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MYŚL TYGODNIA 

 
    Ukrzyżowany, zabity Chrystus 
zmartwychwstaje, pokazuje się 
apostołom i niewiastom, aby dać 
znak, że niemożliwe stało się rze-
czywistością. Ale Maria Magdalena 
rozpozna Go dopiero wtedy, gdy 
uwierzy. Rozmawia z Nim, a nie 
wie Kim On jest, uwierzyła i dowie-
działa się, że to Jezus. 
     Przeżywamy Wielkanoc, wyz-
walającą radość ze Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa. Koś-
ciół w liturgii tego czasu kieruje 
nas na spotkania ze Zmartwych-
wstałym Panem, który spotyka się 
kolejno z niewiastami, uczniami…, 
pierwszymi Jego świadkami. 
Wszyscy oni po spotkaniu z Chry-
stusem stali się autentycznymi 
i gorliwymi apostołami Dobrej No-
winy. 
     Jakimi świadkami Zmartwych-
wstałego jesteśmy my współcześ-
ni? Jeśli spotkaliśmy Pana, mamy 
głosić Dobrą Nowinę: słowem, 
czynem, postawą. Dla umocnienia 
naszej autentycznej chrześcijańs-
kiej postawy, niech będą pomocą 
przemyślenia: „Hymn do radości” 
Bł. Matki Teresy z Kalkuty, „Owca” 
Bruno Ferrero i „Abyś miał” Ra-
faela P. Gonzalesa. 
     Zanim jednak poszukasz tych 
tekstów, zajrzyj do Księgi Słowa 
Bożego i przeczytaj uważnie teks-
ty o Zmartwychwstaniu. Gdy pięk-
ne utwory literackie pokazują frag-
menty prawdy, Słowo Boże daje 
nam pełna prawdę. 

 

 
El Greco (1541-1614), Zmartwychwstały Chrystus (1596), 

Madryt, Galeria Prado 
 

ZMARTWYCHWSTAŁ 

Kochani Parafianie, Szanowni Goście 
Radujcie się i z ufnością popatrzcie 

w przyszłość. Niech Jezus zsyła na Was 
łaski i wnosi szczęście do Waszego 

rodzinnego i osobistego życia, abyście 
na co dzień przeżywali swoje własne 

„zmartwychwstanie” poprzez odradzanie 
się w Waszych sercach miłości do 
najbliższych oraz wiary w potęgę 

Zmartwychwstałego. 
Z serca życzą: 

Duszpasterze i Redakcja „Opiekuna” 

ZAPYTAJ 
W święta te zatrzymaj się, 
poukładaj myśli w głowie 
I zapytaj swego serca, 
niechaj szczerze ci odpowie 

W święta te uśmiechnij się, 
przemyśl wszystkie swoje troski 
I zapytaj, co w tym ważne, 
wyciąg jak najlepsze wnioski  

W święta te odradzaj się, 
w nowy czas dla zmartwychwstania 
I zapytaj swojej duszy, 
kiedy przyjdzie czas rozstania? 

Raduj się swym dniem powszednim 
Świeżym chlebem wcześnie z rana 
I nie pytaj już nikogo  
Nowa ci godzina dana … 

 
     Poranek Zmartwychwstania. Najbardziej niewiarygo-
dny i najbardziej niemożliwy z wszystkich jakie widział 
świat. Poranek-świadek, który właściwie nie miał świad-
ków. To trochę tak, jakby prowadzić kogoś długo przez 
pustynię do źródła i nagle, wskazując palcem na hory-
zont powiedzieć: „Dalej idź sam. To będzie w tamtym 
kierunku...” Czy my, chrześcijanie wieku dwudziestego, 
nie toniemy przypadkiem u brzegu wiary? Czy nie czu-
jemy, że wobec misterium zmartwychwstania po prostu 
brak nam głębszego oddechu i że topią nas nasze wła-
sne wątpliwości? 
     Maria Magdalena, Piotr i Apostołowie to zawsze 
pierwszoplanowi bohaterowie tych spotkań. Po drugiej 
stronie jest Jezus - odmieniony, zmartwychwstały, ale 
także aniołowie, bohaterowie niewidzialnego świata. 
Czy to nie zastanawiające, że tak wyraźna obecność 
aniołów zdarza się w Ewangeliach tylko dwukrotnie, a 
mianowicie na początku i na końcu ziemskiej misji Je-
zusa? Co oznacza ta anielska obecność? Przede wszy-
stkim wytycza ona pewne granice, podobne do tych ja-
kie w odniesieniu do każdego z nas wytaczają nasze 
narodziny i śmierć. 
     Znany z imienia archanioł Gabriel, a później chóry 
anielskie towarzyszą narodzinom Jezusa. Inni anioło-
wie towarzyszą Jezusowi w chwili jego „narodzin dla 
nieba”. Między narodzinami i śmiercią rozciąga się zwy-
czajne ludzkie życie Syna Bożego, dostępne mi prawie 
tak samo, jak moje własne życie, bo przecież poddane 
tym samym prawom, namiętnościom, nadziejom, lę-
kom. Między narodzinami i śmiercią ja i Chrystus jeste-
śmy w pewnym sensie tacy sami lub przynajmniej - mo-
żemy być tacy sami. „Ja i Chrystus”, czyli „ja i Bóg”. 



STRONA 2                                                                                          OPIEKUN NR 13                                                                          31 MARCA 2013 R. 

DUCHOWA ADOPCJA 
CZYM JEST? 
modlitwą w obronie po-
czętego dziecka, 
osobistym wypełnie-
niem Jasnogórskich Ślu-
bów Narodu, 
pomocą dla osób cier-
piących z powodu grze-
chu aborcji. 
      Minął Wielki Tydzień, przed nami Oktawa Wie-
lkanocy, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
i Dzień Świętości Życia, który w tym roku będzie-
my obchodzić 8 kwietnia. Przygotowujemy się do 
niego przez: nabożeństwo drogi krzyżowej w 
intencji poszanowania życia ludzkiego, rekolek-
cje wielkopostne w parafiach, rozważanie Sło-
wa Bożego, adorację Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie, nowennę do Miłosierdzia 
Bożego, jałmużnę wielkopostną na rzecz rodzin 
wielodzietnych, samotnych małżeństw itp. Bądź-
my apostołami miłosierdzia i świętości życia ludz-
kiego.                                     Diakonia Życia 

Wiesława i Ryszard Ziółkowscy 

KILKA REFLEKSJI 
     Każdego roku w naszej Parafii, podejmujemy 
modlitwę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Również w tym roku przyjmiemy modlitwę w in-
tencji Życia. W roku 1998 Bł. Jan Paweł II, wydał 
encyklikę Evangelium Vitae, w której zapropo-
nował Kościołowi obchodzenie Dnia Świętości Ży-
cia w dniu Zwiastowania. Papież chciał przypo-
mnieć światu, że początkiem i kresem ludzkiego 
życia jest Bóg. Człowiekowi zaś nie wolno oder-
wać początku życia od Boga Stwórcy i nie wolno 
zniekształcać ostatecznego powołania człowieka, 
jakim jest wieczne życie z Bogiem. Życie zawsze 
winno być darem Miłości, tak jak Maryja z miłością 
przyjęła poczęte z Ducha Św. Dziecię Jezus. Dała 
przykład rodzicom, że trzeba dziecko przyjąć z 
miłością już przed narodzeniem. Będziemy modlić 
się za rodziców, którzy poczęli nowe życie, a bra-
kuje im miłości i odwagi by je przyjąć. Dziewięcio-
miesięczna modlitwa broni poczęte lecz niechcia-
ne dzieci przed śmiercią. Może też dać początek 
nawrócenia serc rodziców, napełnić je na nowo 
szacunkiem i miłością do Bożego daru życia. 
     Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego to 
modlitwa Kościoła, który przychodzi z pomocą 
zranionej miłości. Obejmiemy w niej troską rodzi-
ców, którym braknie miłości do poczętego dziec-
ka. Jednoczymy się w modlitewnej i materialnej 
pomocy dla zagrożonego życia. Nie wolno nam 
zamknąć oczu na zło jakim jest odrzucenie przez 
świat daru życia – dzisiejszy świat, który nie widzi 
w dziecku arcydzieła Bożej i ludzkiej miłości, lecz 
towar, który można wyprodukować i to najlepiej na 
konkretne zamówienie. 
     Podejmijmy modlitwę za poczęte a nienarodzo-
ne dzieci. Niech one przyjdą na świat i będą oca-
lone od śmierci. Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego niesie w świat Ewangelię Życia i budzi 
w sercach małżonków gotowość do przyjęcia tego 
Bożego Daru. Modlitwa, którą uroczyście podej-
miemy w Dniu Świętości Życia, wyprosi u Boga tę 
łaskę, by każde poczęte dziecko było przyjmo-
wane przez rodziców z miłością.         
     W tym roku, z racji obchodów Wielkiego Tygo-
dnia i Oktawy Wielkanocy, Uroczystość Zwiasto-

wania Pańskiego będziemy świętować 8 kwietnia. 
Jak zwykle do tej uroczystości będziemy przygoto-
wywali się przez tzw. Triduum przed Dniem 
Świętości Życia. Dzień pierwszy 5.04 br. – piątek. 
Dzień drugi 6.04 br. – sobota. Dzień trzeci 7.04 br.   
– niedziela. Każdego dnia uczestniczyć będziemy 
w Mszy Św. o godzinie 18.00 poprzedzonej modli-
twą różańcową o godz. 17.30. Będziemy modlić 
się o łaskę wiary dla nas samych, prosząc byśmy 
umieli przyjąć do naszego życia całą Ewangelię. 
Byśmy nie byli niedowiarkami w tym, co w praw-
dach wiary jest trudne. Są one jak ściany domu. 
Jeśli jedną odrzucimy, dom się zawali. Będziemy 
także przepraszali Boga za brak troski o życie, 
szczególnie za odrzucenie daru ojcostwa i macie-
rzyństwa, a  także za grzechy dzieciobójstwa. 
     W poniedziałek 8.04 br., w Dniu Świętości Ży-
cia, będziemy modlitwą ogarniali Rodzinę, jako 
dobro wspólne całego społeczeństwa i państwa, 
które potrzebuje szczególnej ochrony i wsparcia. 
Jesteśmy dziś świadkami częstych zamachów na 
rodzinę i to ze strony instytucji, które powinny 
szczególnie dbać o jej dobro. Samo słowo „rodzi-
na” staje się niewygodne. Lansuje się nową rze-
czywistość: związki partnerskie jednopłciowe, któ-
re naruszają prawo naturalne, a ich oficjalne usta-
nowienie nie chroni porządku społecznego. Jest 
jedynie ustępstwem twórców prawa wobec nieu-
porządkowanych skłonności ludzkiej natury. Rów-
nież prawo dopuszczające związki partnerskie 
mężczyzny i kobiety wykluczające małżeństwo, 
osłabia i tak już kruchą tkankę społeczeństwa, 
które powinno opierać się na zdrowych rodzinach i 
odpowiedzialnych małżeństwach ślubujących so-
bie dozgonną miłość, a nie kontraktach możliwych 
do zerwania w każdej chwili. 
     Rodzina powinna być otwarta na nowe życie, 
na dzieci, które powinny rodzić się w miłości mał-
żeńskiej a nie w laboratoriach. W ustanawianiu 
prawa dotyczącego istotnych spraw moralnych, 
parlamentarzyści powinni kierować się dobrze 
uformowanym własnym sumieniem, a nie przymu-
sem partyjnym. Nie możemy zgadzać się na zło 
ustanawiane przez prawo ludzkie. W tym dziele 
potrzebne jest nasze świadectwo żywej wiary, któ-
ra owocuje dobrem i miłością naszych rodzin i so-
lidarnością wierzącego społeczeństwa. 
     Potrzebna jest nasza codzienna modlitwa w ro-
dzinach. Wszystkie troski i nadzieje zawierzmy 
Matce Bożej Królowej Rodzin. Prośmy również o 
wstawiennictwo Św. Józefa - Opiekuna Rodzin, 
Św. Joannę i Bł. Jana Pawła II - byśmy nie lękali 
się wyzwań przed jakimi stajemy i otwierali na oś-
cież Chrystusowi drzwi naszych serc i naszych ro-
dzin. Serdecznie zapraszamy do podjęcia modlit-
wy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Dniu 
Świętości Życia 8 kwietnia po Mszy św. o godz. 
18.00.                              Krystyna Boruta 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 

   Co to jest Duchowa Adopcja? Duchowa Adop-
cja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie 
w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy 
i polega na codziennym odmawianiu jednej tajem-
nicy różańcowej: Radosnej, Bolesnej, Chwalebnej 
lub Światła (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, 
Chwała Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji 
dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołą-
czyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. 
   Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? 
Dodatkowymi postanowieniami mogą być np. spo-

wiedź i częsta Komunia Św., adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, czytanie Pisma Św., post o 
chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc oso-
bom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, 
nowenny, koronki...). Należy podejmować posta-
nowienia realne, mając na uwadze indywidualne 
możliwości ich wypełniania. 
   Czy można podejmować Duchową Adopcję 
bez dodatkowych postanowień? Tak. Dodat-
kowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć 
adoptujący chętnie je podejmują. 
   Jak powstała Duchowa Adopcja? Powstała po 
objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na 
wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, 
pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które naj-
bardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 
1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy 
ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele oj-
ców Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia 
się na cały kraj i poza jego granice. 
   Jakie są owoce Duchowej Adopcji? Duchowa 
Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia we-
wnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Poz-
wala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosier-
dzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo 
konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modli-
twy, ofiary i post), pomaga w szczególności lu-
dziom młodym kształtować charakter, walczyć 
z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. uzdalniając do postrzegania miłości 
i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systema-
tycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia 
kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens 
zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się 
stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy 
i miłości w rodzinie. 
   Kto może podejmować Duchową Adopcję? 
Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyź-
ni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci 
podejmują ją pod opieką rodziców. 
   Ile razy można podjąć Duchową Adopcję? 
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warun-
kiem wypełnienia poprzednich zobowiązań. 
   Czy trzeba za każdym razem składać przyrze-
czenie? Tak 
   Czy można adoptować więcej niż jedno dzie-
cko? Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Ado-
pcji dotyczy tylko jednego dziecka. 
   Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adop-
towane dziecko? Nie wiemy. Imię dziecka zna je-
dynie Bóg. 
   Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej mod-
litwy? Naszą pewność opieramy na wierze we 
wszechmoc i nieograniczone miłosierdzie Boże. 
Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde 
poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością ro-
dziców. 
  Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapom-
ni się odmówić modlitwę? Zapomnienie nie jest 
grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne 
zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia. 
   Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy za-
niedbało się modlitwę przez dłuższy czas? Dłu-
ga przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową 
Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i 
starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej prze-
rwy należy duchową adopcję kontynuować, prze-
dłużając modlitwę o opuszczone dni. 
   Czy Duchową Adopcję mogą podejmować 
osoby żyjące w związkach niesakramental-
nych? Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione. 
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   Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta w czasie 
nabożeństwa transmitowanego przez radio? Tak. 
   Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą 
być składane w formie uroczystej, wyłącznie 
w kościele w obecności kapłana? Wskazane jest, 
by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyś-
cie, chociaż można je złożyć także prywatnie. 
   Czy Duchową Adopcję mogą podejmować oso-
by, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – 
chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? 
Tak. Mogą podejmować prywatnie. Wypada po-
dać zainteresowanym minimum informacji na ten 
temat. 
   W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia pry-
watnie? Należy odczytać formułę przyrzeczenia 
(najlepiej pod krzyżem lub obrazem Matki Bożej) i 
od tego momentu przez kolejnych dziewięć mie-
sięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajem-
nicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i 
rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać 
datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy. 
   Jaki termin rozpoczęcia Duchowej Adopcji jest 
najlepszy? Duchową adopcję można podjąć w do-
wolnym dniu roku. Tradycją staje się jednak po-
dejmowanie Duchowej Adopcji w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Wtedy zakończenie 
dziewięciomiesięcznej modlitwy wypada w Wigilię 
Bożego Narodzenia. 
   Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji? A. 
pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową 
Adopcją, B. uzyskać zgodę księdza proboszcza 
na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adop-
cji w kościele, C. skontaktować się z ośrodkiem 
duchowej adopcji, gdzie można otrzymać materia-
ły, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadze-
niu przyrzeczeń. 

FORMUŁA PRZYRZECZENIA 
    Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszy-
scy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem 
niesienia pomocy w obronie nienarodzonych 
ja ……………………………………………………… 
postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 
………………………….….. w święto (uroczystość) 
…………………………………………………………. 
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego 
imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 mie-
sięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego 
życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po uro-
dzeniu. Postanawiam: 1. odmówić codzienną mo-
dlitwę w intencji nienarodzonego, 2. codziennie 
odmówić jedną tajemnicę różańca. 
Moje dobrowolne zobowiązania: ………………….. 
…………………………………………………………. 

Podpis 

MODLITWA CODZIENNA 
     Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki 
Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wsta-
wiennictwem Św. Józefa, człowieka zawierzenia, 
który opiekował się Tobą po urodzeniu * proszę 
Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które 
duchowo adoptowałem, a które znajduje się w 
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom 
miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili 
przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

ŚWIADECTWO KOBIETY 
     W 2005 r. do Ośrodka Duchowej Adopcji na 
Jasnej Górze zgłosiła się starsza Pani i złożyła ta-
kie wyznanie - świadectwo: „Jestem wdową. Trzy 
miesiące temu zmarł mój mąż. Byliśmy bezdziet-
nym małżeństwem. Kiedy mąż umierał, wypowia-

dał takie słowa «Ile tu dzieci, skąd te dzieci» 
Kilka razy powtórzył te słowa i zmarł. Począt-
kowo nie zastanawiałam się nad słowami wypo-
wiadanymi przez umierającego męża, ale po ja-
kimś czasie, zaczęłam myśleć, dlaczego właśnie 
takie słowa wypowiadał. Podkreślam, że to były 
jego ostatnie słowa wypowiadane na ziemi przed 
śmiercią. 
     I pewnego dnia zrozumiałam. Mój mąż przez 
wiele lat modlił się za dzieci poczęte, których ży-
cie było zagrożone zabiciem w łonie matki. Trwał 
w duchowej adopcji. Ja do tego podchodziłam 
sceptycznie, nie wierzyłam w sens tej modlitwy. 
Dzisiaj myślę inaczej i jestem tu po to, aby pod-
jąć modlitwę duchowej adopcji, bo ta modlitwa 
ma wielki sens – ratuje dziecko. Myślę, że do 
męża w chwili jego śmierci przyszły dzieci, które 
zostały zabite w wyniku aborcji. Tak to rozu-
miem”. 

ŚWIADECTWO AGNIESZKI 
     W miesiącu wrześniu 2007 r. do Ośrodka Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasnej Gó-
rze, zgłosiła się młoda dziewczyna i złożyła na-
stępujące świadectwo: „Parę miesięcy temu, 
przyjechałam na Jasną Górę – do Matki Bożej, 
aby szukać pomocy, ratunku dla mojej mamy. 
Modliłam się w Kaplicy Cudownej Ikony, a na-
stępnie przeszłam do Bazyliki i przystąpiłam do 
spowiedzi. W trakcie spowiedzi wyznałam księ-
dzu, że jestem w tym świętym miejscu, aby rato-
wać moją mamę. Mama liczy obecnie 70 lat. 
Kiedy była młodą kobietą, dokonała aborcji 
swojego dziecka. Od jakiegoś czasu bardzo 
cierpi i fizycznie i duchowo. Wiele razy prosiłam 
mamę, aby udała się do lekarza. Zawsze była od-
powiedź negatywna. Cierpiała ona i cierpiałam ja. 
W końcu postanowiłam przyjechać na Jasną 
Górę do Matki wszystkich matek i u Niej szukać 
pomocy”. 
     Na te moje słowa, wyznane przez łzy – spo-
wiednik powiedział, że na Jasnej Górze jest 
Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i 
że powinnam tam pójść i podjąć modlitwę w 
obronie dziecka zagrożonego zabiciem w łonie 
matki – jako ekspiacja za grzech aborcji mojej 
mamy. Przyszłam do Ośrodka i podjęłam tę mo-
dlitwę, wpisałam się też do Jasnogórskiej Księgi 
Obrońców Życia. Osoba tam pracująca powie-
działa mi, abym zaufała Panu Bogu, bo dla Niego 
nie ma rzeczy niemożliwych. On jest Ojcem Miło-
ści i Miłosierdzia, a każdy człowiek jest Jego 
umiłowanym dzieckiem. Wyjeżdżałam z Jasnej 
Góry z nadzieją w sercu. Od tamtego czasu mi-
nęło kilka miesięcy. Dzisiaj przyjeżdżam ponow-
nie na Jasną Górę z wielkim dziękczynieniem dla 
Pana Boga, dla Maryi i dla wszystkich, którzy 
pomogli mi uratować moją mamę. Mama podjęła 
leczenie, wybaczyła sobie grzech aborcji. Jest 
osobą pełną nadziei, wiary i miłości. 
     Pragnę wyznać, że to dobro, które przyszło do 
mojego domu, do mojej rodziny, zawdzięczam 
Panu Bogu – przez Jego dzieło Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego. Tak maleńkie Dzieło, na 
które dziennie potrzeba zaledwie 5 minut, a takie 
owoce. Dziękuję Ci Panie Boże, za Twoją nieu-
stanną i bezgraniczną miłość wobec człowieka.” 

 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 13 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego: 
O odkrywaniu „Piątej Ewangelii”. Co kryje się 
pod tym określeniem? Odpowiedź w dziale „Opi-
nie”; 
Jak wygląda świętowanie Wielkiego Tygodnia 
i Triduum Paschalnego w Jerozolimie? Opisuje 
specjalny korespondent „Echa”; 
Po co Jezus przychodził do uczniów? Dlaczego 
nie objawił się Piłatowi, ani faryzeuszom? Czym 
Jego obecność po zmartwychwstaniu różni się od 
tej wcześniejszej? O tym w dziale „Temat tygo-
dnia”; 
Jak wygląda Wielkanoc w Ugandzie oczami 
wolontariusza misyjnego? 
O dawnych podlaskich zwyczajach i tradycjach 
związanych ze świętami wielkanocnymi w dziale 
„Kultura”;                        Zapraszamy do lektury 
 

HYMN ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
     Informowaliśmy wcześniej, że Konferencja Epis-
kopatu Polski zatwierdziła Stowarzyszenie o nazwie 
„Żywy Różaniec”, do którego mogą należeć siostry 
i bracia z Kół Żywego Różańca w całej Polsce. Sta-
tut Stowarzyszenia można znaleźć na str. 6 i 7 tego 
Opiekuna. Powstał też hymn Żywego Różańca, 
który poniżej prezentujemy: 

 
Ref. Święta Maryjo, Matko Różańcowa, 
bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”. 
Niech życie moje, Anielska Królowa, 
będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”. 

1. Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań, 
Bożych narodzin, świętych Ofiarowań, 
Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga 
w radosnych sercach i rodzinnych progach. 

2. Weselna Matko z Galilejskiej Kany, 
Smutnemu światu uproś cud przemiany, 
Byśmy z różańcem i w Komunii Bożej 
Ujrzeli Pana w świetlanym Taborze. 

3. Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy, 
Pomóż, bo sił brak i znów upadamy, 
A chcemy dojść aż do ukrzyżowania 
I być świadkami Twego zmartwychwstania. 

4. O Matko Zielna, Matko Wniebowzięta, 
Pamiętaj o nas, jak Matka pamięta. 
Bramą Niebieską bądź nam, Różańcowa, 
Tam Ci będziemy śpiewać wieczne: Zdrowaś... 

     Posiadacze internetu mogą wejść na nowe stro-
ny www.rozaniec.eu na których można znaleźć 
wiele ciekawych informacji o zagadnieniach doty-
czących różańca zarówno w Polsce, jak i na całym 
świecie. Warto w tym miejscu dodać, że w naszej 
Parafii istnieje 26 Kół Żywego Różańca, do których 
należy ponad 500 osób. Są to głównie kobiety, 
chociaż do niektórych Kół (np. w Strzale) należą 
także mężczyźni. Koła te, podobnie jak inne grupy 
różańcowe są dla każdego z nas wielkim zaple-
czem nieustannej modlitwy, na którą liczymy. 
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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 w OKTAWIE WIEKANOCY– 1 kwietnia 2013 r. 
W polskiej tradycji Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych. Dzień Katolickich 
Uczelni w Polsce. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na KUL oraz 
na inne uczelnie katolickie w Polsce. W ludowej tradycji „prima aprilis” i 

„śmigus-dyngus”. Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Sła-
wek; Czyt.: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24; Mt 28,8-15 

7.00 1. + Stanisława Demianiuka (w 5 r.) Elżbietę i Kazimierza Pyrza-
nowskich oraz zm. z Rodzin Demianiuków i Ilczuków, of. Rodzina 

 2. + Grażynę i Jerzego Kosmalskich oraz zm. z Rodzin Kaszub-
skich, Zalewskich i Wojewodów, of. Elżbieta Kaszubska 

8.30 1. + Longina, of. Marta Starak 
 2. + Radosława Brochockiego (w 9 r.), Henryka, Ryszarda, Maria-

na, Wiktora, Leokadię, Mariannę i Tadeusza, zm. z Rodzin Bro-
chockich i Woźnych, of. Adam i Marianna Brochoccy 

 3. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Urszulę Walczak, of. Córka 
10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 

 2. + Wacława Nieścioruka i zm. z obu stron Rodziny, of. Żona 
11.30 1. + Mariannę Pyziołek (w 2 r.) oraz zm. Rodziców i Braci z obu 

stron Rodziny, of. Henryk Pyziołek 
 2. Dziękczynna w 60 r. ślubu małżonków Leokadii i Wacława Or-

nowskich, z prośbą o wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla 
nich oraz dla ich Dzieci, Wnuków i Prawnuków, of. Dzieci 

13.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Tadeusza Witolda i Włodzimie-
rza Zemło oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Zemło 

16.30 1. + Franciszka Sabiniaka, of. Córka 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. + Stefanię (w 10 r.), Piotra, Mariana i Henryka, of. Halina Błońska 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 4) 

Wtorek w OKTAWIE WIEKANOCY – 2 kwietnia 2013  r. 
Wspomnienie Św. Franciszka z Pauli, Pustelnika 

Czyt.: Dz 2,36-41; Ps 33,4-5.18-20.22; Ps 118,24; J 20,11-18 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Rodziców oraz Córek Wioletty i Sylwii, z 
prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Św. Rodziny, of. Elżbieta Świderska 

7.00 1. + Zdzisława Goławskiego (w 20 r.), of. Córka 
 2. + Zenonę (w 29 r.), Kazimierę (w 29 r.), Franciszka, Józefa, Ma-

riannę i Ryszarda, of. Córka z Wnuczką 
 3. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 4. Dziękczynna w intencji Krystyny, z prośbą o zdrowie, opiekę 

Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dzieci 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Witolda i Włodzimierza Zemło oraz 
zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Zemło 

 2. + Stefana, Józefa i Zofię, of. Czesław Bruk 
 3. + Władysława, Janinę i Wacława, of. Marian Skaruz 
 4. + Mariana (w 19 r.), Bertę (w 7 r.) i Ireneusza (w 3 r.), of. Rodzina 
 5. + Annę Szachnowską (w 30 dzień), of. Rodzina 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 5) 

Środa w OKTAWIE WIEKANOCY – 3 kwietnia 2013  r. 
Wspomnienie Św. Ryszarda de Wyche (z Anglii), Biskupa 

Czyt.: Dz 3,1-10; Ps 105,1-4.8-9; Ps 118,24; Łk 24,13-35 

6.30 1. + Ryszarda, zm. Rodziców i Chrzestnych oraz zm. z Rodzin An-
toniaków, Mąków i Ślebzaków, of. Joanna Jakubiak  

 2. + Joannę Borowską (w 7 miesiąc) i Antoniego (w r.), of. Barbara 
Kukawska 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 2. + Janinę (w 9 r.), Eugeniusza i Marka, of. Rodzina Wójcików 
 3. + Stanisława Bajek (w 30 dzień), of. Rodzina 
 4. + Ryszarda (z racji imienin), Mariannę, Mariannę, Piotra i Anielę 

oraz ks. Jerzego Górskiego. of. Córka 
 5. Dziękczynna w intencji sponsorów, podopiecznych i wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. P.Z.C 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Witolda i Włodzimierza Zemło oraz 
zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Zemło 

 2. + Stanisławę (w 8 r.), of. Siostrzenica 
 3. + Bolesława Mamcarz (w 19 r.), of. Żona 
 4. + Czesława Czarnockiego (w 30 dzień) oraz Rodziców Włady-

sławę (w 20 r.) i Henryka (w 17 r.) Gałus, of. Rodzina 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 6) 

 

Czwartek w OKTAWIE WIEKANOCY – 4 kwietnia 2013 r. 
Pierwszy Czwartek Miesiąca 

Wspomnienie Św. Izydora z Sewilli, Biskupa i Doktora Kościoła 
Czyt.: Dz 3,11-26; Ps 8,2.5-9; Ps 118,24; Łk 24,35-48 

6.30 1. + Bogusława oraz zm. z Rodzin Malinowskich i Niedziółków, of. 
Sabina Łukasiuk 

 2. Dziękczynna w intencji Mamy, z prośbą o zdrowie, siły i potrzeb-
ne łaski dla niej, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 2. + Leokadię, Jana, Karola, Wacława, Annę, Jana, i Zofię, of. Te-

resa Orzyłowska 
 3. + Jadwigę (w 1 r.) i Zygmunta (w 3 r.), zm. z Rodziny Janiaków i 

Osiadałów, of. Rodzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Witolda i Włodzimierza Zemło oraz 

zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Zemło 
 2. + Mariannę Partyn (w 15 r.), of. Mąż z Dziećmi 
 3. Dziękczynna członkiń Koła Żywego Różańca ze Strzały, z proś-

bą o potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej, zel. 
Stanisława Skup i Janina Grabarska 

 4. W intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar gorliwej mo-
dlitwy i postu w intencji Kapłanów, of. Apostolat Złotej Róży 

 5. Dziękczynna za otrzymane łaski podczas ewangelizacji prowa-
dzonej przez Wspólnotę Jednego Ducha 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 7) i czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek w OKTAWIE WIEKANOCY – 5 kwietnia 2013  r. 
Pierwszy Piątek Miesiąca; Wspomnienie Św. Wincentego Ferreriusza, Ka-

płana; Triduum przed Dniem Świętości Życia (dzień pierwszy g. 18.00); 
Czyt.: Dz 4,1-12; Ps 118,1.4.22-25; Ps 118,24; J 21,1-14 

6.30  1. + Zygmunta (w 6 r.) i Helenę Olszewskich, of. Córka Irena 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 

 2. + Józefa Sawickiego (w 23 r.), Matyldę i Edwina zm. z Rodzin 
Sawickich i Mazurków, of. Syn 

 3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława i Genowefę zm. z 
Rodzin Skalskich, Woronowiczów i Preckajło oraz ks. Emila Kodyma, 
ks. Alfreda Hofmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

 4. Dziękczynna w 74 r. urodzin i z racji imienin Ireny Przytuła, z prośbą 
o opiekę Maryi i Św. Józefa na dalsze lata, of. Jubilatka 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Witolda i Włodzimierza Zemło oraz 
zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Zemło 

 2. + Anielę (w 15 r.), Antoniego, Jadwigę i Henryka, of. Maria Chromińska 
 3. Dziękczynna w 70 r. urodzin, z prośbą o łaskę zdrowia i Boże 

błogosławieństwo, of. Jubilatka 
 4. Dziękczynna w 25 r. urodzin Grzegorza, z prośbą o zdrowie i po-

trzebne łaski w dalszym życiu, of. Rodzice 
 5. W intencjach Czcicieli Serca Jezusowego 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 8)i Nabożeństwo I-piątkowe 
Sobota w OKTAWIE WIEKANOCY – 6 kwietnia 2013  r. 

Pierwsza Sobota Miesiąca; Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 
Triduum przed Dniem Świętości Życia (dzień pierwszy g. 18.00); 

Czyt.: Dz 4,13-21; Ps 118,1.14-16.18.21; Ps 118,24; Mk 16,9-15 

6.30 1. Dziękczynna w 70 r. urodzin Jana, z prośbą o Boże dary i opiekę 
Św. Patronów na dalsze życie, of. Żona 

 2. Dziękczynna w 31 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Maryi i Św. Józefa oraz o szczęśliwe narodzi-
ny jej Dziecka, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 2. + Bożenę Ryś, of. Maż  
 3. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna przez wst. Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama 
 4. Dziękczynna w 5 r. ślubu Agnieszki i Artura Chmielaków z prośbą o 

Boże błog., opiekę Św. Józefa oraz wszelkie potrzebne łaski, of. Jubilaci 
 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy 

wynikające z nałogów i zniewoleń, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
Nab. do Niepolanego Serca NMP i różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

11.00 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Wandy i Stanisława, z prośbą o zdro-
wie i wszelkie potrzebne łaski, of Jubilaci 

 



31 MARCA 2013 r.                                                            OPIEKUN Nr 13                                                                               STRONA 5 
17.00 W intencji Nowożeńców  Urszuli i Mariusza 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Witolda i Włodzimierza Zemło oraz 
zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Zemło 

 2. + Ryszarda Alabę (z racji dnia imienin), of. Żona z Dziećmi 
 3. Dziękczynna za uratowanie Życia Władysława, of. Siostra 

Zakończenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego (dzień 9) Różaniec Obroń-
ców Życia i Nabożeń. Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli Niedziela 
Miłosierdzia Bożego – 7 kwietnia 2013; Ofiary składane dziś na tacę 
są przeznaczone na dzieła Caritas; Wspomnienie Św. Jana Chrzciciela de 
la Salle, Kapłana; Triduum przed Dniem Świętości Życia (dzień trzeci g. 

18.00); Czyt.: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; j 20,19-31 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP  

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 2. + Romana Łukasiuka (w 12 r.), of. Żona z Dziećmi 
 3. Dziękczynna w 75 r. urodzin Sabiny oraz w intencji Teresy, z 

prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich, of. Rodzina 
8.30 1. + Kazimierę, Henryka, Władysława i Stefanię, of. Zofia Frankowska 

 2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Teresy i Zdzisława Kruk, prośba o 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Jubilaci 

10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Witolda i Włodzimierza Zemło oraz 
zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Zemło 

 2. + Ryszarda Łozę (w 15 r.), Mariannę i Mariana, zm. z Rodziny 
Łozów, of. Teresa Sawicka 

 3. + Helenę, Stanisława, Teresę, Mieczysława i Danutę oraz zm. z 
Rodziny, of. Honorata Chromińska 

11.30 1. Dziękczynna w 10 r. urodzin Weroniki Chudek, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Dziadkowie 

 2. + Władysławę i Józefa oraz zm. z Rodziny, of. Rodzina 
13.00 W intencji Parafian i Gości 
Niedzielna Adoracja Najśw. Sakramentu i Katecheza dla Kół Różańcowych 

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

16.30 1. + Mirosława (w 1 r.) i Witolda (w 8 r.), zm. z Rodzin Maliszkiewi-
czów i Krupów, of. Iwona Frankowska 

17.30 I Katecheza Chrzcielna i Różaniec Obrońców Życia 

18.00 1. + Apolonie i Mariana Kuźniarskich oraz Genowefę Jędrzejewską, 
of. Rodzina 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

WIELKA  NOWENNA  FATIMSKA 
MODLITWA ZAWIERZENIA NOWENNY WEDŁUG JANA PAWŁA II 

     Przyjmij o Matko Boga i Matko moja, tę Wielką Nowennę Fatimską, jaką 
odprawiam ku twojej czci i chwale Trójcy Świętej niegasnącej światłości. 
Tego Boskiego blasku potrzebują moje stopy, gdy idę przez świat pełen 
niepokoju i często zagubiony. Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze! 
Prowadź do Twego Syna! Zaprowadź  do portu zbawienia. Módl się za mną, 
grzesznym, teraz i w godzinę mojej śmierci! Amen. 
     Słowa, które leżą u podstaw tej modlitwy, wypowiedział Ojciec Święty 
Jan Paweł II podczas czuwania modlitewnego w Fatimie 12 maja 1991 r. 
Niech one i nam pomogą trwać blisko Matki Najświętszej i nieustannie przy-
wołują jej obecność, byśmy szli drogą zbawienia. Ostatnie dwa punkty 
odnoszące się do włączenia się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej nie 
wymagają specjalnych wyjaśnień, gdyż zrozumiałe jest, iż z radością i miło-
ścią uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich, odprawianych trzynastego 
dnia miesiąca, począwszy od 13 maja aż do 13 października, (chociaż to nie 
jest konieczny warunek). Również oczywiste jest, iż szczerze kochając 
Matkę Najświętsza nie ograniczamy się tylko do nabożeństw, ale pragniemy 
lepiej Ją poznać przez lekturę dobrych książek i czasopism i innych dostęp-
nych środków. 
     Wielka Nowenna Fatimska nie jest formą nabożeństwa ani nie ogranicza 
się do tego, aby odmówić jedynie konkretne modlitwy. To pragnienie zjed-
noczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomagać 
współczesnemu światu poznać Orędzie Fatimskie i odpowiedzieć na prośby 
Matki Bożej. Myślimy, iż w wielu sercach zrodziło się pragnienie włączenia 
się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej i wierząc, że z pewnością znajdzie 
się wiele rodzin pragnących wspólnie modlić się, proponujemy co jakiś czas 
odmawiać: 
 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ RODZINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 
     Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepoka-
lanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować 

opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem ducho-
wym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdol-
ności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, na-
sze powinności, a nawet nasze przewinienia. 
     Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Ob-
lubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby nasze ognisko rodzinne 
stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne 
odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogo-
sław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z 
nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź 
„Arką zbawienia” dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć 
do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen. 
 

     Pamiętajmy, iż Wielka Nowenna to czas modlitwy przyzywającej obec-
ności Boga, czas poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi i życia na co 
dzień tym poświęceniem, czas ofiary otwierającej niebo nad grzesznikami. 
To wreszcie czas zgłębienia prawdy o naszej Matce, by w ten sposób speł-
nić życzenie Zbawiciela, aby Maryja była „bardziej znana i miłowana”. Do 
modlitwy gorąco zachęcają Czciciele Maryi, Matki Chrystusa i Matki naszej! 
     Jeśli w sercu poczuliśmy pragnienie włączenia się do tej pięknej No-
wenny, postanówmy szczerze i żarliwie wypełniać wszystkie przewidziane 
wymagania, które były przedstawione w poprzednim Opiekunie. Właściwie 
różaniec odmawiamy codziennie; jest on naszą umiłowaną modlitwą i jeste-
śmy świadomi ogromu łask, które otrzymujemy. Dłużej zatrzymajmy się nad 
punktem drugim, ponieważ wymaga od nas większego wysiłku. Brzmi on 
następująco: Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym 
uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca – z wiarą i 
miłością czyniąc wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ranią Niepokalane 
Serce Maryi. Aby sprostać temu wymaganiu musimy posiąść pewną wiedzę, 
ot choćby-dlaczego akurat pięć? Zostało to dokładnie objawione Łucji: po-
nieważ jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 
1) Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu; 
2) Przeciwko Jej dziewictwu; 
3) Przeciwko Bożemu Macierzyństwu.   
4) Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki; 
5) Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wize-
runkach. 
     Uczestnicząc w pierwszosobotnich nabożeństwach jesteśmy zobowią-
zani być w stanie łaski uświęcającej. Przystępując do spowiedzi pamiętajmy 
o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi i zadośćuczynieniu 
za wyrządzone zniewagi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowywa-
nia się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Po przyjęciu 
Komunii św. należy też wzbudzić intencję wynagradzającą. W tym dniu ob-
owiązuje nas odmówienie jednej części różańca w celu wynagrodzenia, 
a także by ratować grzeszników. Po każdej tajemnicy należy odmówić mod-
litwę Anioła z Fatimy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj 
nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Kolej-
nym bardzo ważnym warunkiem jest piętnastominutowe rozmyślanie nad ta-
jemnicami różańcowymi. Należy wypełnić wszystkie cztery warunki, a więc: 
spowiedź, Komunia św., jedna część różańca, piętnastominutowe rozmyśla-
nie nad tajemnicami różańcowymi (może być nad jedną dowolną).   
     Trzeci punkt brzmi: Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu 
Maryi - przynajmniej raz w roku w dniu 22 sierpnia w święto NMP Królowej. 
(Tego dnia zgodnie z zarządzeniem Ojca Świętego Piusa XII, cały Kościół 
ma ponawiać poświęcenie się Niepokalanemu Sercu). 
 

AKT OSOBISTEGO POSWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 
     O serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Naj-
milszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, 
wołając; O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam,  
jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą 
działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyro-
dzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, 
moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość-bez zastrzeżeń- mój czas, ży-
cie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją 
istotę-wszystko. O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na 
Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i 
pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędow-
nikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i 
Oblubieńca. Amen.                                  Szczęść Boże Barbara Popek 
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STATUT STOWARZYSZENIA 

„ŻYWY RÓŻANIEC” 
     „Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w du-
chu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej 
prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy 
najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w 
Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modli-
twa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie 
polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki 
wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez 
sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Zało-
żone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca za-
twierdził papież Grzegorz XVI konstytucją „Benedice-
ntes Domino” w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego 
Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.  
     Niniejszy statut ma służyć 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 Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną 
do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i 
nowej ewangelizacji” (RVM 3). Stowarzyszenie to 
nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, po-
dzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają 
go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dla-
tego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest 
tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się 
„Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, 
niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recy-
towanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z 
rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu 
nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawie-
dliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go two-
rzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, 
bądź gdy zeń odchodzą. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzyszeniem 
wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, 
działającym na terenie całej Polski. 
2. W swojej działalności Żywy Różaniec kieruje się 
postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szcze-
gólnie tymi, które dotyczą prywatnych stowarzyszeń 
wiernych (kan. 321-326), oraz uchwałami Konferencji 
Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących. 
3. W poszczególnych diecezjach niniejszy Statut Ży-
wego Różańca obowiązuje po wprowadzeniu go de-
kretem Biskupa Diecezjalnego. Biskup Diecezjalny, 
przyjmując ten Statut, może uwzględnić w jego reali-
zacji praktyki już istniejące na terenie jego diecezji. 

§ 2. ISTOTA I DUCHOWOŚĆ 
1. Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których 
każda zobowiązuje się do codziennego rozważania 
jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspól-
nocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic ró-
żańca świętego. 
2. Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Ró-
żańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała 
„uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez 
różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla 
wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różań-
cowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca mo-
dli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i cza-
sie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywe-
go Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako 
świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach. 
3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie 
Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynaj-
mniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę. 
4. Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między 
członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić 
wspólnotowy charakter Kościoła. 
5. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec 
podejmuje jako główną intencję swoich modlitw in-
tencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Mo-

dlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską In-
tencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne in-
tencje polecane przez biskupa miejsca. 
6. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w 
ust. 1-3 zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej 
Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca 
obejmuje: 
1) wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wsta-
wiennictwo Maryi, Matki Bożej; 
2) troska o wzrost wiary w duszach ludzkich; 
3) krzewienie modlitwy różańcowej; 
4) wspieranie misyjnej działalności Kościoła; 
5) troska o wierność nauczaniu Kościoła – za wzo-
rem św. Dominika. 
 

§ 3. STRUKTURA 
1. Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konfe-
rencji Episkopatu Polski, która zatwierdza jego Statut 
i wybiera Moderatora Krajowego spośród trzech 
kandydatów, których przedstawia Konferencja Mode-
ratorów Diecezjalnych. 
2. Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą 
wszyscy moderatorzy diecezjalni oraz członkowie 
Zarządu. 
3. Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głoso-
waniu zwyczajnym wyłania Zarząd Stowarzyszenia, 
w skład którego wchodzi: pięciu moderatorów diece-
zjalnych oraz przedstawiciel Papieskich Dzieł Misyj-
nych i przedstawiciel redakcji czasopisma formacyj-
nego, jakim dla Żywego Różańca jest miesięcznik 
„Różaniec”. 
4. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i 
Konferencji Moderatorów Diecezjalnych jest Mode-
rator Krajowy.  
5. Siedzibą Stowarzyszenia Żywego Różańca i Za-
rządu jest Dom Wydawnictwa Sióstr Loretanek w 
Warszawie, ul. L. Żeligowskiego 16/20. 
6. Na terenie diecezji Żywy Różaniec podlega bisku-
powi miejsca, który mianuje moderatora diecezjal-
nego oraz określa sposób współpracy pomiędzy 
wspólnotami Żywego Różańca. 
7. W parafii grupy Żywego Różańca podlegają wła-
dzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub 
przez wyznaczonego kapłana, zwanego moderato-
rem parafialnym. 
8. Wspólnoty Żywego Różańca powstałe przy szko-
łach, wspólnotach zakonnych oraz innych ośrodkach 
pozostają w łączności z proboszczem parafii, na te-
renie której powstały. 
9. Podstawową jednostką Żywego Różańca jest 
wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub 
„różą”. Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka 
wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji. 
10. Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną 
Radę Żywego Różańca. 
11. Członkowie Żywego Różańca posługują się „Ce-
remoniałem Żywego Różańca”, zatwierdzonym przez 
właściwą władzę kościelną. 
 

 
 

§ 4. PRZYNALEŻNOŚĆ 
1. Do Żywego Różańca może należeć każdy 
ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony 
przez prawo kościelne. 
2. Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wy-
rażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub 
proboszcza czy moderatora parafialnego. 
3. Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie 
może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym 
mówi prawo kanoniczne. 
4. Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza 
przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o cha-
rakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim. 
 

 
 

§ 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI 
     1. Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca: 

1) codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajem-
nicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie  
sprowadza grzechu ciężkiego; 

2) udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym po-
łączonym ze zmianą tajemnic; 
3) uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła; 
4) rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przy-
kładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza 
przez krzewienie modlitwy różańcowej; 
5) odważne stawanie w obronie wiary; 
6) udział w pogrzebie członka Żywego Różańca na-
leżącego do tej samej róży (koła); 
7) kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz 
w roku Ofiarę Mszy św. w intencji Żywego Różańca 
8) osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji 
jedną Komunię św. w roku. 
     2. Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki: 

1) troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we 
wspólnocie; 
2) czuwa nad pełnym składem osobowym róży (koła) 
oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic; 
3) zachęca członków do gorliwej działalności apo-
stolskiej zwłaszcza wśród chorych i ubogich;  
4) utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpo-
wiedzialnym za Żywy Różaniec a różą (kołem) i mię-
dzy różami (kołami); 
5) odwiedza chorych członków róży (koła); 
6) zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charyta-
tywne, misje i inne cele. 
     3. Zadania i obowiązki moderatora parafialnego: 

1) przyjmuje do Żywego Różańca i prowadzi Para-
fialną Księgę Żywego Różańca; 
2) dba o formację członków Żywego Różańca; 
3) prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje inten-
cje na dany miesiąc; 
4) zapowiada odpusty różańcowe; 
5) współpracuje z moderatorem diecezjalnym; 
6) tam, gdzie istnieje Parafialna Rada Żywego Ró-
żańca, koordynuje jej pracę, dbając o współpracę 
wszystkich zelatorów. 
     4. Zadania i obowiązki moderatora diecezjalnego: 
1) jest odpowiedzialny za Żywy Różaniec w diecezji; 
2) organizuje spotkania zelatorów i moderatorów w 
diecezji; 
3) raz w roku organizuje ogólnodiecezjalne spotkanie 
członków Żywego Różańca; 
4) dba o formację teologiczną i duchową wszystkich 
członków Żywego Różańca; 
5) na mocy swej nominacji jest członkiem Konferencji 
Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca i 
uczestniczy w jej spotkaniach; 
6) do wypełnienia swoich zadań może powołać Die-
cezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza 
Biskup Diecezjalny; 
7) czuwa nad realizacją zadań statutowych Żywego 
Różańca w diecezji; 
8) współpracuje z Diecezjalnym Dyrektorem Papie-
skich Dzieł Misyjnych. 
     5. Zadania i obowiązki Konferencji Moderatorów 
Diecezjalnych: 

1) stanowi forum dzielenia się doświadczeniem w 
zakresie krzewienia modlitwy różańcowej; 
2) koordynuje działania Żywego Różańca na terenie 
całej Polski; 
3) wybiera w głosowaniu zwyczajnym spośród swo-
ich członków trzech kandydatów do funkcji Krajo-
wego Moderatora i przedstawia ich Konferencji Epi-
skopatu Polski; 
4) współpracuje z innymi ruchami różańcowymi. 
     6. Zadania i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia Ży-
wego Różańca: 

1) przygotowuje program i materiały formacyjne dla 
Żywego Różańca; 
2) przygotowuje ogólnopolskie spotkania i rekolekcje 
dla członków Żywego Różańca; 
3) służy radą i pomocą w rozstrzyganiu spornych 
kwestii odnoszących się do zachowywania statutu na 
szczeblu diecezjalnym;              

Ciąg dalszy na str. 7. 
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4) kadencja Zarządu trwa 3 lata. Moderatorzy diece-
zjalni mogą być wybierani do Zarządu kolejno przez 
dwie kadencje. 
     7. Zadania i obowiązki Krajowego Moderatora 
Żywego Różańca: 
1) zwołuje spotkania Zarządu Stowarzyszenia i Konfe-
rencji Moderatorów Diecezjalnych i im przewodniczy; 
2) reprezentuje Żywy Różaniec przed Konferencją 
Episkopatu Polski i raz do roku przedstawia jej spra-
wozdanie z działalności Żywego Różańca; 
3) współpracuje z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misy-
jnych w Polsce i redakcją miesięcznika „Różaniec”; 
4) kadencja Moderatora Krajowego trwa 3 lata; może 
pełnić tę funkcję przez dwie kolejne kadencje. 
§ 6. PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie 
przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (De-
kret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), 
może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunka-
mi w dniu: 
1) przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca; 
2) uroczystość Narodzenia Pańskiego; 
3) uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego; 
4) uroczystość Zwiastowania Pańskiego; 
5) uroczystość Wniebowzięcia NMP; 
6) wspomnienie NMP Różańcowej; 
7) uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; 
8) święto Ofiarowania Pańskiego. 
2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Ka-
znodziejskiego. 
3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi 
Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec. 
4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otocze-
ni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, 
tak za życia, jak i po śmierci. 
     Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania 
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które od-
było się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 
2012 roku.  + Józef Michalik, Metropolita Przemyski  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
+ Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferen-

cji Episkopatu Polski 
 

ŻYCZENIA Z WATYKANU 
    W ostatnich tygodniach pontyfikatu Ojca 
Św. Benedykta XVI dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 9 (przy ul. Granicznej) z inicjatywy 
S. Anuncjaty wysłały do Papieża życzenia 
oraz wyrazy szacunku i oddania. W połowie 
marca niespodziewanie przyszła miła odpo-
wiedź, wysłana 28 lutego, zaadresowana na 
Ks. Sławka: 
Czcigodny Księże, 
  W imieniu Jego Świą-
tobliwości Benedykta 
XVI na ręce Księdza 
dziękuję za listy Dzieci 
ze Szkoły Podstawo-
wej nr 9 z Parafii pw. 
Św. Józefa w Siedl-
cach oraz za zawarte 
w nim wyrazy życzli-
wości i oddania. 

SEKRETARIAT STANU 

 
Ojciec Święty podczas Audiencji Generalnej wyra-
ził swoją wdzięczność zwracając się do pielgrzy-
mów obecnych w auli Pawła VI z tymi słowami:  
Podtrzymuje mnie i umacnia pewność, że Kościół 
jest Chrystusa, który nie przestanie go prowadzić i 
troszczyć się o niego. Dziękuję wszystkim za mi-
łość i modlitwę, którymi mnie wspieraliście. W tych 
niełatwych dla mnie dniach czułem niemal fizycz-
nie moc modlitwy, którą miłość Kościoła i wasza 
mi dają. Módlcie się nadal za mnie, za Kościół i za 

przyszłego Papieża. Pan Bóg będzie nas prowa-
dził (13 lutego 2013 r.). 
     Ojciec Święty te słowa kieruje również do 
Księdza, Sióstr Katechetek, Nauczycieli i Uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 9, z serca wszystkim bło-
gosławiąc. Z Chrystusowym pozdrowieniem 

Mons. Peter B. Wells Asesor 
 

 

 

 
 

 

 

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, a w tym dniu w naszej Parafii bę-
dzie nabożeństwo i modlitwy związane z duchową 
adopcją dziecka poczętego. 

WIELKANOCNE KWIATY. Dziękujemy Ko-
łom Żywego Różańca za złożone ofiary na kwiaty 
do Grobu Pańskiego.  
K.Ż.R. nr 2 zel. Elżbieta Szkup (70,-) 
PODZIĘKOWANIE.  Parafialny Zespół Caritas 
składa serdeczne podziękowanie wszystkim, któ-
rzy wsparli świąteczne dzieło pomocy potrzebują-
cym ofiarą pieniężną i nabyciem świątecznych pa-
miątek. Dzięki nim zostały przygotowane świąte-
czne paczki dla Podopiecznych Zespołu. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
     Zapowiedź II: 
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) 

     Zapowiedź I: 
Grzegorz Terlikowski i Alicja Pytlarczyk, 
oboje zamieszkali w naszej Parafii (6) 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

PIERWSZE DNI. W tygodniu Oktawy Wielka-
nocnej obchodzimy I Czwartek, Piątek i Sobotę 
Miesiąca. W czwartek po Mszy Św. wieczorowej i 
Nowennie do Miłosierdzia Bożego zapraszamy na 
czuwanie Godziny Św. W piątek po Mszy Św. 
o godzinie 7.00 i 18.00 Nabożeństwo ku czci Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź Pierw-
szopiątkowa od godziny 17.15. W sobotę po Mszy  

Św. o godz. 7.00 i Nabożeństwie 
Pierwszosobotnim Diakonia Kruc-
jaty Wyzwolenia Człowieka zapra-
sza do wspólnej modlitwy różańco-
wej w intencji  wyzwolenia z uzale-
żnień: lęku, narkomanii, alkoholiz- 

mu, hazardu i innych. Tak wiele jest wokół nas 
osób, które borykają się z tymi problemami. Bę-
dziemy także modlić się o wytrwałość dla tych co 
podjęli abstynencję na początku Wielkiego Postu i 
trwają w trzeźwości. Wszystkich, którym leży na 
sercu trzeźwość, dobro naszego narodu i naszych 
rodzin zapraszamy na tę modlitwę, ufając że na-
sze prośby polecone Niepokalanej zostaną wysłu-
chane.                                      Diakonia KWC 

 
ZDZIWIONY KATOLIK 

 
 
 

ROZMOWA Z WPADKĄ. 
  W Wielkanocny Poniedziałek spotykają się koledzy: 
- Chodzisz jeszcze z tą Ewką? 
- Nie, już nie. 
- Oj, to dobrze, bo mógłbym Ci na jej temat wiele 
powiedzieć. Ale, ale - dlaczego już z nią nie cho-
dzisz? 
- Bo się z nią ożeniłem. 
WIELKOPOSTNE POSTANOWIENIA. 
     Żona robi mężowi wyrzuty: 
- Obiecałeś mi że w czasie Wielkiego Postu staniesz 
się innym człowiekiem, a Ty znowu pijesz?! 
- Kochanie spokojnie. Ja stałem się innym człowie-
kiem, ale ten „nowy człowiek” - on też pije! 
DZIWNE ZWROTY. 
     Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim? 
- Zwrot podatku. 
W POLSCE WRACA STARA DEMOKRACJA. 
     W Polsce zauważamy dziś powrót metod stalino-
wskich, gdy chodzi o wolność słowa, atak mediów na 
wartości moralne i patriotyczne. Na ten temat rozma-
wiają dwaj przyjaciele: 
- Czy wiesz jaka jest różnica między demokracja 
a demokracją socjalistyczną? 
- Taka jak między krzesłem i krzesłem elektrycznym! 
NIE PSUJMY. Rozmawiają narzeczeni: 
- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub 
na Wielkanoc? 
 - Daj spokój, Marysiu! Po co mamy sobie psuć świę-
ta? 
WANNA. Przed Wielkanocą ksiądz spotyka dwóch 
zarośniętych i brudnych punków. Mówi do nich: 
- Przyszlibyście chłopcy choć raz do kościoła zoba-
czyć Grób Pański, pośpiewać pieśni wielkanocne. 
     Punki wybuchają śmiechem. 
- Brudasy! Skorzystalibyście chociaż z wanny - mówi 
ksiądz i odchodzi. 
     Po chwili punk pyta kumpla: 
- Ty, co to jest wanna? 
- Nie wiem, ja rzadko chodzę do kościoła. 

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 
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Papież Franciszek (Jorge Mario Bergoglio) 
13 marca 2013 r. 




