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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Dziś Jezus przypomina słowa 
proroka: „Mesjasz będzie cierpiał 
i trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie, w imię Jego głoszone będzie 
nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom, po-
cząwszy od Jerozolimy. Wy jes-
teście świadkami tego”. 

(Łk 24,35-48) 
 Jezus staje pośrodku wątpliwoś-
ci i pytań uczniów, którzy nie do-
wierzają temu, co widzieli i czego 
doświadczyli. Ciągle sparaliżo-
wani lękiem, obawiają się uwie-
rzyć w Zmartwychwstałego. Kie-
dy doświadczamy we własnym 
życiu duchowym podobnego sta-
nu, możemy być pewni, że Pan 
jest w nim obecny, że prowadzi 
nas do większej ufności. Gwa-
rantem wiary w nasze zmart-
wychwstanie jest sam Jezus. 
 

 

TYDZIEŃ BIBLIJNY 
     W dniach od 19 do 25 
kwietnia trwa w Kościele Ty-
dzień Biblijny, który zachęca 
nas do lektury Pisma Świę-
tego. Parafie posiadają filmy 
i książki o historii tekstu Bib-
lii,  które  mogą  pomóc  we 

wspólnotowym rozważaniu Słowa Bożego. Szczególnej 
uwadze polecamy kolejną pozycję autorstwa wykładowcy 
KUL oraz moderatora Dzieła Biblijnego, ks. dr. hab. W. Pi-
kora „Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii”. 
W książce tej autor omawia proces powstania Pisma Św., 
materiały piśmiennicze, języki biblijne, starożytne przekła-
dy Pisma Świętego, historia przekazu tekstu biblijnego 
oraz problematykę tekstu oryginalnego. Do wydawnictwa 
dołączona jest płyta. Szczegóły na stronie www. biblista.pl 

SYCHAR 
 Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR 
istnieje od 2003 roku i stanowi „oddolną” 
inicjatywę małżonków. Celem Wspólnoty 
jest ratowanie małżeństw sakramental-
nych przeżywających kryzys. Jej założy-
cielami są małżonkowie, których sakra-
mentalne związki małżeńskie, patrząc po 
ludzku, rozpadły się, a  mimo to  posta-  
nowili oni trwać w miłości i wierności, wypełniając zło-
żoną przed Bogiem przysięgę. 
      SYCHAR jest młodą wspólnotą, ale dynamicznie roz-
wijającą się. Obecnie działa kilkadziesiąt ognisk Wspólno-
ty w Polsce i za granicą. Rdzeniem SYCHARU jest grupa 
liderów ognisk, moderatorów, opiekunów duchowych i 
współpracowników. Od 2012 roku Wspólnota ma Krajowe-
go Duszpasterza mianowanego przez Episkopat Polski. 
     We Wspólnocie SYCHAR małżonkowie wierzą w to, że 
Pan Bóg daje dość łaski, żeby uzdrowić wszystkich sakra-
mentalnych małżonków, uzdolnić ich do wypełnienia przy-
sięgi małżeńskiej w każdej sytuacji kryzysu, gdy tylko pój-
dą drogą nawrócenia, otworzą się na łaskę Sakramentu 
Małżeństwa. Taką drogę wiary w uratowanie każdego sak-
ramentalnego małżeństwa przeżywającego kryzys, w każ-
dej sytuacji, proponuje Wspólnota także tym, którzy są po 
rozwodzie w drugich związkach. 
     Bo Pan Bóg małżonków sakramentalnych zawsze i w 
każdej sytuacji widzi razem, o czym świadczą Jego słowa 
zapisane w Ewangelii św. Mateusza: „A tak już nie są 
dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego czło-
wiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Przysięga małżeńska 
w jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramen-
talnych małżonków - tych co skrzywdzili i tych, co zostali 
skrzywdzeni. W przysiędze nie ma klauzul dodatkowych 
warunkujących jej ważność. W małżeństwie sakramental-
nym małżonkowie wypełniają wolę Bożą, gdy realizują 
w codziennym życiu słowa przysięgi, którą przed Bogiem 
sobie składali: „(…) ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość 
małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. 

     W tych słowach zapisana jest wola Boża dotycząca ka-
żdego sakramentalnego małżonka - w każdej sytuacji, tak-
że w tej kryzysowej, gdy dochodzi do zdrady, wejścia w 
drugi związek, gdy w drugim związku pojawiają się nieślu-
bne dzieci. „Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, 
gdy staje się drogą krzyżową” (Św. Jan Paweł II). 

 
Sychar to nazwa miasta Samarytan, w którym Jezus spotyka 

przy studni kobietę rozwiedzioną (J 4, 5-26). 

     Jako wspólnota małżonków, którzy doświadczają kryzy-
su w swoim małżeństwie, Sycharowicze wiedzą, że najlep-
szym lekarstwem jest wyjście z samotności i życie w łącz-
ności ze Wspólnotą, po to, aby udzielać sobie wzajemnie 
pomocy w grupach samopomocowych np. w ogniskach, 
grupach 12 krokowych, mityngach, spotkaniach modlitew-
nych, także na Skype, na internetowym Forum Pomocy, 
podczas rekolekcji, „Wakacji z SYCHAREM”, pielgrzy-
mek, etc. Dzięki tym różnym formom wzajemnego wspar-
cia mogą mimo kryzysu wzrastać w coraz większej miłości 
do Boga i do współmałżonka, żyć pełnią życia z Panem 
Bogiem! Na tym właśnie polega „czekanie – nie czekając”, 
aby codzienną radość życia czerpać z jak najlepszych re-
lacji z Bogiem i innymi ludźmi, aby w postawie otwartości 
na pojednanie, twórczo do maksimum wykorzystać czas 
kryzysu, separacji, aby być dla współmałżonka Bożym 
drogowskazem, przykładem rozwoju duchowego, emocjo-
nalnego, intelektualnego, fizycznego, zawodowego, itp.  
     Spotkania Wspólnoty Trudnych Małżeństw SY-
CHAR w naszej Parafii są w każdy czwartek po Mszy 
Św. wieczorowej w Sali pod kościołem. Więcej infor-
macji o wspólnocie na stronie www.sychar.org 

„POŚWIĘĆ KILOMETR” 

 
     Dziś (19.04) grupa naszych dziewcząt i chłopców bie-
rze udział w przygotowaniach do Światowego Dnia Mło-
dzieży, przez ogólnodiecezjalną akcję „Poświęć kilometr”. 
Celem tej akcji jest wsparcie przyjazdu ludzi młodych 
z Boliwii i Czadu w roku 2016, na ŚDM do Diecezji Siedle-
ckiej, a później do Krakowa 
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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 – 20 kwietnia 2015 r.  
Wspomnienie Św. Agnieszki z Montepulciano, Dziewicy i Zakonnicy. 

Czyt.: Dz 6, 8-15 (Św. Szczepan przed Sanhedrynem); 
J 6, 22-29 (Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki). 

6.30 1. + Jana (w 17 r.) i Jadwigę Żółkowskich, of. Córka 
 2. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 
 2. Gregorianka: + Jana Matejczuka, of. Żona i Córki 
 3. + Piotra (w 30 r.), Janinę i Stanisławę Zdanowskich oraz zm. z 

Rodzin Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich, of. Syn 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 
18.00 1. + Zygmunta (w 33 r.) oraz zm. z Rodzin Olszewskich i Dobrowol-

skich, of.  
 2. + Leokadię i Tadeusza, of. Córka 

Wtorek – 21 kwietnia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła. 
Dzień modlitw za stolicę naszego Państwa – Warszawę; 

Czyt.: Dz 7, 51-59; 8, 1 (Męczeństwo Św. Szczepana); 
J 6, 30-35 (Jam jest Chleb Życia). 

6.30 1. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 

 2. Gregorianka: + Jana Matejczuka, of. Żona i Córki 
 3. + Stanisława (w 35 r.) i Annę (w 24 r.) z Rodziny Grzeszczuków, 

of. Syn Janusz 
 4. + Barbarę Celińską (w 21 miesiąc), of. Mąż 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 
18.00 1. + Jadwigę Tkaczuk (w 5 miesiąc), of. Córki 

 2. + Bronisławę, Władysława i Halinę, zm. z Rodziny Arciszewskich, 
of. Synowa i Syn 

 3. + Elżbietę Duczek, of. Pracownicy Zakładu Drobiarskiego 
Środa – 22 kwietnia 2015 r. 

Czyt.: Dz 8, 1b-8 (Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą); 
J 6, 35-40 (Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne). 

6.30 1. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 

 2. Gregorianka: + Jana Matejczuka, of. Żona i Córki 
 3. + Jana Adamczyka (w 2 r.), of. Żona z Córkami 
 4. + Jadwigę Zaliwską (w 13 r.), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 
18.00 1. Dziękczynna w intencji Stanisławy Bareja, z prośbą o potrzebne 

łaski i szybki powrót do zdrowia, of. Rodzina 
 2. + Urszulę Panasiuk (w 4 r.), of. Mąż z Dziećmi 
 3. + Tadeusza Zemła (w 4 r.), Witolda i Włodzimierza oraz zm. Ro-

dziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Zemła z Dziećmi 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 23 kwietnia 2015 r. Uroczystość Św. Wojciecha, Bi-
skupa o Męczennika, Głównego Patrona Polski  

Czyt.: Dz 1, 3-8 (Apostołowie świadkami Jezusa); 
Flp 1, 20c-30 (Moim życiem jest Chrystus); 

J 12, 24-26 (Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity). 

6.30 1. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 

 2. Gregorianka: + Jana Matejczuka, of. Żona i Córki 
 3. + Jerzego Kosmalskiego (z racji imienin), of. Żona 
 4. + Wojciecha Domańskiego, of. Sąsiedzi z ul. Mieszka I 10 

5. + Stanisława, Tadeusza, Henryka i Jana, of. Rodzina 
15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 
18.00 1. + Wojciecha i Leokadię oraz Wojciecha i Feliksę, zm. z Rodzin 

Mroczków i Wąsowskich, of. Rodzina 
 2. + Henryka Seńko (w 8 r.), zm. Rodziców Wandę i Stefana oraz 

Braci Zdzisława i Bolesława, of. Danuta Seńko 
 3. + Jana i Leokadię Rosów, of. Tadeusz Rosa 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Grupy „Sychar” 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 24 kwietnia 2015 r.  
Wspomnienie Św. Jerzego Męczennika oraz Św. Fidelisa z Sigmaringen, 

Kapłana i Męczennika. Czyt.: Dz 9, 1-20 (Nawrócenie świętego Pawła); 
J 6, 52-59 (Ciało moje jest prawdziwym pokarmem). 

6.30 1. + Edwarda i Czesława, of. Jadwiga Wasiluk 
 2. + Józefa, Zofię, Leokadię i Henryka Pasika, of. Jadwiga Wasiluk 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 
 2. Gregorianka: + Jana Matejczuka, of. Żona i Córki 
 3. + Helenę (w 40 r.) i Jana Talachów, of. Córka  
 4. + Stanisława Sawtyruka (w 31 r.), Antoniego, Helenę i Krzysztofa, 

of. Alina Kozioł 
16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 
18.00 1. Dziękczynna w 1 r. urodzin Wiktorii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Rodzice 
 2. Dziękczynna z racji imienin p. Organisty Wojciecha, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Św. Patrona, of. Chór Pa-
rafialny 

 3. Dziękczynna w 11 r. ślubu Justyny i Tomasza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Małżonków i dla ich Córek, of. Jubilaci  

 4. + Irenę (w 23 r.), zm. z Rodzin Sarnowców, Nasiłowskich, Kalic-
kich i Kobylińskich, of. Hanna Sarnowiec 

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

Sobota – 25 kwietnia 2015 r. Święto Św. Marka Ewangelisty 
oraz wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Dzień Życia. 

Dzień modlitw członków dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Początek kwartalnych dni modlitw w różnych potrzebach ludzi, 

zwłaszcza o dobre urodzaje. Czyt.: 1P 5,5b-14 (Marek, uczeń Piotra Apostoła); 
Mk 16, 15-20 (Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu). 

6.30 1. Dziękczynna w r. ślubu Justyny i Michała, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 
 2. Gregorianka: + Jana Matejczuka, of. Żona i Córki 
 3. + Bogusława (w 5 r.) i Irenę Czarczyńskich, of. Rodzina 
 4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 5. + Władysławę (w 16 r.), Józefa, Eugeniusza, Witolda, Józefa i 

Bronisławę, of. Córki 
 6. + Halinę Sosna (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 7. + Michała Nowowiejskiego (w 14 r.), Zofię, Helenę, Tadeusza i 

zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Nowowiejska 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 
18.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Tobiasza, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice i Brat 
 2. Dziękczynna w 60 r. ślubu Lucyny i Stanisława Oklińskich, z proś-

bą o potrzebne łaski na dalsze lata rodzinnego życia. of. Jubilaci 
 3. + Zdzisławę i Zygmunta Radzikowskich, Stanisława, Eugenię 

i Edwarda Myszków, Henryka Lewczuka, Józefa Cielemęckiego 
i Krystynę Bobryk, of. Aneta Cielemęcka 

IV Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2015 r. 

Niedziela Dobrego Pasterza. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady. Dni kwartalne 

i początek Tygodnia Modlitw o powołania kapłańskie. 
Wspomnienie rocznicy śm. Ks. Prałata Leona Balickiego (26.04.2012). 

Czyt.: Dz 4, 8-12 (Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem wę-
gielnym); 1 J 3, 1-2 (Jesteśmy dziećmi Bożymi); 

J 10, 11-18 (Ja jestem dobrym pasterzem). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Kamińską, of. Krystyna Pec 
 2. + Franciszka (w 22 r.), Henrykę, Henryka (w 20 r.), Franciszka, 

Adama (w 40 r.) i Stanisława, zm. z Rodziny Szczepaników, of. Mi-
rosław Szczepanik  
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8.30 1. + Józefa Bieńko, of. Małgorzata Bieńko 

 2. + Henryka i Kazimierza, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. p. 
Elżbieta 

 3. + Łucję Wasilewską (w 7 r.), of. Mąż 
10.00 1. Gregorianka: + Jana Matejczuka, of. Żona i Córki 

 2. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 
 3. + Edwarda (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Lud-

wika Czaplicka 
11.30 1. + Roberta Robaka (w 4 r.), zm. z Rodzin Szeniawskich i Godlews-

kich, of. Maria Szeniawska  
2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Marty i Wojciecha, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla Całej Rodziny, of. Mał-
żonkowie 
3. Dziękczynna w 12 r. urodzin Weroniki Chudek, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dziadkowie 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Leokadię (w 12 r.) i Mariana, of. Córka 
17.30 III i IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Władysławę (w 18 r.) i Stanisława (w 27 r.) Dąbrowskich, of. 
Córki Wanda i Halina 

 2. + Ks. Prałata Leona Balickiego, wieloletniego Proboszcza naszej 
Parafii i budowniczego naszego kościoła (w 3 r.), of. Koła Żywego 
Różańca 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

ZAPROSZENIE KLO 
     I-sze Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach, 
zaprasza uczniów kl. III gimnazjów oraz ich rodziców na Dzień Otwarty, który 
odbędzie się 25 kwietnia br. (w sobotę) od godz. 9.00 do 15.00. Każdy uczeń 
i rodzic będzie mógł zapoznać się z ofertą Liceum, warunkami nauki oraz 
osiągnieciami uczniów i absolwentów. Będzie również możliwość uzyskania 
informacji o naborze uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/16. Te-
go samego dnia uczniowie i rodzice będą mogli zapoznać się z oferta Bursy 
dla Młodzieży Męskiej im. Św. Stanisława Kostki.    Ks. Jacek Świątek Dyrektor 

 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach 

RADY DUSZPASTERSKIE 
     Ks. Biskup Ordynariusz w dniu 2 kwietnia br. skierował do wszystkich Pa-
rafii list, w którym pisze między innymi: „Rada Parafialna jest instytucją, która 
w sposób formalny gwarantuje współdziałanie kapłanów i świeckich w ramach 
działalności duszpasterskiej w parafii. Rady Parafialne mają służyć urzeczy-
wistnieniu postulatów soborowych, które polecają duszpasterzom chętnie ko-
rzystać z roztropnej rady świeckich oraz rozważać przedsięwzięcia, życzenia 
i pragnienia przez nich przedstawiane. Jest to gremium, w którym wierni uczą 
się współodpowiedzialności za Kościół parafialny, duszpasterstwo oraz za 
formację Ludu Bożego i pełnienie misji Chrystusa w świecie tak, aby głoszona 
była ludziom Ewangelia i dokonywało się ich uświęcenie. Dzięki temu kapłani 
nie są, bynajmniej, zwolnieni ze swoich obowiązków duszpasterskich, a otrzy-
mują mocne wsparcie w realizacji powyższych zadań”. 
     W nawiązaniu do tego listu zostało zwołane Rejonowe Spotkanie Rad Pa-
rafialnych, na które z każdej parafii udadzą się Księża Proboszczowie wraz 
z dwoma przedstawicielami Spotkanie będzie miało charakter formacyjny, by 
podjęta na zjazdach tematyka posłużyła ożywieniu, właściwej organizacji oraz 
dobrej współpracy z Radami na poziomie parafialnym. W programie spotkania 
będą wykłady, które wygłoszą Ks. Biskup Ordynariusz i Ks. dr Jerzy Duda 
(którzy wprowadzą w tematykę wykładów), Ks. kan. Wojciech Hackiewicz 
(„Kościół nie jest demokracją. Klerykalizm, świeckość – i co dalej?”), Ks. dr 
Marcin Bider („Zasady funkcjonowania, statut, zadania i obowiązki Rad Para-
fialnych oraz Rad ds. Ekonomicznych w świetle obowiązującego Prawa Kano-
nicznego Kościoła Katolickiego”), Ks. proboszcz Stanisław Chodźko („Udział 
Rad parafialnych w budowaniu żywego Kościoła”), Ks. Marek Bieńkowski 
(„Propozycja zaangażowania członków Rad Parafialnych w działalność cha-
rytatywną”). 
     Rejonowe spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad 
ds. Ekonomicznych odbędą się w naszej Parafii w sobotę 25 kwietnia br. o 
godz. 10.00. 

MODLITWA RODZICÓW 
     Dziewięć lat minęło od powstania pierwszej Róży, która zgromadziła Ro-
dziców na modlitwie różańcowej za swoje dzieci. Warto przypomnieć, iż po-
wstanie tej róży miało ścisły związek z poprzedzającymi ją wydarzeniami, 

mającymi miejsce w naszym Sanktuarium. 
     Otóż pod koniec kwietnia 2006 r. odbywały się podniosłe uroczystości, 
związane z inauguracją relikwii Świętej Joanny Beretty Molla, która została 
naszą Patronką obok Św. Józefa. 
     Uczestnicząc w uroczystościach, podziwialiśmy heroiczne cnoty Świętej 
Matki, która poświęciła życie, dla ratowania dziecka, rozwijającego się pod jej 
sercem. Pokochaliśmy ją, a ona otoczyła nasze dzieci szczególną troską, mo-
bilizując Rodziców do modlitwy na różańcu. Nie upłynął miesiąc a powstała 
pierwsza róża. W tej chwili jest ich już 48, a to oznacza, iż ogromna rzesza 
dzieci jest objęta modlitwą różańcową i opieką wielkich Świętych Patronów, 
którzy prowadzą je do Matki Najświętszej.  
     Tradycją stało się, iż każdego roku, w rocznicę powstania pierwszej róży, li-
cznie gromadzimy się na uroczystej Eucharystii, aby podziękować Najczulszej 
Matce - Królowej Różańca Świętego, za wszystkie łaski, jakimi obdarza nasze 
dzieci. Dziękczynna Eucharystia będzie sprawowana w naszym Sanktuarium 
o godz. 18.00 (czwartek, 14 maja). Zapraszamy wszystkich, zarówno modlą-
cych się w różach, jak i tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji włączenia się 
do Wspólnoty Różańcowej.  

Rodzice modlący się w Różach Różańcowych 
 

JESZCZE W SPRAWIE CHRZTU ŚW. 

 
     Pisaliśmy już o tym, że nie wolno dopuszczać do pełnienia funkcji Rodzi-
ców Chrzestnych, osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńs-
kim oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Należy też przeciw-
stawiać się, zdarzającym się zwyczajom, zapraszania na Rodziców Chrze-
stnych ludzi przygodnych, dobrze sytuowanych, którzy jak można przypusz-
czać nie będą się interesowali wychowaniem religijnym chrześniaka. Wedle 
Kodeksu Prawa Kanonicznego kandydat na Chrzestnego musi być katoli-
kiem (prawosławny może zostać chrzestnym tylko pod pewnymi warunkami, 
a chrześcijanie innych wspólnot mogą być dopuszczeni do udziału w liturgii 
jedynie, jako świadkowie chrztu, a nie jako chrzestni), prowadzić życie zgo-
dne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. 
     Gdy przychodzą do kancelarii praktykujący rodzice, nie ma problemu. 
Znajdują zazwyczaj Chrzestnych w swoim gronie. Ale gdy rozmawiamy z ty-
mi, którzy omijają kościoły szerokim łukiem, zaczyna się problem. Słyszymy 
wtedy czasami wielkie zdziwienie: O co księdzu chodzi? A przecież Chrzes-
tny to wielka odpowiedzialność i godność. „Ojciec”, „Matka” to bardzo moc-
ne słowa. To nie są zwykli prawni „świadkowie”, jak w przypadku Sakramen-
tu Małżeństwa. Być ojcem dla dziecka to bardzo zobowiązuje… 
     Jak zostać Chrzestnym? Trzeba wysłuchać czterech Katechez Chrzciel-
nych, a następnie udać się do macierzystej parafii po zaświadczenie. Na co 
wówczas patrzy proboszcz? Na to, czy jest Związek Sakramentalny i prakty-
kowana wiara. Zazwyczaj na tym się kończy. No chyba, że w kartotece pa-
rafialnej jest biała plama, bo ktoś przez dwadzieścia lat nie miał kontaktu z 
księdzem podczas kolędy. Ale i to nie jest decydującym kryterium. 
     Nad Wisłą przyzwyczailiśmy się do tego, że w czasie chrztu dziecku to-
warzyszy dwoje Rodziców Chrzestnych. Tymczasem Prawo Kanoniczne 
wymaga przynajmniej jednej osoby. Na przykład w Niemczech jeden Chrze-
stny jest normą. W Polsce, gdy znalezienie dwojga Chrzestnych sprawia 
trudność, coraz częściej przyjmuje się też to rozwiązanie. Wiele słyszy się o 
tradycji, że jeżeli rodzice nie mogą z różnych powodów wychować swych 
dzieci, ich miejsce zajmują Chrzestni. Czy to jedynie mit? Nie. Nawet w na-
szej Parafii jest dom, w którym Chrzestni wychowują dzieci po śmierci ich 
rodziców. Na ile dziś chrzestni rzeczywiście pomagają rodzicom, a na ile 
przypominają sobie o swych chrześniakach tylko od wielkiego święta, gdy 
zachodzą w głowę, jaki prezent kupić na I Komunię Św., czy ślub? 
     Problem ze znalezieniem odpowiedniego Chrzestnego nie dotyka na ra-
zie wsi czy małych miejscowości. To raczej sytuacje spotykane w wielkich 
miastach. Przy jednym z kościołów wisiał plakat: „Łatwiej z domu wyjść ko-
minem, niż być dobrym chrześcijaninem”. Czy niebawem ujrzymy inny na-
pis: „Łatwiej miasto złożyć z Lego, niż dobrego mieć chrzestnego”? Możli-
we. Już dziś mówi się, że dobrych Chrzestnych to ze świecą szukać. Najle-
piej z gromnicą. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 

KATECHEZY Chrzcielne w naszej Parafii są gło-
szone w kwietniu: jeszcze dziś (19.04 – II kateche-
za) i w przyszłą niedzielę (26.04 - III i IV kateche-
za) o godzinie 17.30 w sali przy zakrystii. 

POŚWIĘCENIE PÓL. Już tylko 2 tygodnie po-
zostało nam do tradycyjnych obrzędów Poświęce-
nia Pól. 2 maja modlić się będziemy w intencji mie-
szkańców wsi Żytnia (na wiosce Msza Św. z Pro-
cesją o g. 16.00) i ulic Kolonii Strzała i Małej Strza-
ły (Msza Św. w kościele o 10.00, a Procesja na 
wiosce o 16.00); 3 maja modlitwy za mieszkańców 
wsi Strzała (Msza Św. w kościele o 10.00, a Proce-
sja na wiosce o 16.00); zaś 10 maja modlitwy za 
mieszkańców Purzeca (na wiosce Msza Św. z Pro-
cesją o g. 16.00). 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Konrad Jakub Chybowski z Pa-
rafii Ducha Świętego w Siedlcach i Paulina Lew-
czuk z naszej Parafii (6).  
Zapowiedź I:Seregiej Bezniakow z naszej 
Parafii i Edyta Makarewicz z Parafii w Lucynowie 
Dużym (Diecezja Warszawsko-Praska) (7).  
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

ŚWIĘTOWANIE 3 MAJA. Na prośbę Bisku-
pów Polskich oraz na mocy Dekretu Kongregacji  
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 
6 listopada 2014 r., Uroczystość NMP Królowej Pol-
ski w tym roku będzie obchodzona w sobotę 2 maja. 

I KOMUNIA ŚW. Gratulujemy Dzieciom przygo-
towującym się do I Komunii Św. i ich Rodzicom po-
myślnego zaliczenia egzaminu z katechizmu. To 
ważny etap w przygotowaniu. Już za miesiąc w bę-
dzie uroczysta I Komunia Św. dzieci z klas II, wyz-
naczona na niedzielę 17 maja o godzinie 11.30. 
DLA MIŁOŚNIKÓW SZTUKI. Przedwczoraj 
(17.04) o godzinie 19.00 w naszym Muzeum Die-
cezjalnym została otwarta wystawa malarska Gru-
py „Ławeczka”, która jest owocem ubiegłorocznego 
jesiennego wyjazdu do Hiszpanii. Artyści w swoich 
pracach inspirowali się spotkaniem z dziełami El 
Greca w muzeach Madrytu, Toledo oraz Jllescas. 
Muzeum zachęca do obejrzenia wystawy. 

DUSZPASTERSTWO PRAWNIKÓW organi-
zuje także dziś dla osób zainteresowanych stoso-
waniem prawa, spotkanie o godz. 17.00 w sali przy 
ul. Kościuszki 10. 

DOBRY PASTERZ. Za tydzień będzie Niedzie-
la Dobrego Pasterza. Modlić się będziemy o liczne 
i dobre powołania do służby w Kościele. 
     Dziękujemy Bogu także za dwu naszych Roda-
ków, przygotowujących się do przyjęcia Święceń 
Diakonatu: 

 
     Filip Augustyniak przyjmie je 16 maja br. w koś-
ciele seminaryjnym p.w. NMP i Św. Józefa w War-
szawie, zaś Kamil Stańczuk 30 maja  br.  w  Kated-
rze Siedleckiej. 

     Polecajmy ich Bogu w naszych modlitwach 
i prośmy Chrystusa Najwyższego Kapłana, aby 
swym powołaniem obdarzył wielu chłopców z na-
szej Parafii. Po długiej serii powołań, wydaje się, iż 
nadchodzą w naszej Parafii „lata suche”. Wierzy-
my, że gdy nasze ludzkie przewidywania zawodzą, 
tam Pan Bóg ma jeszcze wiele do powiedzenia.     

DLA OSÓB STARSZYCH 
     Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach ut-
worzyły: Caritas naszej Diecezji i Solidarność Od-
dział w Siedlcach. Status otrzymało 23 sierpnia 
2005 roku od Wojewody Mazowieckiego. Jest pier-
wszą tego typu jednostką w województwie. Funkc-
jonuje na zasadzie jednostki wyodrębnionej organi-
zacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej. 

 

     Centrum Integracji 
Społecznej przy Caritas 
Diecezji Siedleckiej ofe-
ruje w pełni profesjonal-
ną opiekę pielęgnacyjną 
i  opiekuńczą  nad  oso- 

bami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi 
w domu pacjenta, na terenie Siedlec i okolic. Jest 
to opieka godzinowa, elastyczny kalendarz opieki 
(sam decydujesz, kiedy i na ile godzin potrzebu-
jesz naszego wsparcia), minimum formalności 
i szybka organizacja - skontaktujemy się z Tobą 
maksymalnie do 48 godzin od otrzymania zgłosze-
nia. Będziesz mógł odpocząć, nabrać sił, a my oto-
czymy troskliwą opieką bliską Ci osobę; 
     Umożliwiamy Podopiecznemu przebywanie we 
własnym domu, w znanym i przyjaznym środowi-
sku, przy pełnym wsparciu ze strony wykwalifiko-
wanego opiekuna. Ceny są konkurencyjne. Opiekę 
można zorganizować telefonicznie, kontaktując się 
z nami pod numerem telefonu: 692 295 099 lub 
osobiście, przy ulicy Budowlanej 1 w Siedlcach 
(piętro I, pok. nr 101).  

DNI RODZINY 

 
     Już wkrótce w naszej Parafii będziemy obcho-
dzić Siedleckie Dni Rodziny. Rozpoczną się one li-
turgicznym Wspomnieniem Św. Joanny Beretty 
Molla w dniu 28 kwietnia. Wieczorne spotkanie o g. 
18.00, połączone z błogosławieństwem małżon-
ków, rozpocznie 40-godzinne Nabożeństwo. 
     Każdego dnia modlić się będziemy o dar miło-
ści, wierności i uczciwości małżeńskiej dla mężów 
i żon. 29 i 30 kwietnia przez cały dzień (od 7.30 do 
18.00) będziemy adorować Najświętszy Sakra-
ment. O 11.00 będzie Msza Św. zaś o 15.00 Nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bożego. Prosimy o zgło-
szenia Grup Parafialnych do przewodniczenia Ado-
racji. Ostatni dzień kwietnia jest szczególnie waż-
ny. Do naszego Sanktuarium przybędzie z całej 
Diecezji Pielgrzymka Rodzin na wieczorne czuwa-
nie, które zakończy się o północy pontyfikalną Eu-
charystią. 
     Dzień Odpustu Św. Józefa Robotnika (1 maja) 
zakończy Siedleckie dni modlitw za Rodziny, uro-
czystą sumą odpustową, którą celebrować będzie-
my o godzinie 11.00. Szczegółowy program tych 
wydarzeń podamy za tydzień. 

 
KWESTIA CZASU 

 
        Policjant do małego chłopca palącego papierosa: 
- Wcześnie zacząłeś palić! 
- E tam wcześnie, już jedenasta! 

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

LISTONOSZ. Ubrany po cywilnemu listonosz ma za 
zadanie dostarczyć ciężką paczkę do adresata miesz-
kającego na 10-tym piętrze wieżowca. Po stwierdze-
niu, że winda nie działa, wziął paczkę i zaczął wcho-
dzić po schodach: pierwsze piętro, drugie, trzecie... 
Na czwartym przetarł pot z czoła, na piątym przełożył 
paczkę do drugiej ręki, na szóstym zaczął ledwo włó-
czyć nogami. Kiedy znalazł się na siódmym piętrze, 
spostrzegł go lokator wychodzący z jednego z miesz-
kań. Patrzy na ledwo żywego człowieka i mówi: 
- Po co się pan tak męczy? Nie lepiej było wysłać to 
pocztą? 
BABSKI DIALOG. Rozmawiają dwie koleżanki: 
- Strasznie nie lubię mleka stojącego na gazie. 
- Dlaczego? 
- Bo tylko czeka, aż się odwrócisz. 
SZAMAN. Wyznanie prawdziwego kierowcy: 
- Indianie tańcząc i śpiewając zaklinają deszcz tygod-
niami, aby spadł na suchą ziemię. Ja po prostu jadę 
na myjnię, a godzinę po wyschnięciu auta zaczyna 
lać. 
BRAK INFORMACJI. Nauczycielka do Jasia 
- Bardzo ładny rysunek, ale przyznaj się, kto go nary-
sował, tato czy mama?  
- Nie wiem, ja już spałem. 
POZORY. - Róża jest piękniejsza niż kapusta – mówi 
młoda kobieta. 
- Lecz zupa z róży jest gorsza niż kapuśniak – dodaje 
doświadczona. 
PRAWO JAZDY. 
     Egzaminator zadaje kursantowi pytanie: 
- Ma pan skrzyżowanie równorzędne. Tu jest pan 
w samochodzie osobowym, tutaj tramwaj, a tu karet-
ka na sygnale. Kto przejedzie pierwszy? 
- Motocyklista - odpowiada pytany. 
- Panie, co pan wygadujesz - warczy zły egzaminator. 
Przecież mówię, jest pan, tramwaj i karetka. Skąd 
wziął się motocyklista? 
- Nie wiem. Nikt nie wie skąd oni się biorą... 

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. 

 




