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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Dziś usłyszeliśmy w Ewangelii 
niesamowicie ważne słowa: „Albo-
wiem Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony” (J 3,17).  
     Jeśli myślimy o Bogu, który 
przede wszystkim jest sprawiedli-
wy, to dochodzimy do wniosku, że 
świat i ludzie na nim mieszkający, 
z powodu grzechów idą w kierun-
ku zagłady. Grzech bowiem można 
porównać do śmiertelnej choroby. 
Organizm sam z siebie nie jest w 
stanie jej zwalczyć. Kres zbliża się 
nieuchronnie. Przyjście Chrystusa 
na świat jest jak pojawienie się le-
karza, który pragnie ocalenia pac-
jenta. Jezus, nasz Lekarz, dziś do 
nas przychodzi. On rzeczywiście 
jest w stanie pokonać naszą 
śmiertelną chorobę i podarować 
nam nowe życie. 
 

 

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

19-22 MARCA 2015 r. TEMAT: „Modlitwa, Post i 
Jałmużna – droga do szczęścia w rodzinie”. 

1. Czwartek 19.03. 
(Dzień odpustu pa-
rafialnego) 
6.30 Msza Św. z 
nauką ogólną.  
9.00 Msza Św. z nauką ogólną. 
11.00 Msza Św. z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej. 
12.55 Ks. Rekolekcjonista z wizytą w Gimnazjum. 
15.45 Ósmy dzień Nowenny do Ducha Świętego. 
16.00 Msza Św. z udziałem młodzieży i kandydatów do 
Bierzmowania.  
18.00 Msza Św. odpustowa ku czci Św. Józefa. Po Mszy 
Św. konferencja stanowa dla mężczyzn: „Jak być mężczy-
zną w dzisiejszym świecie” (p. dr Jacek Pulikowski). 

2. Piątek 20.03. 
6.30 Msza Św. z nauką ogólną. 
9.00 Msza Św. z nauką ogólną. 
10.00 Po Mszy Św. nauka stanowa dla starszych: „Jak być 
dobrą babcią i dziadkiem” (p. dr Jacek Pulikowski). 
10.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci. 
11.00 Msza Św. z udziałem dzieci. 
15.45 Dziewiąty Dzień Nowenny do Ducha Świętego 
16.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży. 
17.00 Konferencja dla młodzieży: „Płciowość dar i zada-
nie” (p. dr Jacek Pulikowski). 
17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla wszystkich. 
18.00 Msza Św. z nauką ogólną. 
19.00 Po Mszy Św. nauka stanowa dla niewiast „Jak być 
kobietą w dzisiejszym świecie” (p. dr Jacek Pulikowski). 

3. Sobota 21.03. 
6.30 Msza Św. z nauką ogólną. 
9.00 Msza Św. z nauką ogólną. 
10.00 Nauka stanowa: „Jak budować swoje małżeństwo” 
11.00 Msza Św. z nauką ogólną. Zaproszone są małżeńst-
wa i rodziny z dziećmi. 
16.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży. 
17.00 Konferencja dla młodzieży: „Zanim powiesz kocham” . 
18.00 Msza Św. połączona z udzieleniem Sakramentu 
Bierzmowania przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Ka-
zimierza Gurdę. 

4. Niedziela 22.03. 
7.00 Msza Św. z nauką ogólną. 
8.30 Msza Św. z nauką ogólną. 
10.00 Msza Św. z nauką ogólną. 
11.30 Msza Św. z udziałem dzieci. 
13.00 Suma Parafialna z nauką ogólną. 
16.30 Msza Św. z nauką ogólną. 
18.00 Msza Św. z udziałem młodzieży. 
19.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali. 
19.20-20.00 Niedzielna Adoracja Najśw. Sakramentu.  

NASI REKOLEKCJONIŚCI 
     Rekolekcjom Wielkopostnym w tym roku przewodniczy 
Ks. dr Jacek Sereda, a wspomaga go P. dr Jacek Pulikow-
ski. 

 

     Ks. dr Jacek Sereda, ur. w 1972 
roku, ukończył siedleckie Wyższe Se-
minarium Duchowne, wyświęcony na 
kapłana w 1998 roku. W roku 2009 
w Lublinie obronił liczącą 400 stron 
pracę doktorską nt. „Teologia życia w 
publikacjach ks. Stanisława Olejnika”. 

     Został mianowany przez Pasterza naszej Diecezji Die-
cezjalnym Duszpasterzem Rodzin, wykładowcą w Semina-
rium Duchownym Diecezji Siedleckiej i w Instytucie Teolo-
gicznym oraz członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasters-
kiej. Jest też rekolekcjonistą i opiekunem domów ewange-
lizacyjnych w naszej Diecezji oraz Kapelanem domu Re-
kolekcyjnego w Siedlanowie k. Radzynia Podlaskiego. 
     Ks. Jacek jest zapraszany do wygłoszenia wykładów 
okolicznościowych. Jednym z ostatnio głoszonych, w ra-
mach przygotowania do 1050 rocznicy Chrztu Polski, był 
na temat: „Małżeństwo chrześcijańskie w refleksji teologi-
cznej od Ojców Kościoła do Soboru Watykańskiego II. 
Szkic historyczny”. Przyczynił się także wraz z p. Martą 
Głódź, do powstania przy naszej Parafii „Poradni Rodzin-
nej” i „Szkoły Rodzenia”, a także w stopniu znaczącym do 
rozwoju „sanktuariów rodzinnych”, tzn. Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Rodzin w Parczewie i Sanktuarium Św. Jó-
zefa w Siedlcach oraz do powstania siedleckiego oddziału 
Polskiego Związku Kobiet Katolickich. 

 

     P. dr Jacek Pulikowski to przede 
wszystkim mąż i ojciec trójki dzieci. 
Od około trzydziestu lat czynnie za-
angażowany w działalność Duszpas-
terstwa Rodzin. Razem z żoną Jadwi-
gą służą swoją wiedzą i doświadcze-
niem  wielu  małżeństwom w kryzysie  

i przygotowują młodych do założenia rodziny, prowadzą 
kursy przedmałżeńskie. Znany jest z tego, że potrafi prze-
kazać swą wiedzę w bardzo przystępny i humorystyczny 
sposób. 
     Urodził się w 1952 r. Na co dzień jest wykładowcą na 
Politechnice Poznańskiej i docentem w Zakładzie Mecha-
niki Budowli Instytutu Konstrukcji oraz wykładowcą Stud-
ium Rodziny przy Wydziale Teologicznym UAM w Pozna-
niu. Jest też (sam, lub z żoną) autorem wielu prac publicy-
stycznych, poświęconych Rodzinie. Oto najciekawsze 
z nich: „Wychowanie do miłości”, „Chrześcijańskie spojrze-
nie na płciowość”, „Młodzi i miłość”, „Warto żyć zgodnie 
z naturą”, „Warto być ojcem”, „Warto pokochać teściową”, 
„Wartość współżycia małżeńskiego”, „Krokodyl dla uko-
chanej”, „Ewa czuje inaczej”, „Warto pomyśleć o niektó-
rych ważnych sprawach”, „Miejsce płciowości w miłości”, 
„Warto naprawić małżeństwo” i wiele innych. Inne szcze-
góły są na stronie www.jacek-pulikowski.izajasz.pl 
     Okazja do spowiedzi rekolekcyjnej będzie w czwar-
tek, piątek i w sobotę pół godziny przed Mszą Św.  
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KALENDARZ PARAFIALNY 
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. 

Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.

Poniedziałek – 16 marca 2015  r. Czyt.: Iz 65, 17-21 (Oto stwarzam nowe 
niebiosa i nową ziemię); J 4, 43-54 (Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego). 

6.30 1. + Eugenię i Janusza Rucińskich oraz Aleksandrę, Zenona i Mi-
chała Kozioł, of. Jadwiga Chilimoniuk-Pyziołek 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Franciszka, Zenona, Mariannę, Józefa i Krystynę oraz zm. 

Dziadków, of. Ewa Pogonowska 
 3. + Wandę Sadokierską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.15 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
17.45 Nowenna do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (5) 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2. + Andrzeja Szczecińskiego (w 30 dzień), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Franciszka (w 16 r.), Antoniego (w 16 r.) i Helenę (z racji imie-

nin), of. Barbara Bogusz 
 4. + Janinę i Jana Kalickich, of. Marta Borkowska  
 5. + Gabrielę (w 8 r.), Sabinę (w 15 r.) i Stanisława (w 20 r.) Stelma-

szyków, of. Józef Stelmaszyk 
Nowenna do Św. Józefa (7). 

Po Nowennie próba generalna dla Kandydatów do Bierzmowania 

Wtorek – 17 marca 2015 r. Wspomnienie Św. Patryka, Biskupa; 
Dzień Wspólnoty Różańca Nieustającego. 

Czyt.: Ez 47, 1-9. 12 (Woda wypływająca ze świątyni niesie życie); 
J 5, 1-3a. 5-16 (Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda). 

6.30 1. + Barbarę Celińską (w 20 miesiąc), of. Mąż 
7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 

 2. + Wandę Sadokierską (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. + Zbigniewa, Aleksę i Wacława zm. z Rodzin Olędzkich i Micha-

łowskich, of. Barbara Olędzka  
17.15 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
17.45 Nowenna do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (6) 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2. + Zbigniewa (w 6 r.), of. Siostra z Rodziną 
 3. + Józefa i Alinę Szczepanik oraz Halinę Grzebisz i zm. Dziadków 

z obu stron Rodziny, of. Rodzina  
 4. + Leokadię Borkowską (w 7 dzień), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna z racji 16 r. urodzin Pauliny, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Św. Józefa oraz pomyślność w egzaminach 
gimnazjalnych, of. Rodzina 

 6. Dziękczynna w 35 r. urodzin Anety i w 37 r. urodzin Roberta, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa w dal-
szym życiu, of. p. Wójcik 

Nowenna do Św. Józefa (8) 

Środa – 18 marca 2015 r. Wspomnienie Św. Cyryla Jerozolimskiego, Bi-
skupa i Doktora Kościoła oraz Św. Edwarda, Męczennika; Czyt.: Iz 49, 8-

15 (Powrót z wygnania); J 5, 17-30 (Syn Boży ożywia tych, których chce). 

6.30 1. + Ludwika, Stefanię, Ewę, Janinę i Ewę Nowak, of. p. Kamianka 
 2. + Józefa Grzebisza (w 31 r.), Agnieszkę, Józefa i Franciszka, of. 

Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 

 2. + Alicję Boruc (w 3 r.) oraz zm. Dziadków Wacława i Czesławę 
Kisielińskich, of Córka z Rodziną 

 3. + Józefę, Władysława, Zdzisława, Stanisława i Wiesława, zm. z 
Rodziny Duków, of. Jadwiga Duk  

 4. + Józefa i Józefę (z racji ich imienin), of. Dzieci 
17.15 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
17.45 Nowenna do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (7) 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2.+  Józefa, Krystynę i Krzysztofa, zm. z Rodziny Bonat oraz zm. 

Roberta Pniewskiego, of. Rodzina  
 3. + Tadeusza Uziębło (w 30 dzień), Uczestnicy Pogrzebu 
 4. + Eugeniusza Kukawskiego (w 53 r.) i Natalię, zm. z Rodzin Ku-

kawskich, Kaczyńskich, Koprowskich i Kamińskich, of. Bogusław 
Kukawski 

 5. O Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla członków Kół 
Żywego Różańca ze Strzały i ich Rodzin, zel. Zofia Sawiak 

 6. Dziękczynna z racji imienin Męża Józefa, z prośbą o potrzebne 
łaski i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu, of. Żona 

Zakończenie Nowenny do Św. Józefa (9) 
Po Nowennie próba generalna dla Kandydatów do Bierzmowania 

19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 19 marca 2015 r. 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 
DZIEŃ INAUGURACJI REKOLEKCJI PARAFIALNYCH 

Uroczystość odpustowa: Dziś uczestnicząc we Mszy św. w naszym Sanktua-
rium możemy uzyskać odpust zupełny. Warunkiem jest stan łaski uświęcają-

cej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca św. 
Czyt.:2Sm 7,4-5a.12-14a.16 (Mesjasz będzie potomkiem Dawida); Rz 4,13.16-18. 
22 (Wbrew nadziei uwierzył nadziei); Mt 1, 16. 18-21. 24a (Józef poznaje tajem-
nicę Wcielenia), Lub Łk 2, 41-51a (Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni). 

6.30 1. + Mieczysława Stańczuka (w 8 miesiąc), of. Rodzina 
 2. + Józefa (z racji imienin), of. Rodzina 
 3. + Józefa Myszkiewicza i Józefa Putkowskiego oraz Józefa Wikto-

rowskiego, of, Rodzina 
 4. + Józefa Drozda (z racji dnia imienin), of. Dzieci 

9.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Józefa i Norberta, of. Janina Troć 
 3. + Bogdana (w dniu imienin), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

Bożenę, Stanisława, Tadeusza i Stanisława, of. p. Selwiak 
11.00 1. + Józefa i Annę Szachnowskich oraz Krzysztofa, Grażynę i Witol-

da, of. Dzieci 
 2. + Joannę Wypych (w 16 r.) i Lucjana, zm. z obu stron Rodziny, of. 

Krystyna Borkowska 
 3. + Józefa i Józefę Frankowskich, of. Rodzina 

15.45 Nowenna do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (8) 

16.00 1. + Wacławę (w 14 r.) i Marcina (w 4 r.), of. Syn z Rodziną 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 

 2.+ Józefa (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Janina Chojecka 

 3. + Józefa Czapskiego (z racji imienin), Antoniego i Henryka, zm. z 
Rodzin Toczyskich, Czapskich, Wojewódzkich i Czarnockich, of. 
Barbara Czapska 

19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn „Jak być mężczyzną w dzisiejszym 
świecie” – dr Jacek Pulikowski 

Piątek – 20 marca 2015  r. DRUGI DZIEŃ REKOLEKCJI; 
Wspomnienie Św. Aleksandry, Męczennicy. Czyt.: Mdr 2, 1a. 12-22 (Spisek 

przeciw sprawiedliwemu); J 7, 1-2. 10. 25-30 (Przeciwnicy chcą pojmać Jezusa). 

6.30 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
9.00 1. + Cecylię Kowalczyk (w 3 miesiąc), of. Koło Żywego Różańca z 

Purzeca 
 2. + Stefanię Kowalską (w 2 r.) i Helenę, zm. z Rodziny Zalewskich, 

of. Elżbieta Kaszubska  
 3. + Stefana Bruka, Józefa Marciniaka i Zofię Osipiak, of. Czesława 

Bruk 
10.00 Nauka stanowa dla starszych: „Jak być dobrą babcią i dziadkiem” – 

dr Jacek Pulikowski 
10.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

11.00 1. + Józefa (w r.) i Mariannę, zm. z Rodziny Radzikowskich , of. Ro-
dzina 

 2. + Józefę, Lucjana, Stanisława, Teresę i Józefa Kaszubskich oraz 
Jana Protasiuka, of Córka 

15.45 Zakończenie Nowenny do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (9) 

16.00 1. + Stefanię Kowalską, of. Jan Bielecki  
 2. + Rodziców Stanisławę i Aleksandra Popowskich oraz zm. Teś-

ciów Janinę i Aleksandra Malinowskich, of. Teresa Malinowska   
17.00 Nauka dla młodzieży: „Płciowość dar i zadanie”- dr Jacek Pulikowski 
17.30 Droga Krzyżowa wszystkich 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2. + Józefa Pazdykę (z racji imienin), of. Żona Halina z Dziećmi 
 3. + Genowefę i Bolesława Jankowskich oraz Mariannę i Kazimierza 

Niedziółka, of. Stanisława Niedziółka  
 4. +  Stanisława (w 7 r.) i Mirosławę (w 2 r.), zm. z Rodziny Lesz-

czyńskich, of. Syn z Synową 
19.00 Nuka stanowa dla kobiet: „Jak być kobietą w dzisiejszym świecie” – 

dr Jacek Pulikowski  
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Sobota – 21 marca 2015  r. TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI 

Dzień Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii. Wspomnienie NMP 
Patronki sobotniego dnia. 

Czyt.: Jr 11, 18-20 (Jak baranek, którego prowadzą na rzeź); 
J 7, 40-53 (Spory około osoby Jezusa).  

6.30 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Henrykę (w 12 r.), Antoniego, Amelię i Stanisława Czarnockich, 

of. Rodzina 
9.00 1. + Antoniego Skwarę (w 24 r.), zm. Rodziców i Teściów, of. Rodzina 

 2. + Ewę Ferenc, of.  
10.00 Nauka stanowa: „Jak budować swoje małżeństwo”- dr Jacek Pulikowski 
11.00 1. + Józefę i Tomasza, zm. z Rodziny Harasimów, of. p. Anna 

 2. + Barbarę Płatkowską (w 8 r.), of. Córki 
16.00 1. + Annę, Franciszka i Mariannę oraz zm. Dziadków z obu stron 

Rodziny, of. Syn 
 2. + Reginę i Stanisława Błaszczaków oraz Anitę, Jerzego i Alinę 

Wąsowskich, of. Syn 
 3. + Romana Brodzika (z racji imienin), of. Córka  

17.00 Konferencja dla młodzieży: „Zanim powiesz kocham” – dr Jacek Pu-
likowski 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 
 2. + Jolantę (w 7 r.), Marka, Aleksandrę, Stanisława i Mikołaja, of. 

Helena Fabińska  
 3. + Jadwigę Tkaczuk (w 4 miesiąc), of. Córki 
 4. Celebracja Sakramentu Bierzmowania 

V Niedziela Wielkiego Postu  – 22 marca 2015 r. 

DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REKOLEKCJI PARAFIALNYCH 
Dzień wdzięczności Rekolekcjoniście i Spowiednikom za Rekolekcje; 

W kościołach jest stary zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów. 
Krzyże odsłania się na koniec liturgii Meki Pańskiej w Wielki Piątek, 
zaś obrazy przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej (w Wielką Sobotę).  

Czyt.: Jr 31, 31-34 (Nowe przymierze); 
Hbr 5, 7-9 (Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego), 

J 12, 20-33 (Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina 
 2. + Tadeusza (w 22 r.), Genowefę i Edwarda oraz zm. Teściów, of. 

Jadwiga Szakowska  
8.30 1. + Józefa i Alinę Szczepaników oraz Halinę Grzebisz i zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 2. + Mariannę (w 16 r.) i Zygmunta, zm. z Rodzin Pilichów i Podnie-

sińskich, of.  
 3. + Franciszka (w 25 r.), Janinę, Krzysztofa i Kazimierza, zm. z Ro-

dzin Jerominiaków i Krzyckich, of. Elzbieta Jerominiak  
10.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk 

 2. + Witolda Adamczyka (w 4 r.), of. Siostra Celina 
 3. + Mariana Boruca (w 27 r.), zm. z Rodziny Boruców, of. Syn Adam 
 3. + Zygmunta Zbiecia (w 18 r.), Janinę, Mariannę i Ignacego Śmie-

cińskich, of. Żona z Dziećmi 
11.30 1. + Tadeusza (w 9 r.) i Sławka Brodzików oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Krystyna Brodzik 
 2. + Monikę Duber (w 12 r.), of. Rodzice 
 3. + Krystynę Szulc (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Brat Jan Chodowiec 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii, z prośbą o Boże błogosławieńs-

two oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Rodziców Annę i Bogusława (w r.), of. Córka  
Kwietniowa seria 4 katechez Chrzcielnych rozpocznie się w niedzielę 13.04 

18.00 1. + Stanisława Łaziuka i zm. Rodziców obu stron Rodziny, of. Żona 
i Dzieci 
Gorzkie Żale i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

NIEDZIELA LAETARE 
     IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińs-
kie słowo oznacza „Cieszcie się” i pochodzi od pierwszych słów dzisiejszej 
antyfony na wejście, przeznaczonej na dzisiejszą liturgię. „Ciesz się, Jero-
zolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy 
byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”. To wez-
wanie do radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli zważymy na fakt, że 

właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. A jednak – w tym czasie po-
kuty słyszymy nawoływanie do tego, by się nadzieją radować.  

 
     Tradycja niedzieli Laetare sięga do początków chrześcijaństwa. Zanim 
bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od ponie-
działku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była 
więc kiedyś ostatnim dniem radości. Tak, jak dawniej, tak i dziś wolno uży-
wać szat liturgicznych koloru różowego (w miejsce fioletowego) i ozdabiać 
ołtarz kwiatami oraz wykorzystywać instrumenty muzyczne w śpiewie. 

POD OKIEM ŚW. JÓZEFA 

 

     Dziś już szósty dzień nowenny celebrowanej 
w naszym Sanktuarium, ku czci Patrona Św. Jó-
zefa. Mamy wspaniałą okazję, aby za jego przy-
czyną uprosić u Boga potrzebne łaski dla nas 
samych i dla naszych bliskich. Przy tej okazji 
warto przypomnieć dekret Biskupa Siedleckie-
go, wydany 19 marca 1999 r., ustanawiający 
nasz kościół Diecezjalnym Sanktuarium Św. Jó-
zefa i nasze zobowiązania, jakie z tego wynikają. 

DEKRET 
     Pokładając ufność w przemożnym wstawienni-
ctwie św. Józefa, „Kościół widzi w nim również  

wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej 
chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie 
w niej pełni każdy z wiernych... Niech Św. Józef stanie się dla wszystkich 
szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, 
która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, 
ludzi żyjących z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powoła-
nych do życia kontemplacyjnego, jak i do apostolstwa” (RC 30-32).  
     Wstawiennictwo i przykład Św. Józefa są szczególnie drogie i bliskie dla 
duszpasterzy i wiernych Parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach. Od momentu 
powstania tejże Parafii rozwija się tu żywy kult Opiekuna Kościoła. Bardzo 
szybko nowy i piękny kościół pw. Św. Józefa stał się znanym w całej Diece-
zji ośrodkiem czci Wielkiego Patrona. Pielgrzymują tu w kwietniu na swoje 
dni skupienia i modlitwy rodziny z całej Diecezji, a pierwszego maja rzemie-
ślnicy i robotnicy czczą tu św. Józefa jako swego Patrona. 
     Mając na uwadze tę szczególną cześć Św. Józefa, niniejszym podnoszę 
kościół pw. Św. Józefa w Siedlcach do rangi Diecezjalnego Sanktuarium 
Św. Józefa, a każdego proboszcza miejscowej parafii ustanawiam kusto-
szem tegoż Sanktuarium. Niech w tym świętym miejscu rozbrzmiewa odtąd 
jeszcze gorętsza modlitwa przez wstawiennictwo Św. Oblubieńca Maryi 
i Opiekuna Syna Bożego. Szczególnie teraz, na progu Trzeciego Tysiącle-
cia, niech w tym nowym Diecezjalnym Sanktuarium płyną nieustanne i usil-
ne prośby do Św. Józefa, aby jako przemożny Orędownik i Opiekun Kościo-
ła wypraszał Ojcu Św. i całemu Kościołowi, Biskupowi Siedleckiemu i całej 
Diecezji Siedleckiej, wszystkim rodzinom Męczeńskiego Podlasia i każdemu 
z nas obfite błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
     Równocześnie kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Św. Józefa w Siedl-
cach zobowiązuję do nieustannej troski o to, aby: 
1. codziennie po Mszach Św. odmawiana była modlitwa do Św. Józefa; 
2. w każdą środę odprawiane było nabożeństwo ku czci Św. Józefa; 
3. jak najczęściej odmawiana była modlitwa do Św. Józefa za Ojca Św.; 
4. trwała modlitwa w intencji Biskupa Siedleckiego i Diecezji Siedleckiej; 
5. zapewnione były wszystkim wiernym i pielgrzymom obfite środki zbawie-
nia, przez gorliwe głoszenie Słowa Bożego oraz ożywienie życia liturgiczne-
go i sakramentalnego; 
6. szczególnie uroczyście obchodzone były uroczystości Św. Józefa - 19 
marca i 1 maja. 
     Na dalszy rozwój Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach i najowocniejszą 
współpracę z Bożą łaską otrzymywaną tu obficie przez wiernych z całego 
Miasta Siedlce i Diecezji z serca błogosławię, 

+ Jan Wiktor Nowak Biskup Siedlecki  
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ZEW DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

     Już w najbliższą sobo-
tę (21 marca), w trzeci 
dzień Rekolekcji Wielko-
postnych, grupa 70 dzie-
wcząt i chłopców z naszej 
Parafii przyjmie Sakra-
ment Bierzmowania. W 
piątek 13 marca zdali oni  

wszyscy egzamin, który zakończył przygotowanie 
do tego Sakramentu. Teraz jeszcze pozostała spo-
wiedź, gdyż dla godziwego przyjęcia Bierzmowania 
potrzebny jest stan łaski uświęcającej. Inne niezbę-
dne informacje przekazał już Ks. Piotr. Myślę, że 
wszyscy młodzi ludzie dobrze przeżyli ten czas 
wtajemniczenia w święte sprawy. 
     Czy mogło być inaczej. Oczywiście, że tak. His-
toria zna takie odosobnione przypadki, gdy młody 
człowiek w sposób lekkomyślny potraktował czas 
przygotowania, spowiedź, albo też przyrzeczenia, 
które złożył podczas przyjmowania tego Sakra-
mentu. Bierzmowanie jest Sakramentem dojrzałoś-
ci chrześcijańskiej, a tejże dojrzałości zabrakło. Co 
wtedy? Bierzmowanie jest znakiem duchowym, 
który przyjmuje się tylko raz w życiu. Nie można go 
powtórzyć. Jest więc ważny, ale świętokradzki, bo 
przyjęty w stanie grzechu, który będzie rodził wy-
rzuty sumienia przez całe życie. 
     Dlaczego tak? Bo ktoś wyciągnął rękę po coś, 
czego nie powinien otrzymać w stanie grzechu cię-
żkiego. Z tego powodu łaska płynąca z Bierzmo-
wania nie mogła w nim zadziałać. Mówiąc obrazo-
wo: to tak jakby ktoś dostał w prezencie jakiś super 
program komputerowy i odłożył go na półkę, bo in-
stalacja na zawirusowanym dysku jest niemożliwa. 
Ma ten program, ale nie może go wykorzystać, na-
wet nie pozna jego możliwości dotąd, dopóki nie 
zrobi porządku z dyskiem. 
     Bóg - Duch Święty nie wepcha się w Twoje ży-
cie bez Twojej woli, Twojego pozwolenia. Daje Ci 
Siebie w Darze, ale ten Dar Jego obecności może 
zostać niewykorzystany. Jeśli chcesz, żeby Bierz-
mowanie nie było pustym gestem, zacznij żyć jak 
katolik. Duch Święty, który da ci Siebie w Sakra-
mencie, na pewno ci w tym pomoże - przecież 
przychodzi On i „umacnia do mężnego wyznawa-
nia wiary i postępowania według jej zasad”. Duch 
Święty trzecia Osoba Boska jest bardzo wrażliwa, 
jest Bogiem z nami, czujny na wszelkie poruszenia 
ludzkiego serca. To on chce napełnić ciebie Swoi-
mi darami. Jeśli jednak masz jakieś wątpliwości za-
cznij działać. Konfesjonał to dobre miejsce na wy-
jaśnienie wszelkich istotnych spraw życia. 
     Przyjęty kiedyś Sakrament Chrztu Św. był wyra-
zem wiary twoich rodziców, a także ich powinnoś-
cią wynikającą m.in. z Sakramentu Małżeństwa 
i dokonał się bez twego świadomego udziału. Bie-
rzmowanie natomiast domaga się już przemyślanej 
decyzji osoby, która pragnie do niego przystąpić. 
Sakrament ten nosi także nazwę „sakramentu 
umocnienia” (łacińskie confirmatio). Winien być on 
przyjmowany w dojrzałym wieku, kiedy człowiek 
zdaje już sobie sprawę z wagi podejmowanych zo-
bowiązań. Dlatego na początku przygotowania do 
Bierzmowania kandydaci wyrazili wolę jego przyję-
cia i rozpoczęcia przygotowania. Jeśli z ową doj-
rzałością kogoś z Kandydatów jest krucho, a przy-
gotowanie było pełne zaniedbań, radzimy odłożyć 
Bierzmowanie na czas późniejszy. Tak będzie le-
piej. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

NIEPEŁNOSPRAWNI. Katolickie Stowarzysze-
nie Niepełnosprawnych zaprasza dziś (15.03) oso-
by niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów na 
Mszę Św. o godz. 15.00 w kaplicy Sióstr Benedy-
ktynek przy ul. Rawicza w Siedlcach. 
PRAWNICY. Spotkanie Prawników, Adwokatów i 
pracowników Sądu Rejonowego dziś (15.03) w sali 
Duszpasterstwa Prawników przy ul. Kościuszki 10 
o godz. 17.00. 
KATECHEZY Chrzcielne dla Rodziców Natural-
nych lub Chrzestnych są głoszone w miesiące „pa-
rzyste”, dlatego następne będą w kwietniu (od 
12.04, gdyż 5.04 jest Wielkanoc). Trwa wiosenny 
cykl ośmiu spotkań dla narzeczonych i młodych lu-
dzi, którzy w najbliższych latach pragną zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński. Są one w sobo-
ty w salce przy zakrystii po Mszy Św. o g. 18.00. 
Bliżej poinformuje o nich Ks. Piotr Wasyljew. 
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie Dzieci przed I Ko-
munią Św. i ich Rodziców będzie dziś (15.03) o go-
dzinie 15.00. Natomiast dzieci z klas III i ich rodzi-
ce spotkają się dziś po Mszy Św. o 11.30 w auli 
pod kościołem, w związku z przygotowaniem ob-
chodów 1 r. I Komunii Św. 

DUCHOWA ADOPCJA. Zbliża się Tryduum 
Świętości Życia obchodzone 23, 24 i 25 marca br. 
W jego ostatnim dniu (25.03) wiele osób z naszej 
Parafii podejmie decyzję o Duchowej Adopcji Dzie-
cka Poczętego. O szczegółach napiszemy za ty-
dzień. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: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. Parafialny Zespół Caritas 
proponuje nabycie w przedsionku kościoła Baran-
ków Paschalnych dostarczonych przez Diecezjalną 
Caritas, a także kart świątecznych, książek, płyt. 
Ofiary złożone przy tej okazji pozwolą na przygoto-
wanie świątecznych paczek dla rodzin najuboż-
szych. 

NIEUSTAJĄCY. We wtorek (17 marca) wypada  
dzień modlitwy i czuwania Wspólnoty Różańca 
Nieustającego. Wspólnota zaprasza na różaniec o 
godzinie 17.15 
KWIATY. „Bóg zapłać" Kołom Żywego Różańca 
i Grupom Parafialnym za ofiary na kwiaty do Grobu 
Pańskiego, a także za ofiary indywidualne składa-
ne do skarbonki przy dużym krzyżu. W tym tygo-
dniu ofiary miedzy innymi złożyli: 
 Koło Żywego Różańca nr 2 (zel. Elżbieta 
Szkup) 50,- zł. 
 Koło Żywego Różańca nr 4 (zel. Teresa Nie-
dziółka) 70,- zł. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 9 
Czy trzeba spowiadać się z wszystkich grze-
chów? Jak pokona wstyd przed spowiedzią? Jak 
zrobić dobry rachunek sumienia? O tym w rozmo-
wie „Echa”; 
Czy katolicy są smutni? I czy Wielki Post musi 
być smutny? W dziale „Publicystyka”;  
Czy przygotowanie do bierzmowania musi pole- 

gać na „zbieraniu podpisów”? W dziale „Temat ty-
godnia”; 
Poruszające świadectwa osób dotkniętych mocą 
Boga podczas „kursu Filipa”. Co to za kurs i dla ko-
go jest przeznaczony? W dziale „Formacja religij-
na”; Jak przeżyć noc bez bólu kręgosłupa i jakie 
zioła pomogą nam oczyścić organizm - w dziale 
„Zdrowie”.                          Zapraszamy do lektury 

 
U STARSZYCH BRACI W WIERZE 

 
     Mieszkaniec Chicago Mosze Rosenfeld często 
chodził na wyścigi i obstawiał ze zmiennym szczę-
ściem. Pewnego dnia zauważył interesującą rzecz. 
Przed kolejnym wyścigiem do jednego z koni pod-
szedł Rabin i pobłogosławił go. 
     Ku zdziwieniu Rosenfelda koń, nie uważana za 
faworyta wychudzona chabeta, wygrał wyścig. Po-
dobnie w następnym wyścigu - wygrał koń błogos-
ławiony przez Rabina. Przed kolejnym wyścigiem 
Rosenfeld postawił 50 „zielonych” na kolejnego 
konia błogosławionego przez Rabina i wygrał 250 
dolarów. Po tym, konsekwentnie przez kolejne wy-
ścigi obstawiał błogosławione konie. Wygrał 150 
tysięcy „baksów”. 
     Przed kolejnym wyścigiem, w trakcie dłuższej 
przerwy, pobiegł do banku i wycofał wszystkie osz-
czędności. Zdążył podpatrzyć, który koń zaintere-
sował Rabina i postawił to, co wygrał plus swoje 
oszczędności życia. Ku jego rozpaczy koń biegł 
wolno, a potem potknął się, przewrócił i zdechł na 
torze. Zrozpaczony Mosze zaczął biegać po tere-
nie i szukać Rabina. Znalazł go i zapytał: 
- Rabi, jak to może być, że pobłogosławiony przez 
ciebie koń, po tym paśmie sukcesów, nawet do 
mety nie dobiegł, tylko zdechł?! 
- Aj, Mosze - westchnął rabin - jak ty byś częściej 
bywał w synagodze, to byś odróżniał błogosławień-
stwo od modlitwy za konających 
 

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

DIALOG JELENI. Zima. Dwa jelenie stoją na paś-
niku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowe-
go. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

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. 

 




