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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują” (Mt 5,38-48). 
   Jeśli tak trudno nam miłować 
braci, to dlatego, że serca nasze 
nie otworzyły się jeszcze na Boże 
miłosierdzie. Pamięć o Jego dob-
rodziejstwach przynagla do czy-
nienia dobrze braciom. Cierpli-
wość, jaką On nam okazał, może 
powstrzymać niepotrzebne sło-
wo... Jeśli będziemy widzieć Jego 
łaskawe działanie, a nie zatrzyma-
my się na słabościach swoich czy 
braci, wtedy Jego miłość będzie 
mogła przez nas działać. 
  Wykładnikiem doskonałości czło-
wieka jest stosunek do jego wro-
gów. Przebaczenie objawione w 
geście dobroci wobec nieprzyja-
ciół jest dowodem pokrewieństwa 
z Bogiem. Najtrudniejszym kro-
kiem w naśladowaniu Jezusa jest 
przejęcie Jego postawy wobec An-
nasza, Kajfasza, Piłata, Heroda, 
Judasza. To oni wydali na Niego 
wyrok. Oni wyrządzili Mu krzywdę. 
On zaś nieustannie otaczał ich au-
tentyczną miłością. 

 

     W najbliższą środę – 26 lutego br. Kościół Katolicki 
obchodzi wspomnienie Św. Pauli Montal, założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Pijarek. Ta niezwykła postać jest 
ważna dla nas między innymi dlatego, że w szeregach tego 
Zgromadzenia znalazła swoje ważna miejsce i swoje po-
wołanie nasza Parafianka Siostra Katarzyna Śledź ze 
Strzały 
 

ŚW. PAULA 
     Paula Montal przyszła na 
świat 11 października 1799 r., w 
Arenys de Mar, mieście położo-
nym niedaleko Barcelony w Hisz-
panii. W domu rodzinnym Pauli 
okazywano wielka troskę i stara-
nie o wychowanie dzieci w duchu 
wartości chrześcijańskich. Osie-
rocona przez ojca w wieku 10 lat, 
zaczęła pracować jako hafciarka-
koronkarka, aby pomóc swojej  
matce-wdowie w utrzymaniu rodziny. W tym samym cza-
sie uczestniczyła aktywnie w apostolstwie parafialnym jako 
członkini Bractwa Matki Bożej Różańcowej i Bractwa Matki 
Bożej, Naszej Pani Bolesnej, wyrażając w ten sposób 
również swoją głęboką miłość do Matki Bożej, której była 
zawsze wierną córką. Współpracowała także z probosz-
czem w dziele katechizacji dzieci i młodzieży. Podjęła rów-
nież pierwsze nieśmiałe próby nauczania. W tym też 
okresie dostrzegła, jak naglącą potrzebą ówczesnego cza-
su jest formacja intelektualna i chrześcijańska dziewcząt 
oraz społeczne dowartościowanie kobiety. Wierna wezwa-
niu Pana, zdecydowała się całkowicie poświęcić swe życie 
temu powołaniu. 
     W 1829 roku, przezwyciężając ówczesne trudności po-
lityczne i społeczne, w towarzystwie Agnieszki Busquets 
przeniosła się do Figueras, gdzie otworzyła pierwszą szko-
łę dla dziewcząt. Tutaj został jasno ukazany jej charyzmat 
wychowawczy szkoły dla dziewcząt, ukierunkowany na ich 
integralną ludzko - chrześcijańską formację. Kolejne szko-
ły, jakie założyła, mają ten sam cel i program działania. 
Wszędzie wnosiła atmosferę rodzinną, w której radość 
przeplatała się z intensywnym nauczaniem, głęboką modli-
twą i formacją uczennic. Od 1859 roku, aż do swojej śmie-
rci Matka Paula przebywała w Olesa de Montserrat. Akty-
wnie uczestniczyła w przeżywaniu trudności i radości 
Zgromadzenia. Poprzez trud wychowawczy, a w ostatnich 
latach poprzez intensywną i ufną modlitwę dawała auten-
tyczne świadectwo życia całkowicie poświęconego Bogu. 
     Życie Matki Pauli Montal można określić jako powoła-
nie do miłości i do służenia dziewczętom i młodzieży żeńs-
kiej poprzez chrześcijańskie wychowanie i ich awans spo-
łeczny. W momencie jej śmierci (+ 1889) założone przez 
nią Zgromadzenie Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, 
czyli Zgromadzenie Sióstr Pijarek, liczyło 19 domów, roz-
mieszczonych w dwóch prowincjach, 308 sióstr i 35 nowic-
juszek. Uznanie dla jej cnotliwego i świętego życia dotarło 
aż do naszych dni. 
     Dnia 25 listopada 2001 r. Ojciec św. Jan Paweł II, wy- 

niósł do godności świętych założycielkę Instytutu Córek 
Maryi Sióstr Szkół Pobożnych (Sióstr Pijarek), Matkę Pau-
lę Montal. Podczas audiencji w dniu 19 kwietnia 1993 ro-
ku, na Placu Św. Piotra w Rzymie w słowie skierowanym 
do pielgrzymów przybyłych na beatyfikację powiedział: 
„Matka Paula żyła prostą wiarą, której uczyli jej głęboko 
wierzący rodzice. W swej parafii w Arenys de Mar katechi-
zowała dzieci i młodzież. Od tego czasu czuła wielką pot-
rzebę całkowitego oddania się integralnej edukacji mło-
dzieży, a przede wszystkim promocji godności kobiety. 
Cała jej praca, poświęcona nauczaniu, oświecona była jej 
życiem intymnej więzi z Bogiem łączonej z modlitwą kon-
templacyjną i miłością do dziewcząt, które przygotowywała 
do przyszłej misji żony i matki. To powinien być przykład 
dla was drogie pijarki w waszej misji nauczania i wychowy-
wania młodego pokolenia dzisiaj, w waszym trudzie ucze-
stniczenia wraz z rodzicami w ich niezbywalnym obowiąz-
ku chrześcijańskiego i ludzkiego wychowania własnych 
dzieci. Matka Paula pragnęła, by przez rodziny prawdziwie 
chrześcijańskie Chrystus mógł królować w społeczeństwie. 
Dlatego jej dzieło nie przestało być aktualnym i zobowią-
zującym także dziś. Również i do was się zwracam absol-
wenci i uczniowie szkół pijarskich i zapraszam, byście 
swym własnym życiem umieli dać świadectwo z otrzyma-
nej kiedyś formacji, współpracując dziś w budowaniu spo-
łeczeństwa opartego na cywilizacji miłości. A przede wszy-
stkim byście potrafili otwierać swe serca ku tym najbar-
dziej potrzebującym według przykładu zostawionego nam 
w osobie Matki Pauli”. 
     Warto tu dodać, że Matka Paula była beatyfikowana 
razem ze Św. S. Faustyną Kowalską 
Literatura dostępna w języku polskim:  
1. Myśli Matki Pauli Montal (Duchowość Pijarska 2), wydaw-
nictwo św. Stanisława BM, Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 
1999. 
2. Danuta Piekarz, Odpowiedzieć na Miłość, (Biblioteczka 
Młodych Kwartalnika eSPe,2, Kraków 1996, ss.89-92. 

Modlitwa za przyczyną św. Pauli Montal: 
     Ojcze, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej 
Matce Pauli dałeś nam żywy wzór Ewangelii i Twego Syna; 
spraw ,abyśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez 
swoje słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. 
Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i udziel nam: od-
wagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności w łasce, 
wielkoduszności w ofiarowaniu się w miłości dla Ciebie i bli-
źnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski... 

SPOTKANIA GRUP 
     Po zakończeniu Wizyty Duszpasterskiej powróciliśmy 
do poprzedniego porządku spotkań grup parafialnych. 
Wiemy już, że: 
Ministranci spotykają się w czwartek o 17.00; 
Wspólnota Jednego Ducha w czwartek o 19.00; 
Koło Misyjne Dzieci w piątek o godzinie 16.00; 
Chór „Lilia” w piątek o 19.00; 
Światełko w sobotę o 10.00; 
Służba Liturgiczna Dorosłych w sobotę o 17.00; 
      Duszpasterze zapraszają chętnych do współpracy w 
grupach, a Redakcja Opiekuna prosi liderów o informacje 
dotyczące spotkań pozostałych grup. 
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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 – 24 lutego 2014  r. 
Wspomnienie Św. Marka Marconiego, zakonnika z Mantui; Czyt.: Jk 3, 13-18 

(Mądrość zstępująca z góry) 
Mt 16,13-23 (Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki) 

6.30 1. + Stanisławę Chęcel (w 16 r.), zm. z Rodzin Chęclów i Popków, 
of. Barbara Popek 

 2. + Adama i Juliannę Stachyra 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Mariannę Kryńską (w 16 r.), Stanisława i Kazimierza oraz zm. 
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Marianna Kryńska 

 3. + Henryka Wysockiego (w 19 r.) i Kazimierę, zm. z Rodziny Wy-
sockich, of. Córki 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Krystynę (w 3 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Edward 

Gromadzki 
 4. + Krystynę (w 2 r.) i Franciszka oraz zm. Dziadków z obu stron 

Rodziny, of. Anna Jastrzębska 
Wtorek – 25 lutego 2014  r. Wspomnienie Św. Cezarego z Nazjanzu, 

pustelnika; Czyt.: Jk 4, 1-10 (Warunki dobrej modlitwy); 
Mk 9, 30-37 (Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory) 

6.30 1. + Zofię i Stanisława (o radość przebywania w niebie z Chrystu-
sem), of. Syn 

 2. + Józefa Doka (w 7 dzień), of, Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Aleksandrę Kozioł (w 4 r.), Zenona i Syna Michała, of. Bezimienna 
 3. + Jadwigę Konopkę (w 15 r.), of. Znajoma 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. + Jerzego (w 2 r.), Pawełka i Stanisława, zm. z Rodziny Sado-

kierskich, of. Żona z Dziećmi 
Środa – 26 lutego 2014 r. Wspomnienie Św. Pauli Montal, dziewicy, 

założycielki zgromadzenia Sióstr Pijarek; Czyt.: Jk 4, 13-17 (Zależność ludzi 
od Boga); Mk 9, 38-40 (Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami) 

6.30 1. + Mirosława Pasika (w dniu imienin), of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Mariannę Soszyńską (w 11 r.), of. Rodzice 
 3. + Stanisławę Ficek (w 8 r.), Michała i Andrzeja, of. Danuta Doroszenko 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Stanisława i Janinę, zm. z Rodzin Kołodziejczyków i Czarnoc-

kich, of. Barbara Kołodziejczyk 
 4. + Hannę Soszyńską oraz zm. Rodziców: Stanisławę i Stanisława 

Kowalczyków, of. Rodzeństwo i Dzieci 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 27 lutego 2013 r. Wspomnienie Św. Gabriela od Matki Bo-
żej Bolesnej, zakonnika; Czyt.: Jk 5, 1-6 (Marność dostatków doczesnych) 

Mk 9, 41-50 (Unikać okazji do grzechu) 

6.30 1. + Cecylię Piątek, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Romana (z racji imienin), Albina i Stanisławę Norwa oraz Ed-
munda Stepczuka, of. Żona 

 3. + Marię (w 34 r.), Lucjana (w 30 r.), Lucjana, zm. z Rodzin Radzi-
kowskich i Borkowskich oraz Czesława Strzalińskiego, Marcina Zub-
ka, Mirosława Biernackiego i Marię Niedziółko, of. Michalina Strzalińska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Józefa (w 25 r.), Władysławę Filipinę i Wiktorię, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Rafała, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu, of. Rodzice 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 28 lutego 2014  r. 
Wspomnienie Św. Hilarego I, papieża. Parafialne wspomnienie Św. Joanny 

Beretty Molla; Czyt.: Jk 5, 9-12 (Cierpliwość i wytrwanie); 
Mk 9, 41-50 (Nierozerwalność małżeństwa). 

6.30 1. + Romana Myszkę (z racji imienin), zm. jego Rodziców oraz Ka-
zimierza i Henrykę, zm. z Rodziny Guzków, of. Zdzisława Myszka 

 2. + Męża Wacława Nieścioruka (w 9 r.) i zm. z obu stron Rodziny, 
of. Maria Nieścioruk 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Zofię i Romana Marchel oraz Zofię Świętoń, of. Wychowanka 
 3. + Zofię (w 5 r.) i Eugeniusza (w 25 r.), zm. z Rodziny Filipków, of. 

Córka 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Józefę, Lucjana, Teresę i Józefa, of. Sabina Terlikowska 
 4. Mszę Św. zarezerwował Stanisław Świnarski 
 5. O potrzebne łaski za wstawiennictwem Św. Joanny, of. Czciciele 

Św. Joanny Beretty Molla 
Modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Pierwsza Sobota Miesiąca – 1 marca 2014  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia; Św. Feliksa III, papież. Para-
fialny Dzień Chorego; Czyt.: Jk 5, 13-20 Namaszczenie chorych 

Mk 10, 13-16 Jezus błogosławi dzieci 

6.30 1. + Andrzeja Świątkowskiego (w 70 r.), Władysława i Aleksandra, 
of. Danuta Doroszenko 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Helenę Materską, Helenę Stasiuk i Halinę, of. Krystyna Materska 
 3. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 4. O czystość serca dla członków mojej najbliższej Rodziny, przez 
wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Bezimienna 

 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi 
oraz uwolnienie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi i modli-
twa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów. 

10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. + Zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Angeliki, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Rodzina 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

VIII Niedziela Zwykła – 2 marca 2014; 
Wspomnienie Św. Agnieszki z Pragi, ksieni oraz Bł. Karola, męczennika (z 
XI w.); Czyt.: Iz 49, 14-15 (Bóg nie opuszcza swojego ludu); 1 Kor 4, 1-5 (Bóg 

jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie); Mt 6, 24-34 (Ufność w Opatrzność Bożą) 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Helenę, Antoniego i Joannę, of. Barbara Kukawska 

8.30 1. + Henryka (w 15 r.) i Stanisława, of. Teresa Kojtych 
 2. Dziękczynna w 20 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski dla niego i dla całej Rodziny, of. Mama 
10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskiej: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Juliusza Maliszewskiego (w 10 r.) oraz Artura i Pawła, of. Jani-

na Maliszewska  
 4. Dziękczynna z racji imienin Heleny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Św. Józefa, Św. Heleny i Św. Joanny, of. He-
lena Świniarska 

11.30 1. + Beatę (w 3 r.) i Bolesława, zm. Rodziców, Teściów i Braci, of. 
Krystyna Kłos 

 2. + Kazimierza Araźnego (w 17 r.) i Piotra oraz zm. z Rodziny, of. 
Barbara Araźna   
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13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o dary Ducha 
Św. oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, of. 
Ojciec Chrzestny 

16.30 1. + Irenę Wakuła (w 14 r.), Józefa, Annę i Ryszarda, zm. z Rodziny 
Łozów, of. Teresa Sawicka  

17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Ewy, z prośbą o potrzebne łaski 
i dary Ducha Św. w dorosłym życiu, of. Rodzina 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  

SPRZECZNY RAPORT 

 
     Komitet ONZ ds. Ochrony Praw Dziecka wydał Raport, w którym atakuje 
Kościół za ochronę życia człowieka od momentu poczęcia, domagając się 
dopuszczenia aborcji. Raport w absurdalny sposób zarzuca Kościołowi 
ochronę pedofilów. Dokument zawiera szereg skandalicznych zaleceń 
kierowanych do Stolicy Apostolskiej, m.in.: domaga się dopuszczenia przez 
Kościół aborcji (punkt 55); zaleca powszechną dostępność środków 
antykoncepcyjnych dla nastolatków (punkt 57a); domaga się wprowadzenia 
do programu nauczania szkół katolickich obowiązkowych zajęć z „edukacji” 
seksualnej i prewencji HIV/AIDS, co w praktyce oznacza szeroką promocję 
zachowań seksualnych w oderwaniu od miłości i odpowiedzialności (punkt 
57c). Twierdzi, że Kościół powinien zmienić swoją postawę wobec aktywis-
tów gejowskich i z nimi związanych grup (punkty 25, 26).  
     Najbardziej agresywna i krzywdząca część raportu zarzuca Kościołowi 
taką „politykę i praktyki wobec pedofilii, które doprowadziły do nadużyć i 
bezkarności winnych” twierdząc, że były to działania „świadome po to, aby 
chronić reputację Kościoła i stawiać dobro sprawców nad dobrem dzieci” 
(punkt 29, 60). Co więcej, raport krytykuje nauczanie Kościoła na temat 
płciowości, zwłaszcza naukę o komplementarności kobiet i mężczyzn oraz 
prawdę o równej godności każdej osoby. Wzywa również do wycofania 
podręczników katolickich, które jakkolwiek przekazują wiedzę o różnicach 
między kobietą i mężczyzną (co raport określa mianem stereotypów).  
     Watykan odpowiedział już wyczerpująco na zarzuty dotyczące pedofilii w 
październiku zeszłego roku, lecz ONZ kontynuuje ich formułowanie. Jest to 
sytuacja tym bardziej absurdalna, że w całej historii Kościoła tak haniebne 
czyny jak pedofilia, nigdy nie zyskały najmniejszej aprobaty Stolicy 
Apostolskiej. W tym kontekście cenne wydaje się przytoczenie słów 
Benedykta XVI z września 2013 r., który odnosząc się do tematu pedofilii w 
liście do zadeklarowanego ateisty stwierdził: „Nigdy nie próbowałem ukryć 
tych rzeczy. To, że siła zła aż do tego stopnia spenetruje wewnętrzny świat 
wiary jest dla nas cierpieniem, które z jednej strony musimy znosić, podczas 
gdy z drugiej musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby takie przypadki się 
nie powtórzyły (...) Nie jest też powodem do pocieszenia wiedza, że zgodnie 
z badaniami socjologów procent księży winnych takich przestępstw nie jest 
wyższy od tego w innych podobnych kategoriach zawodowych (...) W 
każdym razie nie należy przedstawiać ostentacyjnie tej dewiacji, jakby to 
była nikczemność typowa dla katolicyzmu”. Emerytowany Papież dodał, że 
„tak jak nie należy milczeć na temat zła w Kościele, nie można też milczeć o 
wielkim śladzie dobroci i czystości, jaki wiara chrześcijańska wytyczyła 
przez wieki”. 
     Zachęcamy do podpisania się pod listem sprzeciwu wobec atakowania 
Kościoła przez ONZ i prośby o zmianę Raportu. 
Na adres: P.T. Przewodnicząca Komitetu ONZ ds. Praw Dziecka, Kirsten 
Sandberg. Do wiadomości: Jego Ekscelencja, Stały Obserwator Stolicy 
Apostolskiej przy ONZ w Genewie, Arcybiskup Silvano Tomasi 
Szanowna Pani Sandberg, 
     Dokument ONZ opublikowany 5 lutego oskarża Stolicę Apostolską 
o sprzyjanie pedofilii, nie uwzględniając walki ostatnich papieży w 

zwalczaniu takich haniebnych czynów. W związku z powyższym 
dokument ten należy uznać za wykorzystujący cierpienia ofiar nadużyć 
seksualnych w celu atakowania Kościoła i obrażania jego wiernych. 
     Uprzejmie proszę o sprostowanie dokumentu. Z poważaniem  

Tu podpis i adres zwrotny 
List oczywiście należy wysłać w języku angielskim: 
Dear Ms Sandberg, 
     UN document, published last 5th February, accuses the Holy See as 
accomplice of pedophiles, despite the efforts from the last two popes in 
fighting this disgrace. Accordingly, the document seems to exploit the 
suffering of the victims of sexual abuses in order to impose a specific 
moral ideology to the Catholic Church, offending the believers. 
     I ask you for a rectification. Sincerely 

Tu podpis i adres zwrotny 

 
     Kto chce doświadczyć szczególnej bliskości Pana i uwielbić Go pieśnią, 
tańcem i modlitwą niech wspólnie z nami spędzi czwartkowy wieczór w Sali 
KLO przy ul. Sokołowskiej 124, 27-go lutego (w godz. 19.00-21.00). 

 
     Jezus Chrystus będzie radował się naszą obecnością i z pewnością każ-
dego hojnie obdarzy licznymi łaskami, ponieważ jest miłującym Bogiem, ko-
cha wszystkie swoje dzieci i pragnie dla nich szczęścia. Nasza liczna obec-
ność będzie świadectwem, iż my także bardzo Go kochamy i pragniemy 
z Nim spędzić ten karnawałowy wieczór.        Wspólnota Jednego Ducha 

 

  Wspólnota Ruchu Świa-
tło-Życie zaprasza osoby, 
które pragną pogłębić 
swoje życie duchowe, 
rozpoznać w sobie dary 
Ducha Świętego i odkryć 

piękno modlitwy z Pismem Świętym do wzięcia udziału w Seminarium Od-
nowy Wiary. Cotygodniowe spotkania odbywać się będą od 11 marca 
w każdy wtorek w Domu Ruchu Światło-Życie w Łukowie. Obejmują one 
wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach oraz indywidualną 
modlitwę z Pismem Świętym, podejmowaną przez każdego uczestnika Se-
minarium. Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi 
kwestiami dotyczącymi życia duchowego. 
     Seminarium jest przeznaczone dla osób dorosłych. Od 11 marca br. 
obejmuje 11 spotkań, w każdy wtorek o godz. 18.30. Planowany czas 
trwania jednego spotkania to 2 godziny. Spotkania odbywać się będą w 
Domu Ruchu Światło-Życie w Łukowie, przy Al. Kościuszki 21b. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 8 

W bieżącym numerze 
„Echa Katolickiego” 

czytamy: 
 Jakie wrażenia i uczucia 
towarzyszyły podczas wizy-
ty Ad limina w Watykanie 
ks. bp. Piotrowi Sawczuko-
wi, który miał okazję przeży-
wać ją po raz pierwszy - na 
s. 17; 
 Materiały formacyjne dla 
Kół Żywego Różańca na s. 
13; 
 Wspomnienie ks. prałata 
Jan Siekierko w dziale 
„Diecezja”;  
 Eksperci mówią, że żaden przepis nie zlikwiduje przemocy w polskich 
domach. Dlaczego? Odpowiedź w raporcie „Echa”; 
 Czy zgoda na eutanazję dzieci powinna mieć miejsce i kogo z nas czyni - 
w dziale „Temat tygodnia”;                                  Zapraszamy do lektury! 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Jacek Boruc z naszej Parafii i Aneta Sylwia 
Krasuska z Parafii p.w. Św. Teresy w Siedlcach (2). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 

CELEBRACJA. Kolejna Celebracja Słowa Boże-
go pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza 
będzie w Katedrze 24 lutego o godzinie 19.00. 

KATECHEZY. Katechezy chrzcielne są głoszo-
ne w I, II, III i IV niedzielę miesiąca o godz. 17.30. 
Wiosenna seria 8 katechez dla młodzieży, których 
tematyka dotyczy przygotowania do małżeństwa 
rozpoczęła się wczoraj, w ostatnią sobotę lutego. 

PIERWSZA SOBOTA miesiąca 
marca przypada 1.03. W tym dniu 
uwielbiamy Niepokalaną Maryję i skła-
damy dziękczynienie za otrzymane ła-
ski. Diakonia Krucjaty Wyzwolenia  
Człowieka zaprasza o godz. 7.00 na Mszę świętą 
i modlitwę różańcową w intencji  wyzwolenia z uza-
leżnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i 
innych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, wierząc 
że nasze prośby zostaną wysłuchane. 

Diakonia KWC 

DO CHORYCH. W ostatnim dniu parafialnych re-
kolekcji (19.03) od godziny 8.30 kapłani udadzą się 
do chorych. W związku z tym nie będzie odwiedzin 
chorych w pierwszą sobotę miesiąca. Jak zwykle 
prosimy o uzupełnienie listy chorych. 

DLA DZIEWCZĄT. Siostry Pasjonistki z Siedlec 
zapraszają dziewczęta, powyżej 14-tego roku życia, 
do udziału w rekolekcjach. Spotkania będą miały 
miejsce w domu zakonnym przy ulicy Grabowej w 
dniach od 25 do 27 lutego. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem powinny wziąć ze sobą Pismo Św., 
notatnik, śpiwór i karimatę. Koszt pobytu to 40 zł. 
Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem 25-
6443716. 

OD UNII. Parafialny Zespół Caritas, działający przy 
naszej Parafii informuje, że artykuły żywnościowe 
z programu PAED będą wydawane dla osób upraw-
nionych w poniedziałek i wtorek (24 i 25 lutego br.), 
w godzinach od 9.00 do 12.00. 

PODZIĘKOWANIE. Składam serdeczne podzię-
kowanie Rodzicom, skupionym we wspólnotach Róż 
Różańcowych „Rodzice Dzieciom” za złożoną ofiarę 
na kościół w wysokości 200 zł. Bóg zapłać! 

Ks. Proboszcz 
 

STRASZNY PLAN 
     Szatan wezwał światowy zjazd demonów. W 
swoim przemówieniu na wstępie powiedział: “Nie 
możemy zabronić chrześcijanom chodzić do ko-
ścioła. Nie możemy zakazać im czytać Biblii. Nie 
możemy zakazać im komunikować się z Bogiem w 
modlitwie. Kiedy tylko zaczynają się modlić i na-
wiązują kontakt z Chrystusem – natychmiast tra-
cimy władzę nad nimi. Więc niech chodzą do swo-
ich kościołów, a my ukradniemy u nich - ich czas, 
tak aby, będąc zawsze zajętym, nie mogli się mo-
dlić i pokutować za grzechy i rozwijać swojego 
związku z Chrystusem. Nie będą też mieli czasu 
na czytanie Biblii”. 

- Oto, co należy zrobić - powiedział diabeł. Trzeba 
zapobiec ich spotkaniom z Bogiem i utrzymać ten 
stan rzeczy przez cały dzień. 
- Jak to zrobić? – zawołały demony. 
- Trzeba wymyślić dużo ciekawostek, próżności 
i wiele sposobów okupujących ich umysły wszel-
kiego rodzaju niepotrzebnymi rzeczami. A co naj-
ważniejsze trzeba zaszczepić w nich pragnienie 
dóbr materialnych, chęć wzbogacania się i służe-
nia dla mamony. Niech będą przepojeni pragnie-
niem, aby zarabiać jak najwięcej ilości pieniędzy, 
żeby kupić własne samochody, mieszkania, wille. 
Niech zarabiają więcej i więcej pieniędzy dla chęci 
pójścia do restauracji i kawiarni, chęci kupowania 
drogich, modnych ubrań, aby urządzać kosztowne 
remonty w mieszkaniach i dostarczać tam modne 
meble i luksusowy wystrój. Kuście ich, uczcie wy-
dawać i brać pożyczki długoterminowe kredyty, a 
tym samym popadać w zależność/niewolę od ban-
ków. A gdy będą zapaleni pragnieniem osobistego 
wzbogacenia się, pogonią za mamoną – i nie bę-
dzie im już wtedy potrzebny Chrystus … 
     Przekonajcie ich żony do pozostania dłużej 
w pracy, a mężczyzn – do pracy 6-7 dni w tygo-
dniu, najlepiej po 10-12 godzin dziennie, żeby nie 
mieli czasu na zajmowanie się rodziną i wychowa-
niem dzieci. Nie pozwólcie im spędzać czasu z 
dziećmi - po to, by ich dzieci włóczyły się od rana 
do nocy po ulicy i wpadły w złe towarzystwo, przez 
to przestały się uczyć, zaniedbały szkołę i aby nic z 
nich dobrego dzięki temu nie wyrosło. Wtedy ich 
rodziny rozpadną się, oni staną się samotni, a my 
pomożemy im z żalu upić się i stać się alkoholi-
kami. 

 
     Stymulujcie ich umysły tak, żeby dzięki temu 
telewizory i komputery w domach pracowały stale, 
a oni jak najwięcej czasu spędzali oglądając tele-
wizję i ślęcząc przed komputerem, a przez to nie 
mieli czasu na modlitwę. Upewnijcie się, że w każ-
dym sklepie i restauracji na świecie stale brzmiała 
niechrześcijańska bluźniercza-omamiająca mu-
zyka. To będzie blokować ich umysły i niszczyć ich 
jedność z Chrystusem i przynależność do Niego 
 Rozłóżcie na stole w kawiarni dużo czasopism i 
gazet. Bombardujcie ich umysły wiadomościami i 
reklamami 24 godziny na dobę. Niech po drodze 
uderza w nich morze oślepiających reklam z bill-
boardów. Napełnijcie im reklamą skrzynki pocz-
towe, katalogami do zamówienia towarów dostęp-
nych w internecie, biuletynami i ofertami bezpłat-
nych towarów, usług i innych złudzeń. Pokazujcie 
im, w czasopismach i telewizji szczupłe, wysporto-
wane piękne modelki, żeby mężczyźni uwierzyli, że 
zewnętrzne piękno jest najważniejsze, a przez to 
stali się niezadowoleni ze swoich żon. 
     To zadziała! To wspaniały plan! – krzyknęły de-
mony. 

Zawsze istnieje możliwość pomyłki 
co do ludzi, których kochamy. To naj-

gorszy błąd, jaki można popełnić. 
Jonathan Carroll 

 

 
ŚWIATŁO. Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu, w jaki sposób można uzyskać światło dzięki 
wykorzystaniu wody? 
- Trzeba umyć okno, panie profesorze. 
TRAFIŁ. Pukanie do bram raju. Otwiera św. Piotr. 
Przed nim czołowy polski piłkarz. 
- Ktoś ty? - pyta św. Piotr. 
- Jestem piłkarzem polskiej reprezentacji! 
- No dobrze, to jak ty trafiłeś do bramy? 
NA KRÓCIUTKO. Żona do męża: 
- Wychodzę do znajomej na pięć minut. Przemieszaj 
bigos co pół godziny. 
TO NIE TO. Dzwoni żona do męża: 
- Skarbie, dokonano kradzieży w moim aucie: skradzio-
no mi deskę rozdzielczą, kierownicę, pedał gazu, ha-
mulec, radio itp. Poczekaj chwilę. 
     Rozłączyła się. Za chwilę dzwoni. 
- Przepraszam, pomyliłam się. Usiadłam na tylnym sie-
dzeniu. 
KOLEJNOŚĆ. 
     Mieszkańcy ulicy wyglądają z okien i mówią: 
- Dobrze kładą asfalt na remontowanej drodze. Ozna-
cza, że niedługo będą wymieniać rury kanalizacyjne... 
O PIECZENIU: Córka pyta matkę: 
- Dlaczego zawsze obcina końcówkę pieczeni. 
     Matka na to: 
- Bo zawsze tak robiła moja matka. 
     Dziewczynka idzie do babci i pyta o to samo. Babcia 
na to: 
- Bo tak robiła moja matka. 
     Jako, że prababcia jeszcze żyje, dziewczynka jej też 
zadaje to pytanie. Prababcia na to: 
- Bo miałam za małą brytfankę. 
ZAKUP. Klientka kupuje drogie futro. Kasjerka licząca 
banknoty pyta: 
- Dlaczego one są takie wilgotne? 
- Kiedy mąż mi je dawał, szlochał jak dziecko! 
RÓŻNICA. 
- Ile lat ma pani mąż? - pyta się znajoma znajomej. 
- Pięćdziesiąt, ale od razu wyjaśniam, że jest między 
nami piętnaście lat różnicy. 
- Naprawdę? Jak na sześćdziesięciopięciolatkę to trzy-
ma się pani zupełnie nieźle. 

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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, sM Anuncjata, 

sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. 

 




