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MYŚL TYGODNIA

X. Parafia Bł. Męczenników Podl. wraz z duszpasterzami
XI. Parafia Św. Maksymiliana wraz z duszpasterzami
Niedziela Palmowa XII. Przedstawiciele Samorządu Siedleckiego
upamiętnia przybycie XIII. Parafia św. Józefa wraz z duszpasterzami
Pana Jezusa do Je- XIV. Parafia Bożego Ciała wraz z duszpasterzami
rozolimy. Jest to również pierwszy dzień
Wielkiego Tygodnia,
którego punktem kulminacyjnym jest TriW uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą
duum Paschalne.
w
środę
(25 marca), Kościół przeżywa Dzień Świętości ŻyW przeddzień Niedzieli Palmowej (tzn. w sobotę 28.
cia.
W
tym
dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tyl03) w naszym kościele odbędzie się Diecezjalny Dzień
ko
na
swoje
życie, które jest wielkim darem Stwórcy. NaMłodzieży obchodzony pod hasłem: „Błogosławieni czystedarza
się
też
dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych
go serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Przybędą denajbardziej
bezbronnych,
poczętych, ale jeszcze nienarolegaci z całej Diecezji Siedleckiej, aby wspólnie się modlić.
dzonych,
którym
grozi
zagłada.
W intencji dziecka zagroPopołudniowy program będzie następujący:
żonego w łonie matki możemy podjąć Duchową Adopcję.
16.00 – zawiązanie wspólnoty
Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził
16.30 – drama „Błogosławieni czystego serca”
się
tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się
17.00 – Rok życia konsekrowanego - świadectwa gości
odpowiedzią
na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej,
17.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
pokuty
i
zadośćuczynienia
za grzechy, które najbardziej
18.00 – Eucharystia
ranią
jej
Niepokalane
Serce.
W roku 1987 został przenie19.00 – „Poświęć Kilometr” – wręczenie pakietów delegatom
siony
do
Polski.
Duchowa
Adopcja
jest modlitwą w intencji
19.30 – posiłek
dziecka
zagrożonego
zabiciem
w
łonie
matki. Trwa tyle, ile
20.00 – Młodzieżowa Droga Krzyżowa ulicami Siedlec.
ciąża
9
miesięcy
i
polega
na
codziennym
odmawianiu
Zakończenie około 21.30.
jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na
adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię
zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas
specjalnej Mszy Św., ale również prywatnie. W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw można dołączyć dobre postanowienia,
Wzorem lat ubiegłych w Niedzielę Palmową (29.03) od- np. częsta spowiedź i Komunia Św., czytanie Pisma Św.,
będzie się w Siedlcach Droga Krzyżowa. Rozpocznie się post, walka z nałogami, pomoc potrzebującym.
ona o godz. 19.00 przy Katedrze Siedleckiej i przejdzie
Duchową Adopcję może podjąć każdy - nawet osoby
ulicami miasta do kościoła p.w. Bożego Ciała. Drodze żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni.
Krzyżowej przewodniczył będzie Biskup Siedlecki Kazi- Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchomierz Gurda. Krzyż pomiędzy stacjami będzie niesiony wą Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunprzez przedstawicieli siedleckich parafii oraz wybranych kiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie można
grup zawodowych i społecznych. Tegoroczne rozważania adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja
Drogi Krzyżowej przygotował Ks. Janusz Stefaniuk, pro- dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie
boszcz parafii Wołyńce i nawiązywać będą do Roku Życia Bóg. Dzieło Duchowej Adopcji przerywa długa przerwa
Konsekrowanego.
w modlitwie - miesiąc, dwa. Wówczas należy ponowić
Zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tym na- przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać.
bożeństwie. Księża Proboszczowie wyznaczyli delegacje
W naszym kościele Triduum Świętości Życia będzie jutwraz z duszpasterzem ze swojej parafii do niesienia krzy- ro (w poniedziałek 23.03), we wtorek (24.03) i w środę
ża pomiędzy poszczególnymi stacjami w kolejności:
(25.03). W środę, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
I. Przedstawiciele parafii Katedralnej wraz duszpasterzami obchodzimy Dzień Świętości Życia. Uroczyste przyrzeII. Osoby Życia Konsekrowanego
czenia członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka PoczęIII. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
tego przyjmie Ks. Proboszcz podczas Mszy Św. o godziIV. Parafia Św. Stanisława wraz z duszpasterzami
nie 18.00. Obrońcy Życia zapraszają wszystkich w
V. Parafia Miłosierdzia Bożego wraz z duszpasterzami
poniedziałek i wtorek do auli pod kościołem, po Mszy Św.
VI. Parafia Św. Jana Pawła II wraz z duszpasterzami
do obejrzenia dwu ciekawych filmów „Cud miłości” i „A to
VII. Parafii Św. Teresy wraz z duszpasterzami
jest wezwanie najważniejsze” (o Janie Pawle II) oraz do
VIII. Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
wysłuchania świadectwa. Szczegółowy program tych dni
IX. Parafia Ducha Świętego wraz z duszpasterzami
znajdziemy w kalendarium Opiekuna na str. 2.

ZA TYDZIEŃ „PALMOWA”

PÓJDZIEMY

Ludzie boją się Boga, tymczasem Chrystus zapewnia: „A Ja,
gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do
siebie. To powiedział zaznaczając,
jaką śmiercią miał umrzeć” (J 12,
20-33).
Bóg przez proroka Izajasza zapowiada: „Nie będą się musieli
wzajemnie pouczać, mówiąc jeden
do drugiego: poznajcie Pana.”
Bóg chce, aby relacja z Nim była
dla każdego z nas czymś bardzo
osobistym. Jego słowo rozbrzmiewa w głębi naszego jestestwa. Czy
Jego pragnienie więzi z nami znajduje w nas rezonans? Czy jak Grecy z dzisiejszej Ewangelii chcemy
ujrzeć Jezusa?

Opłata dowolna

STRONA 2

OPIEKUN NR 12

22 MARCA 2015 R

KALENDARZ PARAFIALNY
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia.
Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.

Poniedziałek – 23 marca 2015 r.
Wspomnienie Św. Turybiusza z Mongrovejo, Biskupa, Apostoła peruwiańskich Indian w XVI wieku. Triduum Świętości Życia. Czyt.: Dn 13, 4162 (Daniel ocala niewinną Zuzannę); J 8, 1-11 (Od tej chwili już nie grzesz).

6.30 1. + Ryszarda (w 3 r.), of. Syn z Rodziną
2. Dziękczynna w intencji Marzeny, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże
błogosławieństwo i powrót do Rodziny, of. Mama
7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina
2. + Wacława i Jana oraz zm. Rodziców, of. Siostra
3. + Józefa i Norberta (w 15 r.), of. Janina Troć
4. Dziękczynna w r. urodzin Justyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla niej i dla jej Rodziny, of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk
2. + Marka Danielaka (w 1 r.), of. Rodzina

3. + Henryka (w 11 r.) i Grażynę Tomaszewskich oraz zm. Rodziny
Łastowieckich, of. Dzieci
4. + Stanisławę Kupińską (w 6 r.), Eugeniusza i Antoniego, of. Wnuczka
5. + Annę Bulak (w 7 dzień), of. Rodzina

Nabożeństwo do Św. Józefa
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”)
Czwartek – 26 marca 2015 r. Wspomnienie Św. Dobrego Łotra Dyzmy; Czyt.: Rdz 17, 3-9 (Przymierze Boga z Abrahamem);
J 8, 51-59 (Abraham ujrzał mój dzień).

6.30 1.
7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina
2. + Andrzeja Skarusa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. Dziękczynna w intencji dzieci: Ewy, Agnieszki Michała oraz ich
bliskich, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk
2. + Eugeniusza (w 9 r.), Władysławę (w 10 r.) i Czesława, of. Irena
Przytuła

3. + Bogusława, Grażynę, Grzegorza i Felicję, zm. z Rodziny Kaszubskich, of. Elżbieta Kaszubska
4. + Wandę Sadokierską, of. Wnuczka z Rodziną
5. + Stanisława Siennica (w 3 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, Jerzego, Jerzego, Teresę i Bożenę, of. Rodzina

19.00 W auli pod kościołem projekcja filmu pt. „Cud Miłości”.

Wtorek – 24 marca 2015 r.
Wspomnienie Św. Katarzyny Szwedzkiej, Zakonnicy (z XIV w.).
Triduum Świętości Życia. Czyt.: Lb 21, 4-9 (Wąż miedziany znakiem ocalenia);
J 8, 21-30 (Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem).

6.30 1. + Stanisława, zm. Rodziców Juliana i Kazimierę oraz Rodzeństwo
Mariana, Władysława, Grażynę, Waldemara i Barbarę, zm. Szkupów, Tyszkiewiczów i Boruców, of. Żona i Siostra
7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina
2. + Jana (w 16 r.) i Halinę Żarskich, zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Córki
3. Dziękczynna Kół Żywego Różańca nr 21 i 23 ze Strzały, z prośbą
o potrzebne łaski dla Sióstr z Kół i dla ich Rodzin, zel. Stanisława
Szkup i Janina Grabarska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk
2. + Marcina i zm. z Rodziny, of. Hanna Żurek
3. + Kazimierę Mlonek (w 30 r.), of. Syn z Żoną i Rodziną
4. + Marii Guzek i Ryszarda (z racji ich imienin), of. Syn

5. Dziękczynna w 19 r. urodzin Pauli, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia
19.00

W auli pod kościołem projekcja filmu pt. „A to jest wezwanie najważniejsze” (o Janie Pawle II, a po nim świadectwo).

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 WIECZÓR CHWAŁY (Wspólnota Jednego Ducha)

Piątek – 27 marca 2015 r.
Wspomnienie Św. Ernesta, Opata i Męczennika z okresu wypraw krzyżowych
(XII w.) oraz Parafialne wspomnienie św. Joanny B. Molla. Czyt.: Jr 20,1013 (Pan czuwa nad sprawiedliwym); J10,31-42 (Jezus oskarżony o bluźnierstwo).

6.30 1. + Zenonę (w 31 r.), Kazimierę(w 31 r.), Mariannę, Franciszka, Józefa, Ryszarda i Janusza, of. Bezimienna
2. Dziękczynna z okazji imienin Lidii, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo w życiu oraz o wierne wypełnianie swojego powołania, of. Siostra
7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina
2. + Marię oraz zm. Rodziców i Teściów, of. Tadeusz i Barbara Kosińscy
Spotkanie Kół Misyjnych dzieci (grupa starsza i młodsza)
Próba Scholi Młodzieżowej
Droga Krzyżowa dla dzieci
Droga Krzyżowa dla wszystkich pod przewodnictwem Czcicieli Św.
Joanny Beretty Molla i młodzieży z Ruchu Światło-Życie
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk
16.00
16.00
16.30
17.15

2. + Juliannę (w r.), Władysława, Franciszka, Rozalię, zm. z Rodziny
Wakułów, of. Krystyna Wakuła
3. + Helenę Borkowską (w 13 r.), zm. z Rodzin Borkowskich i Izdebskich, of. Córka
4. W intencjach przekazanych przez Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Czciciele Św. Joanny

Środa – 25 marca 2015 r. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA
PAŃSKIEGO. Rocznica śmierci Księży Biskupów Ignacego Świrskiego
(+1968) i Jana Wiktora Nowaka (+2002). Dzień Świętości Życia. Dzień patronalny Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dzień imienin s.
Anuncjaty, Przełożonej domu Sióstr Orionistek. Czyt.: Iz 7, 10-14 (Panna pocznie i porodzi Syna); Hbr 10, 4-10 (Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca);
Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna).

6.30 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina
10.00 1. Dziękczynna Sióstr z Koła Żywego Różańca nr 10, pod wezwaniem Matki Bożej Licheńskiej, z prośbą o opiekę Maryi i Św. Józefa
dla nich i dla ich Rodzin, zel. Teresa Malinowska
2. + Mariannę i Zygmunta Machałów oraz zm. z Rodzin Pilichów i
Podniesińskich, of. Jadwiga Machała
3. + Mariannę (w 2 r.) i Zygmunta (w 1 r.), zm. z Rodziny Krajewskich, of. Syn
4. + Dariusza i Ryszarda, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Rodzina Zieniuków
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia

18.00 Podczas tej Mszy Św. po homilii Hymn do Ducha Świętego oraz przyjęcie
zobowiązań i modlitw Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk
2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice
3. + Tadeusza (w 1 r.), Ciocię Helenę i zm. z Rodzin Chmielaków
i Kowalczyków, of. Krzysztof Chmielak
4. + Leontynę Troć, of. Sąsiedzi
5. O obronę każdego ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej
śmierci i o Moc Ducha Świętego dla Obrońców Życia, of. Obrońcy Życia

Nabożeństwo ku czci Św. Joanny i ucałowanie Relikwii.
18.45 Spotkanie Wspólnoty „Sychar”
19.00 Próba Chóru „Lilia”
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie
Sobota – 28 marca 2015 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego
dnia. Czyt.: Ez 37, 21-28 (Bóg gromadzi rozproszonych);
J 11, 45-57 (Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże).

6.30 1. + Genowefę (w 11 r.) i Stanisława (w 31 r.) Kosmalskich, of. Urszula Kosmalska

2. + Wojciecha (w 14 r.) oraz jego Rodziców Irenę i Stefana, of. Irena Olczak

3. Dziękczynna w 20 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk
3. + Jana Bartoszuka (w 9 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Córka
4. + Irenę (w 21 r.) i Eugeniusza Świnarskich oraz Wacławę, of. Córka
5. + Rafała Krzewniaka (z racji imienin), of. Rodzice
9.00
10.00
14.30
16.00

Spotkanie Oazowe grupy ONŻ 1
Próba Zespołu „Światełko”
Spotkanie Ministrantów
do 21.30 obchody Światowych Dni Młodzieży
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18.00 1. Dziękczynna w 36 r. ślubu i z racji urodzin Elżbiety i Jana, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Dzieci
2. Dziękczynna w r. urodzin Weroniki, z prośbą o potrzebne łaski
i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice
NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ
29 marca 2015 r. Początek Wielkiego Tygodnia
Czyt. procesja: Mk 11, 1-10 lub J 12, 12-16 (Wjazd Jezusa do Jerozolimy).
Iz 50, 4-7 (Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i nie doznam wstydu);
Flp 2, 6-11 (Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył);
Opis Meki Pańskiej: dłuższy Mk 14, 1 – 15, 47 lub krótszy
Mk 15, 1-39 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szpingward, of. Rodzina
2. + Mariannę Alaba (w 1 r.) i Ryszarda, of. Teresa Alaba
8.30 1. + Za zm. z Rodzin Rzeszotków, Kempków i Buszków, of. Rodzina
2. Dziękczynna w 4 rocznicę ślubu Karola i Karoliny, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama
10.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Stańczuk, of. Syn Jan Stańczuk
2. + Mariannę Araźną (w 2 r.), Kazimierza (w 18 r.) i Piotra Araźnego oraz zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna
3. + Józefa Rychlika (z racji imienin), zm. z Rodzin Dmowskich i Rychlików, of. Żona
4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Celiny, z prośbą o zdrowie i siłę w
dźwiganiu krzyża choroby, of. Dzieci Anna i Jarosław
11.30 1. + Stanisława, Walerię, Zenona, Zbigniewa, Weronikę, Michała,
Mariana, Andrzeja, Marię i Teresę, of. Modrzewska
2. Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Ireny i Henryka, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla Jubilatów, ich
Dzieci i Wnuka, of. Irena Rudaś
3. Dziękczynna w 12 r. urodzin Wiktorii, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze życie, of. Rodzina
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
16.30 1. + Jadwigę i Konstantego Polkowskich, of. Teresa Podgórzak
18.00 1. + Honoratę (w 2 r.), Aleksandra, Irenę, Edwarda i zm. z Rodzin
Smolisów i Siedleckich, of.

STRONA 3

ciem roślin albo drzew w lesie? Nie może być na pewno za życiem ludzkim
popierając in vitro. In vitro jest procedurą, w której dokonuje się niszczenie
zarodków, co przewiduje także projekt ustawy o tak zwanym leczeniu niepłodności, w gruncie rzeczy ustawy reprodukcyjnej. Postawa Pana Prezydenta jest postawą zakłamaną. Innej możliwości nie widzę.
Jego doradca prof. Tomasz Nałęcz tłumaczy, że chociaż prezydent
Komorowski jest katolikiem, to jako prezydent właśnie ma jedną panią,
a jest nią Konstytucja Rzeczypospolitej.

Zwróciłbym uwagę, że w Konstytucji RP., o której tak pięknie mówi prof.
Nałęcz, widnieje zapis o ochronie życia ludzkiego od poczęcia. Możemy powiedzieć, że in vitro narusza zasadę konstytucyjną, ponieważ życia poczętego nie chroni, zamrażając zarodki i po jakimś czasie je eliminując. In vitro
narusza Konstytucję. Jeżeli prof. Nałęcz zechciałby odczytać pełen zapis
Konstytucji, to myślę, że miałby pewne problemy z pogodzeniem Konstytucji
z projektem ustawy in vitro. Niezależnie od tego katolika obowiązuje prawo
Boże, które dobrowolnie wybiera wraz z włączeniem do wspólnoty Kościoła.
To prawo jest bardziej podstawowe i bardziej fundamentalne, niż wszelkie
konstytucje. Nie trzeba dowodzić, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
obowiązuje nas od lat 90., natomiast prawo Boże obowiązuje nas przeszło
2000 lat.
Z tego, co ksiądz profesor mówi wynika jednoznacznie, że Prezydent
nie dość, że stawia się poza Kościołem, to łamie jeszcze polską Konstytucję.

Wiem, że to stwierdzenie wybrzmiewa bardzo mocno. Pozostawiałbym
to prostemu wnioskowaniu. Myślę, że każdy powinien i może sobie ten
wniosek sam wyciągnąć z zestawienia faktów, które tej rzeczy dotyczą.
Rozmawiał Paweł Chmielewski

SZACHOWA CIEKAWOSTKA

Gorzkie Żale i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

19.00 Siedlecka Droga Krzyżowa z Katedry do Kościoła p.w. Bożego Ciała

CZY KATOLIK MOŻE POPIERAĆ IN VITRO?
- czyli o zamrożonej Marysi.
Portal www.fronda.pl rozmawia
z Ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Ocena Kościoła w
sprawie in vitro jest jednoznaczna. Została wyrażona
wielokrotnie na bardzo wysokim poziomie, bo zarówno w encyklice Evangelium Vitae, w dwóch instrukcjach Kongregacji Nauki
Wiary. Ta opinia nie pozostawia wątpliwości. In vitro jest czynem złym i moralnie niedopuszczalnym. Z dwóch podstawowych względów. Po pierwsze
to procedura, w której niszczone jest ludzkie życie. Po drugie to procedura,
która życiem ludzkim manipuluje w momencie jego powstania, jest to więc
instrumentalizacja człowieka. Katolik, który jest świadomy swojej wiary, na
żadnej płaszczyźnie swojego życia prywatnego czy społecznego nie może
więc zaakceptować tej procedury.
Czy katolik, który tę procedurę akceptuje i popiera, wpisując ją na
przykład do krajowego prawa, nie stawia się poza Kościołem, ściągając
na siebie po prostu ekskomunikę?

Pytanie to wybrzmiewa jak echo wcześniejszego pytania, które kiedyś mi
postawiono w kontekście zachowania Pani Prezydent miasta Warszawy
wobec prof. Chazana. Podtrzymuję swoją wcześniejszą opinię, która jest
opinią po prostu bazującą na prostej logice. Jeżeli dobrowolnie przynależę
do danej wspólnoty czy instytucji, a następnie w sposób świadomy i dobrowolny łamię podstawowe zasady tej instytucji, to tym samym z niej się wykluczam. Nie chodzi mi tutaj o orzeczenia prawa kanonicznego, ale o orzeczenia bytowe. Nie mogę być za i jednocześnie przeciw. Nie mogę służyć
Bogu i diabłu. Albo rzeczywiście wyznaję wiarę Kościoła i to wyznawanie
jest przekładane na czyny, albo, jeżeli te czyny przeczą mojej wierze, to tym
samym sam wykluczam siebie z Kościoła. A wykluczenie ze wspólnoty oznacza właśnie słowo ekskomunika.
Jak w takim razie ocenić postawę prezydenta R.P., który twierdzi, że jest
katolikiem, a jednocześnie popiera in vitro mówiąc, że jest za życiem?

Zastanawiałem się właśnie nad tym, czy Pan Prezydent może jest za ży-

XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa, w szachach
klasycznych, odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, w
dniach od 6 do 11 lipca br. na dystansie 10-u rund systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 90' + 30'' na ruch. Może w nich wziąć udział duchowieństwo katolickie; księża diecezjalni i zakonni, alumni, bracia zakonni i siostry zakonne. Ciekawe, czy ktoś będzie reprezentował naszą Diecezję?

WIERNI ŚW. JOANNIE
W najbliższy piątek (27 marca) obchodzić będziemy kolejne parafialne Wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla, której relikwie czcimy w naszym kościele. Obecność
Św. Joanny, patronki „rodzin z kłopotami”,
doskonale współgra z wydarzeniami „rodzinnymi”, które maja miejsce w naszej Parafii, takimi jak: Rekolekcje Wielkopostne
poświęcone rodzinie, Triduum i Dzień Świętości Życia. Nie bez znaczenia jest także
fakt, że przy naszym kościele działa Katolicka Poradnia Rodzinna, Klub Kobiet Katolickich, Szkoła Rodzenia im. Św. Rodziny, czy
też niedawno powołana do istnienia Wspólnota „Sychar”.
Pod koniec kwietnia czekają nas też inne ważne wydarzenia „rodzinne”,
a mianowicie liturgiczne wspomnienie Św. Joanny, obchodzone 28 kwietnia,
poprzedzone nowenną ku jej czci. W dniu 30 kwietnia przybędzie do nas
Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin, organizowana przez Diakonię Kościoła
Domowego, zaś na początku maja przybędzie Pielgrzymka Mężczyzn, których będą reprezentowali Strażacy Powiatu Siedleckiego.
Tymczasem zapraszamy do naszego kościoła w najbliższy piątek na
Dzień Św. Joanny. Jego szczegółowy program podajemy w Kalendarium tego numeru Opiekuna na str. 2.

STRONA 4

WIECZÓR CHWAŁY
Już za trzy dni (w
czwartek 26 marca) o g.
19.00, w Sali KLO, spotkamy się znów na Wieczorze Chwały. Przeżywając Wielki Post, będziemy uwielbiać Pana
i dziękować za to, że
przez okrutną Mękę i Śmierć otworzył nam bramy
Nieba. Serdecznie zapraszamy
Wspólnota Jednego Ducha

CO PISZĄ W „ECHU” nr 12
O niebezpieczeństwie zabaw w Pana Boga,
czyli zagrożeniach płynących z in vitro - w dziale
„Opinie”;
Narodziny jej dziecka to cud. Na s. 14 poruszająca historia kobiety pragnącej zostać matką;
Akcja „Konkubinat to grzech. Nie cudzołóż”, ma
obudzić nasze sumienia. Więcej na s. 16;
W tym numerze „Echa” specjalny dodatek „Zadbaj o zdrowie i urodę”;
Jakie skutki dla naszego regionu i przedsiębiorców będzie miało ograniczenie wwozu towarów z
Polski na Białoruś? - na s. 3;
O protestach rolników przeciwko skupowaniu
mięsa z zagranicy - w dziale „Rolnictwo”;
Zapraszamy do lektury

W PARAFII I W DIECEZJI
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź I:Mirosław Posiadała i Marta
Kamiejsa, oboje z naszej Parafii (3).
Karol Paweł Wydra z Parafii Żelechów i Katarzyna Wydra z naszej Parafii (4).
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 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 składane do skarbonki przy dużym krzyżu. W tym tygodniu ofiary między innymi złożyli:
 Koło Żywego Różańca nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 70,- zł.  Koło Żywego Różańca nr 11
(zel. Mirosława Kłos) 70,- zł.  Koło Żywego Różańca nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 60,- zł.
 Koło Żywego Różańca nr 12 (zel. Jadwiga
Kaciniel) 50,- zł.  Koło Żywego Różańca nr 17
(zel. Marianna Brochocka) 70,- zł.  Koła Żywego
Różańca nr 21 i 23 ze Strzały (zel. Stanisława
Skup i Janina Grabarska) 120,- zł.
KATECHEZY Chrzcielne dla Rodziców Naturalnych lub Chrzestnych są głoszone w miesiące „parzyste”, 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
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narzeczonych i młodych ludzi, którzy w najbliższych latach pragną zawrzeć sakramentalny Związek Małżeński. Są one w soboty w salce przy zakrystii o godzinie 17.00. Więcej informacji na stronie www.jozef.siedlce.pl w zakładce Małżeństwo.
W WIELKIM POŚCIE. Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej w piątek dla dzieci o godz. 16.30 i dla
dorosłych o godz. 17.15. Nabożeństwo Gorzkich
Żali z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w
niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00. Po Gorzkich
Żalach dalsza część adoracji do godz. 20.00.
ROCZNICA. W środę 25 marca mija rocznica
śmierci Księży Biskupów: Ignacego Świrskiego (+
1968) i Jana Wiktora Nowaka (+ 2002). Pamiętajmy w modlitwie o zmarłych Pasterzach naszej
Diecezji.

22 Marca 2015 R
12.00 16.00 18.00 i 20.00.
Parafia Św. Stanisława: 23 i 24 marca 6.30, 9.00,
15.00, 16.15, 18.00.
Parafia Bożego Ciała: 25-29 marca.

WĄTPLIWOŚCI MŁODEGO

NIE PRZEGAP POSTU

Za nami rekolekcje. Dziś ich ostatni dzień. Wielu z nas wyciągnęło dobre wnioski: Tam, gdzie były
zgliszcza, raz jeszcze może okazać się, że istnieje
życie duchowe. Popiół, który na początku Postu
był znakiem rozkładu ciała, jest dla ucznia Chrystusa znakiem pokonania śmierci. Wtedy pochyliliśmy
głowy, aby przyjąć garść popiołu z głębokim spokojem: znam mowę śmierci właśnie dlatego, że została pokonana. Środa Popielcowa była bramą,
przez którą nie mogliśmy bezkarnie wejść i wyjść.
Każdy, kto wtedy pochylił głowę, zbliżył się do
Boga. Patriarchowie, prorocy i mistycy mówią, że
zbliżający się do Boga nie może zostać przy życiu.
Żeby nie spłonąć, trzeba samemu stać się ogniem.
To właśnie powinny zrobić w nas rekolekcje.
W przepięknym opowiadaniu „Ojców Pustyni”
Abba Lot odwiedza Abbę Józefa i pyta: „Abba, żyję
według małej reguły, trochę poszczę, trochę się
modlę i medytuję, żyję w milczeniu i staram się
utrzymać moje myśli w czystości, wszystko to w
miarę moich możliwości. Co jeszcze powinienem
robić?”. Starzec wstał i wyciągnął ręce w kierunku
nieba, a jego palce stały się jak dziesięć płonących
pochodni. I rzekł: „Jeśli chcesz, cały możesz stać
się płomieniem”.
W Wielkim Poście szczególnie jałmużna uczy
rozszerzać serce, bo ze ściśniętym nie da się żyć.
Post przypomniał, że jestem ociężały, powolny
i ospały, bo mam zbyt wiele, a tu trzeba biec. Modlitwa leczy skołataną duszę, która nie rozumie siebie. Popiół spiął to wszystko w jedną całość. Życie,
które się nadpaliło, które zostało potraktowane
przez płomień, zrozumie mowę ognia. Bóg nie pisze tak jak człowiek - palcem po piasku nierealnych obietnic. Bóg w popiele życia stawia litery:
nawróć się dziś. Wielki Post jest po to, by wyostrzyć słuch i wzrok. I usłyszeć, co mówi dziś Duch
Święty. Dlatego rezygnujemy na dłuższy czas
z pewnych rodzajów pokarmów i napojów, podobnie jak zrobił to dwukrotnie biblijny Daniel.

GDZIE REKOLEKCJE?
Dziś kończymy rekolekcje wielkopostne. Zapewne nie wszyscy mogli wziąć w nich udział. A warto. Gdzie jeszcze będą w Siedlcach?
Parafia Miłosierdzia Bożego: 27 i 28 marca (11.00,
15.30, 17.00) oraz 28 marca (11:00, 15:30 i 17:00).
Parafia Katedralna 23, 24, 25 marca 6.00 9.00

Stary Żyd czyta na głos swemu jedynemu wnukowi Stary Testament:
- Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, ojca twego i Bóg
Izaaka. Ziemię, na której stąpasz, dam potomstwu
twojemu; i będzie potomstwo twoje liczne jak ziarnka
piasku i będzie rozprzestrzeniać się ku morzu i na
wschód...
- Dziadku, a Pan Bóg obiecał to na pewno nam, a nie
Chińczykom?
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

PRZEZ INTERNET. Internautka na forum samochodziarzy zadaje pytanie: Pomóżcie! Dzisiaj kupiłam
samochód z komisu i nie wiem, jakie paliwo
mam wlać? Po czym poznać, czy to diesel, czy
benzyniak? Jeżdżę już na oparach, a nie mogę
zatankować, bo nie wiem co wlać.
Szybko nadeszła odpowiedź dowcipnisia:
- Przyświeć zapalniczką przy wlewie paliwa i zobacz sama! Potem wlej ropę. Bo jeśli to benzyniak to nie doczekasz „potem”.
Wkrótce odzywa się drugi „cwaniak”:
- Nie ściemniaj koleżance. Słuchaj mała. Jeśli
samochód jest koloru niebieskiego lub zielonego
lejemy ropę. Jeśli żółty to na gaz. Do reszty lejemy benzynę. I od razu wymień powietrze w
kołach na letnie. W tym roku modne jest górskie.
Po nim zgłasza się trzeci:
- Najlepiej nalej wody. Wtedy w serwisie udzielą
ci wyczerpujących informacji.

WSCHODNIE DYLEMATY Z PUSTYNI.
Idzie Ahmed, a przed nim jego żona.
- Ahmed, Allah nie tak uczył! W Koranie napisano,
że żona musi chodzić z tyłu za mężem!
- Kiedy pisali Koran, nie było przeciwpiechotnych
min. Naprzód Samira, naprzód...
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 i Henryk 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.

