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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     Czynimy starania o tak wiele 
rzeczy, a Chrystus dziś nam przy-
pomina: „Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie” (Mt 6,24-34). 
     Dopóki Duch Święty nie prze-
kona nas o miłości Boga, dopóty 
nie poczujemy się prawdziwie 
wolni, lecz będziemy wewnętrznie 
podzieleni i chwiejni. Bóg, nie zra-
żając się naszymi kryzysami, 
zwątpieniami, poczuciem osamot-
nienia, nie przestaje powtarzać: Ja 
nie zapomnę o tobie. Kiedy 
w końcu dotrą do nas te słowa, 
znajdziemy spokój. Przyjęcie 
z wiarą miłości Bożej w Eucharystii 
jest najlepszą receptą na wszystkie 
nasze troski. 
 

 

     Mamy czytelne znaki mówiące o zbliżającym 
się Wielkim Poście. Za nami już „Tłusty Czwar-
tek”, a dzisiejsza niedziela rozpoczyna się w Koś-
ciele 46 „Tydzień modlitw o Trzeźwość Narodu”. 

WALKA O TRZEŹWOŚĆ 

  
     Tegorocznym hasłem tygodnia jest: „Kochająca matka 
zawsze trzeźwa”. Od kilkunastu lat Zespół Apostolstwa 
Trzeźwości przy Komisji Episkopatu Polski proponuje, aby 
tydzień modlitw o trzeźwość obejmował ostatnie dni karna-
wału. Głównym motywem rozpoczęcia jest nawiązanie do 
tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za 
grzechy popełnione w czasie zabaw karnawałowych a tak-
że by wyprosić łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to 
czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nad-
używają napojów alkoholowych. 
     W roku 2014 gdy podejmujemy temat: „Kochająca 
matka zawsze trzeźwa” musimy na nowo uświadomić 

sobie jak wielkim zagrożeniem dla rodziny jest alkohol. 
Ciągle słyszymy o tragicznych wydarzeniach związanych 
z nadużywaniem alkoholu w rodzinach: przemoc w rodzi-
nie, wypadki, gwałty, rozboje, płacz przestraszonych dzie-
ci, uzależnienie. Włączmy się gorliwie w modlitwę o trzeź-
wość w rodzinach aby złe nawyki, obyczaje ustąpiły miejs-
ca dobru. Rodzina, w której praktykowana jest trzeźwa mi-
łość, tworzy trwałą więź i prawdziwą wspólnotę życia dla 
wszystkich jej członków od chwili poczęcia aż po naturalną 
śmierć. Trzeźwi rodzice są doskonałymi nauczycielami dla 
swoich dzieci: pokazują im niebezpieczeństwa współczes-
nego świata, uczą czujności, wdrażają praktykowanie 
wstrzemięźliwości i czystości uczą je życia w wolności 
dzieci Bożych. 
     Do takiej postawy zachęcał nas bł. Jan. Paweł. II, on 
darzył nas prawdziwą miłością, która nie lęka się stawiać 
wymagań. Niech Jego nauki mobilizują nas do osobistej 
odważnej decyzji o abstynencji, która jest darem miłości 
dla Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny. 
     Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zwraca się 
z prośbą do członków Ruchu Światło Życie, Domowego 
Kościoła i wszystkich wspólnot modlitewnych z naszej Pa-
rafii, o włączenie się i przewodnictwo w tygodniu modlitw 
o trzeźwość w intencji ludzi uzależnionych i ich rodzin. 
Pragniemy modlić się o łaskę wyzwolenia dla zniewolo-
nych nałogami, a także za tych, którzy w jakikolwiek spo-
sób cierpią wskutek uzależnienia najbliższych, o siłę i wyt-
rwałość, abyśmy nie ulegli pokusie zniechęcenia i nie dali 
się zakrzyczeć głosom lekceważenia i beztroskiej kpiny. 
Prosimy o udział w modlitwach, uczestnictwo w Drodze 
Krzyżowej z rozważaniami KWC oraz składaniu deklaracji 

abstynenckich na czas Wielkiego Postu.  Diakonia KWC 

 
     Już w Środę Popielcową rozpoczniemy doroczny ob-
chód Wielkiego Postu. Liturgia nazywa go wstępowaniem 
na świętą górę Paschy. Czas wielkopostny ma podwójny 
charakter: chrzcielny i pokutny. Przygotowuje katechu-
menów (dosłych kandytatów do Chrztu Św.), a wszystkich 
wiernych do obchodzenia Paschalnego Misterium, przez 
gorliwe słuchanie Słowa Bożego i trwanie na modlitwie 
oraz przez pokutę przygotowującą do odnowienia 
przyrzeczeń chrzcielnych. 
     Wielki Post wprowadza nas w sakramentalne uczestni-
ctwo w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Osiąga pe-
łną moc jako czas oczyszczenia i oświecenia w Wigilii Pa-
schalnej po ukończeniu czterdziestodniowego Postu. Jest 
okazją do poświęcenia czasu na katechezę dorosłych (re-
kolekcje) tych, którzy ochrzczeni w dzieciństwie, nie otrzy-
mali jej jako dorośli i np. nie zostali dopuszczeni do Bierz-
mowania i Eucharystii, bądź też przyjmowali te Sakramen-
ty w sposób nieświadomy, lub niegodziwy. Dla nich ważne 
są szczególnie celebracje pokutne, przygotowujące do Sa-
kramentu Pojednania. 
     Niedziele Wielkiego Postu są ważniejsze od wszystkich 
świąt Pańskich i uroczystości, a dni powszednie Wielkiego 
Postu od wspomnień o Świętych. Katecheza o Misterium 
Paschalnym i o sakramentach będzie przekazywana w 
niedzielnych homiliach, jako staranne wyjaśnianie tekstów 
Słowa Bożego, a także w homiliach wygłaszanych w dni 
powszednie, w czasie nabożeństw biblijnych i pokutnych, 
w specjalnych kazaniach, z okazji odwiedzania rodzin 
(chorych) i udzielania im błogosławieństwa. 
     Okres Wielkiego Postu ma charakter pokutny. Treści 
katechez i homilii przypominają prawdę o społecznych na-
stępstwach grzechu oraz o właściwej naturze pokuty, któ-
ra odrzuca grzech jako zniewagę Boga. Cnota i praktyka 
pokuty - to konieczne formy paschalnego przygotowania. 
Z nawrócenia serca winna wypływać zewnętrzna praktyka 
pokuty tak u poszczególnych chrześcijan, jak i w całej 
wspólnocie. Chociaż winna ona być dostosowana do 
współczesnych warunków, nie może być pozbawiona du-
cha ewangelicznej pokuty, zmierzającej ku dobru braci. 
     Ważny jest udział w czynach pokutnych i modlitwie za 
grzeszników, w liturgii wielkopostnej i w celebracjach, by 
mogli z oczyszczoną duszą uczestniczyć w misteriach pa-
schalnych. W Wielkim Poście ołtarza nie ozdabia się kwia-
tami, zaś gra na instrumentach jest tylko w celu podtrzy-
mania śpiewu. Jest to zgodne z pokutnym charakterem te-
go okresu.                                       Ciąg dalszy na str. 3. 
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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 – 3 marca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Kunegundy, cesarzowej i mniszki (z X w.) 

Czyt.: 1 P 1, 3-9 (Dziękczynienie Bogu Ojcu, który nas zbawił przez Chrystusa); 
Mk 10, 17-27 (Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem). 

6.30 1. + Helenę i Walentego Świątków, of. Córka 
 2. + Józefa, Ludwika i Mariannę Różnowiczów, Annę, Zygmunta, 

Piotra Daniela i Mariannę Niedźwieckich oraz Katarzynę i Mikołaja 
Bagłajów, of. Rodzina 

 3. Dziękczynno w 89 r. urodzin Kazimierza, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Bogdana Prokopiaka (w 2 r.), of. Mama 
 3. + Helenę (z racji imienin) oraz Jana, of. Rodzina 
 4. + Irenę, Rodziców i Rodzeństwo z obu stron Rodziny oraz zm. 

Koleżanki i Kolegów z pracy, of. Mieczysław Jastrzębski  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Józefa, Helenę Ciozda, Józefa i Wandę Kozak, Józefę Roma-

niak, zm z rodz. Ciozdów i Kozaków, of. Krystyna Ciozda 
 4. + Annę (1 r.), Józefa (11 r.), Krzysztofa, Grażynę, Witolda zm z 

rodz Szachnowskich, of. Córki 

Wtorek – 4 marca 2014  r. Święto Św. Kazimierza Królewicza 
Czyt.: Syr 51, 13-20 (Szukanie prawdziwej mądrości); 

Flp 3, 8-14 (Nieustanne dążenie do doskonałości); 
J 15, 9-17 (Największy dowód miłości). 

6.30 1. + Bogusława i zm. z obu stron Rodziny, of. Siostra Stanisława 
 2. + Kazimierę Kupa, of. Dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Kazimierza (z racji imienin), of. Daniela Kaniewska 
 3. + Marię (w 9 r.), zm. z Rodzin Wilczków, Lipowskich, Celińskich 

i Popielarskich, of. Rodzina 
 4. + Kazimierę Drozd (z racji imienin), of. Dzieci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Lucynę Skaruz (w 30 dzień), of. Rodzina i Uczestnicy Pogrzebu 
 4. + Urszulę Mitrzak (w 10 miesiąc), of. Mąż i Syn  
 5. + Kazimierza Skolimowskiego (z racji imienin), of. Żona i Córka 
 6. + Kazimierza (z racji imienin), of. Córka z Rodziną 

Środa Popielcowa – 5 marca 2014 r. 
Początek Wielkiego Postu 

Wspomnienie Św. Wirgiliusza, przyjaciela papieży z VI w. 
Czyt.: Jl 2, 12-18 (Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty); 

2 Kor 5, 20-6, 3 (Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony); 
Mt 6, 1-6. 16-18 (Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie). 

7.00 1. + Henryka Koć (w r.), Sabinę i Brata Henryka oraz Rodziców z 
obu stron Rodziny, of. Eugenia Koć 

 2. + Janinę, Czesława, Bolesławę, Mateusza, Aleksandrę i Wiktora, 
of. Sabina Wołosz 

8.30 1. + Juliana (w 15 r.) i Edwarda (w 18 r.), of. Rodzina Strzalińskich 
 2. + Mariannę, Antoniego i Sabinę, zm. z Rodziny Mitrzaków, of. p. 

Mitrzakowie 
 3. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla całej Rodziny, of. Edward 
Czarnocki 

10.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Wandę Gadomską, of. Koło Żywego Różańca nr 13 

16.30 Msza Św. Szkolna 

1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 

 2. + Grażynę Jarosz (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. + Mariannę (w r.), zm. z Rodzin Andrzejewskich, Tymińskich i 

Świerżewskich, of. Mąż 
 4. Dziękczynna w 25 r. urodzin Kamila, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Rodzina 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 6 marca 2014 r. 
Wspomnienie Św. Agnieszki Czeskiej (z XIII w.) Patronka aksamitnej rewo-

lucji; Czyt.: Pwt 30, 15-20 (Wierność i grzech, życie i śmierć); 
Łk 9, 22-25 (Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa). 

6.30 1. + Ryszarda, zm. Rodziców z obu stron Rodzin Antoniaków 
i Jakubiaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Janina Jakubiak 

 2. + Helenę i Mieczysława Pieńkowskich, of. p. Pieńkowscy 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Eugenię, Kazimierza, Romana i Honoratę oraz Stanisława Glin-
kę, of. Syn Eugeniusz 

 3. Dziękczynna w intencji podopiecznych, sponsorów i wolontariu-
szy Parafialnego Zespołu Caritas, z prośbą o potrzebne łaski dla 
nich, of. P.Z.C. 

17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Jana, Zofię, Zbigniewa, Bogdana, Stefana i Zygmunta, zm. z 

Rodzin Chromińskich i Ługowskich, of. Córka 
 4. + Czesława Kociubę, Józefa i Jakuba, of. Rodzina 
 5. + Krzysztofa Grabowskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
 6. Dziękczynna w intencjach Apostolatu „Złotej Róży”, z prośbą 

o dar gorliwej modlitwy i postu za Kapłanów. 
Czuwanie Godziny Świętej 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 marca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Perpetui i Felicyty, młodych mężatek i Męczennic (z k.II 

w.); Czyt.: Iz 58, 1-9 (Post należy łączyć z uczynkami miłości); 
Mt 9, 14-15 (Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć). 

6.30 1. + Stanisława (w 10 r.) i Rozalię, of. Córka 
 2. + Jadwigę Stańczuk (w 3 r.), of. Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Stanisława (w 2 r.) i Barbarę (w 35 r.), of. Żona 
 3. + Czesławę Jaszczuk, of. Pracownicy „Drosed” 
 4. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, zm. z Rodzin 

Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda 
Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Zofię i Czesława Szaniawskich (w r. ich śm.), of. Córka 
 4. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Serca Pana 

Jezusa z racji Pierwszego Piątku Miesiąca 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 8 marca 2014  r. Dzień Kobiet. Wspomnienie Św. Jana Boże-
go, zakonnika i Św. Beaty Męczennicy (z I w.); Czyt.: Iz 58, 9b-14 (Obietnice 
dla sprawiedliwych); Łk 5, 27-32 (Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia spra-

wiedliwych, lecz grzeszników). 

6.30 1. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 2. + Wacława (w r.), of. Rodzina 
 3. + Kazimierza Kryńskiego (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Antoniego, Annę, Reginę i Mariana, of. Leokadia Ornowska 
 3. + Stanisławę (w 5 r.), Kazimierza (w 23 r.), Ryszarda i Danutę 

Chomków oraz Syna Piotra Żukowskiego, of. Rodzina 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. + Józefa Kosińskiego, of. Żona 
 3. + Stanisława Ługowskiego i Irenę, of. Rodzina  
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 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Nikodema, z prośbą, by nieustannie 

wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 

I Niedziela Wielkiego Postu – 9 marca 2014; 
Wspomnienie Św. Dominik Savio, Zakonnika Patrona ministrantów 

i Św. Franciszki Rzymianki, założycielki stowarzyszenia Oblatek Benedykty-
nek z Góry Oliwnej. 

Czyt.: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 (Stworzenie i grzech pierwszych ludzi); 
Rz 5, 12-19 (Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficiej spłynęła łaska); 

Mt 4, 1-11 (Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony) 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Mariannę Łydkowską (w 1 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Mąż 
8.30 1. + Teresę (w 4 r.), Helenę, Franciszka , Genowefę, Eugeniusza i 

Jana, zm. z Rodzin Karczów i Sokołowskich, of. Córka 
 2. + Alinę Bojar (w 7 r.), Leokadię, Bolesława i Reginę, of. Zygmunt Bojar 

10.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Mariana i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. + Stanisława Pawłowskiego (w 11 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 

11.30 1. + Stanisława Kostyrę (w 8 r.), of. Helena Kostyra 
 2. + Jacka Geneja (w 10 r.) i zm. z Rodziny Branowskich, of. Ro-

dzina 
13.00 Gorzkie Żale z nauka pasyjną 

1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Stanisława Wiśniewskiego (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Leszka Kolka (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Żona Halina 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

POST I POPIELEC 
Ciąg dalszy ze stronicy 1 

     Od początku Wielkiego Postu aż do Wigilii Paschalnej opuszcza się „Alle-
luja” we wszystkich celebracjach, także w uroczystości i święta. Śpiewy w ce-
lebracjach, zwłaszcza w Eucharystii, a także w nabożeństwach, powinny być 
zgodne z charakterem tego okresu i odpowiadać tekstom liturgicznym. Nabo-
żeństwa Wielkiego Postu, takie jak Droga Krzyżowa, czy Gorzkie Żale są 
przeniknięte duchem liturgii, aby łatwiej usposabiały do obchodzenia Paschal-
nego Misterium Chrystusa. 
     Gorzkie Żale (których nie łączy się z Mszą Św. w jedną całość), nalezą do 
tradycyjnych nabożeństw Wielkiego Postu. Są rozważaniem Męki Pana pod-
jętej dla naszego zbawienia. Pomagają one nam zbliżyć się do tajemnicy 
zbawczej Śmierci Chrystusa. Odpowiednio dobrane fragmenty Pisma Św. i 
rozważanie Męki Pańskiej pogłębiają treściowo to wielkopostne nabożeństwo i 
pełniej ukazują jego powiązanie z tajemnicą Eucharystii (por. Instr. Episkopatu 

Polski z dnia 11.12.1987 r.). Jeśli w Wielkim Poście zawierany jest Sakrament 
Małżeństwa (co jest możliwe), duszpasterze zawsze przypominają nowo 
zaślubionym, aby respektowali specjalny charakter okresu wielkopostnego. 

ŚRODA POPIELCOWA 
     W środę przed I Niedzielą Wielkiego Postu wierni, przyjmując popiół, wkra-
czają w czas ustanowiony dla wewnętrznego oczyszczenia. Ten znak pokuty, 
wyrosły z tradycji biblijnej i aż do naszych czasów zachowany w zwyczaju Ko-
ścioła, oznacza sytuację człowieka grzesznego, który wyznając na zewnątrz 
swoją winę wobec Pana, ujawnia gotowość wewnętrznego nawrócenia, po-
wodowany nadzieją, że Pan będzie dla niego łaskawy. Tym znakiem rozpo-
czyna on drogę nawrócenia, której metą będzie sprawowanie sakramentu Po-
kuty w dniach przed Paschą. 
     W tym dniu, w czasie Mszy Św. 
po homilii, odbywa się błogosła-
wieństwo popiołu, z gałązek pobło-
gosławionych w roku ubiegłym, 
oraz obrzęd posypania popiołem. 
Z tej racji w obrzędach wstępnych 
Mszy Św. opuszcza się akt pokuty, 
po homilii kapłan błogosławi popiół, 
a następnie posypuje nim głowy  
wiernych, mówiąc: „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii" (Mk 1,15) albo „Pa-
miętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" (por. Rdz 3,19). Środa Po-

pielcowa to dzień w którym obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych. Msze Św. w naszym kościele będą o godzinie: 7.00, 8.30, 
10.00, 16.30 (szkolna) i 18.00. 

Z nauczania Papieża Franciszka 

O SPOWIEDZI I UKRAINIE 

 
     Sakramentowi spowiedzi poświęcił katechezę środową Papież Franciszek. 
– „Nie zwlekajcie ani dnia ze spowiedzią. Nie bójcie się spowiedzi. Jezus jest 
lepszy niż kapłani, a to On was przyjmuje w tym sakramencie. Ilekroć idziemy 
do spowiedzi, Bóg bierze nas w objęcia i świętuje – mówił Franciszek na au-
diencji ogólnej. Zauważył on, że Boże życie, które otrzymujemy w sakramen-
tach inicjacji chrześcijańskiej, jest darem, który nosimy w glinianych naczy-
niach. Łatwo go naruszyć, a nawet stracić na skutek grzechu. Dlatego Pan 
Jezus chciał, by Jego zbawcza misja urzeczywistniała się również za pośred-
nictwem spowiedzi, która jest jednym z sakramentów uzdrowienia. Sakrament 
ten bezpośrednio wynika z wydarzeń paschalnych – mówił Ojciec Święty. Tak 
ta myśl została rozwinięta w polskim streszczeniu katechezy:  
     „Zmartwychwstały Chrystus ukazał się uczniom zamkniętym w Wieczerniku 
i powiedział: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,21-23). Od-
puszczenie grzechów jest darem Ducha Świętego, który napełnia nas obmy-
ciem miłosierdzia i łaski. Z biegiem wieków sprawowanie tego sakramentu 
przeszło z formy publicznej wyznawania grzechów do osobistej i poufnej. 
Trzeba jednak pamiętać o jego kościelnym charakterze. Nie wystarcza prośba 
o przebaczenie w swoim umyśle i sercu. Należy ze skruchą i pokorą wyznać 
swoje grzechy słudze Kościoła, reprezentującemu Boga i całą wspólnotę”.  
     Wiele miejsca w swojej katechezie Franciszek poświęcił poczuciu wstydu. 
Jest ono naturalne i zdrowe. Niekiedy jednak powstrzymuje nas przed wyzna-
niem grzechów. „Ależ Ojcze, powie ktoś, ja się wstydzę”. Również wstyd jest 
dobry – mówił Papież. – To zdrowe trochę się wstydzić, jest to zbawienne. Bo 
kiedy ktoś się nie wstydzi, to jest bezwstydnikiem. Wstyd jest pożyteczny, 
dzięki niemu stajemy się pokorniejsi. Ale nie obawiajcie się spowiedzi. Kiedy 
ktoś stoi w kolejce do spowiedzi, doskwiera mu to wszystko, również wstyd, 
ale potem, po odbyciu spowiedzi odchodzi wolny, wielki, piękny, przebaczono 
mu, jest czysty, szczęśliwy. I to jest najpiękniejsze w spowiedzi. Chciałbym 
wam zadać pytanie, ale nie odpowiadajcie na głos, niech każdy odpowie sobie 
w sercu: kiedy po raz ostatni byłeś u spowiedzi? Dwa dni temu, dwa tygodnie, 
dwa lata, dwadzieścia lat, czterdzieści? Niech każdy policzy i sam sobie od-
powie. Tyle czasu minęło. Nie czekaj już dłużej ani jednego dnia. Idź do spo-
wiedzi! Oby kapłan był dobry. A Jezus jest lepszy niż księża, to Jezus cię 
przyjmuje z wielką miłością. A zatem odwagi, idź do spowiedzi!”  
     Zachęcając do odbycia spowiedzi, Franciszek, zalecał, by pamiętać przy-
powieść o marnotrawnym synu, który powraca do domu z wieloma winami i z 
wielkim wstydem. Ojciec nie pozwala mu nawet dokończyć wyznania win, lecz 
obejmuje go i ogłasza święto. Tak samo zachowuje się też Pan Bóg, ilekroć 
przystępujemy do spowiedzi – zapewniał Ojciec Święty. 
     Na audiencji ogólnej nie zabrakło apelu Franciszka w sprawie Ukrainy. „Z 
niepokojem śledzę to, co w tych dniach dzieje się w Kijowie – powiedział Pa-
pież. – Zapewniam o mej bliskości z narodem ukraińskim i modlę się za ofiary 
przemocy, ich rodziny i rannych. Wzywam wszystkie strony, by zaprzestały ja-
kiejkolwiek przemocy, a dążyły do zgody i pokoju w kraju”. Po zaostrzeniu się 
sytuacji w stolicy i innych miastach Ukrainy, a zwłaszcza odkąd wzrosła liczba 
ofiar śmiertelnych, apele o zaprzestanie przemocy, dialog i modlitwę o pokój 
ponowili biskupi wszystkich tamtejszych Kościołów. Wystosowali je zarówno 
hierarchowie prawosławni różnych Cerkwi, w tym także związanej z patriar-
chatem moskiewskim, jak i katoliccy obu obrządków. Na kijowskim Placu Nie-
podległości obecni są również duchowni. W dwóch namiotach, służących jako 
kaplice, modlą się tam o pokój chrześcijanie wszystkich wyznań. 



STRONA 4                                                                                           OPIEKUN NR 9                                                                            2  MARCA 2014 R 

DZIECI NA ZIMOWISKU 

 
     Ferie, ferie i po feriach, ale Dzieci z Koła Misyj-
nego (działające przy naszej Parafii) pamiętają 
o zimowisku w Czarnej Górze k/Białki Tatrzańskiej, 
gdzie widziały wysokie Tatry, zjeżdżały na nartach 
i nawiedzały liczne sanktuaria na Podhalu. Wyjazd 
miał charakter narciarski, ale podczas pobytu Dzie-
ci uczyły się nowych zabaw, piosenek i pogłębiły 
znajomość Dekalogu - była to nauka przez zaba-
wę. Na stoku narciarskim na Kozieńcu i na Litwin-
ce uczyły się jazdy na nartach. Wiedzą, że to trud-
na sztuka, ale wszystkim Dzieciom z każdym 
dniem jeździło się coraz lepiej, a to sprawiało im 
ogromną frajdę. 

 
     Był jeszcze kulig i ognisko z kiełbaskami, a gdy 
byliśmy bardzo zmęczeni to pojechaliśmy na 
gorące źródła do term. W drodze pierwszego dnia 
odwiedziliśmy w Krakowie Wioski Świata i 
zobaczyliśmy jak żyją ludzie na Arktyce, jak radzą 
sobie w mroźną zimę i jak buduje się igloo. Potem 
udaliśmy się do Łagiewnik - Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego. Wśród innych sanktuariów nawiedzi-
liśmy Ludźmierz, Bachledówkę, Wiktorówki w kap-
licy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. 
     Była okazja do podziwiania panoramy Tatr, gdy 
weszliśmy na Rusinowa Polanę. Widoki w pełnym 
słońcu ośnieżonych szczytów zapierały dech w 
piersi i zachęcały do wielbienia Boga za tak piękny 
świat. Był czas na modlitwę i codzienną Eucharyst-
ię. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Wawel, Ry-
nek w Krakowie a następnie dojechaliśmy do Ba-
zyliki Grobu Pańskiego w Miechowie. 
     Program zimowiska był bogaty i bardzo cieka-
wy, nikt się nie nudził i Dzieci chętnie pojechałyby 
jeszcze raz. Dziękujemy wszystkim, którzy umożli-
wili wyjazd, pomogli i wsparli Dzieci modlitwą, du-
chowo i materialnie. Bez ludzi dobrej woli taki wy-
jazd byłby o wiele skromniejszy.  
     Zapraszamy Dzieci i Rodziców na podsumowa-
nie i obejrzenie zdjęć i filmów z naszego wyjazdu 
w niedzielę (9.III.) po Mszy Św. o godzinie 11.30 w 
sali pod kościołem. Ks. Sławek i S. Anuncjata 

SPOTKANIA GRUP 
     Po zakończeniu Wizyty Duszpasterskiej powró-
ciliśmy 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; 

Ruch Światło-Życie: Dzieci grupa I (animator 
Edyta Krawczyk) spotkanie w piątek o godz. 16.00, 
Grupa II (animator Agata Kowalczuk) spotkanie w 
sobotę o godz. 11.00; 
Światełko w sobotę o 10.00; 
Służba Liturgiczna Dorosłych w sobotę o 17.00; 
      Duszpasterze zapraszają chętnych do współ-
pracy w grupach, a Redakcja Opiekuna prosi liderów 
o informacje dotyczące spotkań pozostałych grup. 
W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Katechezy chrzcielne są w I, II, III i 
IV niedzielę miesiąca o godz. 17.30. Katechezy dla 
młodzieży, których tematyka dotyczy przygotowania 
do małżeństwa są w soboty o godzinie 17.00. 
Trzecia w kolejności katecheza będzie w Dniu 
Kobiet – 8 marca. 
KONKURS BIBLIJNY. Już tylko do jutra (do 3 
marca) przyjmowane są zgłoszenia do Ogólnopols-
kiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, adresowanego do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs organi-
zowany jest już po raz 18. przez Katolickie Stowa-
rzyszenie „Civitas Christiana”. Zakres wiedzy, którą 
będą musieli wykazać się młodzi w tym roku, stano-
wią 1 i 2 Księga Królewska oraz Ewangelia wg Św. 
Marka. Na laureatów czekają cenne nagrody, wśród 
nich zagraniczne pielgrzymki (do Ziemi Świętej, Rzy-
mu czy Wilna), upominki rzeczowe oraz indeksy na 
uczelnie wyższe w Polsce, na wybrane kierunki stu-
diów, m.in.: dziennikarstwo, pedagogikę, filozofię, hi-
storię, teologię oraz kulturoznawstwo. Koordynato-
rem diecezjalnym konkursu jest Kamil Sulej. 

WIELKI POST. Tak więc mamy Wielki Post. 
Rozpocznie go Środa Popielcowa (5 marca). Msze 
Św. w tym dniu będą o godzinie 7.00, 8.30, 10.00, 
16.30 (Msza Św. dla dzieci) i 18.00. Droga Krzyżo-
wa dla Dzieci będzie w piątek o g. 16.30, zaś dla do-
rosłych o 17.15. Na Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym zapraszamy w niedzielę o godz. 13.00. 
Suma będzie tuż po Gorzkich Żalach. 
PIERWSZE DNI. Najbliższy czwartek (6.03) to 
Pierwszy Czwartek Miesiąca. Po Mszy Św. o go-
dzinie 18.00 będzie czuwanie Godziny Świętej. 
     W Pierwszy Piątek Miesiąca (7.03) pamiętamy 
o Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, które będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 
i 18.00, a także o spowiedzi pierwszopiątkowej, która 
rozpocznie się o godzinie 17.15. 

DO CHORYCH. Kapłani odwiedzą chorych w 
ostatnim dniu Rekolekcji Wielkopostnych, w odpus-
towym dniu Św. Józefa (19 marca). 

CZUWANIE W KODNIU. W piątek – 7 marca 
od godziny 19.30 do 23.00 odbędzie się w Kodniu 
czuwanie „Getsemani” dla dorosłych. Zgłoszenia 
na wyjazd autokarowy są przyjmowane do środy 
(5.03) pod numerem telefonu 502 682 755 

ks. Piotr Witkowicz 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 9 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
O „cywilizacji śmierci”, przed którą przestrzegał 
Jan Paweł II, w kontekście eutanazji dzieci - w 
„Rozmowie Echa”;  
Czym są 40-godzinne nabożeństwa i dlaczego 
warto w nich uczestniczyć -   w dziale „Formacja 
Religijna”; 
Relacja z inauguracji Roku El Greca -  w dziale 
„Opinie”; 
Jakie wyzwania czekają Ukrainę? - na s. 15; 

O afrykańskim pomorze świń, który dotarł do na-
szego kraju - w działach „Region” i „Rozmaitości”; 

Zapraszamy do lektury! 

 
DZIŚ POWRÓĆMY DO DAWNYCH LAT 

 
OGŁOSZENIE W GAZECIE. Sprzedam paczkę zapa-
łek. Działają w 100%. Sprawdzone wszystkie. 
RÓŻNICA. Jaka jest różnica między IV RP a PRL? 
- Za PRLu rząd był w Londynie, a Naród w Polsce... 
- Obecnie Naród za pracą pojechał do Londynu, a rząd 
Polski jest w Polsce, 
SPOSÓB NA OPOZYCJĘ. W 1968 roku, po słynnym 
wystawieniu „Dziadów” w Warszawie, delegacja polska 
bawiła w Moskwie. Chruszczow zwraca się do Gomułki: 
- Podobno u was w teatrze wystawiono antyradziecką 
sztukę? 
- No, tak, „Dziady” - z pokorą potwierdza Gomułka. 
- I coście zrobili ? 
- Zdjęliśmy sztukę. 
- Dobrze. A co z reżyserem? 
- Został zwolniony z pracy. 
- Dobrze. A autor ? 
- Nie żyje. 
- A toście chyba przesadzili... 
MONOTONIA. - Słyszałem, że pracujesz na poczcie. 
- Tak. Stempluję listy. 
- Nie nudzi się to? Każdego dnia to samo… 
- Nie, przecież codziennie na stemplu jest inna data. 
SPRYCIARZ. Pani od polskiego pyta Jasia 
- Jasiu podaj dwa zaimki. 
- Kto?! Ja?! 
- Brawo Jasiu piątka. 
OŚWIADCZYNY POLONISTY: 
     Polonista mówi do swojej narzeczonej: 
- Czy kochasz mnie najdroższa? 
- Oczywiście! - odpowiada narzeczona. 
- Całym zdaniem proszę! 
DELEGACJA nauczycieli przychodzi na spotkanie z 
ministrem. 
- Panie ministrze, my w ogóle nie mamy pieniędzy! 
- Trudno... Wchodźcie... 

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. 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. 

 




