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MYŚL TYGODNIA 

 
     A Jezus przyszedł, wziął chleb i 
podał im - podobnie i rybę. To już 
trzeci raz, jak Jezus ukazał się 
uczniom od chwili, gdy zmar-
twychwstał (J 21,1-19). 
     Umiłowany uczeń widzi sercem 
i w jednej chwili rozpoznaje Pana – 
wrażliwy przyjaciel. Piotr, jak to i 
wcześniej bywało, choć jeszcze 
nie widzi, to jednak na słowo Jana 
spieszy ku Jezusowi – żarliwy i 
porywczy. Jeden uczeń potrzebny 
drugiemu. Dla gminy chrześcijań-
skiej założonej później przez św. 
Jana Apostoła on właśnie będzie 
wzorem ucznia Jezusa. Natomiast 
dla Ewangelisty Mateusza dosko-
nałym typem ucznia Jezusa będzie 
Piotr. Każdy z nich jest inny, ale 
razem stanowią jedność i bogac-
two Kościoła. Najważniejsza jest 
miłość i tylko ona jest w stanie 
urzeczywistniać Królestwo Boże. 

 

BARANKI, KLUCZE I PIERŚCIEŃ 

 
     Dziś w Ewangelii Jezus trzykrotnie stawia Piotrowi py-
tanie: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Pytanie kło-
potliwe, ponieważ obok stał Jan, który kochał Mistrza i nie 
zawiódł Go nigdy, nawet na Golgocie. Jezus jest pewien 
miłości młodego Jana, bo właśnie w jego ręce, a nie Piotra 
oddał swą Matkę. Chrystus uczynił Piotra pierwszym 
Papieżem, chociaż martwił się, czy ludzie decydujący o 
życiu Kościoła na ziemi potrafią zachować przykazanie 
miłości Boga, czy doczesny wymiar Kościoła nie pochłonie 
ich całkowicie. Ta troska Chrystusa o Kościół trwa. Jej 
wyrazem jest każdy wybór nowego następcy Św. Piotra, 
także wybór Ojca Św. Franciszka. Tak wygląda „Pierścień 
Rybaka” i klucze znaki władzy papieskiej nowego Papieża. 

  

KATECHEZY 
     W Diecezji Siedleckiej są głoszone dla młodzieży i do-
rosłych katechezy neokatechumenalne, prowadzące do 
wiary dojrzałej. Wspólnoty neokatechumenalne stwarzają 
możliwość rozwoju ducha modlitwy, pogłębiania wiary, 
poznawania Pisma Świętego, uczenia się aktywnego 
uczestnictwa w liturgii i głębszego przeżywania tajemnic 
zbawienia dokonujących się w celebracjach Kościoła. Doś-
wiadczamy też życia we wspólnocie sióstr i braci. Obecnie 
katechezy odbywają się w: Garwolinie (Parafia MB Czę-
stochowskiej) od 8 kwietnia, poniedziałki i czwartki 
o 18.30, w Siedleckiej Katedrze od 9 kwietnia, wtorki 
i czwartki o 19.00; w Międzyrzecu Podlaskim (Parafia 
Chrystusa Króla) od 15 kwietnia, poniedziałki i czwartki 
o 19.00; w Białej Podlaskiej (Parafia Chrystusa Miłosier-
nego) od 15 kwietnia, poniedziałki i czwartki o 18.45 

KOMUNIKAT KSIĘDZA BISKUPA 
     Diecezjalna Komisja d.s. Muzyki Kościelnej, w nawią-
zaniu do mojego „Listu o zespołach śpiewaczych, chórach 
i scholach na dzień św. Cecylii, Patronki muzyki kościel-
nej” z listopada 2012 r., organizuje w bieżącym roku Pier-
wszy Diecezjalny Festiwal Muzyki Liturgicznej o medal 
Św. Stanisława, Patrona miasta Siedlce. Celem festiwalu 
jest m.in. promowanie chóralnej muzyki liturgicznej oraz 
podnoszenie poziomu zespołów śpiewaczych posługują-
cych w liturgii. Festiwal odbędzie się 11 maja br., w koś-
ciele Św. Stanisława w Siedlcach, a jego edycja połączo-
na będzie z obchodami dni Patrona Miasta Siedlce. 
     Cele festiwalu wpisują się w prace II Synodu Diecezji 
Siedleckiej. Chodzi o ożywienie muzyczne i pełniejsze 
włączenie się w kształtowanie liturgii. Proszę więc Czcigo-
dnego Księdza Dziekana o zainteresowanie Festiwalem 
działających na terenie dekanatu chórów i schól. Bliższe 
informacje o festiwalu będą zamieszczone na stronie Die-
cezji Siedleckiej, w zakładce „Muzyka” http://organy.diece-
zja.siedlce.pl Z błogosławieństwem na podjęte starania 

Bp Zbigniew Kiernikowski Biskup Siedlecki 
 
 

WKRÓTCE BIERZMOWANIE 
  Zbliża się czas, w któ-
rym prawie 100-osobo-
we grono młodzieży z 
naszej Parafii przyjmie 
Sakrament Bierzmowa-
nia. Przypomnimy kilka 
terminów związanych 
z tym wydarzeniem: 

Nowenna dla kandydatów do Bierzmowania, dla ich Ro-
dziców i Rodzin rozpocznie się we wtorek 30 kwietnia 
o godzinie 18.00; Egzamin przed Bierzmowaniem będzie 
we wtorek, dnia 7 maja . I grupa o godzinie 15.30, a druga 
grupa o 16.30; Bierzmowanie będzie w czwartek 9 maja 
o godzinie 18.00. W modlitwie pamiętajmy o Kandydatach 
do Bierzmowania, aby dobrze się do niego przygotowali 
i korzystali przez całe życie z jego owoców. 
 

PISZĄ W „ECHU” nr 15 
     W najnowszym numerze „Echa Katolickiego” możemy 
przeczytać:  Obszerna relacja z uroczystości sakry bis-
kupiej nowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej, 
ks. bp. Piotra Sawczuka; 
 O kontrowersjach, pytaniach i wątpliwościach wokół po-
syłania do szkół sześciolatków – w dziale „Temat tygod-
nia”; 
 O Kościele w Argentynie, który dał światu papieża 
Franciszka opowiada jeden z kapłanów naszej diecezji – 
wieloletni misjonarz w Argentynie. Czy jest on podobny do 
Kościoła w Polsce, jacy są Argentyńczycy i dlaczego Koś-
ciół powszechny potrzebuje ducha Kościoła południowoa-
merykańskiego – o tym w wywiadzie „Echa”. 
 O niezwykłym odkryciu w jednym z kościołów w Białej 
Podlaskiej – w dziale „Kościół”.  

Zapraszamy do lektury! 
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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 – 15 kwietnia 2013 r. Czyt.: Dz 6,8-15; J 6,22-29 
Wspomnienie Św. Bernadety Soubirous, której objawiła się Matka Boża 
w Lourdes; Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks Tomasz, z-ca ks. Piotr. 

6.30 1. + dr Krystynę Osińską, of. Sąsiedzi 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 

 2. + Zm. z Rodzin Szyczkowskich, Ponikowskich i Dymichiewiczów, 
of. p. Ponikowska 

 3. + Jana Chmielnickiego (w 2 r.) i Małgorzatę Guzek (w 9 r.), of. 
Kinga Chmielnicka 

 4. + Leszka Piekarta (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. + Annę Jasińską (w 7 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło 
 2. + Wincentego Rytla (w 4 r.), of. Żona 
 3. + Bożenę Księżopolską, of. Sąsiedzi 
 4. Dziękczynna w 50 r. ślubu Heleny i Tadeusza Kulgawczyków, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i 
potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Helena Kulgawczyk  

Wtorek – 16 kwietnia 2013  r. Czyt.:  Dz 7,51-8,1; J 6,30-35 

6.30 1. + Marcelego (w 5 r.), Hieronimę i Edwarda Izdebskich oraz An-
toninę i Mariana Mościbrodzkich, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 2. + Władysława (w 29 r.) i Mariannę Skorodziuk, of. Dzieci 
 3. + Władysława, Stanisławę, Franciszka, Franciszkę i Antoniego, 

of. Leokadia Borkowska 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło 
 2. + Tadeusza Placuka, of. Żona i Rodzina 
 4. + Augustyna (w 18 r.), Annę, Stanisława, Tadeusza, Mariana i  Lu-

cynę oraz zm. z Rodziny Grzeszczuków, of. Danuta Krasnodębska 
 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Jana i Grażyny Troć, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
wspólnego życia, of. Małżonkowie 
Środa – 17 kwietnia 2013  r. Czyt.: Dz 8,1b-8; J 6,35-40 

Wspomnienie Św. Roberta, założyciela cystersów 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 

 2. + Mieczysława, Leontynę, Jana, Amelię, Janinę, Stefana i Anto-
niego, of. Jadwiga Przesmycka 

 3. + Roberta Pazdykę (z racji imienin), of. Rodzice  
 4. + Stefanię (z racji urodzin), of. Wnuczka 

17.30 Różaniec po przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło 
 2. + Janinę (w 8 r.), Henryka, Stefana (w 3 r.), Mariannę i Witolda, 

of. Rodzina 
 3.+ Michalinę, Klemensa, Franciszkę, Gustawa i Edwarda, of. Ma-

rianna Biernacka 
 3. O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla Ojczy-

zny, of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 18 kwietnia 2013 r. Czyt.: Dz 8,26-40; J 6,44-51 
Międzynarodowy dzień modlitw za instytucje i ludzi chroniących zabytki. 

6.30 1. + Wacława (w 22 r.), Jadwigę (w 44 r.) i Krystynę (w 35 r.) oraz 
zm. z Rodziny Jasińskich, of. Grażyna Tarkowska 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 2. + Małgorzatę (w 9 r.), of. Mąż 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło 
 2. + Irenę i Henryka, zm. z Rodzin Obrępalskich i Piórów, of. Krzy-

sztof Obrępalski 
 3. Dziękczynna w 35 r. ślubu Krystyny i Krzysztofa, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i potrzebne 
łaski na dalsze lata życia, of. Krystyna Cięciel 

 4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Renaty i Wiesława Gaj oraz w 16 r. 
ślubu Magdy i Grzegorza Urban, z prośbą o dary Ducha Świętego i 
opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 19 kwietnia 2013  r. Czyt.: Dz 9,1-20; J 6,52-59 
Dzień modlitw za Żydów (Dzień Holokaustu) 

6.30 1. + Teresę Kowalczyk (w 6 r.), of. Siostra 
 2. + Janinę (w 22 r.), zm. z Rodziny Jastrzębskich, of. p. Kołtunia-

kowie 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 

 2. + Piotra (w 28 r.), Janinę i Stanisławę Zdanowskich, of. Syn 
 3. + Grzegorza Komara, of. Matka Chrzestna 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło 
 2. + Stefanię Kowalską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Feliksę (w 26 r.), of. Córka 
 4. + Elżbietę (w r.), Ryszarda, Kazimierę, Romana, Barbarę Szu-

płaków oraz Kazimierę i Piotra Lipińskich, of. Helena Kulgawczyk 
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

Sobota – 20 kwietnia 2013  r. 
Wspomnienie Św. Agnieszki z Montepulciano, mistyczki z Toskanii 

Czyt.: Dz 9,31-42; J 6,55.60-69 

6.30 1. + Edwarda (w 1 r.), of. Siostra Marianna 
 2. + Jana (w 15 r.) i Jadwigę Żółkowskich, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 2. + Leokadię i Tadeusza, of. Córka z Zięciem 
 3. + Genowefę (w 14 r.), Aleksandra, Zdzisława, Janinę i Antonie-

go, zm. z Rodziny Świnarskich, of. Celina Świnarska 
 4. Dziękczynna w 6 r. ślubu Barbary i Pawła, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci Oli i 
Mateusza, of. Rodzice  

16.00 1.W intencji Nowożeńców Anny i Daniela 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych (7 czyli przedostatnia) 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło 
 2. + Filipinę Marciniuk (w 8 r.), of. Córka 
 3. Dziękczynna w 45 r. ślubu Jana i Janiny Głowackich oraz w 15 r. 

ślubu Anety i Krzysztofa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opie-
kę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci Krystiana, Kacpra i Ernesta, 
of. Jubilaci 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 kwietnia 2013 
NIEDZIELA SYNODALNA 

Wspomnienie Św. Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła; 
Dzień modlitw za nasze miasto stołeczne – Warszawę 

Czyt.: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona 
 2. + Franciszka Szczepanika (w 23 r.), Henrykę, Henryka, Fran-

ciszka, Adama i Stanisława, of. Mirosław Szczepanik 
8.30 1. + Jerzego (z racji imienin), zm. z Rodzin Zaliwskich, Zalewskich i 

Weredów, of. Rodzina 
 2. + Leokadię (w 10 r.) i Mariana, of. Córka 

10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło 
 2. + Janinę Cichą (w 5 r.) i Stanisława, of. Córka z Rodziną 
 3. + Mariannę (w 30 dzień) i Piotra Araźnych oraz zm. z Rodziny of. 

Barbara Araźna 
11.30 1. + Stanisławę, Tadeusza, Henryka i Jana Gmitrzaków, of. Rodzi-

na 
 2. + Jana Stachowicza (w 8 r.), of. Dzieci 
 3. + Rodziców: Stanisława (w 29 r.) i Amelię Kondraciuków oraz 

Elżbietę Sawicką i zm. z ich Rodzin, of. Zięć 
 4. Dziękczynna w 11 r. urodzin Piotra z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Św.,  opiekę M.B i św. Józefa, of. Rodzina 
13.00 W intencji Parafian i Gości 

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

16.30 1. + Kazimierza Zdanowskiego (w 13 r.) i Leszka Chmielaka oraz 
zm. z Rodziny, of. Żona 

17.30 Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Zygmunta (w 31 r.), Bogdana i Krystynę oraz Rodziców z obu 
stron Rodzimy, of. Alina Olszewska 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  



14 KWIETNIA 2013 r.                                                           OPIEKUN Nr 15                                                                              STRONA 3 
 

PAPIEŻ NA LATERANIE 

 
Bazylika Św. Jana na Lateranie zewnątrz 

     Bazylika św. Jana na Lateranie jest najstarszą z czterech rzymskich ba-
zylik zwanych także pontyfikalnymi (papieskimi). Ma też tytuł większej, gdyż 
podlega formalnie papieżowi, który do opieki nad nią mianuje kardynałów-
archiprezbiterów. Bazylika św. Jana na Lateranie jest katedrą Ojca Św. jako 
Biskupa Rzymu, a ponieważ jest on jednocześnie zwierzchnikiem Kościoła 
Powszechnego, określa się ją jako katedrę Rzymu i całego świata oraz jako 
„Matkę i głowę wszystkich kościołów”. Za jej fundatora uważa się papieża 
Milcjadesa (311-14), który w ten sposób wykonywał polecenie cesarza Kon-
stantyna; powstała prawdopodobnie w latach 312-18 na miejscu zwanym 
Castra Equitum Singularium, czyli siedziby gwardii, utworzonej przez tegoż 
władcę. W ciągu wieków była wielokrotnie niszczona, odbudowywana i 
przebudowywana, zmieniała też tytuł: początkowo patronował jej Najświęt-
szy Zbawiciel, później Grzegorz Wielki (590-604) poświęcił ją dwóm Świę-
tym Janom: Chrzcicielowi i Ewangeliście. Przez długie wieki była głównym 
kościołem biskupa Rzymu, ale po pierwszym Wielkim Jubileuszu 1300 r., 
który odbywał się właśnie tam, straciła na znaczeniu, gdyż papieże przenie-
śli się do Awinionu (1309-76). Po powrocie papieży do Rzymu odzyskała 
dawną rolę, choć główną ich świątynią była zawsze Bazylika św. Piotra. 
     Klemens XII (1730-40) nakazał wyryć po obu stronach wejścia do Bazyli-
ki Św. Jana napis, informujący, że jest to „Przenajświętszy Kościół Laterańs-
ki, Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta [Rzymu] i Świata”. 

 
Bazylika Św. Jana na Lateranie wewnątrz 

     Przed ingresem papież Franciszek wziął udział w ceremonii nadania 
imienia Jana Pawła II części placu świętego Jana na Lateranie w Rzymie. 
Na gmachu wikariatu burmistrz Wiecznego Miasta Gianni Alemanno odsłonił 
pamiątkową tablicę z napisem: „Largo Beato Giovanni Paolo II – Pontefice 
dal 1978 al 2005” („Plac Błogosławionego Jana Pawła II - Papieża od 1978 
do 2005 roku”). Imię Błogosławionego Papieża Polaka otrzymała część 
placu św. Jana na Lateranie przylegająca do siedziby Wikariatu Diecezji 
Rzymskiej. 

 
Plac Bł. Jana Pawła II w Rzymie 

     Papież Franciszek odbył 7 kwietnia ingres do bazyliki św. Jana na Late-
ranie, gdyż jest ona jego katedrą jako biskupa Rzymu. W uroczystości 
wzięły udział tysiące mieszkańców Rzymu. Ojciec Św. objechał plac przed 
katedrą entuzjastycznie witany przez tysiące wiernych. Zatrzymywał się, 
brał w ramiona dzieci i je całował. Przy gromkich brawach długo witał się i 
błogosławił wzruszonych chorych i niepełnosprawnych na wózkach. Po wej-
ściu do świątyni Ojca Św. powitał wikariusz dla Diecezji Rzymu kard. Ago-
stino Vallini. Wikariusz papieski witając Papieża powiedział: „Ojcze Święty 
Kościół Św. znajdujący się w Rzymie, dzisiaj ogromnie raduje się w Panu 
przyjmując swojego biskupa, następcę Piotra, który obejmuje swoją katedrę. 
Do Trójcy Przenajświętszej wznosi nasz hymn uwielbienia i wdzięczności i 
nasze błagalne prośby, aby na ziemi po wszystkie jej krańce była jedna ow-
czarnia pod jednym pasterzem. Ojcze Św. z synowskim oddaniem wyzna-
jemy nasze posłuszeństwo i pragnienie bycia wiernymi Twojemu nauczaniu 
i przewodnictwu”. Następnie kard. Vallini zaprosił Papieża, aby zajął biskupi 
tron. Kiedy Franciszek to uczynił, wszyscy zgromadzeni bili brawo. Potem 
przedstawiciele różnych stanów, wśród których była rodzina z czwórką 
dzieci, podchodzili do Ojca Św. i składali przyrzeczenia posłuszeństwa. 
     W homilii zachęcał do otwarcia na Boże Miłosierdzie, zaufania w Jego 
cierpliwość, zamieszkania w ranach Jego miłości i spotkania Miłosierdzia 
Bożego w sakramentach. „Gdy poczujemy Jego czułość i odczujemy jego 
objęcie, będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia 
i miłości” - powiedział nawiązując do obchodzonej Niedzieli Bożego Miło-
sierdzia. Zwrócił uwagę na piękną rzeczywistość, jaką jest „Boże miłosier-
dzie”. „Tak wielka miłość, tak głęboka miłość Boga względem nas, miłość, 
która nie zawodzi, zawsze chwyta nas za rękę i nas podtrzymuje, podnosi, 
prowadzi” - mówił. Odnosząc się do niedzielnej Ewangelii i osoby Tomasza 
Apostoła, który doświadcza Bożego miłosierdzia, mającego konkretne obli-
cze Jezusa zmartwychwstałego, papież zwrócił uwagę, że „Tomasz uznaje 
swoje ubóstwo, małą wiarę. >Pan mój i Bóg mój<: tymi prostymi, lecz peł-
nymi wiary słowami odpowiada na cierpliwość Jezusa. Daje się objąć Bo-
żym Miłosierdziem, widzi je przed sobą, w ranach rąk i stóp, w otwartym 
boku i odnajduje zaufanie: jest nowym człowiekiem, nie jest już niedowiar-
kiem, lecz wierzącym” - mówił Franciszek. 
     Ojciec Święty wskazał także na św. Piotra, który trzykrotnie zaparł się 
Jezusa i który także doświadcza Bożego Miłosierdzia. „Piotr rozumie, od-
czuwa spojrzenie miłości Jezusa i płacze. Jak piękne jest to spojrzenie Je-
zusa - jak czułe!” - powiedział papież i zachęcał: „Bracia i siostry, nigdy nie 
traćmy ufności w cierpliwe miłosierdzie Boga!” Z kolei nawiązując do frag-
mentu Ewangelii mówiącego o uczniach z Emaus, których Jezus nie opusz-
cza w drodze i cierpliwie wyjaśnia Pisma, które się do Niego odnosiły, pa-
pież podkreślił, że „to właśnie jest styl Boga”. „Nie jest niecierpliwy, tak jak 
my, którzy często chcemy wszystko i to natychmiast, także w relacjach do 
osób. Bóg jest wobec nas cierpliwy, bo nas kocha, a kto kocha ten rozumie, 
ma nadzieję, obdarza zaufaniem, nie porzuca, nie burzy mostów, umie 
przebaczać” - mówił Franciszek i zapewnił: „Bóg na nas zawsze czeka, 
także kiedy się oddaliliśmy! On nigdy nie jest daleko, a jeśli do Niego wró-
cimy, gotów jest nas przyjąć”. 
     Papież zwrócił dalej uwagę, że „cierpliwość Boga musi w nas znaleźć 
odwagę, by do Niego powrócić, niezależnie od wszelkiego błędu, jakiego-
kolwiek grzechu, który miałby miejsce w naszym życiu”. „Jezus zachęca 
Tomasza, by włożył rękę w Jego rany na rękach i nogach oraz w ranę Jego 
boku. Także i my możemy wejść w rany Jezusa, rzeczywiście możemy Go 
dotknąć. Dzieje się to za każdym razem, kiedy z wiarą przyjmujemy sakra-
menty” - wyjaśniał Ojciec Św. i wskazał na potrzebę odwagi powierzenia się 
miłosierdziu Jezusa, zaufania w Jego cierpliwość, schronienia się zawsze w 
ranach Jego miłości. Franciszek przywołał sytuację z osobistego doświad-
czenia duszpasterskiego, gdy ktoś mówił: „Ojcze, mam wiele grzechów” 
zawsze w takiej sytuacji zachęcał: „Nie bój się, idź do Niego, On na ciebie 
czeka. On wszystko dokona” - powiedział papież i zachęcał: „Pozwólmy się 
jednak porwać propozycją Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla Boga nie 
jesteśmy liczbami, jesteśmy ważni, jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co 
ma. Pomimo, że jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tym, co leży mu najbar-
dziej na sercu” - zachęcał Franciszek. Na zakończenie papież wezwał do 
otwarcia na Boże miłosierdzie, zaufania w Jego cierpliwość, odwagi, aby 
wrócić do Jego domu, aby zamieszkać w ranach Jego miłości, dając się 
Jemu miłować, spotkać Jego miłosierdzie w sakramentach. „Poczujemy 
Jego czułość, odczujemy jego objęcie, a my także będziemy bardziej zdolni 
do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości" - zakończył papież 
Franciszek. 
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KLO ZAPRASZA 

 
     I Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest jed-
ną z najstarszych szkół katolickich w naszej Die-
cezji. W tym roku obchodzić będziemy jubileusz 
90-lecia powołania do życia Liceum Biskupiego 
im. Świętej Rodziny, do którego tradycji nasza 
szkoła nawiązuje. 
     I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świę-
tej Rodziny w Siedlcach ogłasza nabór dla absol-
wentów szkół gimnazjalnych. Szkoła nasza opiera 
się na wysokich standardach wychowawczych wy-
nikających z nauczania Kościoła Katolickiego, 
charakteryzuje się blisko 100% zdawalnością ma-
tury, dla uczniów zdolnych oferuje specjalną 
ścieżkę edukacyjną. Posiadamy nowoczesną ba-
zę dydaktyczną oraz oferujemy atrakcyjny zestaw 
zajęć pozalekcyjnych. 
     W roku szkolnym 2013/14 zamierzamy prowa-
dzić zajęcia w następujących klasach: matematy-
cznej, humanistycznej, lingwistycznej, biologicznej 
oraz dwujęzycznej z wykładowym językiem angiel-
skim na zajęciach matematyki i biologii. Wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy na dzień ot-
warty 29 kwietnia br. (poniedziałek) w godz. 10.00 
- 16.00. Bliższe informacje znaleźć można na pla-
kacie. 

W imieniu całej społeczności IKLO w Siedlcach 
Dyrektor KLO ks. mgr Jacek Wł. Świątek 

     Kontakt: 
     I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. 
Rodziny ul. Bpa I. Świrskiego 54, 08-110 Siedlce 
tel./fax 025 632-10-77; sekretariat@klosiedlce.pl 
www.klosiedlce.pl 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ŚWIATEŁKO zaprasza dzieci na próby muzycz-
ne w niedziele o 10.00 do Sali obok zakrystii. 
MINISTRANCI i kandydaci na ministrantów ma-
ją swoje wspólne zbiórki w każdą środę o 17.00. 
KATECHEZY chrzcielne są od I do IV niedzieli 
miesiąca o godz. 17.30 w sali przy zakrystii. W so-
botę o godzinie 17.00 będzie 7, czyli przedostat-
nia w tym cyklu katecheza dla narzeczonych. Nas-
tępny cykl rozpocznie się w ostatnią sobotę wrze-
śnia br. 

UWAGA III KLASY SP. Spotkanie Rodziców 
i Dzieci klas III przed rocznicą I-ej Komunii będzie 
dziś (w niedzielę 14.04) po Mszy Św. o godzinie 
11.30 w nowej auli pod kościołem. 

NIEUSTAJĄCY. Wspólnota Różańca Nieustają-
cego w dniu swego czuwania i modlitwy  zaprasza 
na modlitwę różańcową w najbliższą środę (17.04) 
o godzinie 17.30. 
UWAGA II KLASY SP. Gratulujemy Dzieciom 
i Rodzicom zdanego egzaminu z katechizmu przed 
I Komunią Św. i życzymy dalszego owocnego przy-
gotowania się do tej uroczystości. Ostatnia kate-
cheza dzieci z klas II w kościele przed I-ą Komu-
nią będzie w niedzielę 21.04 o godz. 15.00. Dzieci 
przynoszą wtedy książeczki do nabożeństwa. 

NA MAJ. Zbliża się miesiąc maj, a wraz z nim 
piękne maryjne Nabożeństwa Majowe. Wydział 
Duszpasterski Kurii przygotowuje bardzo ciekawe 

„czytanki majowe”, które usłyszymy podczas tych 
Nabożeństw. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Tomasz Nasiłowski z naszej Parafii i Pauli-
na Rucińska z Parafii Suchożebry (7) 

Aleksander Leszek Borkowski z naszej Pa-
rafii i Paulina Stolarczyk z Parafii Matki Kościoła 
w Łukowie (8) 
 Paweł Gwidon Wydrzyński, z Parafii Św. 
Benedykta, Patrona Europy w Warszawie i Moni-
ka Kieliszek panna z naszej Parafii (9) 

     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

PRZED ODPUSTEM 
     W dniu 1 Maja obchodzić będziemy odpust ku 
czci Św. Józefa i 18 rocznica konsekracji naszego 
kościoła. Odpust poprzedzi doroczne wspomnienie 
Św. Joanny i 40-godzinne Nabożeństwo. W wigilię 
odpustu będzie także ważne rodzinne spotkanie: 

 
     Domowy Kościół wraz Duszpasterstwem Rodzin 
Diecezji Siedleckiej serdecznie zaprasza Duszpas-
terzy, Rodziny, osoby samotne na XV PIELGRZY-
MKĘ RODZIN DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA 
W SIEDLCACH. 

 
     Pielgrzymka będzie miała miejsce tradycyjnie 30 
kwietnia br. Rozpocznie się o 19.00 w Katedrze, a 
zakończy Mszą św. o 24.00 w Sanktuarium św. Jó-
zefa. Przebieg Pielgrzymki jest następujący: 
19.00 - Powitanie Pielgrzymów w Katedrze 
19.30 - Modlitwa Różańcowa. Tajemnice Bolesne 
(w drodze do Sanktuarium św. Józefa) 
20.15 - Nabożeństwo do św. Józefa. (w Sanktua-
rium Św. Józefa) 
21.00 - Konferencja i świadectwa w temacie: „Od-
krywanie daru ojcostwa” 
22.00 - Przerwa na herbatę 
23.30 - Przygotowanie do Eucharystii 
24.00 - Eucharystia 
     ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY pielgrzymiej w Ka-
tedrze ma nam pomóc uświadomić, że w świecie 
„nie wierzymy w pojedynkę” – obok nas są ci, którzy 
wierzą tak ja my, i że potrzebujemy i tęsknimy, aby 
dzielić się wiarą i wzajemnie ją wzmacniać. Symbo-
liczna PIELGRZYMKA od Katedry do Sanktuarium 
Św. Józefa – wraz z rozważaniem Tajemnic Boles-
nych – to wołanie o taką kondycje rodziny, aby były 
odważne w życiu miłością i by nie lękały się tej mi-
łości pogłębiać i o niej świadczyć. 
     W Sanktuarium ZAWIERZYMY nasze rodziny 
opiece św. Józefa: Oblubieńca, Opiekuna, Robotni-
ka, a przede wszystkim tego, który odkrył w Jezusie 
Zbawiciela. KONFERENCJA i ŚWIADECTWA, któ-
re mają pomóc nam odkrywać dar ojcostwa. Pod-
czas EUCHARYSTII – jednocząc się z Jezusem 
Chrystusem – pragniemy zaczerpnąć światła i mo-
cy do życia miłością w codziennym życiu. 

Ks. Marek Andrzejuk Moderator Diecezjalny 
Ruchu Światło-Życie, tel. 606 820 085 

e-mail: moderator@siedlce.oaza.pl 

 

„Ten, który cię stworzył, 
wie również, co ma z tobą zrobić” 

Św. Augustyn (354-430) 

 

A MY CHCEMY WIEDZIEĆ, CZY ZIMA 
JUŻ SOBIE POSZŁA? 

 
 
 

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. 
JAKI GATUNEK. Częsty bywalec gospody:  
- Poproszę wino.  
- Jakie?  
- Nie oszukujmy się, najtańsze.  
WARSZTATY DLA MĘŻCZYZN. Kurs obejmuje nas-
tępujące zagadnienia:  
1. RÓŻNICE POMIĘDZY KOSZEM NA PRANIE, A 
PODŁOGĄ. Ćwiczenia praktyczne z pomocą zdjęć i 
wykresów.  
2. PILOT DO TELEWIZORA - UTRATA PILOTA. Li-
nia pomocy i grupy wsparcia.  
3. NAUKA ODNAJDYWANIA RZECZY. Otwarte fo-
rum tematyczne - Strategia szukania we właściwych 
miejscach, a nie przewracanie domu do góry nogami 
w takt rytmicznego pokrzykiwania i przekleństw.  
4. PUSTE KARTONY I BUTELKI - LODÓWKA CZY 
KOSZ? Dyskusja w grupach i ćwiczenia praktyczne.  
5. CZY MOŻNA SIEDZIEĆ CICHO, GDY ŻONA 
PROWADZI SAMOCHÓD? Gra na symulatorze.  
6. DOROSŁE ŻYCIE - PODSTAWOWE RÓŻNICE 
POMIĘDZY TWOJĄ MAMĄ A TWOJĄ ŻONĄ. Ćwi-
czenia praktyczne i odgrywanie ról.  
7. JAK BYĆ MĘŻEM BEZ NERWÓW NA ZAKU-
PACH ŻONY. Ćwiczenia relaksacyjne, medytacja 
i techniki oddechowe.  
8. CHOINKA - CZY MUSI STAĆ DO WIELKANOCY. 
Telekonferencja ze Św. Mikołajem. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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 

 




