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MYŚL TYGODNIA 
 

 
     Św. Paweł dziś w liturgii czytań 
mszalnych daje niezwykłe świa-
dectwo o Panu Jezusie wyjaśnia-
jące sens Tajemnicy Paschalnej: 
„Bóg Go nad wszystko wywyższył 
i darował Mu imię ponad wszelkie 
imię, aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich i podziemnych. I aby 
wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest PANEM - ku chwale 
Boga Ojca” (Flp 2,6-11). 
     Powtarzamy to każdego roku. 
Gałązki oliwne i gałązki cierni. Li-
turgia Niedzieli Palmowej ma nam 
pomóc w doświadczeniu kłopotli-
wego dysonansu albo raczej rażą-
cego rozdarcia. Ono jest w nas, bo 
to my jesteśmy zdolni krzyczeć 
„Hosanna” i „Ukrzyżuj”. Jedno-
cześnie przyjąć i odrzucić. To roz-
darcie wciąż w nas jest. Ono po-
winno nas dzisiaj zaboleć, żeby-
śmy chcieli czekać na wyzwolenie 
i prosili Jezusa, abyśmy „mogli 
pojąć naukę płynącą z Jego męki”. 
 

 

PÓJDŹMY NA DROGĘ 

 
     Wśród nabożeństw, w czasie których wierni oddają 
cześć męce Pańskiej, mało jest tak lubianych jak Droga 
Krzyżowa. W czasie tego nabożeństwa wierni uczuciowo 
idą tą samą drogą, którą Jezus przebył w czasie ostatnich 
dni swego ziemskiego życia: od Góry Oliwnej, gdzie w „og-
rodzie zwanym Getsemani” (Mk 14, 32) "począł się lękać" (Łk 

22, 44), aż do Góry Kalwarii, gdzie został ukrzyżowany mię-
dzy dwoma łotrami (por. Łk 23, 33), i do ogrodu, w którym zo-
stał pochowany w nowym grobie wykutym w skale (por. J 
19, 40-42). 

     Również i my pójdziemy z naszego kościoła o godzinie 
19.00 Drogą Krzyżową do katedry, pod przewodnictwem 
Ks. Biskupa, Pasterza naszej Diecezji. Niech nikogo, kto 
może pójść, nie zabraknie na tej Drodze, ponieważ jesteś-
my jej organizatorami. 

WIELKI TYDZIEŃ 
     W liturgii Kościoła dni od Niedzieli Palmowej do Nie-
dzieli Zmartwychwstania Pańskiego noszą nazwę „Wiel-
kiego Tygodnia”. W te dni „sprawuje Kościół zbawcze 
misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach 
Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do 
Jeruzalem”. 
WIELKI CZWARTEK 

 
     Tradycją stało się już, że w Wielki Czwartek we Mszy 
Św. Krzyżma w Katedrze o godz. 10.00 biorą udział ze 
swoimi kapłanami przedstawiciele służby liturgicznej. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku ich spotkanie rozpocznie się 
już o godz. 9.15 - zawiązaniem wspólnoty, rozmową 
z przedstawicielami służby liturgicznej z przybyłych parafii 
na temat Triduum Paschalnego oraz nauką pieśni wykony-
wanych podczas Mszy Św. Krzyżma. Zachęcamy także 
naszych ministrantów, lektorów, członków scholi, Zespołu 
„Światełko”, Ruchu „Światło – Życie” i innych oraz o wyz-
naczenie osoby do prezentacji grupy. Wszyscy ministranci 
i lektorzy zabierają ze sobą swoje stroje liturgiczne. 
     Oleje Św. konsekrowane i błogosławione przez Ks. Bis-
kupa są przyjmowane w parafiach przed Mszą Św. Wie-
czerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Pas-
chalne, nazywane nieraz Triduum Chrystusa ukrzyżowa-
nego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. W ciągu dwóch 
pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, który 

należy zakończyć po do Mszy Św. Wigilii Paschalnej. 
     Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, którą będą koncelebro-
wać wszyscy kapłani w dniu swego święta, upamiętnia us-
tanowienie sakramentów Eucharystii, Kapłaństwa oraz 
podkreśla największy Jezusowy nakaz: Przykazanie Miłoś-
ci. Podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu…” 
uderzają wszystkie dzwony i dzwonki, które następnie za-
milkną (podobnie jak organy) aż do śpiewu tego hymnu 
podczas Mszy Św. Wigilii Paschalnej. 
     Po Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakra-
ment będzie procesyjnie przeniesiony do przygotowanego 
ołtarza adoracji, który dawna polska tradycja nazywała 
„ciemnicą”. Podczas procesji będziemy śpiewali hymn 
„Sław języku tajemnice…” ułożony przez Św. Tomasza z 
Akwinu. Znamy bardziej jego dwie ostatnie zwrotki zaczy-
nające się od słów: „Przed tak Wielkim Sakramentem”, 
śpiewane podczas wystawienia. 
WIELKI PIĄTEK 
     W Wielki Piątek Kościół rozmyśla nad Męką swojego 
Pana, adoruje Krzyż i wstawia się do Boga za zbawienie 
całego świata. W tym dniu nie sprawuje Eucharystii, a 
Komunii Św. udziela wiernym jedynie podczas liturgii ku 
czci Męki Pańskiej. Wierni w Wielki Piątek zachowują 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a osoby 
pełnoletnie zachowują post ścisły. Przez cały dzień w 
kościele trwa adoracja Krzyża i Najświętszego Sakra-
mentu. Zachęcamy do udziału w adoracji wraz z grupami 
naszej Parafii w godzinach od 8.00 do 17.30, według 
następującej propozycji: 
  8.00 - Koła Żywego Różańca nr 1, 11 i 12 
  9.00 - Koła Żywego Różańca nr 2, 9 i 13 
10.00 - Domowy Kościół 
11.00 - Koła Żywego Różańca nr 4, 5 i 16 
12.00 - Koła Żywego Różańca nr 14, 17 i 18 
13.00 - Koła Żywego Różańca nr 3, 6 i 10 
14.00 - Droga Krzyżowa. 
            Koła Żywego Różańca nr 7, 8 i 15 
15.00 – Czciciele Miłosierdzia Bożego. 
16.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci. 
WIELKA SOBOTA 
     W Wielką Sobotę Kościół trwa na modlitwie przy Grobie 
Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz ocze-
kując na Jego Zmartwychwstanie. Od godziny 8.00 do 
12.00 w naszym kościele będzie błogosławieństwo pokar-
mów na stół wielkanocny oraz indywidualna adoracja 
Krzyża (przed którym przyklękamy, a za jego adorację 
i ucałowanie możemy w tym dniu uzyskać odpust zupełny) 
oraz Najświętszego Sakramentu. Po zakończeniu błogos-
ławieństwa pokarmów, zostanie wznowiona adoracja grup 
parafialnych: 
12.30 - Koła Żywego Różańca nr 2, 11, 13, 17, 18 
14.00 - Wspólnota Jednego Ducha 
15.00 - Czciciele Miłosierdzia Bożego oraz 
            Koła Żywego Różańca nr 1, 5, 6, 12 
16.00 - Domowy Kościół 
17.00 - Koła Żywego Różańca nr 4, 7, 8, 9, 10 
18.00 - Koła Żywego Różańca nr 3, 14, 15, 16 
19.00 - Koła Żywego Różańca ze Strzały 
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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.

WIELKI Poniedziałek – 25 marca 2013 r. 
Uwaga: Święto Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia przeniesione 

na 8 kwietnia; Dzień imienin S. Anuncjaty. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-ca ks. Piotr; 

Czyt.: Iz 42,1-7; Ps 27,1-3.13-14; J 12,1-11 

6.30 1. + Mariannę Jurek (z racji imienin i urodzin), of. Córka z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 

 2. + Czesławę Spiechow (w 4 r.), Leona, i Sylwię, of. Janusz Spie-
chow 

 3. + Mariana Boruca (w 25 r.), zm. z Rodziny Boruców, of. Syn Adam 
 4. + O łaskę powrotu do zdrowia dla Męża, of. Żona 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Henryka (w 9 r.) i Grażynę Tomaszewskich oraz zm. z Rodzin 

Łastowieckich i Tarasiuków, of. Dzieci 
 4. + Mariannę, Mieczysława i Grażynę Waszczuk, of. Córka z Ro-

dziną 
 5. Dziękczynna w 70 r. urodzin Mariana, z prośbą o potrzebne łaski 

i opiekę Św. Józefa, of. p. Marciniukowie 
WIELKI Wtorek – 26 marca 2013  r. 

Wspomnienie Św. Dobrego Łotra Dyzmy. 
Czyt.: Iz 49,1-6; Ps 71,1-6.15.17; J 13,21-33.36-38 

6.30 1. + Wacława i Genowefę Kaługów oraz Rodziców obu stron Ro-
dziny, of. Jadwiga Kaług 

 2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z 
racji dnia urodzin, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 2. + Kingę Woźnicę (w 15 m-c radość życia wiecznego), of. Rodzina 
 3. + O łaskę powrotu do zdrowia dla Męża, of. Żona 

9.00 1. Rekolekcyjna Msza Św. Szkolna KLO 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinow-

ska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. + Bogusława, Grażynę i Grzegorza, zm. z Rodziny Kaszubskich 

oraz zm. Dziadków i Teściów z obu stron Rodziny, of. Elżbieta Ka-
szubska 

WIELKA Środa – 27 marca 2013  r. 
Czyt.:  Iz 50,4-9a; Ps 69,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25 

6.30 1. + Zenona (w 29 r.), Kazimierę (w 29 r.), Franciszka, Mariannę, 
Józefa i Ryszarda, of. Bezimienna 

 2. + Marię, of. Tadeusz Kosiński 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 

 2. + Eugenię Ciok (w 8 r.), Konstantego, Ryszarda, Janinę i Alek-
sandra, of. Henryka Matejczuk 

 3. + Juliannę (w r.), Władysława, Franciszka i Rozalię, zm. z Ro-
dziny Wakułów, of. Krystyna Wakuła 

9.00 1. Rekolekcyjna Msza Św. Szkolna KLO 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinow-

ska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. + Annę i Bogusława i zm. z Rodziny oraz dusze w czyśćcu cier-

piących, of. Bożena Kopeć 
 4. + Mariannę Głuchowską (z racji dnia imienin), of. Córki 
 5. O łaskę powrotu do zdrowia dla męża, of. Żona 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
WIELKI Czwartek – 28 marca 2013 r. 

Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa 
Liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczy i głosi Słowo Boże ks. Sławek 

Czyt.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89,21-22.25.27; Ap 1,4-8; Iz 61,1; Łk 4,16-21; 
Msza Św. Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1 Kor 

11,23-26; J 13,34; J 13,1-15 

W Wielki Czwartek w kościołach (poza katedrą) nie ma Mszy Św. 
10.00 W Katedrze: Msza Krzyżma św. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. 

Spotkanie Służby Liturgicznej  

Przed Mszą Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu, a rozpoczyna 
się: ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej. Po homilii obrzęd obmycia nóg. 
1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 4. + Wojciecha (w 12 r.) oraz jego Rodziców Irenę i Stefana, of. 

Irena Olczak 
 5. + Jana Bartoszuka (w 7 r.) i zm. z Rodziny, of. Rodzina 
 6. + Jadwigę, Konstantego, Zofię, Aleksandra i Mariannę Polkow-

skich, of. Rodzina 
 7. + Helenę Borkowską (w 11 r.) i zm. z Rodziny Izdebskich, of. 

Córka 
 8. + Dr Krystynę Osińską, of. Pracownicy Przychodni „Medica” 
 9. Dziękczynna w 10 r. urodzin Wiktorii, z prośbą o potrzebne łaski, 

zdrowie i Dary Ducha Świętego, of. Rodzina 
 10. Dziękczynna w 18 r. urodzin Marty, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 
 11. Dziękczynna za dar powołania kapłanów Załogi Św. Józefa, z 

prośbą o moc Ducha Świętego i wierność w powołaniu, of. Kościół 
Domowy 

Procesja Eucharystyczna do „Miejsca Przechowania Najświętszego 
Sakramentu” (które polska tradycja nazywa „Ciemnicą”). 

Początek modlitwy przy ołtarzu Adoracji Najświętszego Sakramentu 
pod przewodnictwem młodzieży do godziny 22.00 

WIELKI Piątek MĘKI PAŃSKIEJ – 29 marca 2013  r. 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Liturgii Wielkiego Piątku przewodniczy i głosi Słowo Boże ks. Tomasz 
Dzień postu ścisłego (kto może, powinien wytrwać w nim do Wigilii Pas-

chalnej); Czyt.: Iz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-17.25; Hbr 4,14-16; 5,7-9; 
Flp 2,8-9; J 18,1-19,42 

W Wielki Piątek nie ma Mszy Świętych 

8.00- 18.00 Wielkopiątkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu przy 
Ołtarzu Adoracji (nazywanym „Ciemnicą”) 

8.30- 12.00 Kapłani udają się z posługą do Chorych. 

14.00 Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Kół Żywego Różańca 

15.00 Godzina Miłosierdzia – godzina Chrystusowego konania na krzyżu. 
Początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego (1) 

16.00 Droga Krzyżowa dla Dzieci 

18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża 
są przeznaczone na Grób Pański w Jerozolimie. Dziś odpust zupełny 
możemy  uzyskać za adorację i ucałowanie Krzyża. 

Procesja Eucharystyczna do Grobu Pańskiego i wieczorna adoracja przy 
Grobie Pańskim pod przewodnictwem młodzieży do godziny 22.00 

WIELKI Sobota – 30 marca 2013  r. 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Trwamy przy Grobie Pańskim, rozważamy Mękę i Śmierć Chrystusa 
Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczy i głosi Słowo Boże ks. Piotr 

Czyt.: Rdz 1, 1 - 2, 2; Rdz 22, 1-18; Wj 14, 15 - 15, 1; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-
11; Iz 55, 1-11; Ez 36, 16-17a. 18-28; Rz 6, 3-11; Mt 28, 1-10 

8.00- 19.30 Wielkosobotnia Adoracja Najświętszego Sakramentu 
8.00- 12.00 Błogosławienie pokarmów na stół Wielkanocny w naszym ko-

ściele o godz. 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 i 12.00 
8.30 Błogosławieństwo pokarmów na wioskach wg porządku, jaki był 

w latach ubiegłych. 
15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 2) 
19.00 Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim 

19.30 Celebracja Wigilii Paschalnej. Poświęcenie ognia, paschału, śpiew 
Orędzia Wielkanocnego, Liturgia chrzcielna, Liturgia Eucharysty-
czna 

 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 
 3. Gregorianka: + Mariana Popka, of. Rosita Sobiczewska 
 4. + Irenę (w 19 r.), Eugeniusza Świniarskich, of. Córka 
 5. + Stefana Wakuła (w 23 r.), Stefanię i Bohdanę, of. Córka Danu-

ta Wakuła 
 6. + Stanisława, Walerię, Michała, Weronikę, Zenona, Mariana, An-

drzeja i Marię, of. Modesta Modrzewska 
 7. + Elżbietę Bucińską, zm. Braci Stanisława i Zygmunta, of. Euge-

niusz Buciński 
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 8. + Marka Oliwińskiego (w 5 r.), Reginę (w 8 r.) i Józefa (w 4 r.) 

Oliwińskich oraz Halinę (w 15 r.) i Henryka (w 25 r.) Kondejów, of. 
Aneta Oliwińska 

 9. + Irenę i Feliksa Kirchnerów, zm. z Rodziny Bilanów, of. Synowa 
 10. + Mariannę Łydkowską, of. Sąsiedzi 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Wielkanoc - 31 marca 2013; Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 
7.00 i 16.30; Czyt.: Dz 10,34a.37-43; Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9 

6.00 Rezurekcja: 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. Dziękczynna w 50 r. urodzin Krzysztofa Krasuskiego, z prośbą 

o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, of. Żona z Dziećmi 
8.30 1. Gregorianka: + Urszulę Walczak, of. Córka 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariana Popka, of. 
Rosita Sobiczewska (zak.) 

 3. Wiesławę i Mariana, zm. z Rodziców z obu stron Rodziny, a 
także brata Zbigniewa, of. Teresa Kupa 

 4. + Michalinę (w 37 r.), Kazimierza (w 17 r.), Stanisławę, Stefana, 
Irenę, Zdzisława i Wiktorię oraz zm. Teściów, of. Teresa Wakuła 

10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. + Stanisławę, Zdzisława, Wiktora i Witolda Grabowskich, of. 

Sabina Terlikowska 
 3. + Annę i Albina Czarnockich, of. Bożena Czarnocka 

11.30 1. + Edmunda (w r.), Bogdana, Krystynę, Mieczysławę i Kazimierza 
oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Adamczyk 

 2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Alicji i Stanisława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Maryi i Św. Józefa dla nich oraz Dary 
Ducha Świętego dla ich Córki i Wnuczki, of. Jubilaci 

 3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Julii, z prośbą by wzrastała w łasce u 
Boga i u ludzi, of. Dziadkowie 

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

18.00 1. + Lecha Gadomskiego (w 3 r.), zm. z Rodziny Gadomskich, of. 
Rodzina                          Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 3) 

i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

WIELKA  NOWENNA  FATIMSKA (cz.III) 

 
     Uczestnicząc w Wielkiej Nowennie Fatimskiej jesteśmy obowiązani przy-
najmniej raz w tygodniu odmawiać następującą modlitwę:  
     „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!” Błogosławiona jesteś, Ma-
ryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie na-
dziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagrodzenie za 
grzechy popełnione przez współczesnych ludzi. Gdy Twe słowa o triumfie 
Twego Niepokalanego Serca zbliżają się z wolna do swego wypełnienia, 
my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do setnej rocznicy 
Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, po-
kory i ufności i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie: „Pod 
Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko!” Stajemy dzisiaj 
przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i narodów. Ty 
znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku 
wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciem-
nością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij 
nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego 
Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci za-
wierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszyst-
kich naszych sióstr i braci. 
     Mówiłaś ze smutkiem: „Wiele dusz idzie na potępienie”. Swej duchowej 
córce Łucji tłumaczyłaś, że „dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop 
niż czasy Noego”, a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrze-
żenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić 
bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji 
śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego lepszego 
świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztanda-
rem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec 
Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym 
Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: „Za nich – powiedział -  Ja po-
święcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 

17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświę-
ceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać 
i zadośćuczynić. 
     Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był „cały Twój”, 
aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech 
nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc 
przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i prze-
wyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu 
człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach. 
     Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, 
która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: „Od wszelkich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać!” Wśród licznych zagrożeń i niepew-
ności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic: Pomóż nam przezwy-
ciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych 
ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą 
współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! 
Od głodu i wojny, wybaw nas! 
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej 
wojny, wybaw nas! 
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas! 
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym i pań-
stwowym i międzynarodowym, wybaw nas! 
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas! 
Od usiłowania zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wy-
baw nas! 
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas! 
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! 
     Przyjmij nasza Matko to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich lu-
dzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw! Pomóż nam mocą Du-
cha Świętego, przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego po-
staci: w nas i wokół nas. Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie 
się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej na-
deszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijań-
stwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów. 
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Od-
kupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech prze-
tworzy sumienia! Niech w sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla 
wszystkich światło Nadziei! Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat! 
     Modlitwa ta powstała w oparciu o słowa, jakie Jan Paweł II skierował do 
Maryi w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 1984 r.  Wypowie-
dziany na placu św. Piotra w Rzymie akt poświęcenia Rosji i świata Niepo-
kalanemu Sercu Maryi stanowił wypełnienie prośby Matki Bożej Fatimskiej. 
Został on przyjęty przez Niebo i pozwolił Maryi zapoczątkować spełnianie 
obietnic fatimskich. Niebawem bez jednego wystrzału upadł komunizm, na-
rody odzyskały wolność, nastał kres prześladowań Kościoła. Ten akt był 
pierwszym triumfem Niepokalanego Serca Maryi. Modlitwa papieska miała 
moc poruszyć niebo. To dlatego, przygotowując się do setnej rocznicy ob-
jawień, przypominamy niejako Matce Najświętszej słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II. One były skuteczne, przywoływały cuda. Taka właśnie ma 
być nasza modlitwa i cała Wielka Nowenna Fatimska.      Ciąg dalszy nastąpi 
 

 

RÓŻAŃCOWA FORTECA 

 Wyobraź sobie, co mogłoby się zdarzyć, gdyby każ-
dy katolik na świecie modlił się na różańcu w tym sa-
mym dniu! Mamy przykład - w październiku 1573, 
kiedy Europa została ocalona przed inwazją potęż-
nej floty tureckiej, przez odmawianie różańca przez 
wszystkich chrześcijan! Tak więc w Wielki Piątek, 29   
marca 2013, módlmy się wszyscy na różańcu o pokój dla świata i powrót do 
wartości moralnych naszych wspólnot. Jeśli to możliwe, proszę - módlcie się 
na różańcu pomiędzy południem a godziną 15:00. Ponadto prosimy o przes-
łanie e-mailem tego komunikatu do każdego katolika na liście adresowej 
i poproś ich, aby przekazali go dalej do każdego katolika na swoich listach. 
Jednoczmy się w modlitwie - jednej z najpotężniejszych istniejących modlitw 
- w tych intencjach, w jednym z najświętszych dni w naszym roku kościel-
nym. Św. Ojciec Pio mówił: „Moja przeszłość, Panie, dla miłosierdzia Twoje-
go. Moja teraźniejszość, dla Twojej miłości. Moja przyszłość, dla Twojej 
opatrzności”. Gdy nosisz różaniec, szatana boli głowa. Kiedy używasz go, 
on upada. Kiedy widzi on jak się modlisz, mdleje. Módlmy się na różańcu 
w każdym czasie, a on będzie omdlewał. Czy wiedziałeś, że gdy chcesz 
przekazać tę wiadomość, to szatan będzie próbował cię zniechęcić? Do 
przodu w każdym razie, by pomóc przyspieszyć tryumf Matki Bożej!  
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DZIEŃ WIĘŹNIÓW 
     We wtorek, (26.03) obchodzimy Dzień Modlitw 
za Więźniów i liturgiczne wspomnienie Dobrego 
Łotra. 

  
     Św. Dyzmas był tym człowiekiem, o którym pi-
sze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden 
z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, 
skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe 
zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. I zwrócił 
się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, 
kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus 
obiecał Dobremu Łotrowi - bo tak go od tego 
czasu nazywamy - że jeszcze dziś będzie z Nim w 
raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, któ-
rego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus. 
     Pisało o nim wielu Ojców Kościoła i świętych. 
Jego imię Dyzmas pochodzi z pism apokryficz-
nych. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, 
chętnie nawiedzali miejscowość Latrum w pobliżu 
Emaus, która im przypominała postać Dobrego 
Łotra. Z Chrystusem ukrzyżowano dwóch łotrów. 
Jednego nazwano później „dobrym łotrem”, dru-
giego złym. Na nadanie im tych przeciwstawnych 
określeń miało wpływ ich zachowanie w ostatnich 
chwilach życia. Cierpieli i umierali obok Chrystusa, 
ale tylko jeden nie odrzucił łaski nawrócenia i 
dlatego Miłosierdzie Boże stało się jego udziałem. 
Jest on dziś znany jako „dobry łotr”, drugi stał się 
symbolem zatwardziałości i grzechu. 
     Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; 
pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można 
jeszcze powrócić do Boga. Święty Dyzma jest pa-
tronem więźniów, skazańców, kapelanów wię-
ziennych, umierających, pokutujących i nawróco-
nych grzeszników oraz skruszonych złodziei. Sta-
nowi wzór doskonałego żalu za grzechy. Święty 
jest również patronem Archidiecezji przemyskiej i 
Apulii. Atrybutami Dobrego Łotra są krzyż, łań-
cuch, maczuga, miecz lub nóż. Dolna belka pra-
wosławnego krzyża symbolizuje skazańców 
ukrzyżowanych z Chrystusem. Jej prawe, wznie-
sione ku górze ramię, to Dobry Łotr. 
Modlitwa:  
     Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przy-
wracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie 
Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, 
jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrze-
niem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną 
chwałę , jaką mu obiecałeś. Amen 

W PARAFII I W DIECEZJI 
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. 
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Ze względu na 
Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańs-

kiego zostaje przeniesiona z 25 marca na dzień 8 
kwietnia. W tym dniu będziemy obchodzić Dzień 
Świętości Życia i uczestniczyć w modlitwach zwią-
zane z duchową adopcją dziecka poczętego. 

KATECHEZY PASCHALNE. W Wielki Ponie-
działek, Wielki Wtorek i Wielką Środę przy okazji 
wieczornej Eucharystii w naszym kościele kapłani 
będą głosili katechezy wprowadzające w Triduum 
Paschalne. Zachęcamy również do wysłuchania 
katechez w katedrze w te dni o godzinie 19.00, 
które w Wielki Poniedziałek i Wtorek będzie głosił 
Ks. Biskup Ordynariusz. 

ZMIANA CZASU. W najbliższą sobotę (tzn. 
w nocy z Wielkiej Soboty na Wielkanoc) nastąpi 
zmiana czasu z zimowego na letni. Tak więc na li-
turgię Wigilii Wielkanocnej przyjdziemy według 
„starego” czasu, zaś na Rezurekcję już według 
„nowego”. 

 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Mariusz Skorupka i Urszula Paulina Kołek 
oboje z naszej Parafii (3) 

Mariusz Mazur z Parafii Bożego Ciała w Sie-
dlcach i Beata Aneta Wrzosek z naszej Parafii (4) 
Piotr Szubielski z Parafii Św. Teresy w Siedl-
cach i Małgorzata Zalewska z naszej Parafii (5) 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 12 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego: 
Wybór nowego papieża sprowokował pytania o 
to, jaki będzie ten pontyfikat. „Echo” szuka 
odpowiedzi w dziale publicystyka. 
Świętowanie Paschy Chrystusa i naszej 
Paschy - o przeżywaniu Triduum Paschalnego 
mówi biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. 
W wywiadzie „Echa” prof. Krystyna Pawłowicz 
tłumaczy, dlaczego tak stanowczo broni 
tradycyjnego modelu rodziny? 

Zapraszamy do lektury 
 

     „Różaniec w szczególny sposób pomaga 
trwać w jedności z Chrystusem i uczy żyć 
z utkwionym w Nim wzrokiem serca, aby 
promieniować na wszystkich i na wszystko 
Jego miłosierną miłością”          Benedykt XVI 

 

WIELKANOCNE KWIATY 
     Staropolskie „Bóg zapłać”: składamy Kołom 
Żywego Różańca i innym Grupom za składane 
ofiary na kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego.  
K.Ż.R. nr 3 zel. Agnieszka Komar (50,-) 
K.Ż.R. nr 7 zel. Teresa Kafara (60,-) 
K.Ż.R. nr 2 zel. Elżbieta Szkup (80,-) 
Róże Różańcowe zel. Barbara Popek (100,-) 
K.Ż.R. nr 14 zel. Anna Romaniuk (50,-) 
K.Ż.R. nr 23 zel. Janina Grabarska (50,-) 
K.Ż.R. nr 21 zel. Stanisława Skup (50,-) 
K.Ż.R. nr 8 zel. Elżbieta Pastor (80,-) 
     Dziękujemy także za ofiary indywidualne skła-
dane do przeznaczonej na ten cel skarbonki, która 
znajduje się przy dużym krzyżu na prawej ścianie 
prezbiterialnej. 

 
W NASZYCH MEDIACH JEST TERAZ DUŻO 
EKSPERTÓW OD SPRAW DOTYCZĄCYCH 

ABDYKACJI PAPIEŻA I WYBORU NOWEGO 
OJCA ŚWIĘTEGO 

 

 

W LATACH 70-TYCH. Wiosna, las, ptaszki. Gawę-
dzi student (po nieudanej sesji) z dziewczyną: 
- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym ulecieć 
daleko - daleko, schować się głęboko - głęboko, za-
szyć się gdzieś cicho - cicho. Czyżby to miłość? 
- Nie, kolego, boisz się. To zaczął się wiosenny po-
bór do wojska. 
NIE PRZESZKADZA. Mąż siedzi przy komputerze, 
za jego plecami żona. Żona mówi: 
- Puść mnie na chwile do komputera, chcę coś zoba-
czyć w internecie. 
     A mąż na to: 
- Czy ja Ci wyrywam gąbkę z ręki jak zmywasz na-
czynia? 
ZEMSTA NA ZŁOTEJ RYBCE. 
     Rybak złowił złotą rybkę. Ta mówi: 
 - Puść mnie, a spełnię Twoje jedno życzenie. 
 - Ok. Chcę najnowszego mercedesa. 
 - A jak wolisz - za gotówkę czy na raty? 
 - A Ty jak wolisz – mam cię usmażyć na oleju czy na 
masełku? 
POMOC. 
Co dla mężczyzny oznacza pomoc przy sprzątaniu? 
 - Podniesienie nogi, żebyś mogła poodkurzać 
PIJANY, CZY NIE. Przesłuchanie świadka w sądzie: 
- Na jakiej podstawie świadek utrzymuje, że oskarżo-
ny był pijany?  
- Bo wykrzykiwał, że nie boi się żony, a przecież 
wszyscy się boją!  
KARA BOSKA. 
     Na policję wpada zziajany facet i krzyczy:  
- Okradli mi sklep!  
- A był poświęcony?  
- Nie.  
- To nie ma przestępstwa.  
- A co jest?!  
- Kara boska! 

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 

 




