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MYŚL TYGODNIA 

 
    Wielki Tydzień zaczyna się przy-
pomnieniem triumfalnego wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy, który 
miał miejsce właśnie w niedzielę 
poprzedzającą Jego mękę. „Wielu 
zaś słało swe płaszcze na drodze, 
a inni gałązki ścięte na polach. A 
ci, którzy Go poprzedzali i którzy 
szli za Nim, wołali: Hosanna! Bło-
gosławiony Ten, który przychodzi 
w imię Pańskie” (Mk 11,17-18). 
   Oto nasz Król - sprawiedliwy 
i zwycięski. Przez mękę i śmierć 
podjętą dla człowieka będzie głosił 
swoim braciom imię Boga. Będzie 
zwiastował wierność Ojca, który 
nie porzuci nigdy żadnego ze 
swoich dzieci. Król zstępujący do 
swoich. Blisko, najbliżej jak to 
możliwe. Schodzi na dno piekła, 
aby podnieść nas do królestwa 
niewypowiedzianego piękna Boga. 
jego poszukiwanie każdego i każ-
dej z nas nigdy się nie skończy. 

 

DNI CZUWANIA I MODLITWY 
      Koła Żywego Różańca i inne grupy parafialne zapra-
szają na adorację w Wielki Czwartek, Piątek i w Wielką 
Sobotę. 

WIELKI CZWARTEK 
10.00 W Katedrze: Msza Krzyżma Św. Odnowienie przy-
rzeczeń kapłańskich i spotkanie Służby Liturgicznej. 
     Przed Mszą Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wiel-
kiego Postu, a rozpoczyna się: ŚWIĘTE TRIDUUM PAS-
CHALNE. Msza Św. Wieczerzy Pańskiej w naszym koś-
ciele będzie o godzinie 18.00. Po homilii jest obrzęd obmy-
cia nóg, a na zakończenie procesja do ołtarza adoracji 
(„ciemnicy”). Wieczorna adoracja będzie trwała do godziny 
22.00.  

WIELKI PIĄTEK 
WIELKI PIĄTEK 3.04 GODZ. 8.00 – 18.00 

8.00 Liturgia Godzin; 8.30 wyjazd Kapłanów do Chorych; 
9.00 Adoracja K.Ż.R. nr 4, 11, 12; 10.00 K.Ż.R. nr 1, 5, 6; 
11.00 K.Ż.R. nr 8, 10, 15; 12.00 K.Ż.R. nr 2, 17, 18; 13.00 
K.Ż.R. nr 7, 14, 16; 14.00 Droga Krzyżowa i adoracja 
K.Ż.R. nr 3, 9, 13; 15.00 Czciciele Miłosierdzia Bożego 
inauguracja Nowenny; 15.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci; 
16.00 K.Ż.R. z Purzeca i Żytniej; 17.00 K.Ż.R. ze Strzały; 
18.00 Liturgia Wielkiego Piątku. 

 
WIELKA SOBOTA 

WIELKA SOBOTA 4.04 GODZ. 12.30 – 20.00 
8.00 Błogosławieństwo pokarmów, 8.10 Liturgia Godzin; 
12.00 K.Ż.R. nr 2, 12, 13; 13.00 Adoracja Dzieci ze Świate-
łka i Koła Misyjnego. 14.00 K.Ż.R. nr 7, 8, 9; 15.00 K.Ż.R. nr 
1, 5, 11 i Czciciele Miłosierdzia Bożego; 16.00 K.Ż.R. nr 16, 
17, 18; 17.00 K.Ż.R. nr 3, 4, 6; 18.00 K.Ż.R. nr 10, 14 i 
K.Ż.R. nr ze Strzały; 19.00 Domowy Kościół i Diakonia Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka; Ewentualne zmiany w dyżu-
rach należy zgłaszać do p. Zofii Sawiak i p. Barbary Rytel. 
     Wielka Sobota to także Pierwsza Sobota Miesiąca. 
W tym dniu uwielbiamy Niepokalaną Maryję i składamy 
dziękczynienie za Jej wstawiennictwo za nami u Boga. 
Modlitwą obejmiemy tych, którzy podpisali deklaracje 
trzeźwościowe i partycypują w ofierze na Mszę Św. w in-
tencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, pro-
sząc o dalszą pomoc w trudnych sprawach. Diakonia Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka i Domowy Kościół zapraszają 
na godz.19.00 na adorację i modlitwę różańcową, którym 
będą przewodniczyć. O godz. 20.00 będzie sprawowana 
Msza Święta w/w intencjach.                     Diakonia KWC 

LITURGIA GODZIN I NABOŻEŃSTWA 
     Zapraszamy do naszego kościoła na Liturgię Godzin 
(Brewiarz) w Wielki Piątek o godzinie 8.00 i w Wielką So-

botę o godzinie 8.10 (Wezwanie i Jutrznia z Godziną Czy-
tań). W Wielki Piątek godzinie 15.00 (w Godzinie Miło-
sierdzia) rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, 
poprzedzającą Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone w 
niedzielę po Wielkanocy. 

WIELKI TYDZIEŃ 

 
     W Wielkim Tygodniu sprawuje Kościół zbawcze mister-
ia dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego ży-
cia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jeruza-
lem. Okres Wielkiego Postu trwa od Niedzieli Palmowej, 
czyli Męki Pańskiej do Wielkiego Czwartku. Niedziela Pal-
mowa łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i 
orędzie jego Męki. Katechezy i homilie ukazują związek 
między tymi dwoma aspektami paschalnego misterium 
Natomiast od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się 
Triduum Paschalne, które trwa w Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii Paschalnej i kończy się 
Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. 
     Od najdawniejszych czasów w kościele upamiętnia się 
wjazd Pana do Jeruzalem przez uroczystą procesję. 
Chrześcijanie obchodząc to wydarzenie naśladują aklama-
cję i gesty żydowskich dzieci, które wyszły na spotkanie 
Pana i śpiewały „Nabożne Hosanna”. W procesji wierni 
niosą gałązki palm lub innych drzew. Na początku idzie 
kapłan z palmą, który wcześniej pobłogosławił gałązki pal-
mowe. Palmy błogosławi się po to, aby były niesione 
w procesji, a potem przechowywane w domu, przypomina-
ły wiernym o zwycięstwie Chrystusa Króla, którego uczcili 
w procesji. 
     Czytanie Pasji, czyli opowiadania o Mece Pańskiej ma 
szczególnie uroczysty charakter. Czytają je trzy, albo czte-
ry osoby, pełniący poszczególne role: Chrystusa, narrato-
ra i poszczególnych osób. Rola Chrystusa jest zawsze za-
rezerwowana dla kapłana. Opowiadanie o Męce Pańskiej 
uzupełnia krótka homilia. 
     Triduum w całości stanowi jedno święto. Porządek 
i porę celebrowania liturgii Triduum Paschalnego podaje-
my w Opiekunie. Zachęcamy do udziału w spowiedzi tych, 
którzy tego jeszcze nie zrobili. Przypominamy o przynie-
sieniu świec na Wigilię Paschalną, które będą potrzebne 
podczas Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Celebracji li-
turgicznych Wielkiego Tygodnia nie nazywajmy „nabożeń-
stwami”, gdyż natura liturgii jest zupełnie inna niż nabo-
żeństw. Czas wielkopostny kończy okres pokutny, który 
przygotował nas do pełniejszego udziału w Misterium 
Paschalnym. 
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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.

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 30 marca 2015 r.  
Czyt.: Iz 42, 1-7 (Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata); 

J 12, 1-11 (Namaszczenie w Betanii). 

6.30 1.+ Stefanię (w 12 r.), Piotra, Henryka i Mariana, of. Halina Błońska 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Annę Szpingward, of. 

Rodzina 
 2. + Stanisławę i Zdzisława oraz Wiktora i Witolda, zm. z Rodziny 

Grabowskich, of. Rodzina 
 3. + Piotra Żukowskiego, Stanisławę (w 6 r.), Kazimierza, Ryszarda 

i Danutę Chomków oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Barbara 
Żukowska 

7.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Jadwigę Stańczuk, of. 

Syn Jan Stańczuk 
 2. + Anielę Kleszcz (w 21 miesiąc) oraz Józefę i Tadeusza Jezier-

skich, of. Córka 
 3. + Helenę Kalinowską (w 13 r.), zm. z Rodzin Kalinowskich i Ru-

mowskich, of. Córka 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Wojciecha, z prośbą o potrzebne 

łaski i opiekę Św. Patrona w dorosłym życiu, of. Rodzice 
WIELKI WTOREK – 31 marca 2015 r. 

Czyt.: Iz 49, 1-6 (Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi); 
J 13, 21-33. 36-38 (Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra). 

6.30  
7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Danutę Kamińską, of. 

Krystyna Pec 
 2. + Rodziców Jadwigę i Konstantego Polkowskich (w r.), zm. z 

Rodzin Polkowskich, Szkupów i Podgórzaków, of. Córki 
 3. + Stefana (w 25 r.), Stefanię, Bogdanę, Jadwigę i Wacława, of. 

Danuta Wakuła 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. + Annę (w 10 r.) i Albina Czarnockich, of. Bożena Czarnocka 

 2. + Kazimierza Połosy (w 10 r.) oraz zm. z Rodzin Połosów i Mi-
chaluków, of. Córka 

 3. + Stanisława Demianiuka (w 8 r.), Elżbietę i Kazimierza Pyrza-
nowskich oraz zm. z Rodzin Demianiuków i Ilczuków, of. Rodzina 

 4. + Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Bogusławy i Jerzego, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze 
lata życia dla nich i dla ich Dzieci, of. Dzieci 

WIELKA ŚRODA – 1 kwietnia 2015 r. 
Czyt.: Iz 50, 4-9a (Proroctwo o cierpiącym słudze Boga); 

Mt 26, 14-25 (Zdrada Judasza). 

6.30 1. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława z Rodzin Skals-
kich, Woronowiczów, Preckajło, Ks. Emila Kodyma, Ks. Alfreda Ho-
fmana, Genowefę, Dobrodziejów i Przyjaciół, of. Alicja Wróblewska 

 2. + Mariannę Pyziołek (w 4 r.) oraz zm. Braci i Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk- Pyziołek 

 3. + Dziękczynna w 40 rocznicę urodzin Daniela, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa 
dla niego i dla jego Rodziny, of. Irena Borkowska 

7.00 1. Msza Św. Gregoriańska: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 
 2. + Grażynę Kluczek (z racji imienin), of. Dawni Przyjaciele 
 3. + Antoniego i zm. Rodziców, of. Barbara Kukawska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. +  Wojciecha Domańskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Longina (w 21 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Marta Stanek 

 3. + Franciszka Sabiniaka (w r. urodzin) oraz Katarzynę i Marcina, 
of. Córka 

 4. Dziękczynna w intencji Bartłomieja i Dawida, z prośbą o szczę-
śliwe zdanie egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, of. Rodzice 

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

WIELKI CZWARTEK – 2 kwietnia 2014 r. 
Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa 

Liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczy 
i głosi Słowo Boże ks. Piotr Wasyljew 

Pierwszy Czwartek Miesiąca. Msza Św. Wieczerzy Pańskiej: 

Wj 12,1-8.11-14 (Przepisy wieczerzy paschalnej); 1 Kor 11,23-26 (Ustanowienie 
Eucharystii); J 13,1-15 J 13, 1-15 (Do końca ich umiłował).  

W Wielki Czwartek, w kościołach (poza katedrą), nie ma rano Mszy Św. 
10.00 W Katedrze: Msza Krzyżma Św. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. 

Spotkanie Służby Liturgicznej 
17.15 Próba asysty liturgicznej 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
Przed Mszą Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu, a rozpoczyna 

się: ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej. Po homilii obrzęd obmycia nóg. 
1. Dziękczynna w intencji Dzieci Justyny, Anny i Pawła oraz ich 
Rodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. 
Mama Barbara Kopeć 

 2. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar 
modlitwy i postu za kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk 

 3. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi 
Matki Kapłanów i Św. Józefa, dla kapłanów posługujących i pocho-
dzących z naszej Parafii, of. Wspólnota Nieustającego Różańca 

 4. Msza Św. Gregoriańska: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 
 5. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Antoniego, Kazi-

mierza, of. Barbara Andraszek 
 6. + Jadwigę Boruc (w 2 r.), of. Syn z Rodziną 
 7. + Za zm. Rodziców Władysława, Elżbietę i Franciszka, wszyst-

kich zm. z obu stron Rodziny oraz zm. kapłanów, którzy pracowali 
w naszej Parafii, of. Maria Mikołajczuk 

 8. + Mariana (w 21 r.), Bertę (w 8 r.) i Ireneusza (w 5 r.), of. Rodzina   
 9. + Grażynę i Jerzego Kosmalskich oraz zm. z Rodzin Wojewo-

dów i Zalewskich, of. Elżbieta Kaszubska 
Procesja Eucharystyczna do „Miejsca Przechowania Najświętszego Sakra-

mentu”, (które polska tradycja nazywa „Ciemnicą”). Początek modlitwy 
przy ołtarzu Adoracji Najświętszego Sakramentu do godziny 22.00. 

Spotkanie Wspólnoty SYCHAR. 
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – 3 kwietnia 2015 r. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
Liturgii Wielkiego Piątku przewodniczy i głosi Słowo Boże ks. Piotr Kruk 

Pierwszy Piątek Miesiąca. Dzień postu ścisłego, 
(kto może, powinien wytrwać w nim do Wigilii Paschalnej); 

Czyt.: Iz 52,13-53,12; (Przebity za nasze grzechy); Hbr 4,14-16; 5,7-9; (Chry-
stus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają); 

J 18,1-19,42 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana).  

W Wielki Piątek nie ma Mszy Świętych 

8.00- 18.00 Liturgia Godzin oraz Wielkopiątkowa Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu przy Ołtarzu Adoracji (nazywanym „Ciemnicą”) 

8.30 Wyjazd Kapłanów do chorych 
12.30 Próba asysty liturgicznej 

14.00 Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Kół Żywego Różańca 

15.00 Godzina Miłosierdzia – godzina Chrystusowego konania na krzyżu. 
Początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego (1) 

15.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 

18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża 
są przeznaczone na Grób Pański w Jerozolimie. Dziś odpust zupeł-
ny możemy uzyskać za adorację i ucałowanie Krzyża. 

Procesja Eucharystyczna do Grobu Pańskiego i wieczorna adoracja przy 
Grobie Pańskim pod przewodnictwem młodzieży do godziny 22.00 

WIELKA SOBOTA – 4 kwietnia 2015 r. 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Trwamy przy Grobie Pańskim, rozważamy Mękę i Śmierć Chrystusa 
Pierwsza Sobota Miesiąca. Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczy 

i głosi Słowo Boże ks. Sławek Harasimiuk 
Czyt.: Rdz 1, 1 - 2, 2; (Stworzenie świata); Rdz 22, 1-18 Rdz 22, 1-18 (Ofiara 

Abrahama); Wj 14, 15 - 15, 1; (Przejście Izraela przez Morze Czerwone); 
Iz 54, 4a. 5-14; (Trwałość przymierza); Iz 55, 1-11; (Nowe i wieczne przymie-

rze); Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4 (Mądrością jest księga przykazań Boga); 
Ez 36, 16-17a. 18-28; (Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe); 

Rz 6, 3-11 (Nowe życie); Mk 16, 1-8 (Chrystus zmartwychwstał). 

8.00- 19.30 Wielkosobotnia Adoracja Najświętszego Sakramentu 
8.00- 12.00 Błogosławienie pokarmów na stół Wielkanocny w naszym ko-

ściele o godz. 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 i 12.00 
8.10 Liturgia Godzin 
8.30 Błogosławieństwo pokarmów na wioskach wg porządku, jaki był 

w latach ubiegłych.   
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12.30 Próba asysty liturgicznej 
13.00 Adoracja Dzieci ze Światełka i Koła Misyjnego 
15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 2) 
19.30 Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim 

20.00 Celebracja Wigilii Paschalnej. Poświęcenie ognia, paschału, śpiew Orę-
dzia Wielkanocnego, Liturgia chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna 

 1. Msza Św. Gregoriańska: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 

 2. + Sławomira Thela, of. Żona 
 3. + Leokadię, Jana, Zofię, Jana, Annę, Wacława i Karola, of. Cór-

ka 
 4. + Janinę (w 11 r.), Eugeniusza i Marka, of. p. Wójcikowie  
 5. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
 6. + Mariannę Partyn, of. Mąż z Dziećmi 
 7. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 8. W intencji Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi z proś-
bą o wyzwolenie z uzależnień, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Wielkanoc – 5 kwietnia 2015; 

Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30; 
Czyt.: Dz 10,34a.37-43; (Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu); 

Kol 3, 1-4 (Dążcie tam, gdzie jest Chrystus); 
lub 1 Kor 5,6b-8; (Wyrzućcie stary kwas); 

J 20,1-9 (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego). 

5.30 Próba asysty liturgicznej 

6.00 Rezurekcja: 1. W intencji Parafian i Gości 
8.30 1. Gregorianka: Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 

 2. + Natalię Kukawską (w 15 r.) i Eugeniusza, zm. z Rodzin Kuka-
wskich, Kaczyńskich, Koprowskich i Kamińskich, of. Bogusław Ku-
kawski 

 3. + Leokadię, Stefana, Edwarda i Barbarę, zm. z Rodziny Górec-
kich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Mieczysław Górecki 

 4. Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Agaty, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, 
of. Rodzice 

10.00 1. + Zm. z Rodzin Czapskich, Łyszczewskich, Wyrozębskich i Bło-
ńskich, of. Wnukowie  

 2. + Zenona Szczunkiewskiego (w 3 r.), of. Żona 
11.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Marty i Andrzeja Borkowskich, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na 
dalsze lata życia, of. Jubilaci 

 2. Dziękczynna w 62 r. ślubu Wacława i Leokadii, z prośbą o Boże 
Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich oraz dla ich Dzieci 
i Wnuków, of. Jubilaci 

 3. Dziękczynna w 6 r. urodzin Mikołaja i w 4 r. urodzin Julii z proś-
bą, by pod opiekę Matki Bożej i Św. Józefa wzrastali w łasce u Bo-
ga i u ludzi, of. Babcia 

13.00 1. Dziękczynna w 30 r. ślubu Ewy i Jana, z prośbą o Boże Błogos-
ławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich oraz dla ich Synów: Łuka-
sza i Pawła z Moniką, of. Jubilaci 

Dziś po sumie nie ma Adoracji i Katechezy dla K.Ż.R. Nie ma też Mszy Św. 
o godzinie 16.30. Czas popołudniowy przeznaczamy na spotkania rodzinne 
18.00 1. + Józefa i Matyldę, zm. z Rodzin Sawickich i Mazurów, of. Syn 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 3) i niedzielna adoracja Najświęt-

szego Sakramentu. Zakończenie Triduum Paschalnego. 

KOMUNIKAT BISKUPÓW 
     W dniach 11 i 12 marca 2015 r. biskupi zgromadzili się w siedzibie Sek-
retariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie na 368. zebraniu ple-
narnym. Uczestniczył w nim także Abp Celestino Migliore, nuncjusz apostol-
ski w Polsce oraz zaproszeni goście z trzynastu konferencji biskupów. 

1. Zebranie plenarne Episkopatu odbywało się w przeddzień drugiej rocz-
nicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Ojciec Święty jest dla 
Kościoła darem i nadzieją. Jego wyrazista osobowość, styl duszpasterski 
i radykalizm ewangeliczny budzą autentyczny szacunek, który podzielają 
polscy biskupi. Pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Bazylice 
Świętego Krzyża w Warszawie biskupi celebrowali Mszę Świętą w intencji 
Ojca Świętego. 

2. Biskupi omawiali aktualne problemy bioetyczne, będące przedmiotem 
prac legislacyjnych ministerialnych i parlamentarnych, które dotyczą ludz-

kiego życia w najwcześniejszych fazach jego istnienia. Obecnie - mimo po-
ważnych zastrzeżeń natury medycznej, psychicznej, wychowawczej i etycz-
nej - forsowana jest ustawa o zapłodnieniu pozaustrojowym (in vitro) w for-
mie skrajnie liberalnej. Prawodawca nie dostrzega wartości życia ludzkiego 
w okresie embrionalnym. Traktuje je przedmiotowo i instrumentalnie, tak 
w akcie powoływania do istnienia, jak i w akcie pozbawiania życia z moty-
wów utylitarnych. 
     Ustawodawca nie dostrzega zagrożeń dla dobra dziecka poczętego w la-
boratorium. Naraża je na większe ryzyko wad rozwojowych i chorób wro-
dzonych, odmawiając mu też w niektórych sytuacjach prawa do poznania 
biologicznych rodziców. Dopuszczenie do tej procedury związków konku-
benckich i innych par pozostających we wspólnym pożyciu - bez żadnych 
zobowiązań formalnych - nie gwarantuje wzrastania w stabilnej rodzinie. Bi-
skupi przypominają, że zarówno nauka Kościoła, jak i autentyczne i obiek-
tywne dobro człowieka wykluczają jakąkolwiek metodę zapłodnienia pozau-
strojowego. 
     Następnym problemem bioetycznym jest udostępnienie bez ograniczeń 
środków wczesnoporonnych. Sprzedaż preparatów hormonalnych o silnym 
działaniu osobom biologicznie i psychologicznie niedojrzałym (od 15 roku 
życia) jest niebezpieczna z wielu powodów. Oznacza ona między innymi re-
zygnację z wychowania do wstrzemięźliwości i samokontroli. Obrót tymi 
środkami przyniesie dalszą degradację społeczną w odniesieniu do zdrowia 
biologicznego, psychicznego i wrażliwości na wartość ludzkiego życia. 

3. W związku ze zbliżającym się Zwyczajnym Synodem Biskupów w Rzy-
mie biskupi podjęli refleksję dotyczącą małżeństwa i rodziny. Ukazała ona 
znaczenie rodziny w perspektywie filozoficznej, teologicznej i prawnej. Po 
raz kolejny wskazali na niezastąpione znaczenie sakramentu małżeństwa 
i rodziny dla życia chrześcijańskiego oraz wzrostu Kościoła. Podkreślono 
konieczność rozwijania duszpasterstwa rodzin, aby umocnić wiernych 
w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego małżeństwa, pojętego jako świę-
ty i nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. Z nauczania i tradycji Koś-
cioła wynika, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych pozbawiają 
się możliwości przyjmowania Komunii świętej. Żyjącym w takich związkach 
należy zapewnić opiekę duszpasterską, aby mogli zachować wiarę i trwać 
we wspólnocie Kościoła. Pastoralna troska o związki niesakramentalne po-
winna także uwzględniać dzieci, które mają prawo do pełnego uczestnictwa 
w życiu i misji Kościoła. 

4. Nie możemy pozostać obojętnymi wobec narastającej fali prześladowań 
chrześcijan w różnych miejscach na świecie. Naszą odpowiedzią na prze-
moc powinna być solidarność z prześladowanymi i głośno wypowiedziany 
sprzeciw. Biskupi z uwagą wysłuchali relacji świadków i ofiar prześladowań 
w Iraku. Postanowili w odrębnym liście pasterskim szerzej przedstawić pro-
blem prześladowania chrześcijan, włącznie z przypomnieniem setnej roczni-
cy ludobójstwa Ormian. 

5. Zatroskani o rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą, biskupi apelu-
ją o modlitwę za naszych Braci Ukraińców i o pomoc dla nich. Pamiętamy, 
że kiedy my walczyliśmy o wolność, Europa nam pomagała. Dziś - pomaga-
jąc Ukrainie - mamy okazję, choć w części spłacić ów dług. Dużą pomoc po-
trzebującym na Ukrainie niesie już teraz Caritas Polska oraz Zespół Pomo-
cy Kościołowi na Wschodzie. W tę pomoc może się włączyć każdy. Dlatego 
zwracamy się do polskich parafii o nawiązanie bezpośrednich kontaktów 
z parafiami na Ukrainie: rzymsko- i greckokatolickimi. Niech partnerskie re-
lacje między parafiami owocują wzajemnymi odwiedzinami i pomocą, wed-
ług lokalnych możliwości. Piąta niedziela Wielkiego Postu, 22 marca br., ob-
chodzona będzie, jako Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie. 

6. W czasie obrad biskupi wysłuchali też relacji z przygotowań do pielgrzy-
mki duchowieństwa polskiego z okazji 70. rocznicy oswobodzenia niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego w Dachau przez wojska amerykańskie. Od-
będzie się ona 29 kwietnia br. W okresie II wojny światowej obóz ten był 
głównym miejscem więzienia duchownych z Kościołów chrześcijańskich. 
W nieludzkich warunkach przebywało w nim m.in. blisko 1800 księży, za-
konników i biskupów katolickich z Polski, wśród nich Bł. Bp Michał Kozal. 
Ponad połowa z nich zginęła w Dachau męczeńską śmiercią. W pielgrzym-
ce weźmie udział około tysiąca księży, kleryków i świeckich z Polski i innych 
krajów. 
     Biskupi zachęcają wszystkich do przemiany życia i błogosławią kapła-
nom i wiernym uczestniczącym w rekolekcjach oraz biorącym udział w na-
bożeństwach wielkopostnych.                            Warszawa, 12 marca 2015 r. 
     Podpisali:                              Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce 
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TAJEMNICA CAŁUNU 

 

     Wizerunek na Całunie, na-
zywanym „Turyńskim” ze 
względu na miejsce przecho-
wywania – za sprawą szcze-
gółów – stanowi do dziś wyz-
wanie dla nauki. Wyniki eks-
perymentów prezentują, jako 
bardzo prawdopodobny wnio-
sek, że odbicie ciała na Cału-
nie powstało wskutek krótko- 

trwałego, lecz bardzo intensywnego wyzwolenia 
energii elektrycznej. Czy powstanie wizerunku cia-
ła na Całunie zostało wyjaśnione? 
     Z naukowego punktu widzenia formułowane są 
różne hipotezy powstania tegoż efektu w Grobie 
Pańskim, jednak opierają się one na zdarzeniach o 
niskim prawdopodobieństwie. Jedna z nich sugeru-
je, że może to być skutek oddziaływania piorunu 
kulistego wewnątrz grobowca. Nie da się jednak 
wyjaśnić, jak piorun mógłby dostać się do grobow-
ca wykutego w skale, dodatkowo zawalonego od 
zewnątrz wielkim kamieniem. Podejmowane kolej-
ne badania, wraz z rozwojem różnych dziedzin na-
uki, otwierają wciąż nowe przestrzenie poznawcze. 
     Pozostając w zgodzie z przekazem Ewangelii, 
można założyć, że wizerunek powstał podczas 
zmartwychwstania Chrystusa. „Produktem ubocz-
nym” zmartwychwstania było to intensywne pole 
elektryczne, które wywołało efekt korony, a co za 
tym idzie –  powstanie „fotografii” Jezusa Chrystu-
sa, uchwyconego dokładnie w tej chwili. Nauka jest 
ograniczona, bo opiera się na ograniczonej wiedzy 
ludzkiej. Czy kiedy nie wiadomo jak wytłumaczyć 
coś, czego dotyka się dłonią, korzystniej jest 
poszerzyć ścieżkę rozumowania o metafizykę? 
     Giulio Fanti i Saverio Gaeta napisali książką pt. 
„Tajemnica Całunu”. Ich zdaniem zdumiewające od-
krycia nauki w kwestii Całunu Turyńskiego. Chcą oni 
zwrócić uwagę, że w nauce często nie da się cze-
goś ustalić raz na zawsze. W publikacji odpowiadają 
na liczne znaki zapytania związane z najpopularniej-
szym na świecie płótnem. 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Mirosław Posiadała i Marta 
Kamiejsa, oboje z naszej Parafii (3). 
Karol Paweł Wydra z Parafii Żelechów i Kata-
rzyna Wydra z naszej Parafii (4).  
Joanna Helena Bałkowiec z naszej Parafii 
i Łukasz Osiejewicz z Parafii Św. Stanisława 
w Siedlcach (5). 
      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 jeszcze dziś nabycie w przedsionku ko-
ścioła Baranków Paschalnych dostarczonych przez 
Diecezjalną Caritas, a także kart świątecznych, 
książek, płyt. Ofiary złożone przy tej okazji pomogą 
w przygotowanie świątecznych paczek dla rodzin 
najuboższych. 

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 między innymi złożyli: 
 Koło Żywego Różańca z Purzeca (zel. Danuta 
Krzewniak) 50,- zł.  Koło Żywego Różańca nr 8 
(zel. Elżbieta Pastor) 60,- zł.  Koło Żywego Ró-
żańca nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 100,- zł.  
Ofiarodawca Bezimienny 60,- zł.  Wspólnota Je-
dnego Ducha 400,- zł.  Koło Żywego Różańca 
nr 1 (zel. Barbara Rytel) 50,- zł.  Koło Żywego 
Różańca nr 6 (zel. Alina Kozioł) 60,- zł.  Koło 
Żywego Różańca nr 10 (zel. Teresa Maliszewska) 
100,- zł.  Koło Żywego Różańca nr 9 (zel. Irena 
Borkowska) 60,- zł.  Koło Żywego Różańca nr 
16 (zel. Danuta Przesmycka) 100,- zł.  Koło Ży-
wego Różańca nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 50,- zł. 
 Koło Żywego Różańca nr 19 (zel. Jadwiga Pre-
kurat) 50,- zł.  Koło Żywego Różańca nr 20 (zel. 
Maryla Wrona) 50,- zł.  Koło Żywego Różańca 
nr 22 (zel. Jadwiga Marciszewska) 50,- zł.  Koło 
Żywego Różańca nr 7 (zel. Teresa Kafara) 50,- zł. 

KATECHEZY Chrzcielne dla Rodziców Natural-
nych lub Chrzestnych są głoszone w miesiące „pa-
rzyste”, dlatego następne będą w kwietniu (od 12, 
19 i 26 kwietnia, gdyż 5.04 jest Wielkanoc). W 
ostatnią niedzielę kwietnia (26.04) przewidziane są 
dwie katechezy). 
     Trwa także wiosenny cykl ośmiu spotkań dla 
narzeczonych i młodych ludzi, którzy w najbliż-
szych latach pragną zawrzeć sakramentalny Zwią-
zek Małżeński. Są one obecnie w soboty w salce 
przy zakrystii o godzinie 16.00. Więcej informacji 
na stronie www.jozef.siedlce.pl w zakładce Sakra-
menty>Małżeństwo>Informacje. 
PALMOWA. Dziś uroczysta procesja z palmami 
wokół kościoła przed Mszą Św. o godz. 11.30. 
Dziękujemy Zespołowi Caritas za możliwość naby-
cia palm i inne akcje, których celem jest pomoc ro-
dzinom najuboższym w naszej Parafii. 
MIEJSKA DROGA KRZYŻOWA pod przewodnict-
wem Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy wyruszy z ka-
tedry o godz. 19.00 w kierunku kościoła p.w. Boże-
go Ciała. Przedstawiciele naszej Parafii będą nieśli 
krzyż od stacji XIII do stacji XIV. 
TERMOIZOLACJA. Ofiary dziś (29.03) składane 
na tacę w są przeznaczone na ogrzewanie i termo-
izolację naszego kościoła. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 13 
 O trzech dniach, które wstrząsnęły światem – w 
dziale „Temat tygodnia”; 
 Comiesięczne materiały formacyjne dla zelato-
rów i Kół Żywego Różańca - w dziale „Formacja”; 
 Co to jest „Ekstremalna Droga Krzyżowa”? Do-
wiemy się, czytając dział „Publicystyka”; 
 Na czym polega Nowenna do Bożego Miłosier-
dzia, co nam daje i jakie łaski ze sobą niesie? – 
w dziale „Opinie”; 
 Co Polacy wiedzą o Bogu, Kościele i jego nau-
czaniu? Co sądzą na ten temat? O tym w rozmo-
wie „Echa”;                      Zapraszamy do lektury 

 
 

Z SERIALU STRAŻACY: 

 
     Strażak do strażaka, podając papierosa: 
- Zapalisz. 
- Nie, ja tylko gaszę.     
 

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

SYNOPTYK 
     Rozmawiają dwie matki - koleżanki: 
- Lusia, a twój syn to kim będzie? 
- Chyba synoptykiem meteorologicznym. 
- Czemu? 
- Cały dzień leży w łóżku i gapi się w niebo. 
HASŁO. Rozmawiają dwaj koledzy: 
- Naukowcy twierdzą, jest możliwym zahipnotyzowa-
nie człowieka krótkim tekstem. 
- E, to chyba niemożliwe. 
- To nie widziałeś, jak kobiety reagują na napis „Wy-
przedaż”. 
ZAMĄŻPÓJŚCIE. Chłopak pyta dziewczynę: 
- Wyszłabyś za bogatego idiotę? 
- Trudno powiedzieć... A ile masz pieniędzy? 
GADAJĄCA KROWA. W przeddzień Wielkanocy rol-
nik wchodzi do obory i mówi do krowy: 
- Mućka (imię krowy), powiedz coś! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko w noc Wigilijną przed 
Bożym Narodzeniem. 
PRZYCIĘTY. Przychodzi pijany mąż do domu, puka 
do drzwi. Otwiera żona i mówi: 
- Jesteś pijany! 
     Mąż na to: 
- Ależ skąd, nic nie piłem. 
     Zdenerwowana żona przed nosem męża trzaska 
drzwiami i zaraz potem słyszy wołanie męża: 
- Oj, oj, oj… Kwiatuszku, Skarbeńku… 
     Żona słysząc, jak mąż się do niej ładnie zwraca, 
postanawia go jednak wpuścić. Otwiera drzwi i słyszy: 
- Palce, babo, mi przycięłaś w drzwiach! 
GŁÓWNY POWÓD. 
     Rozmawiają dwaj potencjalni wyborcy: 
- Dlaczego Magdalena Ogórek startuje na Prezydenta 
R.P.? 
- Bo nie chce się kisić w domu. 
 

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. 

 




