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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dziś podczas Mszy Św. usły-
szeliśmy: „Pewnego dnia przy-
szedł do Jezusa trędowaty i upa-
dając na kolana, prosił Go: Jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić” 
(Mk 1,40). 
     Według Prawa Izraela człowiek 
trędowaty był wykluczony ze spo-
łeczności - przebywał w odosob-
nieniu, poza obozem, miał rozdar-
te szaty i włosy w nieładzie. 
     Kiedy patrzymy na ukrzyżowa-
nego Pana, który został zabity po-
za miastem, udręczony i oszpeco-
ny, widzimy, że podzielił los tych, 
którzy skazani byli na izolację. Je-
zus nie szukał własnej chwały, 
lecz dobra wszystkich. Odtąd nikt 
z nas nie musi wegetować poza 
obozem, odrzucony, wyobcowany. 
Nasz Pan z wielką delikatnością 
wkracza we wszelkie nasze osa-
motnienie. 

 

 
     Już w najbliższą środę (Popielcową) rozpoczniemy 
Czas Wielkopostny. Ma on podwójny charakter: chrzcielny 
i pokutny. Przygotowuje katechumenów (czyli dorosłych 
kandydatów) do Chrztu Św., a wszystkich wiernych do ob-
chodzenia Paschalnego Misterium. W środę przed I Nie-
dzielą Wielkiego Postu, przyjmując popiół, na nasze gło-
wy, wkroczymy w czas ustanowiony dla wewnętrznego 
oczyszczenia. Ten znak pokuty wyrósł z tradycji biblijnej. 
Został on zachowany w zwyczaju Kościoła do naszych 
czasów. Przypomina on, że jesteśmy grzeszni. Jeśli jed-
nak wyznamy swoje winy przed Bogiem i będziemy gotowi 
do wewnętrznego nawrócenia, to mamy prawo mieć na-
dzieję, że Bóg przebaczy nam grzechy. 
     W Środę Popielcową w czasie Mszy Św. po homilii, od-
bywa się błogosławieństwo popiołu z gałązek pobłogosła-
wionych w roku ubiegłym w Niedzielę Palmową, oraz ob-
rzęd posypania popiołem. Z tej racji na początku Mszy Św. 
opuszcza się akt pokuty. Po homilii kapłan błogosławi po-
piół, a następnie posypuje nim głowy wiernych, mówiąc: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) albo 
„Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (por. 
Rdz 3,19). Możemy także wziąć ze sobą odrobinę popiołu 
i posypać głowy tych z naszej rodziny, którzy nie mogli być 
w kościele (wymawiając powyższe słowa), aby razem z 
nami weszli w czas Wielkiego Postu. 
     Msze Św. w naszym kościele będą celebrowane w Śro-
dę Popielcową o godzinie 7.00, 8.30 i 10.00 oraz o 16.30 
i 18.00. Przypominamy także, że w pierwszym i ostatnim 
dniu Wielkiego Postu, a więc w Środę Popielcową i w 
Wielki Piątek wszystkich dorosłych obowiązuje post ścisły 
oraz zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięs-
nych tak, jak w każdy piątek. 
     Należy pamiętać także o pięknych Nabożeństwach 
Wielkopostnych, do których należą Droga Krzyżowa celeb-
rowana w piątki dla dzieci o godzinie 16.30 oraz dla doros-
łych o godzinie 17.15. W każdą niedzielę zapraszamy tak-
że na Gorzkie Żale odprawiane po Mszy Św. o godzinie 
18.00, po których możemy pozostać na niedzielnej adora-
cji Najświętszego Sakramentu. 

TRZEŹWY TYDZIEŃ 
     W przyszłą niedzielę (15 lutego) rozpoczyna się 48 TY-
DZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Będzie on 
przebiegał pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, 
Kościoła i narodu”. W nawiązaniu do tradycji chrześcijańs-
kiej, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się 
w ostatnią niedzielę karnawału. 

     Głównym motywem jest wynagradzanie za grzechy po-
pełniane w czasie zabaw karnawałowych, włączenie wier-
nych w  nurt przebłagania za pijaństwo i inne nałogi, a tak-
że wypraszanie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to 
czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nad-
używają napojów alkoholowych. Będziemy się modlić za 
polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały 
w wierze i trzeźwości przeciwstawiając się demoralizacji.  
     Każdy z nas może mieć wkład w dzieło otrzeźwienia 
Narodu poprzez własną decyzję o rezygnacji używania al-
koholu w intencji własnej lub za bliską osobę. W Tygodniu 
Modlitw o Trzeźwość Narodu duszpasterze i Diakonia Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka zachęca naszą Wspólnotę 
Parafialną do podjęcia konkretnych czynów miłości, prze-
jawiających się głównie w podejmowaniu decyzji abstyne-
ncji okresowej na czas Wielkiego Postu lub na dłużej. 
W naszej parafii będą tradycyjnie wyłożone na stolikach 
deklaracje, które złożymy do koszyczka pod krzyżem przy 
ołtarzu. Codziennie przez cały tydzień będzie prowadzona 
modlitwa różańcowa o godzinie 17.30 i Msza Święta o g. 
18.00 w intencjach wyzwalających z różnych nałogów 
i tych osób, które złożyły deklaracje abstynenckie. W pią-
tek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w/w in-
tencjach. 

 
     Proponujemy następujące intencje modlitw: 
Niedziela, 15.II – dzień ekspiacji za grzechy pijaństwa. 
Modlitwa o miłość i trzeźwość dla wszystkich polskich ro-
dzin, aby były domowymi Kościołami. 
Poniedziałek, 16.II  Modlitwa za rodziców, aby wychowy-
wali swoje dzieci w duchu wiary, miłości i trzeźwości.   
Wtorek, 17.II Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, 
aby w swojej pracy kierowali się zawsze dobrem dzieci 
i wychowywali do wolności od uzależnień. 
Środa, 18.II Modlitwa za stanowiących prawo i rządzą-
cych, aby chronili dzieci przed rozpijaniem i demoralizacją.  
Czwartek, 19.II Modlitwa za kapłanów, aby poprzez gorli-
wą pracę duszpasterską, pomagali dzieciom zachować 
abstynencję od alkoholu.  
Piątek, 20.II Modlitwa za młodzież, aby trwając w trzeźwo-
ści, przygotowywała się do pełnienia odpowiedzialnych 
zadań w społeczeństwie. 
Sobota, 21.II Modlitwa za dzieci, aby otoczone troską ro-
dziny, Kościoła i narodu, zachowywały abstynencję od 
alkoholu. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość. 

Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
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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 – 16 lutego 2015  r.  
Św. Daniela, Męczennika (z pocz. IV w.) Tydzień modlitw o trzeźwość (2). 

Czyt.: Rdz 4, 1-15. 25 (Kain zabija Abla); Mk 8,11-13 (Jezus nie chce dać znaku). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 

 2. O łaskę zdrowia i Bożego błogosławieństwo dla Sióstr z Koła Ży-
wego Różańca nr 13 oraz o opiekę ich Patronki Matki Bożej Często-
chowskiej i Św. Józefa, zel. Zofia Dmowska 

 3. Dziękczynna w r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla niej i dla jej Rodziny, of. Ro-
dzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Stanisława (w 15 r.), Sabinę, Jana, Mariannę, Tadeusza i Fran-
ciszka, of. Elżbieta Dropio 

 3. + Ryszarda Bojanowskiego (w 3 r.), of. Synowie 
 4. O wytrwałość w abstynencji i trwanie w trzeźwości, of. Krucjata 

Wyzwolenia Człowieka 
Wtorek – 17 lutego 2015 r. 

Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP. 
Tydzień modlitw o trzeźwość (3). 

Czyt.: Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10 (Bóg zsyła potop), lub Jk 1, 12-18 (Bóg nikogo nie 
kusi do złego); Mk 8, 14- 21 (Strzeżcie się kwasu faryzeuszów). 

6.30 1.  
7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 

 2. + Teresę Piwowar (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. Dziękczynna w 22 r. urodzin Macieja, z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Mama 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

i Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. Tadeusza Piechowicza (w 3 r.) oraz zm. Rodziców Stefanię i Lu-
dwika, of. Żona 

 3. + Janinę Sabiniak, Franciszkę i Józefa, of. Córka 
 4. + Stanisława (w 3 r.) i Barbarę (w 36 r.) Buczyńskich, of. Teresa 

Frank 
 5. O łaskę wyzwolenia z różnych nałogów i o wytrwanie w abstynen-

cji dla tych, którzy złożyli przyrzeczenia, of. Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka 

Środa Popielcowa – 18 lutego 2015 r. Początek Wielkiego Postu 
Wspomnienie Bł. Jana z Fiesoli (Fra Angelico), Patrona artystów. 

Tydzień modlitw o trzeźwość (4). 
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 

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. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji urodzin), of. Córka Chrzestna z 

Augustowa 
 3. + Mariannę, Aleksandra, Józefa i Tadeusza, of. Teresa Pióro 
8.30 1. + Elżbietę Kokoszkiewicz (w 4 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Córka Maria Mikołajczuk 
2. + Stanisława Kobusa (w 8 r.), of. Żona i Synowie 

10.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 
 2. + Władysławę, Franciszka, Edwarda, Jadwigę i Jana, zm. z Ro-

dziny Staraków, of. p. Starak 
3. + Jarosława (w 14 r.), of. Rodzice i Rodzeństwo 

16.30 1. + Krystynę, Witolda i Wacława Ślepowrońskich, of. Córka i Siostra 
 2. + Zenona Krupę, of. p. Jacek z Rodziną 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
18.00 1. + Janusza (w 7 r.) oraz Stanisławę i Eugeniusza Zdanowskich, of. 

Żona 
 2. + Janinę i Stanisława Ksionek, of. Maria i Mieczysław 
 3. O łaskę wyzwolenia z różnych nałogów i wytrwałość w abstynen-

cji dla tych, którzy złożyli przyrzeczenia, of. Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 19 lutego 2015 r. 
Wspomnienie Św. Konrada z Piacenzy, Pustelnika 

Tydzień modlitw o trzeźwość (5). 
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. + Zofię (w 8 r.) i Józefa, zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krystyna 
i Szczepan Borutowie 

 2. + Alfredę (w 25 r.) i Bogdana, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 

 2. + Helenę Szybka (w 21 r.), Aleksandra, Zbigniewa i Teresę Kę-
dziora (w 2 r.), of. Danuta Chacińska 

 3. + Monikę (w 20 r.), Edwarda, Genowefę i Jana, zm. z Rodzin Po-
siadałów i Klewków, of. Rodzina 

15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Lucynę Mościbrodzką (w 30 dzień), of. Wspólnota Różańca 
Nieustającego 

 3. + Jerzego Doroszenko (w 22 r.), Eugenię, Mikołaja i Włodzimie-
rza, of. Żona 

 4. + Mieczysława Stańczuka (w 7 miesiąc), of. Bezimienna 
 5. + Jana (w 6 r.) i Stanisławę Kostyrów, of. Córka z Mężem 
 6. O łaskę wyzwolenia z różnych nałogów i wytrwałość w abstynen-

cji dla tych, którzy złożyli przyrzeczenia, of. Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 20 lutego 2015  r. 
Tydzień modlitw o trzeźwość (6). 

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. + Jana (w 40 r.) i Genowefę (w 17 r.), of. Córka 
 2. + Walerię Sikorską (w 6 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Genowefę Budek (w 3 r.), Henryka (w 17 r.) i Grzegorza (w 11 

r.), zm. z rodzin Budków i Pieczarów oraz za Eugenię i Jana Szew-
czyków, of. Córki 

 3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Lenki, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Ro-
dzina 

15.00 W intencjach Czcicieli Bożego Miłosierdzia 
15.30 Spotkanie Koła Misyjnego – dla wszystkich 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych 
17.15 Inauguracja Wielkopostnej Drogi Krzyżowej dla dorosłych 
17.30 Spotkanie KSM 

18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 
 2. + Lucynę Mościbrodzką, of. Sąsiedzi 
 3. + Jana, Zofię, Zbigniewa i Stefana, of. Rodzina 
 4. + Stanisława (w 26 r.) i Janinę, of. Barbara Kołodziejczyk 
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandry Ferens, z prośbą by nieu-

stannie wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 
 6. O łaskę wyzwolenia z różnych nałogów i o wytrwałość w absty-

nencji dla tych, którzy złożyli przyrzeczenia, of. Krucjata Wyzwole-
nia Człowieka 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Spotkanie z Kandydatami do Bierzmowania 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 21 lutego 2015  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Św. Piotra Damiana, Biskupa i Doktora Kościoła 
Zakończenie Tygodnia modlitw o trzeźwość (7). 
Czyt.: Iz 58, 9b-14 (Obietnice dla sprawiedliwych); 

Łk 5, 27-32 (Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz 
grzeszników). 

6.30 1. + Lucynę Mościbrodzką (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
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7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Czesławę Jaszczuk (w 1 r.), of. Córki 
 3. + Zofię Jastrzębską (w 10 r.), Henryka i Stanisława, of. Teresa 

Zaliwska 
 4. + Karola (w 8 r.) i Halinę, zm. z Rodziny Skorupków, of. Krzysztof 

Skorupka 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Cecylię Kowalczyk, of. Syn Wiesław z Rodziną 
 3. + Stanisława Kryńskiego i Adolfa oraz zm. Dziadków z obu stron 

Rodziny, of. Rodzina 
 4. + Jadwigę Tkaczuk (w 3 miesiąc), of. Córki 
 5. + Lucjana Domańskiego (z racji urodzin), of. Córka 
 6. + Irenę Szmurło (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 7. O łaskę wyzwolenia z różnych nałogów i o wytrwałość w absty-

nencji dla tych, którzy złożyli przyrzeczenia, of. Krucjata Wyzwole-
nia Człowieka 

I Niedziela Wielkiego Postu  – 22 lutego 2015 r. 
Święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

Czyt.: Rdz 9, 8-15 (Przymierze Boga z Noem po potopie); 
1 P 3, 18-22 (Woda chrztu nas ocala); 

Mk 1, 12-15 (Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Zygmunta, Janinę, Tadeusza, Jana, Kazimierza i Janinę, zm. z 

Rodzin Dmowskich i Tomczyńskich of. Adamina Tomczyńska 
8.30 1. + Krystynę Ziarek (w 10 r.), zm. z Rodziny Duków oraz Ryszarda 

(w 13 r.), Agnieszkę, Genowefę i Czesława, of. Barbara Duk 
 2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Marleny i Mariusza, z prośbą o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich oraz dla ich 
Synka Andrzejka, of. Dziadkowie 

10.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 
 2. + Mariannę i Jana Karulaków (w 20 r.), of. Córka 
 3. + Mariana i Irenę, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

11.30 1. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 6 r.), of. Żona i Rodzina 
 2. + Kazimierza Jońskiego (w 4 r.), Wandę (w 2 r.), Kazimierza Sko-

niecznego (w 34 r.), Zofię (w 24 r.) i Jana (w 25 r.), of. Żona z Dzieć-
mi, Synowa i Wnuki   

 3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Olimpii i w 11 r. urodzin Beniamina, z 
prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej, of. Babcia 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Mariana (w 5 r.) i Syna Pawła, of. Rodzina 
17.30 IV-ga Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Zbigniewa Kupińskiego (w 9 r.), of. Żona i Dzieci 
Nabożeństwo Gorzkich Żali i niedzielna adoracja Najświętszego 

Sakramentu, której przewodniczy Ruch Światło-Życie 

STANOWISKO EKSPERTÓW 
     W związku z publicznymi zapowiedziami dopuszczenia do obrotu bez 
recepty preparatu postkoitalnego (tzw. „pigułki dzień po”), Zespół Ekspertów 
ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski przedstawia stanowisko, w 
którym zaznacza, że w propagandzie medialnej, która towarzyszy temu „do-
puszczeniu” występuje wiele przekłamań, które stwarzają wrażenie, że ma-
my do czynienia z lekiem (a więc środkiem terapeutycznym), jak również, że 
polskie organy państwa są zobowiązane przez Unię Europejską do tego, by 
pilnie dopuścić obrót takim preparatem, bez reglamentacji związanej z 
potrzebą konsultacji z lekarzem i wystawieniem recepty. 
     Działanie ulipristalu ma groźny mechanizm taki, jak preparaty stosowane 
w aborcji farmakologicznej (mifepristone). Modyfikuje funkcje receptorów 
progesteronowych (działanie postowulacyjne i antynidacyjne). Powoduje 
wydalenie zarodka ludzkiego z ustroju matki i jego śmierć. Całkowicie nie-
zgodne z prawdą jest twierdzenie o obowiązku Polski, wynikającego rzeko-
mo ze zobowiązań unijnych, do wprowadzenia pigułki do obrotu bez porady 
lekarza i wystawienia recepty. Stosowanie chemii, która powoduje śmierć 
zarodka, trzeba uznać za zachowanie bezprawne i karalne w świetle pols-
kiego kodeksu karnego oraz niedopuszczalne w świetle zasady ochrony go-
dności człowieka, wypowiedzianej w art. 30 Konstytucji RP, od którego nie 
dopuszcza się w tym akcie żadnych wyjątków. Stosowanie tzw. antykonce-

pcji doraźnej otwiera drzwi do istotnej zmiany kulturowej postaw i relacji 
międzyludzkich: propaguje swobodę seksualną i brak odpowiedzialności za 
podejmowanie relacji intymnych, banalizuje seksualność człowieka, niszczy 
ideał wyłączności relacji między kobietą i mężczyzną oraz pozwala na uwol-
nienie się od odpowiedzialności za drugiego człowieka. 
     Na szczególną uwagę zasługuje potrzeba ochrony dzieci, ze względu na 
coraz częstszą wczesną inicjację seksualną, której ten środek również 
sprzyja. Nie można dopuścić do swobodnego stosowania przez nie, bez 
wiedzy rodziców, preparatów tak bardzo inwazyjnych i niebezpiecznych dla 
rozwoju psychoseksualnego osób niepełnoletnich. Obowiązkiem rodziców 
jest sprzeciw wobec dopuszczalności swobodnego obrotu pigułką postkoita-
lną ze względu na dobro ich dzieci. Ten sam obowiązek spoczywa na katoli-
kach prowadzących działalność polityczną, zwłaszcza na parlamentarzys-
tach, przed którymi rząd ponosi odpowiedzialność i na wszystkich osobach 
odpowiedzialnych za dobro wspólne wszystkich obywateli. W perspektywie 
zasad życia chrześcijańskiego, stosowanie przez konkretną osobę tzw. an-
tykoncepcji doraźnej skutkuje zaciągnięciem przez nią poważnej winy mo-
ralnej w postaci grzechu ciężkiego. W ocenie tego postępowania nie można 
wskazywać na perspektywę ekskomuniki z mocy prawa, bowiem do jej za-
istnienia konieczna jest pewność obiektywnie stwierdzalnego skutku. Tym-
czasem, w przypadku pigułki postkoitalnej mamy do czynienia z intencją 
przeciwdziałania urodzeniu dziecka, jednak ze względu na brak pewności 
zapłodnienia i poronienia, warunki te nie są spełnione. 
     Wiele osób wątpi w rzeczywistą naganność stosowania tzw. „pigułki 
dzień po”, jednak wiąże się to z brakiem znajomości mechanizmu działania 
tego preparatu, treści obowiązującego prawa, a niejednokrotnie z brakiem 
wrażliwości na życie dziecka poczętego. W tych okolicznościach zwracamy 
się do ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc w kształtowaniu prawidłowej oce-
ny rzeczywistości dotyczącej tzw. antykoncepcji doraźnej oraz wzmacniania 
postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa i hojności w przyjmowaniu potomst-
wa. Wspólnym obowiązkiem jest pomoc samotnym matkom i wszystkim 
tym, których lęk o zdolność zapewnienia potomstwu należnego bytu prowa-
dzi do poszukiwania sposobów na przerwanie ciąży. Warto również zwrócić 
uwagę na to, że antykoncepcja doraźna nie jest obojętna dla zdrowia 
kobiety. W końcu najbardziej destrukcyjne skutki ma stosownie środków 
hormonalnych tego rodzaju przez osoby młode. 

********************************************************* 
     Już 28 lutego rozpoczniemy wiosenną serię ośmiu katechez dla Narze-
czonych. Im więc oddajmy głos.    (ciąg dalszy z poprzedniego n-ru Opiekuna) 

 
 

DLACZEGO NIE, CZYLI DYWAGACJE NARZECZONEJ 

     Z każdej strony świata napływają do mnie, do mego chłopaka komunika-
ty: „Musicie się wypróbować!”. „Skąd wiecie, że dopasujecie się charaktera-
mi, choć w sumie w razie czego można wziąć rozwód”... „No ten ślub to 
niech już będzie, ale dzieci” „Musicie się wyszaleć a nie od razu w pieluchy”! 
Nie, nie i jeszcze raz stanowcze, zdecydowane nie. Dziewczyny, nie dajcie 
sobie wmówić, że współżycie przed ślubem to coś normalnego i oczywiste-
go. Szanujcie siebie i swoje ciało. Chłopaki, wykażcie się wrażliwością i bą-
dźcie gotowi stać na straży Waszej czystości. To wcale nie jest łatwe, by 
wytrwać. Cały czas zdarzają się pokusy. Często spotykamy się zatem ze 
znajomymi, a czas spędzony we dwoje staramy się twórczo planować. 
     Wielokrotnie słyszałam taki argument: zamieszkamy razem, bo tak bę-
dzie taniej. Nie trzeba utrzymywać dwóch mieszkań, połowę pieniędzy zao-
szczędzimy na jedzeniu i paliwie. Dojeżdżam do pracy prawie 40 km w jed-
ną stronę, łatwo policzyć, że w dwie to już niemal 80km. Dom, w którym pla-
nujemy zamieszkać jest  17 km od mojego miejsca pracy. Jednak domek na 
nas czeka, dopóki nie będziemy małżeństwem. Początkowo dojeżdżałam 
samochodem, teraz przesiadłam się na komunikację miejską, ponieważ jest 
taniej. Mimo, że zabiera mi to więcej czasu, dla mnie to jednak inwestycja, 
ponieważ robię to wszystko z myślą o przyszłym małżeństwie. Można in-
westować i tracić, ale gdy zaufa się Bogu to zagrożenie znika, prawda? Dla 
mnie Jego błogosławieństwo jest o wiele ważniejsze niż pieniądze wydane 
na dodatkowe tankowanie czy bilety autobusowe. 
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BYWA I TAK 

 

     Ksiądz Biskup Ordynariusz 
skierował do nas krótki komuni-
kat w ważnej sprawie, dotyczą-
cej nauczania Kościoła. Z uwa-
gą przeczytajmy jego treść: 

     Drodzy Bracia i Siostry, wierni przynależący do 
wspólnoty Kościoła Siedleckiego! 
     Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, iż 
„święty depozyt” wiary zawarty w świętej Tradycji 
i Piśmie świętym, został powierzony przez Aposto-
łów wspólnocie Kościoła (por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1,12-

14). To na nim polegając, cały Lud Święty zjedno-
czony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apo-
stołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba 
i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jed-
nomyślność przełożonych i wiernych w zachowywa-
niu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyzna-
waniu (por. KKK nr 84). 
     Przynaglony pasterską troską o zbawienie dusz 
i zachowanie jedności w łonie Kościoła oraz wielu 
rodzinach, wypełniając w duchu wiary biskupi - apo-
stolski urząd Pasterza Diecezji, kieruję do wszyst-
kich wiernych Diecezji Siedleckiej ostrzeżenie przed 
rozpowszechnianymi anonimowo publikacjami pt.: 
„Intronizacja Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie 
i Państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko 
Jezus”, oraz „Wielkie dzieło modlitwy w intencji 
ocalenia i duchowej odnowy Narodu Polskiego za 
wstawiennictwem Maryi Królowej Polski”. 
     Wymienione wyżej publikacje o charakterze pry-
watnym, nie mają żadnej aprobaty Kościoła. Zawar-
te w nich treści budziły u wiernych poważne zastrze-
żenia natury teologicznej, wprowadzały niezdrowy 
niepokój oraz obawy w sercach wierzących, powołu-
jąc się na rzekome objawienia Maryi oraz tzw. orę-
dzia Dzieciątka Jezus do Narodu Polskiego. Dlatego 
zostały poddane rozeznaniu i ocenie teologicznej, 
biblijnej oraz prawno-kanonicznej. 
     W świetle przeprowadzonych badań, wobec 
stwierdzenia w wyżej wskazanych publikacjach błę-
dów teologicznych oraz wielu nieścisłych lub niejas-
nych sformułowań, w oparciu o kan. 823 § 1 Kodek-
su Prawa Kanonicznego, zwracam się z biskupim 
zaleceniem, by w duchu posłuszeństwa wiary pows-
trzymać się od dalszego rozpowszechniania wy-
mienionych wyżej publikacji oraz szerzenia wśród 
wierzących zawartych tam treści. 
     Z pasterskim błogosławieństwem 

 
BISKUP SIEDLECKI  

 

W PARAFII I W DIECEZJI 

BIERZMOWANI 2015: DYŻUR LITURGICZNY 
pełnią dziś (15.02): 1. Martyna Jaroszczyk 2. Wik-
toria Koziestańska i 3. Aleksandra Lipka. W przy-
szłą niedzielę (22.02): 1. Jakub Malinowski 2. An-
toni Mazurczak i 3. Aleksandra Mrozek. 
     Termin Bierzmowania w naszej Parafii został 
przez Księdza Biskupa wyznaczony na dzień 21 
marca br. o godzinie 18.00.     Ks. Piotr Wasyljew 
 

KATECHEZY. Trwa seria Katechez Chrzciel-
nych, na które serdecznie zapraszamy tych, którzy 
zamierzają być Rodzicami Naturalnymi lub Chrzes-
tnymi, a którzy w tych katechezach nie brali jesz-
cze udziału. Są one w cztery niedziele lutego 
o godzinie 17.30 w sali obok zakrystii. 

     Natomiast w ostatnią sobotę lutego (28.02) o g. 
17.00 rozpoczniemy serię 8 katechez przygotowu-
jących do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. 
 

I KOMUNIA ŚW. Dzieci z klas II i ich Rodziców 
zapraszam na kolejne spotkanie dziś (15.02) o go-
dzinie 15.00. Na to spotkanie przynosimy ze sobą 
świece chrzcielne i odnowimy Przyrzeczenia 
Chrzcielne. Natomiast Dzieci z klas III zapraszam 
dziś na Mszę Św. o godzinie 11.30 w ramach przy-
gotowania do świętowania I rocznicy uroczystego 
przyjęcia Komunii Św.      Ks. Sławek Harasimiuk 
 

MAŁY KADR. Fundacja „Dziesięć Talentów” za-
prasza dzieci wraz z rodzicami na kolejne spotka-
nie z cyklu Mały Kadr, które odbędzie się dziś 15 
lutego g. 9.00 w sali wielofunkcyjnej KLO.  
     Po projekcji bajki odbędą się tematyczne warsz-
taty, które przeprowadzą doświadczeni pedagodzy. 
Jest możliwość pozostawienia dzieci pod opieką 
organizatorów. Wstęp wolny!     Katarzyna Kozioł 
 

SYNOD. Dziś (15.02) w naszym kościele o godzi-
nie 18.00 będzie Msza Św. Synodalna z homilią 
poświęconą zagadnieniom Synodu, w poniedziałek 
23 lutego po Mszy Św. wieczorowej będzie wygło-
szona Katecheza Synodalna, zaś w sobotę 28 lu-
tego odbędzie się zebranie Zespołu Synodalnego. 
Serdecznie zapraszam.                Ks. Proboszcz 
 

NIEUSTAJĄCY. Wtorek (17.02) to dzień czuwa-
nia i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego, 
która zaprasza na wspólną modlitwę o g. 17.30. 
 

MATEJKO W SIEDLCACH. Trwają obchody 
Roku El Greca. Przez miesiąc obraz „Ekstaza Św. 
Franciszka” będzie wystawiony w Muzeum Naro-
dowym w Krakowie. W zamian za to w siedleckim 
Muzeum Diecezjalnym od 13 lutego do 27 marca 
br. będzie wystawiona bogata kolekcja obrazów 
Mistrza Jana Matejki, zatytułowana „Sławne wyda-
rzenia z dziejów Polski na obrazach i rysunkach 
Jana Matejki”, wśród których między innymi będą: 
„Bolesław Chrobry ze Świętopełkiem przy Zło-
tej Bramie w Kijowie”, „Śluby Jana Kazimie-
rza”, „Carowie Szujscy na Sejmie Warszaws-
kim”, „Jan III Sobieski wręcza kanonikowi 
Denhoffowi list do Papieża” i kilka innych. Za-
chęcamy do odwiedzenia Muzeum. 
 

OAZA PRZEWODNICZY. W przyszłą niedzielę 
młodzież z Ruchu Światło-Życie zaprasza po Mszy 
Św. o godzinie 18.00 na Adorację Najświętszego 
Sakramentu, której będzie przewodniczyła.  
 

 

MOŻESZ POMÓC 
     Rozliczając się z Fiskusem mo-
żemy pomóc Hubertowi z naszej 
Parafii, który wymaga kosztownej 
rehabilitacji. Wypełniając roczny 
PIT należy w rubryce nr 124 wpisać 

 
zaś w rubryce nr 126 załączyć informację: 

 
Huberta wspiera Fundacja Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „SŁONECZKO”, Stawnica 33, 77-400 
Złotów. Na jej konto 89 8944 0003 0000 2088 2000 
0010 można też wpłacić dobrowolną ofiarę na ten 
cel, koniecznie z dopiskiem: na leczenie i rehabilita-
cję Hubert Wójcik – 111/W 

    

 
JUŻ WKRÓTCE 

 
     Już wkrótce nasz Rząd będzie miał nowe pomysły 
na zdecydowaną walkę z bezrobociem: 
- Będą to nowe tanie połączenia lotnicze z Anglią 
i Irlandią. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
JAKA JEST PRAWDA? 
- To ksiądz spowiada czy konfesjonał? 
- No wiadomo, że ksiądz! 
- No to czemu konfesjonał ma założoną stułę? 
ZAGROŻENIE. Po Chrzcie Św. braciszka, przez całą 
drogę z kościoła do domu, mały Jasio płakał na tyl-
nym siedzeniu samochodu. Ojciec trzy razy pytał go 
co się stało, ale malec tylko płakał. Wreszcie Jasio: 
- Bo ksiądz w kościele mówił, że chciałby, abyśmy 
wychowywali się w katolickim domu, ale ja nie chcę 
iść do jakiegoś domu, ja chcę zostać z wami! 
ZŁA PERSPEKTYWA. 
     Amerykanie nie obawiają się wojny z Rosją. Ich 
pociski przeciwpancerne przebijają dowolny rosyjski 
czołg. 
     Rosjanie nie obawiają się wojny z USA. Ich czołgi 
są dwukrotnie tańsze od amerykańskich pocisków 
przeciwpancernych, szybko więc zniszczą Amerykę 
ekonomicznie. 
STATYSTYKA. Do Pani Premier przychodzi doradca: 
- Pani Premier, mamy problem... 
- No co jest? 
- Mamy sondaż, z którego wynika, że Polakom żyje 
się dobrze i są bardzo zadowoleni. 
- To super, a gdzie problem? 
- Sondaż przeprowadzono w Wielkiej Brytanii... 
SCYZORYK. Młodzi ludzie rozmawiają podczas osta-
tnich strajków i blokad: 
- Jak się widzi działalność tego Rządu, to paszport się 
w kieszeni otwiera! 
MAMY CZAS. Naukowcy pytają Ministra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego: 
- Panie Ministrze. Kiedy dostaniemy lepsze płace? 
Polska nauka kuleje. 
- Spokojnie... na naukę nigdy nie jest za późno… - 
odpowiada Minister 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 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: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Piotr Kruk, 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. 

 




