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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Dzisiejsza Ewangelia przypomi-
na ważną decyzję Św. Piotra i jego 
Przyjaciół: „I przyciągnąwszy ło-
dzie do brzegu, zostawili wszystko 
i poszli za Nim” (Łk 5,1-11). 
     Słynne wezwanie: „Wypłyń na 
głębię!”, Jezus kieruje do Piotra 
po nieudanym nocnym połowie 
ryb, gdy mogło się zdawać, że cały 
wysiłek rybaków poszedł na mar-
ne. Tymczasem połów okazuje się 
znacznie obfitszy, niż mogli się 
spodziewać. 
     Po zmartwychwstaniu to właś-
nie Piotrowi ukaże Jezus potęgę 
Bożej chwały i ponownie wezwie 
go do obfitego połowu. A Piotr, 
który rozpozna ogrom własnego 
grzechu, będzie gotowy, by wypły-
nąć na głębię przebaczenia i miło-
ści. 
 

 

CZAS SYNODU 

  W Diecezji Siedleckiej trwa Sy-
nod, który ma uporządkować spra-
wy prawne i przygotować nas na 
obchody 200-lecia istnienia naszej 
Diecezji. Dzisiejsza niedziela 
(7.02) jest III Niedzielą Synodalną. 
  Zespół Synodalny działający przy 
naszej Parafii zaprasza dziś na 
Mszę Św. o g. 18.00, a w ponie-
działek (8.02) na katechezę, zaś 
w sobotę (13.02) na spotkanie Ze-
społu.  

WALKA O TRZEŹWOŚĆ 

   Od dziś (7.02) 
rozpoczyna się 
w Kościele 49. 
Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Na-
rodu. Będzie on 
przebiegał pod 
hasłem: „Młodzi,  
nie dajcie się zniewolić”. W nawiązaniu do tradycji 
chrześcijańskiej, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału. Głów-
nym motywem jest wynagradzanie za grzechy popeł-
niane w czasie zabaw karnawałowych, włączenie wier-
nych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne nałogi, 
a także wypraszanie łaski nawrócenia dla grzeszników. 
Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, 
którzy nadużywają napojów alkoholowych. Będziemy 
się modlić przez wstawiennictwo Niepokalanej, za pols-
kie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały 
w wierze i trzeźwości, przeciwstawiając się demoralizacji. 
     Jest to również nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bo-
żego. Jest to czas, by podjąć trud nawrócenia i szukać 
inspiracji do naśladowania Boga i Jego nieskończonej 
miłości. Jest to rok, w którym młodzież z całego świata 
spotka się na polskiej ziemi z papieżem Franciszkiem. 
     Te wielkie wydarzenia mobilizują nas do odważnego 
i gorliwego zaangażowania w tegoroczne działania 
Apostolstwa Trzeźwości. Każdy z nas może mieć wkład 
w dzieło otrzeźwienia Narodu poprzez własną decyzję 
o rezygnacji używania alkoholu w intencji własnej lub 
za bliską osobę. 
     W Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu duszpas-
terze i Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka za-
chęcają naszą Wspólnotę Parafialną do podjęcia kon-
kretnych czynów miłości, przejawiających się głównie 
w podejmowaniu decyzji abstynencji okresowej na czas 
Wielkiego Postu lub na dłużej. Zapraszamy w piątek 
(12.02) na Drogę Krzyżową w/w intencjach oraz Mszę 
Św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

JUŻ WIELKI POST 
  Już 10 lutego, w Śro-
dę Popielcową, rozpo-
czynamy Wielki Post. 
Nie myślimy wyłącznie 
o poszczeniu dosłow-
nym, lecz również o du-
chowym nawróceniu 
i zwróceniu się do 
Boga. W ten sposób 
cały czas Wielkopost-
nej Pokuty nabiera ran-  
gi wielkich dorocznych rekolekcji ludu Bożego. Program 
Wielkiego Postu, który odnajdujemy w Regule Św. Be-
nedykta, przyznaje pierwszeństwo modlitwie i czytaniu 
Słowa Bożego przed poszczeniem cielesnym, podkreś-
lając równocześnie radosny charakter chrześcijańskie-
go postu, rozumianego w pierwszym rzędzie jako inten-
sywne zwrócenie się do Boga. Świętego dnia Wielka-
nocy powinniśmy zatem oczekiwać z duchową tęsknotą 
i radością od początku tego okresu. 
 

MODLITWA WOLNYCH LUDZI 

 
     Jutro kościół wspomina Św. Bakhitę, murzyńską nie-
wolnicę, wierną Bogu, mimo dramatycznych przeżyć, 
które były jej udziałem. Konferencja Wyższych Przeło-
żonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych powołała Sto-
warzyszenie „Sieć Bakhity” do Spraw Przeciwdziałania 
i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa. 
     Handel ludźmi jest plagą naszych czasów. Szacuje 
się, że na świecie żyje 27 mln kobiet, mężczyzn i dzie-
ci, którzy nie tylko są zmuszani do pracy w niewolni-
czych warunkach, wykorzystywani seksualnie, przymu-
szani do żebractwa, ale i do sprzedaży swoich organów 
lub zabijani, by je uzyskać. Zapewne nieraz dręczy nas 
sumienie i pytamy: Co możemy zrobić?! Jak przeciw-
działać?! Nie czekając na rzeczy wielkie uczyńmy na 
początek prosty gest: 8 lutego (w nocy z niedzieli na 
poniedziałek) o godz. 3.00 odmówmy Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego. Zamieńmy noc w moc miłosierdzia!  
     Pod osłoną nocy dokonuje się wiele zła, wyzysku, 
upokorzeń. Nocą płyną łzy wstydu, bezsilności, udrę-
czenia. W nocy toczy się duchowa walka i zmaganie 
z mocami ciemności. Dlatego wstańmy i pomóżmy te 
ciemności pokonać i rozświetlić, by w życiu wszystkich 
zniewolonych, ofiar handlu ludźmi, a też sprawców ich 
cierpienia, objawiła się moc miłosierdzia Boga. 
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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 – 8 lutego 2016 r. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 
Narodu (2). Wspomnienie Św. Hieronima Emilianiego i Św. Józefiny 

Bakhity, Dziewicy. Czyt.: 1 Krl 8, 1-7. 9-13 (Przeniesienie Arki Przymierza do 

świątyni Salomona); Mk 6, 53-56 (Jezus uzdrawia chorych). 
6.30 1. + Alicję Talarską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Tadeusza (w 9 miesiąc), of. Żona  
 3. + Honoratę Chromińska (w 7 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Ludomirę i Stanisława Marciniuków oraz Męża Edmunda, of. 

Bożena Marciniuk 
 3. + Eugenię Stasiuk, of.  
 4. + Stanisława Kornilaka, of. Sąsiedzi 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Helenę (w 10 r.) i Kazimierza (w 22 r. i z racji imienin), of.  
 4. + Jana (w 20 r.), Marię i Mariannę oraz zm. z Rodzin Siłuchów 

i Komińczyków, of. Rodzina 
 5. + Stefanię Sopińską (w 4 r.), of. Rodzina 

Wtorek – 9 lutego 2016 r. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (3) 
Wspomnienie Dziewic Św. Apolonii, Patronki stomatologów oraz Bł. 

Anny Katarzyny Emmerich. Czyt.: 1 Krl 8,22-23. 27-30 (Modlitwa Salomona 
w czasie poświęcenia świątyni); Mk 7, 1-13 (Prawo Boże i tradycje ludzkie). 

6.30 1. + Krystynę Marcinkowską (w 30 dzień), of. Rodzina 
 2. + Stanisława Kornilaka (w 7 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Helenę Pałdynę (w 43 r.) i zm. z Rodziny, of. Stanisława 

Pałdyna 
 3. O łaskę powrotu do Boga dla Synów Leszka, Jerzego i Bogda-

na oraz o łaskę zdrowia dla Córki Marysi, of. Tata 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Anastazję (w 8 r.), of. Córka 
 4. + Jana i Mariannę, of. Córka 
 5. Dziękczynna w 17 r. urodzin Bartłomieja, z prośba o Boże bło-

gosławieństwa oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
Środa POPIELCOWA – 10 lutego 2016 r. 

Początek Wielkiego Postu. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (4) 
Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy, Siostry Św. Benedykta, 

założycielki żeńskiej gałęzi zakonów benedyktyńskich 
Czyt.: Jl 2, 12-18 (Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty); 

2 Kor 5, 20 – 6, 3 (Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony); 
Mt 6, 1-6. 16-18 (Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie). 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Zofię Talacha i jej Rodzinę, of. Krystyna Wakuła 

8.30 1. + Wacława (w 24 r.), Rozalię, Ryszarda i Jadwigę, zm. z Ro-
dzin Krzyckich, Replinów, Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak 

 2. + Stanisławę, Czesława, Edwardę i Mieczysława, oraz zm. 
z Rodzin Borkowskich i Sadokierskich, of. Syn z Rodziną  

10.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. + Wandę i Michała Posiadałów oraz zm. Teściów: Józefa i St-
nisławę Baranów, of. Córka 

16.30 1. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 2. + Beatę Budrecką (w 14 r.), of. Rodzina  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (Teresa Kafara) 

18.00 1. + Jana Księżopolskiego (w 16 r.), Franciszkę i Rocha, of. Ro-
dzina 

 2. + Waldemara i Halinę Pytlak, zm. z Rodzin Pytlaków i Rolów, 
of. Rodzina  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
 

Czwartek - 11 lutego 2016 r. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (5) 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Światowy Dzień 
Chorego; Czyt.: Mt 6, 1-6. 16-18 (Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda 
tobie); Łk 9, 22-25 (Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa). 

6.30 1. + Zygmunta, zm. z Rodzin Czapskich i Łęczyckich, of. p. Zofia 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Czesława, Kazimierę i Jadwigę, zm. z Rodziny Anusiewi-
czów, of. Maria Anusiewicz 

 3. Dziękczynna w intencji Heleny, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Henryka Małymin 

9.30 Spowiedź dla Chorych 

10.00 Eucharystia połączona z Sakramentem Namaszczenia Chorych 

1. Dziękczynna Sióstr z KŻR nr 18 pod wezwaniem Matki Bożej 
z Lourdes, z prośbą o opiekę Patronki oraz wstawiennictwo Św. 
Józefa dla nich i dla ich Rodzin, of. Grażyna Litwiniak 
2. + Floriana (w 4 r.), of. Żona 

 3. + Lucynę Kielak (w 12 r.), ks. Jana Niedziałka (w 73 r.) oraz 
zm. z Rodzin Kielaków i Niedziałków, of. Rodzina 

 4. W intencji Chorych Parafian i Gości 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Stanisława Mazura (w 1 r.), of. Rodzina 
 4. + Stanisława Adamczyka, of. Mama 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 12 lutego 2016 r. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (6) 
Czyt.: Iz 58, 1-9 (Post należy łączyć z uczynkami miłości); 

Mt 9, 14-15 (Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć). 
6.30 1. + Andrzeja (w 16 r.), Joannę, Bronisława i Mieczysława, zm. z 

Rodzin Wakułów i Kąkolów, of. Eleonora Kąkol 
 2. + Stanisławę (w 4 r.), Cecylię, Stanisława i Mariana, of. Jerzy 

Osłowski 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Anielę i Lucjana Rudnickich, of. Córka 
 3. + Zdzisława Wronę, Antoniego, Stefanię i Annę, of. Żona 

16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Tomasza Górzyńskiego, of. Córka Joanna 
 4. + Ludwikę (w 19 r.) Antoniego, Jolantę i Tadeusza Kowalczy-

ków oraz Henryka (w 30 r.) i Władysławę Zająców, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 8 r. urodzin Mikołaja, 12 r. urodzin Macieja i 16 

r. urodzin Michała, z prośba o Boże błogosławieństwo dla nich, 
of. Rodzice 

 6. Poza Parafią: Dziękczynna w 82 r. urodzin Aliny Dębskiej, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 13 lutego 2016 r. 
Zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu (7) 

Czyt.: Iz 58, 9b-14 (Obietnice dla sprawiedliwych); Łk 5, 27-32 (Nie przyszedłem 
wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników). 

6.30 1. + Stanisława (w 9 miesiąc) i Zofię Boruta, of. Dzieci  
 2. + Walentego i Helenę Świątków, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 4. + Zofię Popek, of. Dzieci 
 5. + Czesławę Tarkowską (w 5 r.), of.  Córka 
 6. Poza Parafią: Dziękczynna w 50 r. urodzin Córki Jolanty, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla niej i dla jej Rodziny, of. Rodzice  
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17.00 Katecheza dla Narzeczonych (2) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 2. + Henryka Czapskiego i Kazimierza Łyszczewskiego, of. Dzieci 
 3. + Krystynę Samulnik (z racji dnia urodzin), of. Córka 
 4. + Walentego Brzozowskiego (z racji imienin), of. Syn 
 5. + Jana Mikołajczuka (w 20 dzień), of. Rodzina Głowackich 

I Niedziela Wielkiego Postu - 14 lutego 2016 r. 
Wspomnienie Św. Cyryla, Zakonnika i Metodego, Biskupa, Patronów 

Europy oraz 
Wspomnienie św. Walentego - Patrona epileptyków i zakochanych. 

Czyt.: Pwt 26, 4-10 (Wyznanie wiary ludu wybranego); 
Rz 10, 8-13 (Wyznanie wiary prowadzi do zbawieni); 

Łk 4, 1-13 (Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Longina (w 21 r.), Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek 
8.30 1. + Wiesława Duka (w 2 r.), of. Żona z Rodziną 

 2. + Antoniego (w r.), Mariannę, Janinę, Genowefę, Aleksandrę, 
Zdzisława, Martynę, zm. z rodz. Świnarskich, of. Stanisława Świ-
narski 

 3. + Stanisławę, Adolfa, zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. 
Córka 

10.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Ko-
szewscy 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Tadeusza Rowickiego (w 11 r.) oraz zm. Dziadków: Marię, 

Bronisława, Władysławę i Jana, of. Jolanta Rowicka 
 4. Dziękczynna w 19 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice 
11.30 1. Dziękczynna z okazji urodzin małżonków Katarzyny i Rafała, 

z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata małżeństwa, of. Mama 
 2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Hanny i Stanisława Wakułów, z pro-

śbą o dary Ducha Świętego na dalsze lata życia, of. Jubilaci 
 3. + Lucjana Flisa (w 5 r.) i Leokadię, of. Rodzina 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Sławomira Jastrzębskiego (w 17 r.), Jadwigę i Leona Mikuls-

kich oraz zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Córka 
17.30 Katecheza Chrzcielna (2) 
17.30 Gorzkie Żale 

18.00 1. + Lucjana (w 13 r.), Pelagię, Andrzeja, Lidię i Leokadię oraz 
zm. Dziadków, of. Marianna Ruguska 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 
 

ŚLADAMI BIBLII – NA PIELGRZYMKĘ 

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ OD 6 DO 13 WRZEŚNIA BR. ZAPRASZA KS. PIOTR 
MAZUREK MODERATOR DZIEŁA BIBLIJNEGO DIECEZJI SIEDLECKIEJ 

 
Program: 
1 Dzień: Wylot z Warszawy do Tel Avivu, przejazd do Betlejem. 
2 Dzień: Zwiedzanie Ain Karem, miejsca nawiedzenia św. Elżbiety i na-
rodzin Jana Chrzciciela. Przejazd do Betlejem, zwiedzanie Bazyliki Naro-
dzenia, sanktuarium Matki B. Karmiącej, Groty Mlecznej i Pola Pasterzy. 
3 Dzień: Modlitwa na Górze Oliwnej i w sanktuarium „Pater Noster”. 
Droga Niedzieli Palmowej, kościół „Dominus Flevit”, panorama Starej 
Jerozolimy. Bazylika Narodów, grób NMP, Góra Syjon, Bazylika Zaśnię-
cia NMP, Wieczernik i grób Króla Dawida. 
4 Dzień: Morze Śródziemne, Cezarea Nadmorska, Hajfa, kościół Stella 
Maris, Góra Karmel, grota proroka Eliasza. Nazaret, Bazylika Zwiasto- 
wania i dom rodzinny Św. Rodziny. Kana Galilejska. 

5 Dzień: Góra Ośmiu Błogosławieństw, Tabgha (miejsce rozmnożenia chle-
ba), kościół prymatu Św. Piotra nad Jez. Tyberiadzkim. Kafarnaum i dom 
Św. Piotra, Rejs po Jez. Galilejskim. Jordan i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych. Góra Tabor i sanktuarium Przemienienia Pańskiego. 
6 Dzień: Pustynia Judzka, Betania, dom Marii, Marty i Łazarza. Jerycho 
i Góra Kuszenia, modlitwa przy Sykomorze Zacheusza. Morze Martwe, 
odpoczynek i kąpiel. 
7 Dzień: Jerozolima: Stare Miasto, brama Św. Szczepana, kościół Św. 
Anny, Sadzawka Betesda, twierdza Marka Antoniusza, Droga Krzyżo-
wa, którą szedł Chrystus, Bazylika Męki Pańskiej, Golgota, Grób Pański. 
Targ jerozolimski, dzielnica żydowska i ormiańska, Ściana Płaczu. 
8 Dzień: Po śniadaniu przelot do Warszawy. 
Koszt: przy 45 osobach 2000zł. + 420$ płatne w Izraelu; przy 25 osobach 
2000zł. + 620$. W cenie: bilet lotniczy, transport komfortowym autobusem na 
terenie Izraela, 7 noclegów – hotel 3*** w pok. 2os. 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 
„ryba św. Piotra” nad jeziorem Galilejskim, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, 
koszty zwiedzania wg programu, przewodnik z j. polskim. 
Uwagi: Bagaż lotniczy mały podręczny o wymiarach 42x32x25cm. Bagaż głów-
ny (rejestrowany) do 23 kg. 
Paszport: musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 
Cena nie uwzględnia dodatkowych napojów do obiadokolacji i dodatkowego 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Zapisy w zakrystii przyjmuje ks. 
Piotr Mazurek, tel. 882-114244 lub na e-mail: prince83@o2.pl 
 

DNI OTWARTE 
     Siostry Nazaretanki z Warszawy zapraszają 
dziewczęta i ich rodziny na Dni Otwarte do swoich 
szkół - gimnazjum i liceum przy ul. Czerniakows-
kiej 137, w soboty 20 lutego i 9 kwietnia. W prog-
ramie  przewidziane  jest  spotkanie  informacyjne   
z Siostrą Dyrektor, prezentacja oferty programowej szkół - gimnazjum 
z klasami ogólnymi i dwujęzycznymi, liceum i program matury między-
narodowej. Dziewczęta i ich rodziny będą mogły również wziąć udział 
w lekcjach otwartych, pokazach z różnych przedmiotów, zwiedzić szko-
łę, internat oraz spotkać się i porozmawiać z nauczycielami, a także 
uczennicami szkoły. Serdecznie zapraszamy         Siostry Nazaretanki 
 

MODLITWA WIELKOPOSTNA 

 
     Wraz ze Środą Popielcową wejdziemy w okres Wielkiego Postu. 
W kościołach rozlegną się nawoływania do jak najczęstszego uczestnic-
twa w praktykach wielkopostnych, by można na sobie doznawać owo-
ców zbawczych wynikających z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezu-
sa Chrystusa. Chodzi tu głównie o uwolnienie się od grzechu i uzyska-
nie spokoju serca, a przez to wspomożenie tych, którzy czują się jesz-
cze zniewoleni, w tym dusze w czyśćcu cierpiące. 
     Taki jest właśnie główny cel wszelkich praktyk wielkopostnych. Wy-
maga to chęci nawrócenia i przylgnięcia sercem do samego Boga. Dro-
gą jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Jego miłość wyrażona w posta-
wie Męki i śmierci na krzyżu ma być dla nas pierwszorzędnym bodźcem 
nawrócenia. Dlatego w Wielkim Poście podkreśla się szczególnie te 
praktyki, które wskazują właśnie ten aspekt Jego miłości; tym samym 
mają one pobudzić nas do dziękczynnego powrótu do Boga. 
     W naszym kościele zapraszamy każdego tygodnia: 
Gorzkie Żale – niedziela, godzina 17.30. 
Droga Krzyżowa – piątek, dla dzieci 16.30, dla dorosłych 17.15. 
Rekolekcje – 17, 18 i 19 marca (tuż przed Niedzielą Palmową).  
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PIELGRZYMKA „ARKI” 

 

Diecezjalne Centrum Pielgrzy-
mkowo-Turystyczne ARKA za-

prasza na pielgrzymkę 
DO WŁOCH w Świętym Roku 
Miłosierdzia 30 marca-5 kwiet-  

nia. Na trasie pielgrzymki: Padwa, Loreto, Ma-
noppello, Lanciano San Giovanni Rotondo, Mon-
te Cassino, Rzym, Asyż, Wenecja. 
CENA: 2000 zł + 30 Euro (przy 45 os.), 2450 zł + 30 Euro 
(przy 30 os.), 2900 zł  + 30 Euro (przy 17 os.). W cenie: prze-
jazd autokarem, bilety metra w Rzymie, rejs po kanale w We-
necji, bilet wstępu do Muzeum Watykańskiego, 7 noclegów 
(pokoje 2, 3, 4-osobowe), 7 śniadań i 7 obiadokolacji, polsko-
języczny przewodnik, opiekę pilota, opiekę księdza, ubezpie-
czenie KL i NNW. Szczegóły: www.arkapielgrzymki.pl 

ZAKOCHANI NA ZAWSZE 

 
     Patron zakochanych, Św. Walenty, którego 
czcimy w przyszłą niedzielę (14.02) przypomina 
nam, że warto być zakochanym i to przez całe 
życie. Ten, kto to potrafi, czuje się jakby mógł 
latać, problemy znikają, a nowe nie są już wiel-
kim wyzwaniem, bo wszystko jakoś łatwiej przy-
chodzi i po prostu lepiej się układa. Wie o tym 
nie tylko chłopak, czy dziewczyna, ale także tato 
i mama zakochani w swoich dzieciach, czy też 
babcia i dziadek zakochani w swoich wnukach. 
     Tacy zakochani nie mogą się doczekać kolej-
nego spotkania ze swoją „sympatią”, bo gdy jest 
blisko, cały świat staje się piękniejszy. Nawet 
szary, ponury i deszczowy dzień nie jest w sta-
nie przygnębić. Dlaczego tak się dzieje? Zako-
chanie to umiejętność cieszenia się na co dzień 
z małych rzeczy, dbania o siebie, o swój wygląd 
i samopoczucie, ze względu na tego kogo się 
kocha. Kolumbijski powieściopisarz i dzienni-
karz, laureat nagrody Nobla Gabriel García Már-
quez, w książce „Sto lat samotności” pisał: „Ni-
gdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli je-
steś smutny, ponieważ nigdy nie wiesz, kto mo-
że się zakochać w twoim uśmiechu”. 
     Każde „zakochanie” przechodzi przez kolejne 
etapy. Najpierw to bezustanne myślenie o tym, 
kogo się kocha, chęć spędzania z nim jak naj-
większej ilości czasu, ciągłe kontaktowanie się 
poprzez telefony, smsy czy maile. Każda forma 
komunikacji jest dobra, jeśli daje nam możliwość 
stałego otrzymywania informacji. Stan ten jest 
pełen emocji, które powodują, iż częściej się 
uśmiechamy, z chęcią pomagamy innym i osią-
gamy większą satysfakcję w naszym życiu. 
     Ale być zakochanym na zawsze, to praw-
dziwy egzamin z miłości. Jest wiele ludzi, którzy 
pomimo długiego stażu wspólnego życia, cieszą 
się sobą nawzajem, choć od pierwszej fazy mi-
nęło już wiele lat. Ich serce, na co dzień, jest 
pełne radości, gdy mogą być ze sobą Zawsze 
szanują i doceniają siebie nawzajem. Oscar Wil-
de stwierdził: „Kochać to znaczy prześcigać sa-

mego siebie”. I tego właśnie życzymy wszystkim 
szukającym miłości, gdyż nie ma piękniejszego 
życia, niż życie zakochanych. 

DZIEŃ CHORYCH 

 
    11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświę-
tszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzony jest 
corocznie Światowy Dzień Chorego, którego ce-
lem jest zwrócenie uwagi na specyficzną sytuac-
ję osób chorych i uwrażliwienie społeczeństwa na 
potrzebę pomocy chorym w szpitalach i domach. 
     Osoby chore i starsze oraz ich opiekunów 
zapraszamy w czwartek (11.02) na Mszę Św. 
o godzinie 10.00 połączoną z udzielaniem Sak-
ramentu Namaszczenia Chorych. Od godziny 
9.30 będzie możliwość przystąpienia do Sakra-
mentu Pokuty. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
Grupa „STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA” zap-
rasza do naszego kościoła w przyszłą niedzielę 
(14.02) o godzinie 18.00 na spotkanie modlitew-
ne nt.: „W Jego ranach nasze uzdrowienie” (Iz 

53,5). Część 2: „Uczynki miłosierdzia względem 
duszy”. Gościem będzie  Ks. Robert Grzybowski 
– Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji 
Drohiczyńskiej. W programie: katecheza, adora-
cja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzd-
rowienie. Bliższe informacje p. Zdzisław Wróbel 
tel. 690-166490 
CZAS KATECHEZ. Trwają wiosenne cykle 
katechez. W najbliższą sobotę (13.02) o godzi-
nie 17.00 będzie II-ga (z ośmiu) Katechez dla 
narzeczonych, zaś dziś (7.02) i w przyszłą nie-
dzielę (14.02) I i II Katecheza Chrzcielna (z 4 
planowanych). 
PIERWSZE DNI. Dziś (7.02) ostatnia niedziela 
karnawału i Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po 
sumie wystawienie i adoracja Najświętszego Sa-
kramentu oraz wymiana Tajemnic i Katecheza 
dla Kół Żywego Różańca. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 5 

 Czy wiara pomaga w cierpieniach związa-
nych z chorobą i o sztuce towarzyszenia w cho-
robie - w raporcie „Echa”; 
 Na s. 14 aktualności z życia naszej Caritas; 
 Na s. 13 - najnowsze wiadomości o przygo-
towaniach do Światowych Dni Młodzieży; 
 Jaki los czekał wysiedlonych w czasie II woj-
ny światowej mieszkańców Zamojszczyzny? 
 Niektórzy ze świadków tych dni żyją jeszcze 
obok nas. Więcej w dziale „Historia”; 
 Dlaczego katolik ma prawo domagać się, by 
religia była finansowana z budżetu państwa - w 
dziale „Temat Tygodnia”; 
 Jak powinna wyglądać misyjność mediów 
publicznym w Polsce i w jaki sposób możemy 
wpływać na ich kształt - w Rozmowie „Echa”; 

Zapraszamy do lektury 

 
MĄDROŚĆ 

 

     Przed klasówką z przyrody chłopcy dyskutują: 
- Co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpo-
czyna się rok szkolny! 
 
 

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

POCHWAŁA. Do Grzesia zwraca się nauczycielka: 
- Grzesiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zada-
nie - mówi nauczycielka. 
- Czy jesteś pewien, ze twojemu tacie nikt nie pomagał? 
NAUKOWCY. Trzech uczonych obserwuje dom. Do 
domu wchodzą dwie osoby. Za pół godziny wychodzą 
trzy. Biolog mówi: 
- Rozmnożyli się. 
     Fizyk na to: 
- Nie, to błąd pomiaru. 
     Matematyk dodaje: 
- Jak do środka wejdzie jeszcze jedna, to dom będzie 
pusty...  
ZMIANA CIŚNIENIA. Synek krzyczy do ojca: 
- Tato barometr spadł! 
- O ile? 
- O jakieś dwa metry... 
JEŚLI… TO TAK. Rodzina z miasta odwiedza bardzo 
zaniedbane gospodarstwo rolne swego kuzyna. 
- Nic na tej ziemi nie rośnie? 
- A no nic - wzdycha własciciel. 
- A jakby tak zasiać kukurydzę? 
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła. 
Z POWAGĄ. Przychodzi dziewczyna do lekarza: 
- Panie doktorze, nikt nie traktuje mnie poważnie. 
- Żartuje pani !!!? 
NIESTRAWNOŚCI. Przychodzi pacjentka do lekarza, 
skarżąca się na otyłość i słabe trawienie: 
- Powinna pani jeść dużo owoców i to najlepiej bez 
obierania. 
     Pacjentka dziękuje za diagnozę i poradę. Zbiera 
się do wyjścia. Lekarz zatrzymuje ją: 
- A jakie owoce pani jada najczęściej? - pyta. 
- Orzechy. 

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. Piotr Kruk, 

ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
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 

 




