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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Idź precz, szatanie! Jest bo-
wiem napisane: Panu, Bogu swe-
mu, będziesz oddawał pokłon i Je-
mu samemu służyć będziesz” (Mt  

4,1-11). 
     Nie tylko szatan kusił Jezusa. 
Czynimy to również my, gdy targu-
jemy się z Bogiem. Kiedy pojawia-
ją się w naszej głowie myśli wyzy-
wające Boga na pojedynek, zaczy-
na dziać się coś niedobrego.  
     Jakiekolwiek założenie, że Bóg 
sobie z czymś nie poradzi, jest du-
żym błędem. Skutkuje bowiem 
złym obrazem Boga, od którego 
nie daleko do chodzenia na skróty 
w życiu duchowym i do chęci 
kombinowania. Nie oszukujmy się, 
Bóg zna wszystkie nasze myśli 
i pragnienia. Wie, kiedy chcemy 
Nim manipulować dla własnych 
korzyści. 

 

Pratulin i Drelów to dwie miejscowości, w których 
rozegrały się dramatyczne wydarzenia podczas 

prześladowania Unitów w II połowie XIX w. 
Unici z Pratulina zostali wyniesieni na ołtarze Kościoła. 
Unici z Drelowa doczekali się niezwykłego wydarzenia.  

REKONSTRUKCJA 
Męczeństwa Unitów Drelowskich 

 
     W bieżącym roku wypada 140. rocznica męczeństwa 
Unitów w Drelowie. Tak doniosłe wydarzenie zamierzamy 
uczcić w wyjątkowy sposób - poprzez rekonstrukcję wyda-
rzeń z 17 stycznia 1874 r. - chwalebnych i tragicznych mo-
mentów z kart historii naszej diecezji i Kościoła. Parafia 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie, wspólnie 
z Publicznym  Gimnazjum Nr 1 im. Unitów Drelowskich 
w Drelowie, Gminnym Centrum Kultury w Drelowie, Gminą 
Drelów, przy wsparciu Stowarzyszenia Pamięci Unitów 
Podlaskich „Martyrium” oraz Kapituły Kolegiackiej Janows-
kiej przygotowuje wydarzenie Rekonstrukcji Męczeństwa 
Unitów Drelowskich. Inscenizacja Męczeńskiej Śmierci na-
szych praojców zaplanowana jest na niedzielę 30 marca 
2014 r.  
     Uroczystości rocznicowe rozpoczną się celebracją 
Mszy Św. pod przewodnictwem Bpa Siedleckiego Zbignie-
wa Kiernikowskiego, koncelebrowanej przez Ks. Bpa Piot-
ra Sawczuka. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca 
w drelowskim kościele do koncelebry zapraszamy księży 
pochodzących z drelowskiej parafii, jak i tych, którzy pełnili 
w niej posługę. Wszystkich innych kapłanów zapraszamy 
do wspólnej modlitwy. Zapraszamy serdecznie do przyby-
cia do Drelowa 30 marca, gości indywidualnych jak i grupy 
zorganizowane. Przy kościołach będą wywieszone  plaka-
ty informacyjne, Ks. Proboszczowie przypomną o tym wy-
darzeniu w ogłoszeniach. Jeszcze raz wszystkich kapła-
nów, wraz z pielgrzymami z parafii serdecznie zapra-
szamy.                                                     ORGANIZATORZY 

DROGA KRZYŻOWA 
    W tradycji chrześcijańskiej „Droga 
Krzyżowa” to część Męki Pańskiej, 
zakończona ukrzyżowaniem oraz 
śmiercią Jezusa. Rozważamy ją w 
czwartej Tajemnicy Bolesnej różań-
ca. O Drodze Krzyżowej dowiaduje-
my się z Pisma Św., a dokładnie z 
Ewangelii. Wydarzenie to opisują 
wszystkie Ewangelie. Według nich   
Chrystus miał wielu przeciwników, między innymi promi-
nentnych dostojników żydowskich. Jeden z uczniów Jezu-
sa – Judasz Iskariota – wydał Go, co doprowadziło do 
uwięzienia Pana. Jezus stanął przed Piłatem, który Go są-
dził. Decyzją zebranej ludności został skazany na śmierć 

poprzez ukrzyżowanie. 
     Droga do śmierci była pełna bólu i cierpienia. Pan Je-
zus musiał nieść ciężki krzyż. Kilka razy upadał, był biczo-
wany przez strażników i obdzierany z szat. Aby upamięt-
nić tamto wydarzenie chrześcijanie na całym świecie biorą 
udział w nabożeństwie zwanym właśnie Drogą Krzyżową. 
Jako wspólnota przeżywają Mękę Pańską podczas wspo-
minania kolejnych 14 stacji. W czasie takiego nabożeńst-
wa wierni idą za kapłanem i ministrantami, którzy niosą 
krzyż. W kościołach zazwyczaj znajdują się obrazy, rzeźby 
lub płaskorzeźby, przedstawiające kolejne etapy cierpienia 
Pana. Wierni modlą się wspólnie przed tymi przedstawie-
niami i w ten sposób oddają Jezusowi cześć i chwałę. 
Każda ze stacji to realne wydarzenie. 
     Tak właśnie wyglądała droga Jezusa ku śmierci. Dla 
nas, chrześcijan, wspomnienie męki Chrystusa jest niez-
wykle ważne. Przeżywając Drogę Krzyżową, możemy 
zdać sobie sprawę z doniosłości, ale także z „bolesności” 
tamtego wydarzenia. Jezus został nie tylko skatowany, 
choć był bez winy, ale także dogłębnie poniżony. Poprzez 
swoją śmierć jednak odkupił ludzkość i zapewnił nam 
możliwość życia wiecznego. 
 

GORZKIE ŻALE 
     Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej 
duchowości i pobożności okresu baroku, Polega ono rów-
nież na rozważaniu męki Pańskiej. Zapoczątkowało je 
Bractwo Św. Rocha przy kościele św. Krzyża w Warsza-
wie w roku 1698 oraz misjonarze Św. Wincentego a Pau-
lo, którzy prowadzili misje ludowe i kierowali znaczną czę-
ścią seminariów duchownych (do poł. XIX w.). Gorzkie Ża-
le niezwykle szybko rozpowszechniły się po całej Polsce 
i wszędzie tam, gdzie biły polskie serca.  
      Składają się one z trzech części, które śpiewa się łącz-
nie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego 
Postu. Nawiązują one w swej formie do jutrzni brewiarzo-
wej. Rozpoczynają się tzw. „Pobudką”. Następnie jest 
hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem 
psalmom w jutrzni, które wyrażają ból duszy z powodu 
męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Anty-
fona „Któryś za nas cierpiał rany” jest śpiewem kończącym 
Gorzkie Żale.  
      Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc w przygoto-
waniu nabożeństw o charakterze pokutnym. Zazwyczaj 
jednak w łączności z tym nabożeństwem głosi się kazania 
o Męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne. Jest to drugie nie-
zwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które pobu-
dza do refleksji nad istotą cierpienia oraz do zadumy nad 
własnym postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy 
odkupieni. 

     W naszym kościele Droga Krzyżowa dla Dzieci 
będzie w piątki Wielkiego Postu o godzinie 16.30, 
zaś dla dorosłych o 17.15. Nabożeństwo Gorz-
kich Żali połączone z kazaniem pasyjnym będzie 
we wszystkie Niedziele Wielkiego Postu o godz. 
13.00. Po Nabożeństwie będzie odprawiona nie-
dzielna Msza Św. 
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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 – 10 marca 2014  r. 
Nowenna do Św. Józefa (1); Wspomnienie Św. Makarego i 40 Męczenników 

oraz Św. Symplicjusza I, Papieża (z V w.) Czyt.: Kpł 19, 1-2. 11-18 (Prawo 
świętości); Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości). 

6.30 1. + Mamę Janinę (w 25 r.) i Tatę Bolesława, of. Syn Józef 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Stanisława (w r.), Zofię, Kazimierza, zm. z Rodzin Miszczaków i 
Talachów, of. p. Wakuła 

 3. + Andrzeja Soczewkę (o radość przebywania z Chrystusem w 
niebie), of. Siostra Elżbieta 

 4. Dziękczynna w 21 r. urodzin Klaudii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Mama 

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. + Mariannę (w 20 r.), of. Córka 
 4. + Krystynę Tokarską (w 2 r.), of. Mąż Czesław Tokarski 

Nowenna do Św. Józefa (1) 

Wtorek – 11 marca 2014  r. Nowenna do Św. Józefa (2); Wspomnienie 
Św. Konstantyna, kapłana i męczennika (w VI w. był królem Szkocji); Czyt.: 
Iz 55, 10-11 (Skuteczność słowa Bożego); Mt 6, 7-15 (Jezus uczy, jak się modlić) 

6.30 1. Ryszarda (w 9 r.), zm. Rodziców i Dziadków z obu stron Rodziny, 
of. Elżbieta Jerominiak 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Zofię (w 4 r.), Stanisława i Barbarę oraz zm. w czyśćcu cierpią-

cych, of. Córka 
 3. + Syna Mirosława Siedleckiego, Rodziców Annę, Ignacego, Alek-

sandra, Jana i Mariana oraz zm. z Rodzin Siedleckich i Prochen-
ków, of. Lucyna Siedlecka 

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. Dziękczynna z okazji urodzin Stanisławy Wiąsek, z prośbą 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
na dalsze lata życia, of. Dzieci 

 4. Dziękczynna w intencji Magdaleny, z prośbą o Dary Ducha Świę-
tego i opiekę Św. Joanny w dalszym życiu, of. Rodzice 

Nowenna do Św. Józefa (2) 

Środa – 12 marca 2014 r. Nowenna do Św. Józefa (3); Wspomnienie 
Św. Alojzego Orione, Kapłana, Założyciela i Patrona Sióstr Orionistek 

Czyt.: Jon 3, 1-10 (Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże); 
Łk 11, 29-32 (Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie). 

6.30 1. + Przemysława Stawujak i Paulinę, of. Rodzina z Poznania 
 2. + Jana Iwińskiego (w 7 r.), Zofię, Teodora, Stanisława i Helenę, 

of. Zofia Iwińska 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Zenona (w 17 r.), Genowefę, Lidię, Franciszka, Wacława, Ry-
szarda, zm. z Rodzin Sypiańskich i Jewiaków, of. Wanda Sypiańska 

 3. + Antoniego, Annę i Zbigniewa Ostasów, of. Syn 
 4. + Filipka Błońskiego (w 3 r.), of. Babcia 

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 (w 11 r.), Henryka (w 6 r.), Sewerynę, Wacława i Filome-

nę, of. Tadeusz Sroka 
 4. + Irenę Troć (w 7 dzień), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna za życie i dzieła założone przez Św. Alojzego Orio-

ne, of. Siostry Orionistki z Siedlec 
Nowenna do Św. Józefa (3) 

Czwartek – 13 marca 2014 r. Nowenna do Św. Józefa (3); Wspomnie-
nie Św. Święta Krystyna z Persji, męczennica VI w. oraz Święta Patrycja z 

Nikomedii, męczennica z IV w. Czyt.: Est 14, 1. 3-5. 12-14 (Modlitwa Estery w 
niebezpieczeństwie); Mt 7, 7-12 (Kto prosi, otrzymuje). 

6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Krystyny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, wstawiennictwo Św. Krystyny, Św. Józefa i Św. Joanny, 
of. Mąż 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Adama Wakułę (w 10 r.) i zm. Rodziców, of. Żona i Dzieci 
 3. + Krystynę Izdebską (w 20 r.) oraz zm. z Rodzin Izdebskich i Woj-

taszewskich, of. Syn Tomasz 
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. + Andrzeja (w 34 r.) i Jana, of. Monika Gmitrzak 
 4. + Mariana Tkaczuka (w 1 r.), of. Rodzice 

Nowenna do Św. Józefa (4) 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 14 marca 2014  r.  
Nowenna do Św. Józefa (4); Wspomnienie Św. Matyldy Westwalskiej (żyła w 

X w.); Czyt.: Ez 18, 21-28 (Bóg nie chce śmierci grzesznika); 
Mt 5, 20-26 (Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi). 

6.30 1. + Za zm. Dobrodziejów Parafii (Msza Św. „legatowa”), of. Ks. 
Proboszcz 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 

Rodziny, of. Jadwiga Przesmycka 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
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. + Stanisława Dziewulskiego, of. Córki 
 4. + Krystynę (z racji imienin) i Stanisława Golec, of. Dzieci 
 5. + Stanisława Talacha (w 7 dzień), of. Rodzina 

Nowenna do Św. Józefa (5) 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 15 marca 2014  r. Nowenna do Św. Józefa (5); Wspomnienie 
NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Klemensa Marii Dworzaka (nazywa-
nego Hofbauerem), kapłana; Czyt.: Pwt 26, 16-19 (Świętość ludu Bożego); 

Mt 5, 43-48 (Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski). 

6.30 1. Dziękczynna za żyjących Dobrodziejów Parafii (Msza Św. „lega-
towa”), of. Ks. Proboszcz 

 2. Dziękczynna w 6 r. ślubu Agnieszki i Artura Chmielaków, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich 
córki Aleksandry w I r. urodzin, of. Małżonkowie 

 3. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Leszka Piekarta (w 1 r.), of. Siostra 
 3. + Barbarę Płatkowską (w 7 r.), of. Córki 
 4. + Zbigniewa Patoletę (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi i Wnu-

kami 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.00 IV 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. + Mariannę Kamińską (w 14 r.), of. Syn Andrzej 
 3. + Zm. Rodziców, Teściów, Rodzeństwo i Dziadków z Rodzin Zło-

chów, Jurków, Pogonowskich i Ługowskich, of. Pogonowska Ewa 
 4. + Henryka i Mariannę oraz zm. z ich Rodzin, of. Syn 

Nowenna do Św. Józefa (6) 
19.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 

II Niedziela Wielkiego Postu – 16 marca 2014; 
DZIEŃ INAUGURACJI REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

Nowenna do Św. Józefa (6); Wspomnienie Św. Gabriela Lalemant, Zakonni-
ka i Męczennika, który zginął podczas wojny Indian Irokezów i Huronów w 

1649 r. Czyt.: Rdz 12, 1-4a (Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego); 
2 Tm 1, 8b-10 (Bóg nas powołuje i oświeca); 

Mt 17, 1-9 (Przemienienie Pańskie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 Śpiew hymnu: „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. Inauguracja Rekolekcji 

1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2 + Aleksandrę, Michała i Zenona Kozioł oraz Eugenię i Jana Ruciń-

skich, of. Jadwiga Chilimoniuk 
8.30 1. + Michalinę i Władysława Filipczuk oraz Juliannę i Jana, Teresę, 

Irenę i Mariana, of. Jadwiga Kupa  
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 2. Dziękczynna w 22 r. urodzin Katarzyny oraz z racji imienin Józe-

fa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
10.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Zbigniewa Trocia, of. Rodzina 
 4. O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla sióstr z KŻR nr 10 

oraz członków ich Rodzin za przyczyną Św. Józefa, of. Teresa Ma-
linowska 

11.30 1. Dziękczynna w 4 r. urodzin Szymona, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Św. Rodziny dla niego i dla jego Rodziców, of. Ro-
dzice, Dziadkowie i Chrzestni 

 2. + Kazimierę Sudak (w 14 r.), zm. Rodziców Józefa, Mariannę, 
Mariannę, Władysławę i Mirosława, of. Cecylia Wrona 

13.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną 
1. W intencji Parafian i Gości 

16.30 1. + Krystynę i Józefa Troć (z racji imienin), of. Dzieci 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w intencji Barbary, z prośbą o dary Ducha Świętego 
i potrzebne łaski oraz zdanie matury, of. Rodzice 

Nowenna do Św. Józefa (7) i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

NIEDZIELA PALMOWA 2014 
        Zbliża się doroczny Światowy Dzień młodzieży. W tym roku w naszej die-
cezji obchodzić go będziemy w wigilię niedzieli Palmowej w Siedlcach w ko-
ściele Św. Józefa, w wyjątkowo podniosłej atmosferze bezpośredniego przy-
gotowania do kanonizacji Jana Pawła II oraz peregrynacji krzyża i ikony ŚDM 
przed spotkaniem w 2016 r. Dokładny program zostanie przedstawiony w póź-
niejszym czasie. 

PEREGRYNACJA 
     Peregrynacja znaków ŚDM (krzyża i ikony) odbędzie się w dniach 15-27 
czerwca tego roku i obejmie najważniejsze ośrodki naszej Diecezji. 
Szczegółowy harmonogram peregrynacji zostanie wkrótce ogłoszony. 

SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY 
     W czwartek 6 marca o godz. 15.00 w Kurii odbyło się spotkanie wszystkich 
dekanalnych duszpasterzy młodzieży oraz wszystkich księży pracujących w 
szeroko pojętym duszpasterstwie młodzieży. 
WARSZTATY MUZYCZNE 
     W dniach 28-30 marca br. w Siedlcach odbędą się kolejne warsztaty mu-
zyczne przed ŚDM. Organizatorzy zwracają się z wielką prośbą do księży o 
zachęcenie do wzięcia w nich udziału jak najliczniejszej grupy umuzycznionej 
młodzieży. Początek warsztatów w budynku DA (Brzeska 37) 28.03 godz. 
18:00 ( noclegi w budynku bursy przy ulicy biskupa Świrskiego w Siedlcach) 
Zgłoszenia do 16 marca pod numerem tel. 505 603 817 

"ŚWIATEŁKO MIŁOSIERDZIA" 
     W czasie spotkania ŚDM w Wigilię Niedzieli Palmowej włączymy się w 
ogólnopolską inicjatywę przekazania do wszystkich parafii tzw. światełka miło-
sierdzia. Inicjatywa związana jest z narodowym przygotowaniem do kanoniza-
cji Jana Pawła II. W niedzielę 30 marca, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, podczas Mszy Św. specjalnie na tę okazję transmitowanej 
przez TVP, Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przekaże „Światło Miłosierdzia”, 
które dotrze do wszystkich diecezji, a następnie do wszystkich parafii i 
wiernych w Polsce. W naszej diecezji to światło zostanie rozesłane do parafii 
przez młodzież. Dlatego już teraz prosimy o zatroszczenie się, by z każdej 
parafii przybyła jak najliczniejsza minimum 3 osobowa delegacja młodzieży. 
Każda parafia będzie imiennie czytana i delegacji zostanie wręczony 
specjalny kaganek. Po przywiezieniu światła do parafii będzie można 
przekazać je wiernym w ramach diecezjalnego programu przygotowania do 
kanonizacji Ojca Świętego. Za organizację autokarów z każdego dekanatu 
odpowiedzialni są księża dekanalni duszpasterze młodzieży za wiedzą i 
wsparciem księży dziekanów. Prosimy księży DDM, by już teraz powyższe 
informacje przekazać wszystkim księżom z dekanatu. 
PIELGRZYMKA DO RZYMU PO ZNAKI ŚDM 
     Informujemy, że w tegoroczną Niedzielę Palmową na placu św. Piotra w 
Rzymie odbędzie się historyczne wydarzenie: w obecności Ojca Świętego 
Franciszka młodzież brazylijska przekaże młodzieży z Polski znaki ŚDM. 
Każda diecezja, również i nasza wydeleguje na tę okoliczność dwoje młodych 
ludzi. Z Polski młodzież wyruszy organizowaną przez Krajowe Duszpaster-
stwo Młodzieży autokarową pielgrzymką.  

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA ŚDM 
     Jest już dostępny tekst orędzia Ojca św. Franciszka skierowany do mło- 

dzieży na najbliższy ŚDM. Podajemy link do tekstu i prosimy o propagowanie 
orędzia w ramach katechezy szkolnej oraz spotkań w małych grupach. 
http://www.kdm.org.pl/?id=57 

Ks. Wojciech Hackiewicz - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

 

RÓŻA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 
     Nasze róże rozwijają się od czerwca 2006-
go roku i jest ich przy Sanktuarium św. Józefa 
już 44. Mamy za co dziękować Jezusowi i Je-
go Najświętszej Matce. Do modlitwy różańco-
wej przyprowadzali Rodziców wielcy Święci 
i zastanawiać mógłby fakt, dlaczego tak długo 
zwlekał św. Franciszek, który cieszy się wciąż 
powszechnym szacunkiem, sympatią i miłoś-
cią. Sądzę, że to było jego celowe milczenie, 
on po prostu czekał na swojego imiennika, 
Papieża Franciszka! Należy się dopatrywać 
w tym szczególnego znaku i szczególnego 
wyróżnienia dla Rodziców i Dzieci, których  
otoczy swoją opieką. Bogu niech będą dzięki! 
     Warto przypomnieć kilka szczegółów z jego życia.. Żył w latach 1182-1226. 
Jako syn bogatego kupca, prowadził życie beztroskie, organizował kosztowne 
i wystawne uczty dla swoich przyjaciół, ubierał się ekstrawagancko. Marzył 
o rycerskiej sławie, wziął udział w bitwie Asyżan z mieszkańcami sąsiedniego 
miasta Perugii i dostał się do niewoli. Po powrocie do domu przeżył duchowy 
przełom. Zerwał z dotychczasowym życiem, oddając się całkowicie Bogu. Zro-
zumiał, że został wezwany do duchowej odnowy Kościoła. Zaczął prowadzić 
życie w ubóstwie na wzór Chrystusa i Apostołów. Odziany w zgrzebny habit, 
przepasany sznurem, głosił słowo Boże. Przy tym nie zaniedbywał posługi 
względem trędowatych, najbardziej wówczas cierpiących i opuszczonych. 
     Był niezrozumiany i wyśmiewany, jednak z czasem zaczęli przyłączać do 
niego coraz liczniejsi naśladowcy: świeccy, a także kapłani. Apostołował we 
Włoszech i poza ich granicami. Stał się założycielem trzech zakonów: braci 
mniejszych, sióstr klarysek i tercjarzy. Podczas jednej z misyjnych wędrówek 
na Boże Narodzenie zorganizował żywą szopkę: w żłobie, przy którym stał wół 
i osioł, położył na sianie małe dziecko, odczytał fragment Ewangelii o naro-
dzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. W ten sposób dał początek żłóbkom i 
jasełkom. Na dwa lata przed śmiercią objawił mu się Chrystus i obdarzył 
stygmatami. Zmarł w kościele Matki Bożej Anielskiej. Umierając, prosił, aby 
bracia zdjęli z niego ubranie i położyli na ziemi. Rozkrzyżował ręce przebite 
stygmatami. Odszedł z psalmem 141 na ustach, wysłuchawszy wcześniej 
Męki Pańskiej wg św. Jana. W dwa lata później został kanonizowany. Jest 
patronem wielu zakonów, Akcji Katolickiej, aktorów, ekologów, niewidomych, 
robotników, tapicerów, ubogich, więźniów. 
     Rodzice, których do różańca zaprosił św. Franciszek rozpoczęli modlitwę 
„Aktem zawierzenia…” w pierwszą sobotą marca (01.03. br.), otrzymali odpo-
wiednie instrukcje i mają świadomość, iż nie można zrezygnować z modlitwy, 
nie powiadomiwszy zelatorki, którą jest Pani Danuta Kozak (tel. 508 059 841). 
Życzę, aby tej modlitwie towarzyszyła świadomość, iż oddaliśmy dzieci w naj-
lepsze ręce i to jest dla nich najpiękniejszy posag na życie wieczne! 
     Szczęść Boże.                                                                 Barbara Popek 

 

PRÓBA WIARY 

 
     Dziś w naszym kościele homilie głosi Ks. Tomasz Bieliński, Duszpasterz 
Akademicki, opiekun Wspólnoty Jednego Ducha, były wikariusz naszej parafii. 
Ks. Tomasz wydał płytę CD z konferencjami na temat: „Ostatnia próba wiary”, 
czyli o tym, jak pomóc umierającym przejść na drugą stronę życia. Będzie 
możliwość nabycia tej płyty za dobrowolną ofiarę, która zostanie przezna-
czona na działalność ewangelizacyjną Wspólnoty Jednego Ducha. 
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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 19.00; 
      Duszpasterze zapraszają chętnych do współ-
pracy w grupach, a Redakcja Opiekuna prosi liderów 
o informacje dotyczące spotkań pozostałych grup. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
„TRZEŹWYMI BĄDŹCIE”. Zakończył się 47 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Był to czas 
przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także 
czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia 
grzeszników. Nadal zachęcamy do podejmowania 
przyrzeczeń abstynenckich, których formularze mo-
żemy otrzymać w zakrystii, gdzie znajduje się także 
Złota Księga Trzeźwości. Osoby chętne mogą wpi-
sać się do tej księgi.   
BIERZMOWANIE. Dziś spotkanie z kandydatami 
do Bierzmowania po Gorzkich Żalach i Mszy Św. o 
godz. 13.00. 

LEKTOR I AKOLITA. W sobotę (8.03) o godzi-
nie 17.00 w siedzibie Wyższego Seminarium Du-
chownego liczne grono kleryków otrzymało z rąk 
Księdza Biskupa „lektorat” i „akolitat”, dzięki którym 
będą mogli publicznie czytać Pismo Św. i udzielać 
Komunii Św. Są to stopnie poprzedzające święcenia 
Diakonatu i Kapłaństwa. 

KATECHEZY. Katechezy chrzcielne są w cztery 
kolejne niedzielę lutego o godz. 17.30, zaś katechez 
dla młodzieży, których tematyka dotyczy przygoto-
wania do małżeństwa są w soboty o godz. 17.00. 

WZMIANKA. W ostatnim Rycerzu Niepokalanej 
przeznaczonym na marzec 3 (694) 2014, na stronicy  
19 jest bardzo ciekawa wzmianka o naszym Sanktu-
arium Św. Józefa w Siedlcach. 

KSIĘŻA BISKUPI. W dniach 12 i 13 marca br. 
w Warszawie odbędzie się zebranie plenarne Konfe-
rencji Episkopatu Polski. 
I KOMUNIA ŚW. Za tydzień (16.03) o godz. 
15.00 odbędzie się spotkanie Dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii Św. i ich Rodziców. Na spot-
kaniu zostaną pobłogosławione i wręczone Dzie-
ciom książeczki do nabożeństwa. Natomiast spotka-
nie samych Rodziców będzie we wtorek 11 marca 
o godzinie 18.00 w auli pod kościołem (wejście od 
strony północnej).   

DO CHORYCH. Kapłani odwiedzą chorych w os-
tatnim dniu Rekolekcji Wielkopostnych, w odpusto-
wym dniu Św. Józefa (19 marca) od godziny 8.00. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Łukasz Kołodziejczyk z naszej Parafii i Edyta 
Pawluk z Parafii w Knychówku (3). 

 Radosław Żakiewicz z naszej Parafii i Anna 
Karabin z Parafii w Hołubli (4). 
 Łukasz Piwowar z Parafii Bł. Władysława 

w Warszawie i Anna Bieńko z naszej Parafii (5). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 10 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Jak przeżyć Wielki Post, by poczuć w swoim ży-
ciu orzeźwiający powiew łaski Bożej? Cykl wielko-
postny - na s. 14; 
O sytuacji na Krymie - specjalnie dla „Echa” - 
opowiada przebywający tam bp Jacek Pyl; 
Jakie jest miejsce kobiety we współczesnym Ko-
ściele? - w dziale „Opinie”; 
Mieszkańcy wsi coraz częściej na stanowisko 
sołtysa wybierają kobiety. Czy płeć władzy ma zna-
czenie - na s. 18; 
W tym numerze „Echa” konkurs, w którym moż-
na wygrać wyjazd na kanonizację Jana Pawła II; 

Zapraszamy do lektury! 
 

 
     Rekolekcje Wielkopostne w naszym ko-
ściele przeżywać będziemy od 16 do 19 
marca br. Przewodniczyć im będzie Ks. dr 
Bogusław Mich. Szczegółowy ich program 
przedstawimy za tydzień, ale już dziś po-
myślmy jak zorganizować sobie czas zajęć, 
aby wystarczyło go także na rekolekcje. 
     Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak je ma-
my przeżywać, najlepiej będzie zacząć od tego, 
skąd się wzięło oznaczające je słowo. A wzięło się 
ono z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczają-
cego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w 
formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, 
opamiętać się”) lub też od re-colo - „na nowo upra-
wiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, 
jeszcze raz rozważyć”. Chodziłoby więc o powrót 
do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się 
czymś jeszcze raz. Czym? Naszym życiem. 

 
     W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, 
by się nad czymś głębiej zastanowić. W życie (tak-
że duchowe) wkradają się pewnego rodzaju auto-
matyzmy. Z jednej strony ułatwiają nam one życie 
(bo przecież trudno codziennie, podejmując modlit-
wę, zadawać sobie pytanie: po co w ogóle się mo-
dlę), z drugiej jednak strony automatyzmy te mogą 
powodować spłycenie rozumienia treści religijnych, 
gdyż wiele rzeczy robimy bezmyślnie. 
     Nie zastanawiając się głębiej nad prawdami na-
szej wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszys-
cy tak wierzą i wszyscy tak robią”, ryzykujemy, że 
w momencie próby nie będziemy w stanie swojej 
wiary obronić. Mówiąc obrazowo: z naszą religijno-
ścią jest tak, jak z meblami - z czasem pokrywają 
się coraz grubszą warstwą kurzu. Jeśli tego kurzu 
nie będziemy przynajmniej raz na jakiś czas ście-
rać, z czasem nie będziemy mogli rozpoznać nie 
tylko koloru, ale nawet kształtu naszych stylowych 
„Ludwików”. Tak samo jest z wiarą - jeśli nie bę-

dzie co jakiś czas „odkurzana”, po pewnym czasie 
stanie się szara i bezkształtna. 

 
CZYSTE SUMIENIE JEST RADOSNE 

 
POWTÓRKA Z HISTORII. Wybory w latach 50-tych. 
Na ścianie wisi portret Stalina. Przyciąga uwagę star-
szej babci. 
- O! Piłsudski. 
- Nie Piłsudski towarzyszko tylko Józef Stalin. 
- A co on takiego zrobił ten Stalin? 
- On wygnał Niemców z Polski. 
- Dałby Bóg, pogoniłby i Ruskich. 
FAŁSZYWE NAWRÓCENIE. Pewnego dnia Marek 
przybiegł do Tomka. Po obiedzie podzielił się z kolegą 
sensacją. 
- Marek, Beata i ja rozwodzimy się. 
     Marek był zdumiony. 
- Dlaczego? Co się stało?! Wyglądaliście na szczęśliwą 
parę! 
- No cóż - powiedział - odkąd się pobraliśmy, żona pró-
bowała mnie zmienić. Oduczyła mnie picia, palenia, po-
wrotów w środku nocy. Nauczyła mnie, jak się eleganc-
ko ubierać, oglądać dobrą sztukę, wyrobić sobie gust 
kulinarny, muzyczny i robić zapasy w sklepie. 
- I co, jesteś teraz zgorzkniały, bo tak bardzo cię odmie-
niła? 
- Nie, nie jestem zgorzkniały. Teraz jestem tak dobry, 
że ona na mnie nie zasługuje. 
SŁOŃ I MRÓWKA. Słoń kąpie się w jeziorze. Mrówka 
siedzi na jego grzbiecie i krzyczy: 
- Słoniu wyjdź z wody... 
- Zaraz... 
- Słoniu wyjdź z wody... 
     Słoń wychodzi z wody i pyta: 
- Co chciałaś...? 
     Mrówka odpowiada: 
- Chciałam zobaczyć czy nie włożyłeś moich klapek. 
SONDAŻ. Do premiera przychodzi doradca: 
- Panie premierze, mamy problem... 
- No co jest. 
- Mamy sondaż, z którego wynika, że Polakom żyje się 
dobrze i są bardzo zadowoleni. 
- To super, a gdzie leży problem? 
- Sondaż przeprowadzono w Wielkiej Brytanii... 

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. 

 




