się w oblę-
żone twierdze z ochroniarzami przy drzwiach, 
a wśród młodzieży szerzy się agresja? O tym w 
dziale „Opinie”; 
O niebezpiecznym, nowym zjawisku wśród 
młodzieży – w dziale „Region” w artykule „Kolejne 
zatrucia lekami”; 
Dlaczego policja i inne służby polują na kierow-
ców? Czy mandaty to nowa forma ściągania pie-
niędzy z obywateli? O tym w dziale „Opinie”; 

Zapraszamy do lektury 

KIEDY ZWIASTOWANIE? 
     Jeszcze Bł. Ojciec Św. Jan Paweł II zapropo-
nował, by w całym Kościele w obchodzono Dzień 
Świętości Życia w Uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego. Papież chciał na nowo przypomnieć ludz-
kości, że początkiem i kresem życia ludzkiego jest 
Bóg. Tylko wtedy, gdy człowiek pozostaje we wła-
ściwej relacji do Stwórcy, w pełni może żyć. Dzień 
świętość Życia jest wielkim dziękczynieniem za 
dar życia i wołaniem do Boga o ochronę życia 
ludzkiego, tak poprzez ustawodawstwo jak osobi-
sty szacunek do życia. 
     W naszej diecezji w wielu parafiach prowa-
dzone jest dzieło duchowej adopcji dziecka po-
czętego. Włącza się w nie coraz więcej osób - co 
szczególnie cieszy - ludzi młodych. Duszpaster-
stwo rodzin przypomina, że z racji obchodów 
Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocy, uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego będziemy litur-
gicznie świętować dopiero 8 kwietnia. 

Ks. Jacek Sereda 

”W Jezusie Chrystusie mamy wszystko, 
komunię Jego ciała, odkupienie naszych grze-
chów w Jego krwi, cenę naszego odkupienia 

w Jego duszy, życie w Jego Duchu” 
Św. Albert Wielki (1193-1280) 

 

WIELKANOCNE KWIATY 
     Staropolskie „Bóg zapłać”: składamy Kołom 
Żywego Różańca za składane ofiary na kwiaty.  
K.Ż.R. nr 9 zel. Irena Borkowska (50,-) 
K.Ż.R. nr 15 zel. Zofia Sawiak (50,-) 
K.Ż.R. nr 19 zel. Marta Sadokierska (50,-) 
K.Ż.R. nr 20 zel. Maryla Wrona (50,-) 
K.Ż.R. nr 22 zel. Jadwiga Marciszewska (50,-) 
K.Ż.R. nr 6 zel. Alina Kozioł (60,-) 
K.Ż.R. nr 16 zel. Danuta Przesmycka (50,-) 
K.Ż.R. nr 17 zel. Marianna Brochocka (50,-) 
K.Ż.R. nr 24 i 25 z Purzeca zel. Cecylia Kowal-
czyk i Danuta Krzewniak (75,-) 
K.Ż.R. nr 13 zel. Zofia Dmowska (60,-) 
K.Ż.R. nr 7 zel. Teresa Kafara (60,-) 
     Dziękujemy także za ofiary indywidualne skła-
dane do przeznaczonej na ten cel skarbonki, która 
znajduje się przy dużym krzyżu na prawej ścianie 
prezbiterialnej. 

 
IDZIE WIOSNA. CZAS SADZIĆ KWIATKI 

 
 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE. Lekarz długo analizuje 
wyniki badań i wreszcie mówi do pacjenta: 
- Ma pan kamienie w pęcherzyku żółciowym, piasek 
w moczu, zwapnienie w płucach... 
- Panie doktorze, proszę mi jeszcze powiedzieć, 
gdzie mam cement, to może zacznę budować swój 
nowy dom! 
PRZY TYCH CENACH. 
- Panie doktorze, mam problem. Od pewnego czasu 
brak mi apetytu. Nie mam ochoty na zjedzenie cze-
gokolwiek! 
- Wie pan. Przy dzisiejszych cenach, to cenna umie-
jętność... 
JEST 2.00 W NOCY. 
     Dzwoni telefon. Słychać niezbyt trzeźwy głos: 
- Czy to pan uratował dziś mojego synka przed uto-
nięciem? 
- Jeśli to chodzi o 7-letniego Krzysia to tak – odpo-
wiada zaspany mężczyzna 
- A berecik gdzie złodzieju! 
RZECZOWA INFORMACJA. 
     Napis na drzwiach w bloku: 
- Pukanie zepsute - proszę dzwonić. 
PROŚBA O RĘKĘ. 
- Czy mogę prosić o rękę pana córki? 
- A co, nie masz swojej - zażartował ojciec. 
RUDY KOCUR z trudem przebija się przez zaspy, 
z wysiłkiem odrywa swój zmrożony brzuch od lodu 
i kocim językiem miauczy na całe gardło:  
- No i gdzie? Pytam was - gdzie jest ta wiosna? 
Gdzie przebiśniegi i świergolenie skowronków? 
Choćby ćwierkanie wróbli, krakanie wron - gdzie to 
jest? A odwilż kiedy wreszcie przyjdzie? Śnieg z 
nieba pada... 
     Ludzie słysząc kocie wrzaski uśmiechają się do 
siebie i mówią łagodnie: 
- Słyszysz jak się kot drze? Wiosna idzie... Kotów nie 
oszukasz... 

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 Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan 
Borutowie, p. Barbara 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 

 




