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MYŚL TYGODNIA 

 
     Świadectwo Samarytanki z dzi-
siejszej Ewangelii sprawia, że inni 
uwierzyli w Chrystusa i przyjęli 
Jego naukę: „jesteśmy przekona-
ni, że On prawdziwie jest Zbawi-
cielem świata” (J 4,5-42). 
     Samarytanka idzie do studni po 
wodę, tak jak to czyni każdego 
dnia, a tam spotyka Jezusa, który 
daje jej żywą wodę. Daje jej siebie, 
przywraca prawdziwe spojrzenie 
na własne życie. Woda od Jezusa 
nie tylko poi, ale i obmywa. Jezus 
staje się źródłem. 
     Lud na pustyni zapragnął wody, 
tej dla ciała, by móc żyć. Staje z 
tym roszczeniem przed Mojże-
szem, a ten czyni cud i wyprowa-
dza ją ze skały (por. Wj 17,3-7). 

 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA! 

 
     25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
Kościół zaprasza nas, byśmy stali się apostołami świętości 
życia, zaprasza do uczynku miłosierdzia, którym będzie 
podjęcie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Z bólem trzeba zauważyć, że w dzisiejszym świecie Koś-
ciół katolicki pozostaje jedynym i ostatnim znakiem wska-
zującym, że Bóg jest Panem Życia. Nie przestaje przypo-
minać, że dziecko to nie własność, lecz wielkie zadanie 
dla rodziców. W obronie życia Bł. Jan Paweł II ustanowił 
Dzień Świętości Życia w Polsce, który przypada w Uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego. 
     W tym roku szczególnym, gdy przygotowujemy się do 
kanonizacji Papieży, którzy bronili cywilizacji życia i miłoś-
ci: Janem XXIII i Janem Pawłem II, chcemy modlić się za 
tych rodziców, którzy poczęli nowe życie, a brakuje im mi-
łości i odwagi, by je przyjąć. Bł. Jan XXIII w encyklice „Pa-
cem in terris” zwrócił uwagę, że budowanie cywilizacji mi-
łości rozpoczyna się w ludzkim sercu. Każdy z nas staje 
się „solą ziemi”, jeśli zapala światło miłości do życia w ser-
cach, które były zamknięte na ten wielki Boży dar. Iskrą, 
która zapala to światło, jest uczynek miłosierdzia wobec 
bezbronnych dzieci. Dziewięciomiesięczna modlitwa broni 
poczęte, lecz niechciane dzieci przed śmiercią z rąk 
własnych rodziców i może dać początek ich nawróceniu, 
napełnić na nowo ich serca szacunkiem i miłością do 
Bożego daru życia. 
     Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest mod-
litwą Kościoła, który przychodzi z pomocą także zranionym 
w miłości. Obejmuje troskę rodziców, którym brakło miłoś-
ci, by przyjąć poczęte dziecko. Podjęcie tego uczynku mi-
łosierdzia jest aktem solidarności by zjednoczyć się w mo-
dlitewnej pomocy dla zagrożonego życia. Modlitwa w in-
tencji ratowania życia jest podejmowana przez wiernych 
w wielu parafiach naszej ojczyzny, a od wielu już lat w na-
szej Parafii. Niech modlitwa, którą uroczyście podejmuje-
my w Dniu Świętości Życia, wyprosi u Boga tę łaskę, by 
każde poczęte dziecko było przyjmowane przez rodziców 
z miłością, aby żadnemu poczętemu dziecku nie zagrażała 
śmierć ze strony rodziców. Otoczmy te dzieci codzienną 
modlitwą przez 9 miesięcy ufając, że miłosierny Bóg przy-
gotuje dla nich ratunek. 
     Niech już dziś moje serce rozpocznie modlitwę: „Boże, 
proszę Cię o ratunek dla niechcianego dziecka, które-
go imię tylko Ty znasz. Daj łaskę nawrócenia jego ro-
dzicom, aby życie zwyciężyło nad śmiercią, miłość 
nad nienawiścią, a dobro nad złem”.  
     W Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 r. będziemy 
się cieszyć z kanonizacji wielkich Papieży - obrońców ży-
cia. Niech ich nauka i przykład będą dla nas wezwaniem 

do budowania w naszych rodzinach i w polskim społe-
czeństwie cywilizacji życia i miłości. Zapraszamy wszyst-
kich, którym drogie jest życie ludzkie, aby 25 marca (wto-
rek) uczestniczyli w podjęciu tej bezinteresownej modlitwy 
w intencji życia. Tymi modlitwami będą: dziesiątek różańca 
i krótka modlitwa codzienna: „Panie Jezu – za wstawien-
nictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miło-
ścią oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka 
zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, 
które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w 
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom mi-
łość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy ży-
ciu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”. Niech ta 
ofiara modlitwy będzie również przygotowaniem do kano-
nizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II, a także dziękczy-
nieniem za ich kanonizację. 

W imieniu Diakoni Życia – Krystyna Boruta 
 

ZAPROSZENIE PORADNI 
     Zapraszamy do udziału w obchodach Dni Świętości Ży-
cia w Poradni Rodzinnej przy naszej Parafii, narzeczonych 
przygotowujących się do sakramentu małżeństwa oraz 
młode małżeństwa a także wszystkich tych którzy kochają 
życie i są na nie otwarci. 
     W programie: 
1. Wspólna modlitwa, powitanie i krótkie kazanie. 
2. Film.  
3. Świadectwo małżonków. 
4. Rozmowy przy herbatce. 
     Spotkanie odbędzie się 29 marca o godz. 16.00 w dol-
nej kondygnacji kościoła (sala poradni rodzinnej) 

Serdecznie zapraszam Marta Głódź 
 

ŚWIĄTECZNE PACZKI 

 

     Od dzisiejszej niedzieli (23.03) 
Parafialny Zespół „Caritas” propono-
wać będzie nabycie kart świątecz-
nych, baranków i innych artykułów 
wielkanocnych. Ofiary złożone z tej 
racji będą przeznaczone na przygoto-
wanie paczek świątecznych, a także 
na inną pomoc dla rodzin najuboż- 

szych w naszej Parafii. 
     Za wsparcie tej akcji z góry dziękujemy staropolskim 
„Bóg zapłać”. 
 

KWIATY DO GROBU 
     Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary na 
kwiaty do Grobu Pańskiego. Jako pierwsze złożyły je 
grupy różańcowe: 
Koło Żywego Różańca nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 70,- 
Koło Żywego Różańca nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 50,- 
Koło Żywego Różańca nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
i Wspólnota Różańca Nieustającego 120,- 
     Dziękujemy także za ofiary indywidualne składane do 
skarbony przy dużym krzyżu. 
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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 marca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy (z XIV wieku) 

Czyt.: 2 Krl 5, 1-15a (Uzdrowienie Naamana w wodach Jordanu); 
Łk 4, 24-30 (Jezus został posłany do wszystkich ludów) 

6.30 1. + Stanisławę Kupińską (w 5 r.), Eugeniusza i Antoniego, of. Wnu-
czka 

 2. + Zygmunta Skolimowskiego, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Ryszarda (w 2 r.), of. Syn 
 3. + Jana (w 15 r.) i Halinę, zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. 

Córki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. + Ewę Ferenc (w 3 r.), of. Mąż 
 3. + Marcina, of. Hanna Żurek 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pauli Zubek, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu, of. Rodzice i 
Brat 

Wtorek – 25 marca 2014  r. 
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

Dzień Świętości Życia 
Czyt.: Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna; 

Hbr 10, 4-10 (Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca); 
Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna). 

6.30 1. Dziękczynna w 35 r. urodzin Bronisława, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Siostra 

 2. + Pawła, Klementynę, Piotra, Dorotę, męża Juliana (w 16 r.), Al-
freda i Jana, zm. z Rodzin Bagińskich i Telickich, of. Helena Bagiń-
ska  

 3. + Irenę Troć, of. Koła Żywego Różańca ze Strzały 
10.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Mariana Boruca (w 25 r.), zm. z Rodziny Boruców, of. Syn Adam 
 3. Dziękczynna w 85 r. urodzin i z racji imienin Marii Ciok, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 
18.00 Podczas tej Mszy Św. po homilii Hymn do Ducha Świętego oraz przyjęcie 

zobowiązań i modlitw Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 
 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 3. O obronę każdego ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej 

śmierci i o moc Ducha Świętego dla przystępujących do Dzieła Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego, of. Domowy Kościół 

 4. Dziękczynna w 4 r. urodzin Jakuba, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

Środa – 26 marca 2014 r. 
Wspomnienie Św. Dobrego Łotra Dyzmy 

Czyt.: Pwt 4, 1. 5-9 (Wezwanie do zachowania przykazań); Mt 5, 17-19 (Kto wy-
pełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim). 

6.30 1. Stanisława Talachę, of. Sąsiedzi 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Bogusława, Grażynę i Grzegorza z Rodziny Kaszubskich oraz 
Helenę Zalewską, of. Elżbieta Kaszubska 

 3. + Czesławę Spiechow, Leona i Sylwię, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. + Krzysztofa Grabowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Henryka (w 10 r.) i Grażynę Tomaszewskich, zm. z Rodzin Ła-

stowieckich, of. Dzieci 
 4. + Stanisławę, Zdzisława, Wiktora i Witolda Grabowskich, of. Sa-

bina Terlikowskich 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 27 marca 2013 r. 
Wspomnienie Św. Ernesta, opata i męczennika  
Czyt.: Jr 7, 23-28 (Niewierność wybranego ludu); 

Łk 11, 14-23 (Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie). 
6.30 1. + Zenonę (w 30 r.), Kazimierę (w 30 r.), Franciszka, Józefa i Ma-

riannę, of. Dorota Obrępalska 
 2. + Juliannę (w r.), Władysława, Franciszka i Rozalię, zm. z Rodzi-

ny Wakułów, of. Krystyna Wakuła 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 

 2. + Marię oraz jej zm. Rodziców i Teściów, of. Tadeusz Kosiński 
 3. + Bolesławę, Antoniego, Jadwigę, Stanisława, Feliksę i Jana, zm. 

z Rodzin Piałuchów, Filipiuków i Pawluków, of. Rodzina 
17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. + Rafała Krzewniaka (z racji urodzin), of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Małgorzaty i Krzysztofa Chalimoniu-

ków, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla ich Dzieci Łukasza i Mateusza, of. Mama 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 WIECZÓR CHWAŁY (zaprasza Wspólnota Jednego Ducha) 

Piątek – 28 marca 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Joanna Maria de Maille, wdowa; Czyt.: Oz 14, 2-10 Wróć 

do Pana Boga twojego; Mk 12, 28b-34 Pierwsze ze wszystkich przykazań 

6.30 1. + Wojciecha (w 13 r.) oraz jego Rodziców Irenę i Stefana, of. Ire-
na Olczak 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Helenę Borkowską (w 12 r.), zm. z Rodzin Izdebskich i Borkow-

skich, of. Córka Barbara Borkowska 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.15 Droga Krzyżowa „w intencji poszanowania ludzkiego życia”. 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 
 2. + Jana Bartoszuka (w 8 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 3. W intencja Czcicieli Świętej Joanny, of. Domowy Kościół  

Modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 29 marca 2014  r. 
Wspomnienie św. Wilhelm Temperiusz, biskup i św. Stefan IX, papież  

Czyt.: Oz 6, 1-6 Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary 
Łk 18, 9-14 Przypowieść o faryzeuszu i celniku 

6.30 1. + Zm. Dobrodziejów Parafii (Msza Św. Legatowa), of. Ks. Pro-
boszcz 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Stefana Wakułę (w 24 r.), Stefanię, Bogdanę, Wacława i Jadwi-

gę, of. Andrzej Wakuła 
 3. + Stanisława, Walerię, Zenona, Zbigniewa, Weronikę Michała, 

Mariana, Andrzeja, Marię i Teresę, of. p. Modrzewska, 
 7. + Kamilę, of. Znajomi 

10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.00 VI Katecheza dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 

 2. + Honoratę (w 1 r.), of. Stanisława Sawicka 
 3. O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Św. i potrzebne łaski w 

zdaniu egzaminu dojrzałości, of. Babcia  

IV Niedziela Wielkiego Postu – 30 marca 2014; 
Niedziela wielkopostnej radości (Dominica Laetare) 
Wspomnienie Św. bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę  

Czyt.: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a Namaszczenie Dawida na króla; 
Ef 5, 8-14 Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus; 

Dłuższa J 9, 1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 
J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Pawlusiewicz, of. Córka 
 2. + Czesława Strzalińskiego (w 5 r.) i Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Michalina Strzalińska 
8.30 1. + Piotra Żukowskiego (z racji rocznicy urodzin), of. Rodzeństwo z 

Mamą  
 2. + Lucynę (w 26 r.) i Henryka, zm. z Rodzin Ługowskich, Szost-

ków, Chojeckich i Jastrzębskich,  of. p. Ługowska 
 3. Dziękczynna w 35 r. urodzin Beaty Chodowiec, z prośbą o potrze-

bne łaski i szczęśliwe narodziny Dziecka, of. Bezimienna  
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10.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Wakuła, of. Dzieci 
 2. + Stanisławę (w 17 r.) i Aleksandra, zm. z Rodzin Popowskich i 

Malinowskich, of. Córka 
 3. + Irenę Świnarską (w 20 r.), of. Córka 

11.30 1. + Anielę Kleszcz (w 9 miesiąc) Feliksę i Bronisława, of. Córka 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Karoliny i w 20 r. urodzin Sebastia-

na, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla nich, of. Rodzina 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Rodziców Annę i Bogusława, of. Córka 
Uwaga: dziś w V niedzielę miesiąca nie ma Katechezy Chrzcielnej (są w I, II, III i IV)  

18.00 1. + Lecha Gadomskiego (w 4 r.) , of. Rodzina 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

KOMUNIKAT EPISKOPATU 
     W dniach 12 i 13 marca 2014 r. biskupi zgromadzili się w Warszawie na 
364. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Był na nich obecny 
także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. 

1. Zebranie Episkopatu odbywało się w pierwszą rocznicę wyboru na Stoli-
cę Piotrową Ojca Świętego Franciszka, który zadziwił świat swoim entuzjaz-
mem głoszenia Ewangelii i radością wychodzenia na spotkanie człowieka. 
Jego wezwanie do duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia Kościoła było 
przedmiotem debaty biskupów w pierwszym dniu obrad. Słowo Papieża 
przekazane biskupom podczas ostatniej wizyty ad limina apostolorum stanie 
się programem działania Kościoła w Polsce na najbliższe lata. Na zakoń-
czenie spotkania biskupi celebrowali pod przewodnictwem Nuncjusza Apos-
tolskiego Mszę Świętą w intencji Ojca Świętego w Bazylice św. Krzyża 
w Warszawie. 

2. Biskupi dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczące-
go Konferencji Episkopatu Polski w związku z zakończeniem drugiej kaden-
cji dotychczasowego przewodniczącego, abp. Józefa Michalika. Nowym 
przewodniczącym został wybrany abp Stanisław Gądecki, metropolita poz-
nański, zaś jego zastępcą abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Bis-
kupi wyrazili wdzięczność abp. Józefowi Michalikowi za 10 lat przewodni-
czenia Konferencji Episkopatu. Z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością kie-
rował pracami Konferencji, dźwigając ciężar odpowiedzialności za Kościół 
w naszej Ojczyźnie. Z godną podziwu determinacją bronił zagrożonych war-
tości, odważnie nazywając rzeczy po imieniu. Z cierpliwością i miłością 
umacniał jedność pasterzy oraz wiernych. Dobrze się wpisał w najnowsze 
dzieje Kościoła w Polsce. 

3. Dzielimy radość Kościoła powszechnego z daru kanonizacji błogosławio-
nych Jana Pawła II i Jana XXIII. W osobie Papieża z Polski mamy jeszcze 
jednego orędownika u Boga, szczególnie bliskiego przez swoją pasterską 
miłość. Staje przed nami jako wielki Świadek wiary w Chrystusa, jedynego 
Odkupiciela człowieka i świata. Wzywa nas, abyśmy stawali się świadkami 
i narzędziami Bożego Miłosierdzia. Niech udział w uroczystościach kanoni-
zacyjnych  w Rzymie i w dziękczynieniu na terenie diecezji i parafii, pozwoli 
lepiej poznać i realizować duchowe dziedzictwo naszego wielkiego Rodaka.  

4. Trwają przygotowania do XXXI Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 
2016. Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że Światowy Dzień Młodzieży 
„jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był 
owocny, potrzebne jest przygotowanie pod kierunkiem pasterzy w diecez-
jach i parafiach, w stowarzyszeniach i ruchach”. Zachęcamy duszpasterzy 
i młodzież do korzystania z przygotowanego programu duszpasterskiego. 
Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji tego niezwykle ważnego 
wydarzenia. Jego rangę podnosi fakt, że w roku 2016 obchodzić będziemy 
tysiąc pięćdziesiątą rocznicę Chrztu Polski. 
     W Niedzielę Palmową polska młodzież otrzyma w Rzymie od Ojca Świę-
tego Franciszka Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Krzyż ten nawiedzi wszy-
stkie diecezje naszej Ojczyzny. Modlitwa przy Krzyżu będzie ważnym eta-
pem przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. W Niedzie-
lę Palmową duchowo będziemy łączyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem 
i polską delegacją przebywającą wówczas w Rzymie. 

5. Biskupi Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce, uczestniczący w ze-
braniu plenarnym Konferencji Episkopatu, wyrazili wdzięczność za liczne 
przejawy solidarności, troski i pomocy pod adresem narodu ukraińskiego 
w obliczu dramatycznych wydarzeń ostatnich tygodni. Nadal wspieramy Uk-
rainę w jej zmaganiach o wolność oraz integralność terytorialną. Apelujemy 
do wiernych o modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastających 

konfliktów. Kierujemy braterskie pozdrowienia do pasterzy i wiernych działa-
jących na terenie Ukrainy Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Niech Bóg 
pokoju Was umacnia, napełnia darem roztropności i męstwa oraz wspoma-
ga w budowaniu nowego ładu społecznego i ekonomicznego w Waszym 
kraju. 

6. Konferencja Episkopatu Polski kieruje szczególne podziękowania za 
działalność i zaangażowanie Caritas Polska. W ostatnim czasie organizacja 
ta, przy wielkim zaangażowaniu Polaków, prowadzi akcję „Solidarni z Ukrai-
ną”, dzięki której przekazała już 150 tysięcy złotych lwowskiej instytucji cha-
rytatywnej Caritas Spes. Zaś ponad milion złotych przeznaczyła na projekty 
pomocy poszkodowanym w Kijowie oraz dzieciom i osobom starszym po-
trzebującym wsparcia. Jednocześnie trwa wspólna inicjatywa Caritas Polska 
i Poczty Polskiej „Rodzina Rodzinie”, dzięki której Polacy wysyłają paczki do 
potrzebujących na Ukrainie. Caritas Polska od kilku lat przeznacza wpływy 
pozyskane z jednego procenta podatku na zakup sprzętu medycznego do 
wypożyczalni Caritas na terenie całego kraju. Potrzeby tych placówek są 
wielkie, dlatego biskupi zwracają się z prośbą do wiernych, by podobnie, jak 
w latach poprzednich wspierali działalność Caritas, przekazując 1% swoje-
go podatku. 

7. Biskupi przyjęli do wiadomości informacje na temat inicjatywy parlamen-
tarnej odnośnie do ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Inicjatywa ta proponuje 
wprowadzenie obowiązku gromadzenia danych statystycznych na temat do-
konanych aborcji. Informacje te ukazywałyby zakres zjawiska i w opinii bis-
kupów uwrażliwiałyby jeszcze bardziej na potrzebę ochrony życia ludzkiego. 

8. Wobec planowanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Kon-
wencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej biskupi kolejny raz zaznaczają, że są przeciwni jakiej-
kolwiek formie przemocy wobec kobiet i wypowiadają się zdecydowanie za 
ich równouprawnieniem. Podkreślają również, że Polska ma już obecnie wy-
starczające rozwiązania prawne, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej. Nie ma żadnej potrzeby wprowadzania rozwiązań 
opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo. 
Niebezpieczeństwa przyjęcia tej konwencji dostrzegają liczne środowiska 
prorodzinne i kobiece oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Ich głosy 
docierają do Sekretariatu Konferencji Episkopatu. 
     Biskupi błogosławią kapłanom i wiernym uczestniczącym w rekolekcjach 
i zachęcają wszystkich do wielkopostnej przemiany. Podpisali: 

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce; Warszawa, 13 marca 2014 r. 
Za zgodność: + Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP 

 

KORONOWANY ŚW. JÓZEF 

 

     Z dniem 21 września 2009 r. metropoli-
ta poznański abp Stanisław Gądecki, „ma-
jąc przed oczyma wielkość św. Józefa, 
a jednocześnie biorąc pod uwagę jego ży-
wy kult na tym miejscu”, ustanowił kościół 
oo. karmelitów w Poznaniu Archidiecezja-
lnym Sanktuarium św. Józefa Ob.lubieńca 
Najświętszej Maryi Panny. Wyraził też pra-
gnienie, aby „to sanktuarium stało się no-
wym Nazaretem Archidiecezji Poznańs-
kiej” i „przestrzenią odnowy wiary”. 
     Tam właśnie dziś (23 marca) w nie-
dzielę po uroczystości św. Józefa odbywa 
się uroczysta koronacja łaskami słynącego 
obrazu, przedstawiającego Opiekuna Św. 
Rodziny. 

     W ramach duchowego przygotowania do koronacji na prawie diecezjal-
nym, od 15 stycznia trwała dziewięciotygodniowa nowenna. W nabożeńst-
wie odprawianym co tydzień w środę w poznańskim kościele uczestniczyli 
w sposób szczególny członkowie różnych wspólnot i grup duszpasterskich 
działających na terenie archidiecezji poznańskiej. 
     Poznański kościół oo. karmelitów bosych pw. Św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny został wzniesiony na Wzgórzu św. Wojciecha w 
1618 r. Jest to pierwsza świątynia w Polsce nosząca to wezwanie. Przez 
wieki rozwijał się też w tym miejscu kult Opiekuna Świętej Rodziny. Obecnie 
szczególną czcią otaczany jest obraz św. Józefa znajdujący się w ołtarzu 
głównym. 
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ELEKTROŚMIECI 
Trochę o elektrośmieciach 
     Jesteśmy ekozespołem, a także uczniami Publi-
cznego Gimnazjum nr 5 w Siedlcach imienia Igna-
cego Jana Paderewskiego i bierzemy udział w kon-
kursie „stop zmianom klimatu”. Serdecznie prosimy 
o przynoszenie elektrośmieci do naszej szkoły na 
ulicy Granicznej 1. 

 
Tak właściwie co to są elektrośmieci? 
     Są to różne, nieużywane bądź popsute sprzęty 
elektroniczne. Od suszarek poprzez komputery po 
lodówki. My zbieramy wszystko. Sprzęty małe (te-
lefony, odtwarzacze mp3 i mp4, zegarki, wagi, tab-
lety, kieszonkowe konsole do gier, aparaty, kame-
ry, dyktafony, kalkulatory, depilatory, golarki, noże 
eletryczne itp), sprzęty średnie (odkurzacze, ma-
szyny do szycia, żelazka, tostery, frytkownice, roz-
drabniacze, miksery, młynki do kawy, kolejki elek-
tryczne, laptopy, komputery, drukarki, notepady, 
kopiarki, radia, faksy, telewizory, dvd, sprzęty hi-fi, 
wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne, od-
twarzacze video itp) oraz sprzęt duży (lodówki, 
zamrażalki, pralki, automaty do wydawania itp).  
     Jeśli Państwo mają takie sprzęty i ich nie uży-
wają, bardzo proszę o oddanie ich do naszego 
gimnazjum. Zależy nam, żeby zająć jak najwyższe 
miejsce w tym konkursie. ZBIÓRKA TRWA DO 25 
MARCA! Z góry bardzo dziękujemy, każde urzą-
dzenie zbliża nas do wygranej :) 

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. 9.00; Światełko w sobotę o 10.00; 
Służba Liturgiczna Dorosłych w piątek o 17.00. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Katechezy chrzcielne są w cztery 
kolejne niedzielę miesiąca o godz. 17.30, zaś kate-
chezy dla młodzieży, których tematyka dotyczy 
przygotowania do małżeństwa są w soboty o 17.00 
GORZKIE ŻALE. Nabożeństwo to połączone z 
kazaniem pasyjnym jest we wszystkie Niedziele 
Wielkiego Postu o godz. 13.00. Po Nabożeństwie 
będzie Msza Św. i spotkanie z kandydatami do 
Bierzmowania. 

DROGA KRZYŻOWA. Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej będzie w piątek o godz. 16.30 dla dzieci 
i o godz. 17.15 dla dorosłych. 

ŚW. JOANNA. W piątek 28 marca wypada ko-
lejne parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty 
Molla, której relikwie znajdują się w naszym koś-
ciele. W tym dniu zapraszamy serdecznie o godz. 
17.15 na Drogę Krzyżową, w intencji poszanowa-
nia życia ludzkiego, na Mszę Św. o godz. 18.00 

w intencjach indywidualnych czcicieli Św. Joanny, 
a także po Mszy Św. na modlitwy ku czci Świętej 
i ucałowanie relikwii. 

DO TEATRU. Zapraszamy na spektakl Teatru 
Es „Dzień Drugi” wg scenariusza i w reżyserii Wal-
demara Koperkiewicza, na motywach książki i au-
dycji radiowych „Dzień Drugi. Prawda Jedyna” 
Grzegorza Skwarka, który odbędzie się 25 marca 
br. o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Sztuki im. 
Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce. Cena biletu wynosi 20 zł. Rezerwacje i bi-
lety: Iwona Kuś 603-096431, Aleksandra Kwiatko-
wska 503-089459. 

Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 

KLASY III. Za tydzień (30.03) po Mszy Św. o 
11.30 odbędzie się spotkanie dzieci z klas III 
Szkoły Podstawowej i ich Rodziców w ramach 
przygotowań do obchodów rocznicy I Komunii Św. 

WIECZÓR  CHWAŁY 
     Jak zwykle oczekiwany Wieczór Chwały, tym 
razem wypadł w samym środku Wielkiego Postu 
(czwartek, 27 marca br., sala KLO, godz. 19.00)  
Pozornie wydawać by się mogło, iż nie jest to od-
powiedni moment na takie spotkania, jako że Wiel-
ki Post to czas zadumy, pokuty i nawrócenia. To 
prawda, jest to szczególny czas w Roku Liturgicz-
nym, ale my chrześcijanie mamy świadomość, iż 
jest to także czas nadziei i oczekiwania na najważ-
niejsze wydarzenia w historii zbawienia. 

 
     Wiemy, że nasz Pan, Jezus Chrystus wziął na 
siebie nasze grzechy, dał się okrutnie umęczyć, 
ukrzyżować, ale przecież trzeciego dnia Zmart-
wychwstał. My w to wierzymy i dlatego modląc się 
i pokutując przez czterdzieści dni, znajdujemy czas 
na uwielbienie i dziękczynienie. Odpowiednim do 
tego miejscem i czasem jest Wieczór Chwały.  
     Mamy wiec nadzieję, iż przekonaliśmy tych, któ-
rzy mieli jakiekolwiek obawy i zapraszamy wszyst-
kich wątpiących, aby przyszli razem z nami uwiel-
bić Chrystusa Zbawiciela i oddać Mu chwałę.   

Serdecznie zaprasza Wspólnota Jednego Ducha 

PRZED JUBILEUSZEM 
     Bractwo św. Judy Tadeusza wraz z Wydziałem 
Duszpasterskim Kurii Siedleckiej oraz I Katolickim 
Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w 
Siedlcach zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu 
spotkań inspirowanych zbliżającym się Jubileu-
szem 1050 rocznicy Chrztu Polski. Trzecie spotka-
nie odbędzie się w czwartek 27 marca br., o godz. 
19.00 w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego (ul. Bpa Świrskiego). Jego treść stanowić bę-
dzie wykład Ks. Jacka Świątka „Upadek (kryzys) 
cywilizacji łacińskiej, a chrześcijaństwo”. Serdecz-
nie wszystkich zapraszamy.    Dr Tadeusz Tobiasz, 

Ks. Marek Paluszkiewicz Ks. Jacek Świątek  

CO PISZĄ W „ECHU” nr 12 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Na czym tak naprawdę polega istota Wielkiego 
Postu i dlaczego nazywamy go wielkim? - kolejna 
część rozważań wielkopostnych na s. 14; 

Święta kolekcja - czyli o niezwykłym zbiorze obraz-
ków religijnych oraz przesłaniu, jakie niosą - na s. 16 
Życie na kocią łapę zabija miłość. O kampanii 
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin na s. 15; 
Czy to już koniec protestów rolników - odpowiedź 
w dziale „Region”; 
Zapraszamy do udziału w konkursie „Echa”, w 
którym nagrodą jest wyjazd na kanonizację bł. Jana 
Pawła II do Watykanu!       Zapraszamy do lektury! 
 

 

 
UNIWERSALNA: Chłopak podchodzi do dziewczy-
ny na imprezie i pyta: 
- Tańczysz? 
- Tańczę, śpiewam, gram na gitarze... 
- Co ty pleciesz? 
- Plotę, haftuję, wyszywam, lepię garnki. 
ZBRODNIA DOSKONAŁA. 
     Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia: 
- Z Ciebie byłby doskonały przestępca! 
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś. 
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów 
działalności. 
BEZROBOCIE. Przychodzi bezrobotny robotnik na 
budowę szukać pracy. Idzie do majstra, a ten pyta:  
- Co może pan robić?  
- Mogę kopać - odpowiada bezrobotny.  
- A co jeszcze może pan robić?  
- Mogę nie kopać... 
BEZ ŁOPATY. Przychodzi budowlaniec do majstra: 
 - Panie majstrze łopata mi się złamała! 
 - To się oprzyj o betoniarkę! 
LOS. Dwaj robotnicy na budowie rzucają monetę. 
- Jak wypadnie reszka, gramy w karty - mówi jeden. 
- Jak wypadnie orzeł, idziemy na piwo - dodaje drugi. 
- A jak stanie na sztorc? 
- Trudno, pech to pech, wtedy zabieramy się do roboty.. 
PYTANIE O RADĘ. Dziecko pod blokiem krzyczy: 
- Mamaaaaaaa!! Maammmmmaa!! 
- Coo? 
- Michał mnie ciągnie za nogę, mogę mu przyłożyć? 

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 Boru-

towie, 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. 

 




