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MYŚL TYGODNIA 

 
   Jak to możliwe pytamy, że Pan 
Jezus „Czterdzieści dni przebył na 
pustyni, kuszony przez szatana” 
(Mk 1,13). 
     Z pobytem Jezusa na pustyni 
wiąże się niewiarygodna próba: 
był On tam „kuszony”. Stanął więc 
na równi z grzesznikami, tak, jak 
podczas Chrztu w Jordanie, mimo 
że nie potrzebował oczyszczenia. 
Co więcej, mierzył swoją świętość 
z pokusą diabła i to na jego „tery-
torium”. Żydzi byli przekonani, ze 
pustynia, „odludzie” jest także 
miejscem, które sobie „zły” upo-
dobał. Jezus nie dyskutował z sza-
tanem, ale stanowczo, spokojnie 
i z godnością wyraził swoje „nie”. 
Przebywał w otoczeniu zła, ale je 
zwyciężył. Pokazał każdemu z nas, 
że pokonując szatana na pustyn-
nym odludziu, jest w stanie zwy-
ciężyć go i w nas. 

 

KLUB MATEK 

 
     Ruszyła nowa forma spotkań dla matek - Klub Matek - 
przy naszej Parafii. Chcemy spotykać się aby ubogacać 
własnymi doświadczeniami, dojrzewać do powołania ma-
cierzyństwa, odkrywać piękno kobiecego geniuszu, bar-
dziej efektywnego działania na polu rodzinnym. 
     Spotkania odbywają się w każdy ostatni wtorek miesią-
ca o godzinie 18:30 w sali poradni życia rodzinnego.  
     Zapraszamy!!! Bliższe informacje i kontakt: Marta 
Głódź 604 686 056 

CZAS NAWRÓCENIA 

   
     Weszliśmy już na dobre w okres Wielkiego Postu. Ma 
on charakter pokutny. Przybliża nam prawdę o społecz-
nych następstwach każdego grzechu oraz o właściwej na-
turze pokuty, która odrzuca grzech jako zniewagę Boga. 
Z nawrócenia serca wypływa zewnętrzna praktyka pokuty 
tak u poszczególnych wierzących, jak i w całej wspólnocie. 
Pokuta musi być dostosowana do współczesnych możli-
wości i winna zawsze zmierzać ku dobru braci. 
     W Wielkim Poście, częściej niż zwykle, Kościół modli 
się za grzeszników przez udział w liturgii wielkopostnej i w 
celebracjach pokutnych. Zgodnie z prawem i tradycją Koś-
cioła, przystępujemy w tym czasie do Sakramentu Pokuty, 
by z oczyszczoną duszą uczestniczyć w Misteriach 
Paschalnych. Również Kapłani częściej niż zwykle pełnią 
posługę w konfesjonałach. 
     Dla podkreślenia charakteru pokutnego tego okresu 
w Wielkim Poście nie zdobi się ołtarza kwiatami. Nie orga-
nizuje się w kościołach koncertów, gra na organach doz-
wolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Od Środy 
Popielcowej aż do Wigilii Paschalnej opuszcza się radosny 
śpiew „Alleluja” we wszystkich celebracjach, nawet w uro-
czystości i święta. Zamiast „Alleluja”, śpiewa się „Chwała 
Tobie, Królu wieków” lub „Chwała Tobie, Słowo Boże”. 
     Cenne są Nabożeństwa okresu Wielkiego Postu: Droga 
Krzyżowa i Gorzkie Żale. Usposabiają one nas wewnętrz-
nie do obchodzenia Paschalnego Misterium Chrystusa.  

     Gorzkie Żale są rozważaniem męki Pana podjętej dla 
naszego zbawienia. Pomagają zbliżyć się do tajemnicy 
zbawczej śmierci Chrystusa. Odpowiednio dobrane frag-
menty Pisma Św. i głoszone rozważania Męki Pańskiej po-
głębiają treściowo to wielkopostne nabożeństwo i pełniej 
ukazują jego powiązanie z Eucharystią. (Instr. Episkopatu 

Polski z dnia 11.12.1987 r.). Gorzkie Żale są integralną 
modlitwą Kościoła, dlatego nie sprawuje się ich w łącznoś-
ci ze Mszą Św. Za udział w Gorzkich żalach można we 
wszystkich kościołach w Polsce uzyskać raz w tygodniu 
w okresie Wielkiego Postu odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami (Penit. Apost., 06.02.1968). 

LITURGIA WIELKIEGO POSTU 

 
     Teksty Liturgii Wielkopostnej zawierają bogactwo tre-
ści. Warto do nich sięgnąć, szczególnie do czytań msza-
lnych, zaczerpniętych z II tomu lekcjonarza z roku „B”. 
Osoby modlące się słowami Liturgii Godzin korzystają w 
Wielkim Poście z II tomu Brewiarza. 
     Mszał posiada także zwiększoną liczbę prefacji wielko-
postnych. Dwie pierwsze (nr 8-9) odmawia się w niedziele, 
gdy nie ma prefacji własnej. Dwie następne (10-11) są na 
dni powszednie Wielkiego Postu. Prefację nr 12 odmawia 
się zawsze w 1 Niedzielę Postu, gdyż swoją treścią jest 
przystosowana do Ewangelii. Prefację nr 13 odmawia się 
zawsze w 2 Niedzielę Wielkiego Postu, bowiem jej treścią 
jest Przemienienie Pańskie. Prefację o Męce Pańskiej nr 
17 odmawia się w piątym tygodniu Postu i w Mszach Św. 
o tajemnicy Krzyża i Męki Pańskiej, natomiast prefację nr 
18 odmawia się w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia. 
Niedziela Palmowa ma własną prefację nr 19. 
     W Wielkim Poście może być zawierany Sakrament 
Małżeństwa, ale duszpasterze zawsze przypominają nowo 
zaślubionym, aby respektowali specjalny charakter okresu 
wielkopostnego. 
     Okres Wielkiego Postu jest szczególnie ważny dla tych do-
rosłych, którzy do tej pory nie zostali ochrzczeni, a przygoto-
wują się do przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. wchodzącego 
w skład Sakramentów Wtajemniczenia (Chrzest, Bierzmowa-
nie, Eucharystia). Jest też niezwykle ważny dla Rodziców Na-
turalnych i Chrzestnych, którzy przygotowują się do Chrztu 
Św. swojego dziecka. Jest czasem oczyszczenia i oświece-
nia, zaś Wigilia Paschalna jest czasem najbardziej stosow-
nym do sprawowania Sakramentu Chrztu Św. Podczas Wigilii 
Paschalnej wszyscy złożymy wyznanie wiary otrzymanej na 
Chrzcie Św. i odnowimy przyrzeczenia złożone w naszym 
imieniu przez naszych Rodziców Naturalnych i Chrzestnych. 
Okres Wielkiego Postu jest również bardzo odpowiedni do 
sprawowania obrzędów Sakramentu Pokuty. 
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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 – 23 lutego 2015  r.  
Wspomnienie Męczenników Św. Polikarpa, Biskupa oraz Bł. Stefana Win-
centego Frelichowskiego, Kapłana. Czyt.: Kpł 19, 1-2. 11-18 (Prawo święto-

ści); Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości). 

6.30 Dziękczynna w 38 r. urodzin Mariusza, z prośbą o potrzebne łaski 
i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. Dziękczynna w Bogu znanej intencji, of. Bezimienna 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Kazimierza Dropio, of. Sąsiedzi z klatki 
 3. + Eugenię Wolgiemut (w 21 r.), of. Rodzina 
 4. + Rodziców: Genowefę (w 5 r.), Stanisława i Mariana oraz zm. 

Teściów i Dziadków, of. Marianna Gochnio 
 5. Dziękczynna w 25 r. ślubu Małgorzaty i Jarosława, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego 
życia, of. Córki 

Wtorek – 24 lutego 2015 r. Czyt.: Iz 55, 10-11 (Skuteczność słowa Boże-
go); Mt 6, 7-15 (Jezus uczy, jak się modlić). 

6.30 1. + Stanisława Mazura, of. Sąsiedzi 
 2. + Dusze zm. w czyśćcu cierpiących, of. Piotr Połog 
 2. + Betty Lupkowski, of. Anthony Lupkowski z USA 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Mariannę Kryńską (w 17 r.), Stanisława, Kazimierza i zm. Dzia-

dków z obu stron Rodziny, of. Marianna Kryńska 
 3. + Wandę Sadokierską (w 7 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Krystynę (w 3 r.) i Franciszka Lipińskich oraz zm. Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Dzieci 

 3. + Krystynę Gromadzką (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Mąż 

 4. + Jerzego Sadokierskiego (w 3 r.), of. Żona 
Środa – 25 lutego 2015 r.  

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

6.30 1. + Rodziców: Stanisławę i Zygmunta oraz Brata Jana i zm. z Ro-
dziny Kosieradzkich, of. P. Kosieradzki 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Dominiki, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla całej Rodzi-
ny, of. P. Kosieradzki 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Aleksandrę Kozioł (w 5 r.), Zenona i Syna Michała, of. Bezi-

mienna 
 3. O łaskę powrotu do zdrowia i szczęśliwą operację dla Janiny Ma-

zurek, of. Siostra 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Krzysztofa Grabowskiego (w 1 r.), of. Mama 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Aleksandry, z prośbą by wzrastała „w 

łasce u Boga i u ludzi” pod opieką Świętych Patronów, of. Rodzice 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 26 lutego 2015 r. Wspomnienie Św. Pauli Montal, Dziewi-
cy, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pijarek; Czyt.: Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-
14 (Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie); Mt 7, 7-12 (Kto prosi, otrzymuje). 

6.30 1. + Stanisławę (w 17 r.), Bolesława, Jana, Stanisława, Stefanię 
i Jana, zm. z Rodzin Chęclów i Popków, of. Barbara Popek 

 2. + Mirosława Pasika, of. Lucyna Pasik 
7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 

 2. + Mariannę Soszyńską  (w 12 r.), of. Rodzina 
 3. + Władysława, Stanisławę, Jana, Janinę i Mariana, of. Córka 

15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Stanisławę Ficek (w 9 r.), of. Danuta Doroszenko 
 3. + Stanisława Kołodziejczyka i zm. z Rodziny, of. Barbara Koło-

dziejczyk 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Joanny, z prośbą o potrzebne łaski, 

Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Patronki 
w dorosłym życiu, of. Babcia 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 27 lutego 2015  r. Czyt.: Ez 18, 21-28 (Bóg nie chce śmierci 
grzesznika); Mt 5, 20-26 (Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi).  

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

 2. + Jadwigę, Stanisława, Bolesławę i Antoniego, zm. z Rodziny Fi-
lipiuków, of. Rodzice 

16.00 Spotkanie Koła Misyjnego (wszystkie grupy) 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych 
17.30 Spotkanie KSM 

18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 
 2. + Adriana Bruśniaka (w 30 dzień), of. Dyrekcja i Grono Pedago-

giczne z IV LO im. S. Żółkiewskiego 
 3. + Hannę Soszyńską (w 12 r.) oraz zm. Rodziców Stanisławę i 

Stanisława Kowalczyków, of. Rodzeństwo i Dzieci 
 4. Dziękczynna w intencji Synów, z prośbą o łaskę zdrowia i szczęś-

liwy wybór drogi życiowej oraz o Boże błogosławieństwo w pracy 
wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa, of. Maria Zbyszyńska 

 5. Dziękczynna w Złoty Jubileusz małżeństwa Anny i Józefa, z proś-
bą Boże błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia, of. Ro-
dzina  

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

Sobota – 28 lutego 2015  r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego 
dnia i Św. Romana, Opata. Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty 

Molla, Czyt.: Pwt 26, 16-19 (Świętość ludu Bożego); 
Mt 5, 43-48 (Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski). 

6.30 1. + Romana Norwę (z racji imienin) oraz jego Rodziców, Dziadków i 
Edmunda Stepczuka, of. Żona 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Lucynę Krasuską, of. 
Córek Elżbiety i Mirosławy 

 2. + Zofię (w 6 r.) i Eugeniusza Filipków, of. Córka 
 3. + Stanisławę, Władysława, Mariana, Kazimierza i Adama, zm. z 

Rodzin Pasztorów i Kaczyńskich, of. P. Starak 
 4. + Romana (z racji imienin), Kazimierza, ich zm. Rodziców, Henry-

kę Kozioł oraz zm. Dziadków z Rodzin Myszków i Guzków, of. Zdzi-
sław Myszka 

9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.00 Inauguracja serii 8 katechez przedmałżeńskich 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Cecylię Piątek, of. Marta Borkowska 
 3. + Józefę i Lucjana Terlikowskich oraz zm. Dziadków z obu stron 

Rodziny, of. Syn 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym 
życiu, of. Dziadkowie 

 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestnicy 
Liturgii Czciciele Św. Joanny 

II Niedziela Wielkiego Postu  – 1 marca 2015 r. 
Pierwsza niedziela miesiąca. Niedziela „Ad Gentes”. 

Dziś zbiórka do puszek nas pomoc Kościołowi w świecie. 
Czyt.: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 (Ofiara Abrahama); Rz 8, 31b-34 (Bóg nie osz-

czędził dla nas własnego Syna); Mk 9, 2-10 (Przemienienie Pańskie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP  
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7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Annę Szpingward, of. Rodzina 

 2. + Andrzeja Świątkowskiego (w 71 r.), Aleksandrę i Władysława, 
of. Córka 

8.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Hanny, z prośbą o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo na dalsze lata życia, of. Mama 

 2. + Teresę Dębowską (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. + Wacława (w 10 r.) oraz zm. Rodziców i Krewnych z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
10.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan 
 3. + Bogusława Malinowskiego (w 16 r.) i Kazimierza Niedziółkę (w 

8 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Danuta Malinowska 
 4. + Juliusza Maliszewskiego (w 11 r.), Artura i Pawła oraz Rodzi-

ców z obu stron Rodziny, of. Janina Maliszewska 
11.30 1.+ Elżbietę, Ryszarda, Kazimierę, Romana, Barbarę i Janinę z Ro-

dziny Szupłaków oraz Annę, Eugenię i Mikołaja zm. Kulgawczyków 
i Kołodziejów, of. Helena Kulgawczyk 

 2. Dziękczynna w 21 r. urodzin Michała, z prośbą o dary Ducha 
Świętego i opiekę Św. Patrona w dalszym życiu, of. Mama 

 3. Dziękczynna w Złoty Jubileusz urodzin Krzysztofa Stachowicza, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski, of. 
Żona z Dziećmi 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. + Józefa (w 12 r.) i Annę (w 2 r.) Szachnowskich oraz Krzysztofa, 

Grażynę i Witolda, of. Dzieci 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu z racji I-szej Niedzieli Miesiąca,  
wymiana Tajemnic Różańcowych i katecheza dla Kół Żywego Różańca. 

16.30 1. + Zenona Mendzę (w 1 r.), Marcina (oraz o odnalezienie Pawła), 
of. Rodzina 

Uwaga: Kolejna seria 4 Katechez Chrzcielnych rozpocznie się 5 kwietnia 

18.00 Za zmarłych polecanych w Wypominkach 2014/2015  
Nabożeństwo Gorzkich Żali i adoracja Najświętszego Sakramentu 

     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 

     Pokłóćmy się! To nie jest wcale tak, że nasze narzeczeństwo to tylko sie-
lanka, kiedy patrzymy sobie w oczy i wyczekujemy tego wspaniałego dnia. 
Przecież kłócimy się. Moje zachowania choleryka czasem doprowadza do 
ostrych spięć. Tylko fakt, że po każdej z kłótni ciągle chcemy dochodzić do 
wspólnych wniosków, wciąż chcemy wzbogacać nasz związek. Wiem, że 
warto. Warto walczyć o siebie wzajemnie. Kłócenia się i dochodzenia do 
zgody też trzeba się nauczyć. Warto uczyć się też dochodzenia do kompro-
misu, zamiast zamiatać problem pod dywan. Na koniec pytanie: kiedy mieli-
byśmy czas na te konstruktywne kłótnie, gdybyśmy spędzali czas w łóżku? 
     Nie jest tak źle. Oczywiście, nie lubię wpadania w skrajności. To nie jest 
tak, że jesteśmy potępiani za swoje poglądy. Otacza nas rodzina, pomagają 
i wspierają przyjaciele, księża, którzy mają takie same zdanie. Widzimy jak 
patrzą na siebie ludzie, którzy nie poszli „na skróty”, a przezwyciężyli kryzy-
sy i dali sobie szansę w małżeństwie. Patrzymy na szczęście bez granic, bo 
„jest dziecko!” 
     Ktoś mógłby powiedzieć, że bierzemy ślub po to, by się „legalnie” ko-
chać. Wcale nie, ponieważ, gdy będziemy małżeństwem przyjdą wspólne 
obowiązki, zakupy, sprzątanie, praca... Bycie „kochanką” swojego męża, to 
przecież jeden z bardzo wielu elementów wspólnego życia w małżeństwie. 
A co w tym złego, że w łóżku zamiast chłopaka chcę mieć Męża? 
     Lubię czuć wzrok mojego Narzeczonego na sobie. Lubię, gdy patrzy na 
mnie z czułością, a nie z pożądaniem. Cieszę się, kiedy zamiast na wspólny 
weekend wybieramy się razem w niedzielę na Mszę Św. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że Pan Bóg dał mojemu Narzeczonemu taką mądrość, że woli 
mnie w kolorowej sukience niż w obcisłych spodniach i wydekoltowanej bluzce. 
     Zamieszkajmy razem przed ślubem! Zrobiło się kontrowersyjnie? I bar-
dzo dobrze. Tylko, że mam na myśli dom, który wybudujemy między sobą. 
Ten dom metaforyczny, który tworzy się między dwojgiem młodych ludzi. 
Buduje się go z długich rozmów, spacerów, wspólnego spędzania czasu, 

wymieniania się książkami... Uwielbiam, gdy żegnamy się po wspólnie spę-
dzonym czasie i dajemy sobie wzajemnie Krzyżyk na czoło. Zresztą sami 
znajdziecie odpowiedni sposób. To są właśnie te fundamenty, których trwa-
łość zapewni dopasowanie się, ale już w małżeństwie. A w małżeństwie po-
wrót do tych „narzeczeńskich” wspomnień daje dużo siły. Zachowanie czys-
tości przed ślubem daje czas na to, by taki dom zbudować. Przecież budo-
wa domu trochę trwa, prawda? 

MODLITWA ZE ŚW. KATARZYNĄ 

 

     W pierwszą sobotę marca 
(07.03) Rodzice, których zgroma-
dziła ta Święta, rozpoczną modlit-
wę różańcową za swoje Dzieci. 
W tym dniu należy odmówić „Akt 
Zawierzenia..”, aby formalnie włą-
czyć się do Ogólnopolskiej Rodzi-
ny Różańcowej, która w tej chwili 

liczy już tysiące członków. Jeśli ktoś chciałby się o tym przekonać, może 
wejść na stronę internetową wpisując w www.rozaniecrodzicow.pl i odna-
leźć naszą Różę. Trochę to jest trudne, bo lista jest niemiłosiernie długa, ale 
można się potrudzić i uspokoić swoje sumienie, gdyby pojawiły się jakieś 
wątpliwości. 
     Przypominam, iż obowiązuje nas codzienne odmówienie wyznaczonego 
dziesiątka różańca. Tajemnicą, którą otrzymaliśmy przy zapisie, modlimy się 
przez cały marzec do 3-go kwietnia włącznie, a już 4-go (przypada wtedy 
Wielka Sobota) przechodzimy do kolejnej. Zawsze zmieniamy tajemnicę w 
pierwszą sobotę każdego miesiąca. Niech w tym pięknym dziele błogosławi 
nam Matka Najświętsza, Królowa Różańca Świętego i wspiera Patronka na-
szych Dzieci Św. Katarzyna Laboure! 
     Miło mi też poinformować, iż Zelatorką tej Róży jest Pani Romualda So-
larczyk (tel. 508 932 711), której serdecznie dziękuję za współpracę. 

Barbara Popek 
**************************** 

     Sejm przegłosował wprowadzenie do prawa polskiego kontrowersyjnej 
Konwencji Rady Europy, która wprowadza Polaków w błąd. Pod jej 
poprawnym tytułem dotyczącym przemocy, kryje się treść legalizująca 
ideologię gender w Polsce. Z tej racji biskupi skierowali list otwarty do 
prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Szanowny Panie Prezydencie! 
     W piątek, dnia 6 lutego 2015 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 
uchwałę otwierającą drogę do ratyfikacji „Konwencji Rady Europy o zapo-
bieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. 
Ratyfikacja tego dokumentu i wprowadzenie jego postanowień w życie ro-
dzinne i społeczne stanowi wielkie zagrożenie dla wartości naturalnych 
i ogólnoludzkich, przede wszystkim uderza w instytucję małżeństwa i rodzi-
ny. Wskazało na to wiele środowisk naukowych i społecznych, poczuwają-
cych się do odpowiedzialności za przyszłość Polski. Jasne stanowisko 
w tym względzie zajął Episkopat Polski. 
     Zwolennikom ratyfikacji, powołującym się na wyniki przeprowadzonego 
sondażu społecznego, trzeba przypomnieć, że wynik ten dotyczył samej na-
zwy dokumentu, która jest  bardzo wzniosła i słuszna, a nie treści dokumen-
tu, która dla zdrowo myślących ludzi jest nie do przyjęcia, gdyż wskazuje na 
błędne przyczyny przemocy i proponuje nietrafne środki do jej przezwycię-
żenia. Była to zwykła medialna manipulacja. Wszystko wskazuje na to, że 
ustawa została przyjęta nie w wyniku merytorycznej, rozumnej oceny, ale ja-
kiegoś ukrytego dyktatu. Nie można się zgodzić ze stwierdzeniem Konwen-
cji, że źródło przemocy wobec kobiet tkwi w stereotypowej, tradycyjnej ro-
dzinie i w religii czy w dotychczasowej kulturze, ale najczęściej tkwi ono 
w patologii społecznej. 
     Panie Prezydencie, wielokrotnie Pan określał się jako wierzący i prakty-
kujący katolik. Jest Pan katolikiem od chwili Chrztu, a zwolennikiem określo-
nej partii od pewnego czasu. Partie i rządy przemijają, a słowo Boga trwa na 
wieki (Ps 119,89; Iz 40,8), słowo, którego aktualnie strzeże Kościół, którego 
Pan jest członkiem. Pomni na słowa pierwszego papieża, Św. Piotra Apo-
stoła, który powiedział przed Sanhedrynem: „Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi” (Dz 5,29), prosimy o niepodpisywanie aktu ratyfikacji. 
     Modlimy się za Pana Prezydenta, jako synowie i córki tego samego Ko-
ścioła i tej samej Ojczyzny, modlimy się o mądrość serca, by Pan Prezydent 
stał zawsze po stronie prawdy i prawdziwego dobra Narodu, który obdarzył 
Pana najwyższym urzędem w naszym Państwie. 

W imieniu Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich 
Biskup Ignacy Dec - Przewodniczący Rady 
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PLAN 

 
     W piekle trwa konferencja na temat: „Jak 
zniszczyć rodzinę”. Propozycja jednego z diabe-
lskich referentów: 
     „Zróbcie tak, żeby ich żony były zbyt zmęczo-
ne, aby spełniać swoje małżeńskie obowiązki. 
Jeśli nie spełnią ich żony tego czego oczekują, 
to zaczną szukać tego gdzie indziej. To dopro-
wadzi szybko do zniszczenia rodzin! 
     Na Boże Narodzenie i Wielkanoc trzeba od-
wrócić ich uwagę pustotą: dajcie koncerty, filmy 
w telewizji, aby te święta były spędzone za sto-
łem, z obżarstwem i pijaństwem. Dzięki temu nie 
nauczą oni dzieci prawdziwej wymowy świąt i 
ich Bożego znaczenia. 
     Gdy mają wolny dzień, niech wracają z niego 
zmęczeni. Zróbcie to tak, żeby też nie mieli cza-
su wybrać się razem z całą rodziną na łono na-
tury i cieszyć się Bożym stworzeniem. Zamiast 
tego kuście ich wyjściem do parków rozrywki, na 
imprezy sportowe, spektakle, koncerty czy do 
galerii. Tak, żeby ich umysł ciągle był zajęty pu-
stotą nie przynoszącą nic dobrego i pożyteczne-
go dla zbawienia. Izolujcie ich od Chrystusa! 
Niech wszyscy chrześcijanie będą wiecznie za-
jęci, zajęci, zajęci! 
     Zalejcie ich życie pozornie dobrymi rzeczami, 
żeby nie mieli czasu na zastanowienie nad po-
szukiwaniem pomocy u Jezusa, a wkrótce będą 
żyć i pracować, opierając się tylko na sobie, po-
święcając swoje zdrowie i rodziny. 
     To zadziała! To wspaniały plan! 
     Diabły chętnie poszły do pracy, zmuszając 
chrześcijan wszędzie, by byli bardziej zajęci i 
pędzili tu i tam, nie pozostawiając czasu dla 
Boga, na modlitwę i dla rodziny. Czy plan diabła 
odniósł sukces? Możesz osądzić! 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 

BIERZMOWANI 2015: DYŻUR LITURGICZNY 
pełnią dziś (22.02): 1. Jakub Malinowski 2. Antoni 
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. Dziś (22.02) o godzinie 17.30 
w sali obok zakrystii, ostatnia z czterech „lutowych” 
Katechez Chrzcielnych dla Rodziców Naturalnych 
lub Chrzestnych, którzy w tych katechezach nie 
brali jeszcze udziału. Katechezy te są głoszone 
w miesiące „parzyste”, dlatego następne będą 
w kwietniu (od 5.04). 
     Natomiast w najbliższą sobotę (28.02) o godzi-
nie 17.00 rozpoczniemy serię 8 katechez przygoto-
wujących do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. 
 

OAZA PRZEWODNICZY. Dziś młodzież z Ru-
chu Światło-Życie zaprasza po Mszy Św. o godzi-
nie 18.00 na Adorację Najświętszego Sakramentu, 
której będzie przewodniczyła.  
SYNOD. Jutro (w poniedziałek 23.02) po Mszy 
Św. wieczorowej będzie wygłoszona Katecheza 
Synodalna, zaś w sobotę 28 lutego odbędzie się 
zebranie Zespołu Synodalnego. Serdecznie zapra-
szam.                                            Ks. Proboszcz 

MATEJKO W SIEDLCACH. Trwają obchody 
Roku El Greca. Przez miesiąc obraz „Ekstaza Św. 
Franciszka” jest wystawiony w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie. W zamian za to, w siedleckim 
Muzeum Diecezjalnym do 27 marca br. można 
oglądać bogatą kolekcję obrazów Mistrza Jana 
Matejki, zatytułowaną „Sławne wydarzenia z dzie-
jów Polski na obrazach i rysunkach Jana Matejki”, 
wśród których między innymi są: „Bolesław Chro-
bry ze Świętopełkiem przy Złotej Bramie w Ki-
jowie”, „Śluby Jana Kazimierza”, „Carowie 
Szujscy na Sejmie Warszawskim”, „Jan III So-
bieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do 
Papieża” i kilka innych. Zachęcamy do odwiedze-
nia Muzeum od wtorku do soboty 10.00-15.00 oraz 
w niedzielę 12.00-16.00. Wskazane jest wcześniej-
sze telefoniczne ustalenie terminu i godziny zwie-
dzania, tel. 602 514 789 (Kustosz Muzeum) lub 
503 035 500 (Dyrektor). 

WIECZÓR  CHWAŁY. Informujemy, że mimo 
wcześniejszych zapowiedzi w tym tygodniu nie bę-
dzie Wieczoru Chwały (z powodu braku wolnej 
Sali). W najbliższy czwartek zapraszamy o godzi-
nie 19.00 na kolejne spotkanie formacyjne naszej 
Wspólnoty, które będzie tak, jak zwykle w sali przy 
zakrystii.                    Wspólnota Jednego Ducha 

W WIELKIM POŚCIE. Pamiętajmy o pięknych 
Nabożeństwach Wielkopostnych, do których nale-
żą Droga Krzyżowa celebrowana w piątki dla dzieci 
o godzinie 16.30 oraz dla dorosłych o godzinie 
17.15. W każdą niedzielę zapraszamy także na 
Gorzkie Żale odprawiane po Mszy Św. o godzinie 
18.00, po których możemy pozostać na niedzielną 
adorację Najświętszego Sakramentu. 

ZAPROSZENIE. Katolickie Stowarzyszenie Nie-
pełnosprawnych Diecezji Siedleckiej zaprasza oso-
by niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów na 
Mszę Św. dziś (22.02) o godz.15.00 w kaplicy SS. 
Benedyktynek (Sakramentek) przy ulicy Rawicza w 
Siedlcach. 

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnos-
prawnych Diecezji Siedleckiej Ks. Adam Kulik 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 8 
 Czy można modlić się o zdrowie? Jakie są fory 
modlitwy o uzdrowienie? Co jest potrzebne do ta-
kiej modlitwy? O tym w rozmowie „Echa”; 
 O zagrożeniu płynącym z sekt. Jak przynależ-
ność do sekty może rozbić małżeństwo? – w dziale 
„Opinie”; 
 W naszym wielkopostnym cyklu – o cnocie roz-
tropności; 
 Co robiła Matka Boża w hiszpańskim więzieniu, 
czyli o cudach i łaskach związanych z peregrynac-
ją po całym świecie ikony Matki Bożej Częstocho-
wskiej; 
 Co naprawdę dzieje się obecnie na Ukrainie 
i czy zagraża to również nam? - o tym w dziale 
„Opinie”;  
 Jak żyć z cukrzycą? – w dziale „Zdrowie”. 

 Zapraszamy do lektury 

 
W PORZĄDKU 

 
- Panie doktorze - skarży się poseł - nie wiem, co się 
ze mną dzieje. Myślę o jednym, mówię drugie, a robię 
trzecie! 
- Wszystko w porządku! Jest pan normalnym człon-
kiem naszej koalicji rządowej. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

WIERZĄCY - Czy Putin wierzy w Boga? 
- Tak. Teraz Rosjanom urządził wielki post. 
USŁUGI MAFII. 
     Dzwonek do drzwi małego rodzinnego domu. Na 
progu stoi dwóch barczystych mężczyzn. 
- Wzywaliście ochronę? 
- Nie. 
- To płacicie pięćset złotych za fatygę... 
DYMISJA. 
- Dlaczego siedzisz na bezrobociu? Za politykę? 
- Nie, za hydraulikę. 
- Jak to? 
- Wezwali mnie do Urzędu Rady Ministrów, żebym ru-
rę naprawił. Mówię im: ta naprawa nic nie da, trzeba 
zmienić cały system... 
SPOSÓB. Szpiedzy rosyjscy robią potajemnie rozez-
nanie w Polsce i pytają swoich współpracowników: 
- Jak zrujnować gospodarkę USA? 
- Najlepiej wysłać im naszych rządowych doradców. 
Z DAWNEJ HISTORII.  
- Jak się podzielił „Kapitał” Marksa? 
- Na kapitał i Marksa. Kapitał wziął zachód, a Marksa 
wschód. 
WYŚCIG. - Czy Rosja może doścignąć USA? 
- Tak, może, ale nie powinna przeganiać... Bo będzie 
widać łaty na tyłkach. 
MITING SPRZED LAT. Socjalizm, komunizm i kapita-
lizm umówili się na spotkanie. Kapitalizm i komunizm 
czekają w umówionym miejscu. Wreszcie wpada soc-
jalizm i mówi: 
- Przepraszam za spóźnianie, ale stałem w kolejce po 
mięso. 
- A co to jest kolejka? - pyta kapitalizm. 
- A co to jest mięso? - pyta komunizm. 
PETYCJA. Mieszkańcy jednego z polskich miast wy-
słali petycję do Sejmu: 
- Nie zmieniajcie nam Rządu. Lepiej żyć dziesięć lat 
o chlebie i wodzie, niż rok bez dowcipów o Rządzie! 

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. 

 




