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MYŚL TYGODNIA 

 
     Musiało się coś bardzo ważne-
go wydarzyć, skoro Pan Jezus 
„sporządziwszy sobie bicz ze 
sznurków, powypędzał wszystkich 
ze świątyni” (J 2,14). 
     Gwałtowna niezgoda Boga na 
to wszystko, co nas pomniejsza, 
wyraża się w kategorycznym: „Nie 
będziesz!”. Nie będziesz miał cu-
dzych bogów, nie będziesz odda-
wał im pokłonu... Tę samą żarli-
wość okazuje Jezus w świątyni. 
Nie zgadza się na sprowadzenie 
wiary do religijnego kupczenia. 
     Jezus wie, jacy możemy być 
dzięki Jego łasce, która uczy nas 
mądrości, „raduje serce” i „olśnie-
wa oczy”. On wie, jak bardzo Bóg 
pragnie naszego wzajemnego od-
dania. On też zna ludzkie serca: 
ich spełnieniem jest zamieszkanie 
w świątyni miłości Ojca. 

 

 
     Drogie Panie! Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet, a 
także dzień modlitw w Waszej intencji. Z tej racji cała 
męska połowa naszej Parafii życzy Wam, abyście wie-
rzyły w Boga, miały dobrą rodzinę, nie bały się przysz-
łości, miały dającą radość pracę, umiały odpoczywać, 
miały szczęśliwe dzieci, umiały się śmiać, kochały i były 
kochane. Niech Dzień Kobiet trwa dla Was cały rok. 
 

WYWIAD Z KOBIETĄ 

 
Wnuczka: Babciu, przeżyliście razem z Dziadkiem w 
Małżeństwie prawie 50 lat. To niemal trzy razy tyle ile ja 
żyję. Powiedz mi, jak to się robi, aby nie podzielić losu 
tych, którzy szybko się rozchodzą? Co najbardziej pogłę-
bia więzi rodzinne? 
Babcia: Na to pytanie nie da się, proszę „Pani Redaktor” 
odpowiedzieć jednym słowem. Ale gdyby tak było trzeba, 
to właśnie więzi rodzinne tworzy buduje i podtrzymuje 
tylko prawdziwa Miłość. 
Wnuczka: A co to jest ta miłość. Jak ją Babcia rozumie? 
Babcia: To przede wszystkim chęć spełnienia obietnicy, 
którą się złożyło osobie kochanej. Złożyłam Dziadkowi 
obietnicę, że będę z nim, to znaczy będę go kochać, do 
końca życia i do dziś słowa dotrzymałam. Dziadek tak 
samo wobec mnie. 
Wnuczka: To tylko dotrzymanie danego słowa, a nie 
uczucie miłości. 
Babcia: Uczucie jest uczuciem, a miłość miłością. Piękne 
są uczucia i zauroczenia w „zakochanej” młodości, ale 
niestety szybko przemijają i na krótko pogłębiają więzi 
między ludźmi. Miłość przetrwa wszystko, ponieważ jest 
wzajemnym zobowiązaniem uczciwych ludzi, którzy nie 
robią żartów z życia, ale traktują się poważnie. 
Wnuczka: To wy nigdy nie kłóciliście się, nie mieliście 
cichych dni? 
Babcia: O, tak i to dość często. Mamy z Dziadkiem 
zupełnie odmienne charaktery. On jest spokojny, ale 
niezwykle stanowczy i uparty. Nie mówi rzeczy nie-
przemyślanych. Ja jestem chodzącym kłębkiem nerwów i 
z byle powodu eksploduję, jak granat. Mój język jest 
szybszy od rozumu. Często żałuję tego, co bezmyślnie 
powiedziałam. 
Wnuczka: To przecież z takich powodów ludzie się roz-
chodzą. 
Babcia: Niekoniecznie. Po pierwsze pamiętamy o tym, co 

przed Bogiem obiecaliśmy sobie na ślubie. A po drugie 
nauczyliśmy się pięknego słowa, jakim jest „kompromis”, 
który jest częścią składową naszej miłości. Już na począt-
ku naszego małżeństwa zrozumieliśmy, że żadne z nas 
nie ma monopolu na najmądrzejsze rozwiązania. Skoro 
się sprzeczamy, lub kłócimy, to oznacza, że między skraj-
nymi propozycjami moimi i Dziadka, istnieje coś „między”, 
taki złoty środek i to on jest najlepszym rozwiązaniem pro-
blemu. Tego uczyliśmy się najdłużej. 
Wnuczka: Co jeszcze robiliście, aby być dobrym małżeńs-
twem. Co najbardziej pogłębiało Wasze więzi rodzinne? 
Babcia: Gdy już nam nic nie wychodziło, wtedy klękaliśmy 
razem do modlitwy wierząc, że tam, gdzie my już nie 
potrafimy znaleźć mądrych rozwiązań, tam Pan Bóg potra-
fi jeszcze wiele. I coś jeszcze. Gdy byliśmy zmęczeni na-
szymi utarczkami, Dziadek przychodził do mnie, przytulił 
mnie i serdecznie pocałował. Robi to do dziś, gdy nam cię-
żko, tylko w tajemnicy przed Wami, bo pewnie byście na-
sze czułości obrócili w żart. 
Wnuczka. Ty i Dziadek jesteście bardzo kochani! Dziękuję 
Ci za ten wywiad. 

POD OKIEM SAVIO 

 
     Jutro, w poniedziałek 9 marca Kościół obchodzi Wspo-
mnienie Św. Dominika Savio, Patrona Ministrantów. Kim 
jest Ministrant? To członek ludu Bożego, który w czasie 
sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę po-
mocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Samo 
słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ministra-
re” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłano-
wi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Cho-
ciaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, 
to ministranci chętnie wkładają na siebie białe komże lub 
alby, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych, 
dostojnie spełniać swoje funkcje. 
     Raz w roku przeżywamy w naszej Parafii uroczyste 
przyjęcie do grona ministrantów nowych chłopców. W cza-
sie tego obrzędu ks. Proboszcz wypowiada nad kandyda-
tami do Służby Liturgicznej Ołtarza słowa: „Boże, Ty stwo-
rzyłeś człowieka, aby Cię poznał, miłował i wiernie Ci słu-
żył; z Twojej woli Samuel, wielki prorok narodu wybrane-
go, przygotowywał się do przyszłych zadań, służąc Ci od 
dzieciństwa w świątyni, a Twój jednorodzony Syn, nasz 
Pan, Jezus Chrystus, jako dwunastoletni chłopiec odbył do 
świątyni długą i uciążliwą pielgrzymkę, by razem z Matką 
swoją, Maryją, i Opiekunem, świętym Józefem, złożyć hołd 
synowskiej miłości. Wejrzyj łaskawie na tę gromadkę swo-
ich dzieci, które pragną Ci służyć jako ministranci w świą-
tyniach Twego Kościoła. Udziel im łaskawie żywej wiary 
i miłości, aby ich służba była Tobie miła i pociągała innych 
do Ciebie. Amen. 
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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 – 9 marca 2015  r. Wspomnienie Św. Dominika Savio, 
Patrona Ministrantów i Św. Franciszki Rzymianki.  

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

6.30 1. + Wacława (w 8 r.), of. Rodzina 
 2. O łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg operacji dla Jadwigi, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Bogumiła oraz zm. Dziadków i zm. z całej Rodziny, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 99 r. urodzin Mamy Jadwigi, z prośbą o zdrowie 

i błogosławieństwo Boże, of. Dzieci 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 

 2. + Stanisława Kostyrę (w 9 r.), of. Żona 
 3. + Mariannę Łydkowską (w 2 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Bogusław Łydkowski 
 4. + Kazimierza Bernata ( w 11 miesiąc), of. Żona 

18.30 Spotkanie z Kandydatami do Bierzmowania 
Wtorek – 10 marca 2015 r. Wspomnienie Św. Czterdziestu Męczenni-

ków z Sebasty; Czyt.: Dn 3, 25. 34-43 (Modlitwa skruszonego); 
Mt 18, 21-35 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze). 

6.30 1. + Zm. z Rodzin Różnowiczów, Niedźwiedzkich i Bagłów, of. Ro-
dzina 

 2. Dziękczynna w 48 r. urodzin Ks. Jarosława Mitrzaka, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i Matki Bożej w służbie 
kapłańskiej, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Stanisława, Zofię i Kazimierza zm. z. Rodziny Miszczaków, of. 

Krystyna Wakuła  
 3. + Feliksę, Jana i Henryka, zm. z Rodziny Pawluków, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 

 2. + Krystynę Tokarską (w 3 r.), of. Mąż z Córkami i Wnuczką 
 3. + Jacka Geneja (w 11 r.) i zm. z Rodziny Genejów, of. Rodzina 
 4. + Wojciecha Domańskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 29 r. urodzin Syna Michała, z prośbą o potrzebne 

łaski, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na 
dalsze lata życia, of. Rodzice 

Inauguracja Nowenny do Św. Józefa (1) 
18.30 Spotkanie z Kandydatami do Bierzmowania 
Środa – 11 marca 2015 r. Czyt.: Pwt 4,1.5-9 (Wezwanie do zachowania 

przykazań); Mt 5, 17-19 (Kto wypełnia przykazania). 

6.30 1. + Ryszarda (w 10 r.) i Jadwigę oraz zm. Rodziców, Dziadków 
i Chrzestnych z obu stron Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Zofię, Stanisława Ciok, Barbarę oraz dusze w czyśćcu cierpią-

ce, of. Rodzina 
 3. + Zm. Rodziców Juliannę (w 29 r.) i Bolesława Prochnio, Zofię 

i Franciszka Mędza, Siostrę Janinę, Szwagra Stanisława oraz Janu-
sza Kiersztyna - Męża Siostrzenicy, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 

 2. + Wacławę Jaszczuk, Stanisława, Andrzeja, Adama Jaszczuka i 
Kamila Księżopolskiego oraz zm. z Rodziny Zachariaszów, of. Ro-
dzina 

 3. + Mirosława Siedleckiego (w 12 r.), Annę, Jerzego, Aleksandra, 
Jana i Mariana zm. z Rodziny Prochenków, of. Lucyna Siedlecka 

 4. O zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla Stanisławy Więsak na dalsze lata życia, of. Dzieci 

 5. O szczęśliwe narodziny dziecka oraz o zdrowie dla matki i dziec-
ka, of. Mama i Rodzice 

Nowenna do Św. Józefa (2) 
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 12 marca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Alojzego Orione, Patrona naszych Sióstr Orionistek 

Czyt.: Jr 7, 23-28 (Niewierność wybranego ludu); 
Łk 11, 14-23 (Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie). 

6.30 1. Dziękczynna w 39 r. urodzin Pawła, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla jego Ro-
dziny, of, Irena Borkowska 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Zenona (w 18 r.), Lidię (w 2 r.), Genowefę (w 19 r.), Franciszka, 

Wacława i Ryszarda zm. z Rodzin Sypiańskich i Jewiaków, of. Wan-
da Sypiańska  

 3. + Weronikę Pławską (w 1 r.), of. Barbara Dobrzyńska 
15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.15 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
17.45 Początek Nowenny do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (1) 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2. + Jana (w 12 r.) i Henryka (w 7 r.) oraz Sewerynę, Wacława i Fi-

lomenę, of. p. Sroka 
 3. + Janinę Borkowską (w 1 r.), of. Andrzej Borkowski 
 4. + Stanisława Mazura, of. Uczestnicy Pogrzebu 

Nowenna do Św. Józefa (3) 
18.30 Spotkanie „Sychar” (grupy „trudnych małżeństw”) 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 13 marca 2015  r. Wspomnienie św. Krystyny, Męczennicy 
Czyt.: Oz 14, 2-10 (Wróć do Pana Boga twojego); 
Mk 12, 28b-34 (Pierwsze ze wszystkich przykazań). 

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

 2. + Krystynę Izdebską i zm. z Rodzin Izdebskich i Wojtaszewskich, 
of.  Tomasz Izdebski 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Henryka (w 16 r.) i Stanisława, of. Matka i Żona 
 3. + Feliksę Szydłowską, of. Uczestnicy Pogrzebu 

16.00 Spotkanie Koła Misyjnego (wszystkie grupy) 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa wszystkich 
17.45 Nowenna do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (2) 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2. + Feliksę Szydłowską (w 30 dzień), of. Sąsiedzi 
 3. + Andrzeja (w 35 r.), Jadwigę i Jana, of. Monika Gmitrzak 
 4. + Mariana Tkaczuka (w 2 r.), of. Córki 
 5. + Wandę Sadokierską, of. Koła Żywego Różańca ze Strzały 
Nowenna do Św. Józefa (4) i spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne 

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

Sobota – 14 marca 2015  r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego 
dnia oraz Św. Łazarza z Betanii, którego Jezus wskrzesił, 

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

6.30 1. + Mariannę i Henryka, zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Syn 
 2. + Kazimierza Dropia (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w intencji Szymona, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Rodzina 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Spotkanie Ministrantów 
17.15 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
17.45 Nowenna do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (3) 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2. + Ireneusza (w 30 dzień), of. Helena Fabińska   
 3. + Zbigniewa Patoletę (z racji imienin), of. Żona i Dzieci 
 4. + Stanisława Dziewulskiego (w 8 r.), of. Córka 
 5. + Mariannę Kamieńską (w 15 r.), of. Córka 
 6. Dziękczynna w 23 rocznicę urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice 
Nowenna do Św. Józefa (5) 

18.30 Katecheza dla Narzeczonych  
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IV Niedziela Wielkiego Postu  – 15 marca 2015 r. (dawniej 
nazywana Dominica Laetare) Wspomnienie Św. Klemensa Marii Hofbauera 

(Dworzaka), Czyt.: 2 Krn 36, 14-16. 19-23 (Gniew i miłosierdzie Boże); 
Ef 2, 4-10 (Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę); 

J 3, 14-21 (Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Leszka Piekarta (w 2 r.), of. Siostra 

8.30 1. + Leszka Kolka (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Halina Kolek 

 2. + Adama Wakułę (w 11 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Żona z Dziećmi 

 3. + Jerzego Olstowskiego, Jerzego i Teresę Olstowskich oraz Hen-
ryka Sienkiewicza, of. Córka  

10.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2. + Leokadię (w 11 r.) i Jadwigę (w 27 r.), zm. z Rodzin Szupiluków, 

Hryciuków, Stefaniuków i Żuków, of. Dzieci 
 3. + Zbigniewa Trocia (z racji imienin), of. Żona  

11.30 1. + Kazimierę Sudak (w 15 r.), zm. Rodziców Józefa, Mariannę, 
Mariannę, Władysławę i Mirosława, of. Cecylia Wrona 

 2. + Kamila (w 1 r.), of. Znajomi 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski i dary w 60 r. urodzin i z okazji 

imienin Krystyny, z prośbą o Boże błogosł. na dalsze lata życia, of.  
Kwietniowa seria 4 katechez Chrzcielnych rozpocznie się w niedzielę 13.04 
17.45 Nowenna do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (4) 

18.00 1. Dziękczynna w 90 r. urodzin Jadwigi, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Dzieci 

Nowenna do Św. Józefa, Gorzkie Żale 
i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.15) 

 

„JÓZEFOWE” DNI 
     Już w najbliższy wtorek rozpoczynamy Nowen-
nę poprzedzającą Uroczystość Św. Józefa, Patro-
na naszej Parafii. Będzie ona wspaniałą okazją do 
przedstawienia próśb Opiekunowi Jezusa i upro-
szenia łask potrzebnych dla nas samych i dla na-
szych bliźnich. Na Nowennę zapraszamy codzien-
nie od 10 do 18 marca po Mszy Św. wieczorowej. 
     Święty Józef Oblubieniec z rodu Dawida i Mąż 
sprawiedliwy (Mt 1,19-20; Łk 1,27) z woli Bożej 
przeczysty Małżonek Maryi i Jej  Opiekun,  a  tym   
samym przybrany Ojciec i Żywiciel Syna Bożego, zajmuje określone miejs-
ce w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Księgi Nowego Testamentu nie-
wiele mówią o Św. Józefie. Informacje o Nim przekazuje nam tradycja Koś-
cioła w pismach apokryficznych z pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz 
ustnych opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Świadczą 
one o głębokim szacunku dla naszego Patrona.      
     Kult Św. Józefa był już znany w końcu VIII wieku. W XVI w. Papież Pius 
V ustanawia uroczystość ku czci Św. Józefa, obchodzoną 19 marca w ca-
łym Kościele, a Grzegorz XV w 1621 roku czyni ją świętem obowiązującym. 
Powstające Bractwa Św. Józefa tworzą nabożeństwa ku Jego czci: nowen-
ny marcowe, godzinki, litanie i pieśni. Poświęcano Mu wiele Kościołów, ołta-
rzy, obrazów i figury. Kult Św. Józefa był szczególnie podkreślany w XVII 
i XVIII wieku. Papież Pius IX ustanowił Św. Józefa Patronem rodzin, mał-
żeństw, robotników, Kościoła powszechnego i dobrej śmierci. Pius XII usta-
nowił Święto Józefa Robotnika (1.05). Jan XXIII polecił Mu Sobór powsze-
chny Watykański II. Święty Józef uczy życia z Chrystusem na co dzień dla 
Jego chwały. Uczy delikatności względem kobiet i wzorowego życia rodzin-
nego, opartego na wzajemnej miłości, szacunku, życzliwości i dobroci. 

STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA 

 

     Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje w naszym kościele 13 
marca (w piątek), spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne „Strumienie Miło-
sierdzia”. Spotkanie rozpocznie się Mszą Św. o godz.18.00 a od 19.00 do 
22.00 będzie trwała część modlitewna. Prowadzącym spotkanie i głoszącym 
Słowo Boże będzie ks. Gianni Castorani, założyciel Szkoły Ewangelizacji 
we Florencji „Sentinelle del Mattino di Pasqua” co oznacza „Stróże poranka 
Wielkanocnego”. 
     Na spotkaniu modlitewnym będziemy modlić się o potrzebne łaski dla 
młodzieży przygotowującej się do spotkania Światowych Dni Młodzieży 
i przebudzenia w naszej Parafii i w Siedlcach. Młodzież ze Szkoły Ewangeli-
zacji będzie mówiła świadectwa swojego spotkania z Panem. Będzie też 
modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała oraz we wszystkich intencjach z jakimi 
przyjdziemy na spotkanie. W imieniu organizatorów, księży i Księdza Pro-
boszcza naszej parafii serdecznie zapraszamy szczególnie młodych ale 
i wszystkich Parafian którzy chcą doświadczyć działania uzdrawiającej Bo-
żej Łaski i Jego Miłości. 
     Nazwa szkoły ewangelizacji „Sentinelle del Mattino di Pasqua” została 
zainspirowana wypowiedzią Jana Pawła II, który podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Rzymie w 2000 r. mówił, że widzi w młodych „«stróżów poran-
ka» o świcie trzeciego tysiąclecia”. Jej założyciel, Gianni Castorani, jako 23-
latek przeżywa nawrócenie, doświadcza „że jest przez Boga kochany”. Po 
kilku latach decyduje się wziąć udział w szkole ewangelizacji „Jeunesse 
Lumière” (Młodzi-Światło) we Francji, prowadzonej przez o. Daniela Ange. 
Gianni mieszka tam 3 lata, a następnie chce zaszczepić to dzieło w swojej 
ojczyźnie. We wrześniu 2007 r., wspólnie z innymi młodymi, rozpoczyna 
szkołę we włoskiej miejscowości Borgo (San Lorenzo). Od 6 lat jest kapła-
nem diecezji florenckiej, wyznaczonym przez miejscowego biskupa do pra-
cy ewangelizacyjnej. 

 
     Dziś III Niedziela Wielkiego Postu. 18 dni temu w obrzędzie posypania 
popiołem głowy była zapisana wielka opowieść wiary. Wiara jest widzeniem 
Boga - wciąż niebezpośrednio, wciąż przez znaki. Trzeba czytać w popiele, 
aby zrozumieć własną wiarę. Popiół, którym zostały posypane nasze głowy, 
pochodził ze spalonych palm wielkanocnych. Rok temu wznosiliśmy do góry 
ten swoisty kwietny bukiet wiary, a potem pochyliliśmy głowę i usłyszeliśmy 
nad sobą jedne z najbardziej przejmujących słów: „Z prochu powstałeś i w 
proch się obrócisz”. 
     Popiół z palmy wielkanocnej jest zapisem naszej wiary rozpiętej między 
wielkim zwycięstwem i równie wielkim rozczarowaniem. Zwycięstwem, po-
nieważ Król powrócił. Rozczarowaniem, bo spodziewaliśmy się czegoś in-
nego, jak uczniowie zmierzający do Emaus (Łk 24,21). Być może miało być 
to ostateczne zwycięstwo Boga, raj na ziemi, powszechna sprawiedliwość, 
a życie pozostało nadal niezmienne. Jest niewdzięczna praca, trudni ludzie 
wokół. Jak okiem sięgnąć królestwo nowotworów, panowanie depresji, bez-
robocia i niewierności. Popiół jest symbolem aż nadto czytelnym: rozkład 
ciała, śmierć, marzenia obrócone w pył. Środa Popielcowa postawiła pyta-
nie harde jak obraza: czy moja wiara też uległa spopieleniu? 
     Tylko życie spopielone, czyli takie, przez które przeszedł płomień, zro-
zumie mowę ognia. Moja wiara raz po raz chwieje się i upada, nie ma w so-
bie nic z niewzruszonego posągu. Przeciwnie: jest raczej tak, że to, co jest 
cenne, co jest naprawdę ważne, musi być próbowane w ogniu raz po raz. 
Popielec raz jeszcze rozpoczął maraton na śmierć i życie, ćwiczenia ducho-
we w trójboju postu, modlitwy i jałmużny. Popiół na mojej głowie jest odważ-
nym stwierdzeniem: tak, moje życie tu i tam zawaliło się. Moja wiara nie 
sprostała mojemu życiu. Posypane są popiołem moje plany, marzenia, awa-
nse i tytuły. Życie mi się zapaliło, spłonęło, teraz mieszkam pośród zglisz-
czy. Moja znajomość drogi do królestwa rozpadu jest jednostronna: wiem, 
jak tam dojść, ale nie wiem, jak stamtąd powrócić. Tym, który zna całą dro-
gę, który przemierzył krainę nicości tam i z powrotem, jest Jezus. W Wielkim 
Poście wpatruję się w Niego, zadając sobie raz jeszcze pytania na śmierć 
i życie. Kościół będzie powtarzał wielowiekowe drogowskazy: post, modlit-
wa i jałmużna. Abym nie stał się z człowieka posypanego popiołem, czło-
wiekiem przysypanym popiołem. To dlatego słyszałem głos kapłana: „Naw-
racajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Po nich można naprawdę powstać. 
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ORIOŃSKIE 100-LECIE 

 

     W najbliższy czwartek 
(12 marca) Kościół obcho-
dzi Wspomnienie Św. Aloj-
zego Orione, Patrona na-
szych Sióstr Orionistek, 
dla których rok 2015 jest 
Jubileuszowym. Z tej racji 
s. Przełożona Prowincjalna  

tego Zgromadzenia skierowała do nas wszystkich 
list okolicznościowy: 
     Kochane Siostry, Drodzy Współbracia, Drogie Ro-
dziny i Drodzy Dobrodzieje, Czcigodni Proboszczo-
wie, Dyrektorzy, Pracownicy, Drodzy Sympatycy, Przy-
jaciele i Członkowie Oriońskiego Ruchu Świeckiego. 
     Z sercem przepełnionym uwielbieniem i wdzię-
cznością pragniemy podzielić się radością, jaką 
przeżywa Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek 
Miłosierdzia (Orionistek). Radość ta ma swoje źró-
dło w nieskończonej Dobroci Boga, który pozwala 
nam świętować uroczysty Jubileusz 100-lecia  ist-
nienia Zgromadzenia, pod hasłem: „Z zapałem ku 
przyszłości, głosząc Ewangelię Miłości”. Jest to  
wspaniała okazja, do skierowania słów podzięko-
wania za wszelkie dobro, które uczyniliście na 
rzecz naszego Zgromadzenia i zaproszenia do du-
chowego uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu 
naszej Rodziny Zakonnej.    
     Nasz Jubileusz opatrznościowo wpisuje się 
w Rok Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez Oj-
ca Świętego Franciszka i ujęty w słowach: „Ewange-
lia, Proroctwo, Nadzieja”. Ten klimat szczególnej 
uwagi zwróconej na obecność i misję osób konsek-
rowanych w Kościele, podwójnie zachęca nas i 
mobilizuje do dokonania swoistego podsumowa-
nia. Jego treścią jest przyniesiony plon - nie zaw-
sze stokrotny, wielokrotnie obciążony zaniedbania-
mi w czynieniu dobra, słabościami i grzechami.      
     W tym Roku Łaski zwracamy nasz wzrok ku Se-
rcu Bożemu, dziękując za nieustanną obecność 
Boga w historii naszego Zgromadzenia, prosząc 
o przebaczenie naszych win i o dalsze błogosła-
wieństwo dla nas i tych wszystkich, z którymi jes-
teśmy w jakikolwiek sposób związane. Pragniemy 
zapewnić o naszej modlitwie, będącej formą za-
dośćuczynienia i bramą dla Bożej łaski.  
     Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, 
że główne obchody Jubileuszu Stulecia Zgroma-
dzenia w Prowincji Polskiej będziemy świętować 
w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, 
tj. 12 czerwca br. w Zalesiu Górnym, w Domu Pro-
wincjalnym  Zgromadzenia. Uroczystej Eucharystii 
będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski, Abp 
Celestino Migliore. 
     W ręce Bożej Opatrzności składamy naszą 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, prosząc 
wraz z Najświętszą Maryją Panną, abyśmy z no-
wym zapałem głosiły Ewangelię Miłości, pełniąc 
miłosierdzie względem bliźnich przede wszystkim 
przez poświęcenie życia. W imię duchowej łączno-
ści zachęcamy do modlitwy jubileuszowej w inten-
cji naszego Zgromadzenia. Oto tekst modlitwy, 
autorstwa Matki Generalnej M. Mabel Spagnuolo: 
„Boska Opatrzności, która w nieskończonej dob-
roci natchnęłaś Świętego Alojzego Orione, aby 
dać życie i podzielić się swoim charyzmatem 
z Małymi Siostrami Misjonarkami Miłosierdzia, 
dziękujemy Ci za ten niewypowiedziany dar dany 
Kościołowi i światu. Wysławiamy Cię za nasze 
Siostry, które naśladując drogę Świętego Założy-
ciela, stworzyły historię tych 100 lat i współpracu-

jąc z planem Boga, niosły Miłość Chrystusa ubo-
gim, małym, najbardziej oddalonym od Boga czy 
najbardziej opuszczonym. Boska Opatrzności, po-
móż nam żyć Stuleciem powstania w twórczej 
wierności charyzmatowi, w posłuszeństwie Du-
chowi Świętemu i otwartości na znaki czasu 
i miejsca, abyśmy wszystkie Siostry Małe Misjo-
narki Miłosierdzia, znajdujące się na czterech kon-
tynentach były nosicielkami „miłosierdzia i chwa-
ły”, które wypływają z Serca Jezusowego i abyś-
my odważnie świadczyły miłość, komunię i służ-
bę. Maryja, nasza Matka i niebiańska Założycielka, 
niech prowadzi nas na wzór swojego Syna Jezusa 
w dobroci, pięknie i prawdzie, aby doprowadzić 
wszystkich do jedności w Chrystusie i Kościele. 
Amen”.  Obdarowane łaską Jubileuszu 100 – lecia. 
 - Siostry Orionistki.      S.M. Józefina Klimczak, 

 Przełożona Prowincjalna PSMC 

W PARAFII I W DIECEZJI 

KATECHEZY Chrzcielne dla Rodziców Natural-
nych lub Chrzestnych, którzy w tych katechezach 
nie brali jeszcze udziału, są głoszone w miesiące 
„parzyste”, dlatego następne będą w kwietniu (od 
12.04, gdyż 5.04 jest Wielkanoc). Trwa także seria 
8 katechez przygotowujących do przyjęcia Sakra-
mentu Małżeństwa. Od przyszłej soboty będą one 
po Mszy Św. wieczorowej w sali przy zakrystii. 
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie Dzieci przed I Ko-
munią Św. i ich Rodziców będzie w przyszłą nie-
dzielę (15.03) o godzinie 15.00. 
W WIELKIM POŚCIE. Pamiętajmy w Wielkim 
Poście o Drodze Krzyżowej w piątki dla dzieci o g. 
16.30, a dla dorosłych 17.15. W niedzielę zapra-
szamy na Gorzkie Żale odprawiane po Mszy Św. o 
g. 18.00, po których możemy pozostać na wieczor-
ną adorację Najświętszego Sakramentu. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I:Kamil Piotr Kotowski z Parafii 
Trójcy Św. w Grodzisku k/Sterdyni, Diecezja Drohi-
czyńska i Anna Korczakowska z naszej Parafii (2).  
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

POMOC CARITAS. Poczynając od dziś Paraf-
ialny Zespół Caritas zaprasza wszystkich do udzia-
łu w wielkopostnej akcji charytatywnej, której celem 
jest przedświąteczna pomoc biednym w naszej Pa-
rafii. Na ten cel będzie można złożyć dobrowolną 
ofiarę, a także nabyć świąteczne symbole, m.in. 
karty świąteczne, baranki wielkanocne, a z racji 
Nowenny do Św. Józefa także modlitewniki z treś-
cią Nowenny i różańce. Serdecznie zapraszamy. 

Parafialny Zespół Caritas 

 CO PISZĄ W „ECHU” nr 10 
 Czym jest umiarkowanie i dlaczego jest cnotą? 
– o tym w naszym wielkopostnym cyklu; 
 Jaki jest przepis na dobre kazanie, co jest naj-
większą bolączką polskiego kaznodziejstwa… na 
te i inne trudne pytania odpowiada dyrektor i zało-
życiel pierwszej w Polsce szkoły dla kaznodziejów; 
 O niezwykłych rekolekcjach, które łączą ducho-
we skupienie z postem. Skąd się wzięły i dlaczego 
są dziś tak popularne? W dziale „Publicystyka”; 
 Niebezpieczeństwa gender, czyli o wizycie ks. 
Oko w Siedlcach; 
 Jak młodzi ludzie trenują przed Światowymi 
Dniami Młodzieży?             Zapraszamy do lektury 

 
GROŹNA RZEPA 

 
     Pani nauczycielka pyta na lekcji: 
- Jakie warzywo sprawia, że oczy łzawią?  
- Rzepa, proszę pani - wyrywa się z odpowiedzią Jaś.  
- Nie Jasiu, zapewne miałeś na myśli cebulę.  
- Nie proszę pani, wiem co mówię. Pani nigdy od mo-
jego brata nie oberwała rzepą po nogach…  
 

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

CENY GAZU. - Dlaczego Ukraina powinna była płacić 
za gaz tak dużo? – pytają dziennikarze Putina. 
- Ukraina otrzymuje gaz dużo szybciej od Europy to 
znaczy, jest on o wiele świeższy! 
W CZASACH REŻIMU. W latach pięćdziesiątych XX 
wieku student nie zdał egzaminu, ponieważ nie potra-
fił wytłumaczyć różnicy między gospodarką socjalisty-
czną a kapitalistyczną. 
- Nie martw się - pociesza go ojciec - jeden z moich 
kolegów potrafił wytłumaczyć tę różnicę i już z egza-
minu nie powrócił do domu, tylko wylądował na Sybe-
rii. 
LIST DO REDAKCJI. Do redakcji znanego kolorowe-
go pisma młodzieżowego wpłynął list: 
Droga Redakcjo, Proszę o pomoc! Kilka tygodni 
temu umówiłam się na randkę w Siedlcach, 
z moim chłopakiem, którego bardzo kocham. 
Gdy byłam pod Siedlcami, silnik w moim samo-
chodzie odmówił mi posłuszeństwa. Poszłam 
więc dalej na piechotę i przez to spóźniłam się 
na spotkanie ponad godzinę! Niestety chłopaka 
w umówionym miejscu już nie było. Droga Re-
dakcjo, błagam o pomoc. Z poważaniem Kasia.  
     Odpowiedź redakcji:  
Droga Kasiu! Powodów nagłego zatrzymania 
się silnika może być kilka. Sprawdź czy nie ma 
przerwy w dopływie paliwa. Jeśli dopływ paliwa 
jest OK, sprawdź czy nie ma luźnego przewodu 
elektrycznego w systemie zapłonowym. Jeśli jest 
on w porządku, prawdopodobnie błąd leży 
w pompie paliwowej, podającej zbyt niskie ciś-
nienie do silnika. Mam nadzieję, że to pomoże. 

Z poważaniem. Redakcja. 
 

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. 

 




