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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dziś usłyszeliśmy, że Jezus 
„czterdzieści dni przebywał w Du-
chu na pustyni, gdzie był kuszony 
przez diabła” (Łk 4,1). 
     Pokusa stanowi okazję do pod-
jęcia decyzji: kogo wybieram, ko-
mu zaufam, komu powierzę swoje 
życie. Nie jesteśmy zdani na past-
wę złego ducha – ma on nad nami 
tylko tyle władzy, ile mu jej udzieli-
my. Kusi nas, okłamuje, przedsta-
wia fałsz, jako prawdę, roztacza 
przed nami iluzje szczęścia i rado-
ści; jednak decyzja, czy go usłu-
chamy lub nie, należy do nas. 
     Dzisiejsze czytania to Dobra 
Nowina o tym, że jesteśmy na dro-
dze zbawienia i że „wzywając imie-
nia Pańskiego”, podejmując decy-
zję wiary, zaufania Bogu, możemy 
przezwyciężyć pokusy podsuwane 
nam przez Złego. 
     Odpowiedzi Jezusa na kuszenie 
pozostają aktualne i dziś. Nie daj-
my się złapać na haczyk pokus za-
rzucany przez szatana. 

 

BEZ ZNIEWOLENIA 

 
     Zachęceni przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, 
w każdą Pierwszą Sobotę miesiąca odmawiamy wspól-
nie modlitwę różańcową w intencji wyzwolenia z uzale-
żnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu, eroto-
manii i innych. Wielki Post jest dobrą okazją do tego, 
by dokładnie przeanalizować te zagrożenia, które wielu 
ludziom odbierają szczęście i radość życia. 
     Człowiek uzależniony, jeśli chce uratować siebie, 
musi uświadomić sobie fakt tkwienia w nałogu. A to jest 
najtrudniejsze. Często powodem lub skutkiem nałogu 
jest „zejście na życiowe dno” i „umiłowanie” nałogu, 
spowodowane odrzuceniem resztek sumienia, jako dro-
gowskazu życiowego. W następstwie tego, dochodzi do 
utraty ważnych wartości, jak rodzina lub praca. 
     Dopiero znalezienie się „na dnie” pozwala choremu 
(bo uzależnienie jest rodzajem choroby) przejrzeć na 
oczy i przejść powolny proces uświadamiania sobie pro-
blemu zaczynającego jawić się mu, jako nałóg. Gdy już 
do tego dojdzie, zaczyna dojrzewać do decyzji zmierze-
nia się z nałogiem. Ta decyzja nie uwalnia go jeszcze 
od nałogu. Często nadal tkwi w destrukcyjnych zacho-
waniach. Nałóg, który tak wiele lat mu towarzyszył, był 
jego najlepszym i niezawodnym „przyjacielem”, a tym-
czasem ma zostać uśmiercony. Decyzja rezygnacji 
z nałogu jest więc trudna. 
     Pierwszym ważnym krokiem uświadomienia sobie 
nałogu, jest przyznanie się do utraty kontroli nad swoim 
życiem. Alkoholicy, czy erotomani doświadczają „sinu-
soidy zachowań”. Raz są „wyciszeni”, a innym razem 
przeżywają chwile alkoholowych, hazardowych czy ero-
tycznych ciągów - destrukcyjnych zachowań, których 
zupełnie nie mogą kontrolować. Ważną rolę mogą 
w tym momencie odegrać anonimowe grupy wsparcia, 
jak AA (Anonimowi Alkoholicy), AE (Anonimowi Eroto-
mani), czy AH (Anonimowi Hazardziści). 
     Osoba uzależniona przez swoje problemy jest moc-
no obciążona psychicznie. Na początku prowadzi w do-
mu zazwyczaj podwójne życie i rzadko kiedy szuka po-
mocy u swoich bliskich, chyba że jego ukrywana choro-
ba została odkryta. Najczęściej ludzie uzależnieni szu-
kają pomocy w miejscach, gdzie mogą być anonimowi. 
To pozwala zachować ich sekret w bezpiecznym miejs-
cu. Odnalezienie ludzi o podobnych życiorysach, nało-
gu i doświadczeniach, którzy podjęli skuteczną walkę 
z problemem, sprawia, że nałogowiec nie czuje się tak 
strasznie wyalienowanym z ludzkiej społeczności przez 
swoją chorobę i ma szansę wejść na drogę nawrócenia. 

WOŁANIE „AD GENTES” 

 
     Wielki Post jest czasem pokuty, ofiary, jałmużny, po-
stu i modlitwy, więc w sposób bardzo naturalny solida-
ryzujemy się wtedy z ciężko pracującymi misjonarzami 
i pamiętamy o tych, którzy potrzebują pomocy. Wyraże-
nie „ad gentes” znaczy właśnie - ku ludziom, do ludzi. 
     II niedziela Wielkiego Postu (w tym roku przypada 
za tydzień - 21 lutego) będzie w Kościele katolickim 
dniem modlitwy i pomocy materialnej przez zbiórkę do 
puszek na potrzeby Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. 
O szczegółach można przeczytać na str. 3 

JUŻ 10 LAT Z NAMI 
  W dniu 1 maja br. mi-
nie 10 rocznica spro-
wadzenia do naszej 
Parafii relikwii Św. Jo-
anny Beretty Molla. Ze-
chcemy zatrzymać się 
na modlitwie przy relik-
wiach Świętej. Ona sa-
ma - jest argumentem 
potwierdzającym pra-
wo człowieka do życia 
na każdym etapie jego 
istnienia, od poczęcia 
do naturalnej śmierci.  
     Dziś, kiedy na różne sposoby lekceważy się małżeń-
stwo i rodzinę; gdy zamiast pomagać rodzinie podejmu-
je się działania w nią godzące. Św. Joanna z najwięk-
szą siłą przekonania mówi, że rodzina oparta na mał-
żeństwie mężczyzny i kobiety jest podstawowym dob-
rem człowieka, narodu i państwa. Jest środowiskiem, 
gdzie człowiek od początku znajduje warunki prawidło-
wego rozwoju i życia. 
     Świętowanie tego „rodzinnego” Jubileuszu rozpocz-
niemy w czwartek wieczorem 28 kwietnia, gdy Kościół 
obchodzi liturgiczne wspomnienie Św. Joanny, a nasza 
Parafia rozpoczyna 40-godzinne Nabożeństwo. Zakoń-
czy się ono odpustową procesją eucharystyczną w dniu 
1 maja. W trakcie tych dni, w sobotę (30.04) przybędzie 
do naszego Sanktuarium Diecezjalna Pielgrzymka Ro-
dzin organizowana przez Kościół Domowy. Zachęcamy 
Kręgi Domowego Kościoła, Szkołę Rodzenia, Katolickie 
Kluby Ojców i Matek oraz inne „prorodzinne” grupy na-
szej Parafii do podzielenia się pomysłami i aktywnego 
włączenia się w te wydarzenia. 
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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 – 15 lutego 2016 r. 
Wspomnienie Bł. Michała Sopoćko, Kapłana. 

Czyt.: Kpł 19, 1-2. 11-18 (Prawo świętości); 
Mt 25, 31-46 (Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości). 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Iwony Pakuły, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, zdrowie i szczęśliwe narodziny Dziecka oraz opiekę 
Matki Bożej i Św. Joanny Beretty Molla, of.  

 2. + Ryszarda Bojanowskiego (w r.), of. Synowie 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. Dziękczynna z racji imienin Danuty, z prośbą o potrzebne łaski 
i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Dzieci  

 3. + Helenę, Hipolita i Jerzego Mitrzak, of. Córka  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elzbieta Pastor) 

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

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Jana Michalskiego (w 32 r.) oraz zm. Rodziców: Mariannę 

i Mariana, of. p. Michalscy  
 4. + Ryszarda Branowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-

rzebu  
 5. Dziękczynna w 50 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Mąż 
Wtorek – 16 lutego 2016 r. Św. Daniela, Męczennika (z pocz. IV w.) 

Czyt.: Iz 55, 10-11 (Skuteczność słowa Bożego); 
Mt 6, 7-15 (Jezus uczy, jak się modlić). 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Iwony Pakuły, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, zdrowie i szczęśliwe narodziny Dziecka oraz opiekę 
Matki Bożej i Św. Joanny Beretty Molla, of.  

 2. + Lucjana Bielińskiego (w 10 r.), of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Stanisława (w 36 r.) i Annę (w 25 r.) Grzeszczuk, of. Syn Ja-
nusz 

 3. Dziękczynna w r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla niej i dla jej Rodziny, of. 
Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elzbieta Pastor) 

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

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Mieczysława Dziewulskiego (w 46 r.), of. Córka  
 4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o opiekę Św. 

Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice 
Środa – 17 lutego 2016 r. 

Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP. 
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 

Czyt.: Jon 3, 1-10 (Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże); 
Łk 11, 29-32 (Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie). 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Iwony Pakuły, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, zdrowie i szczęśliwe narodziny Dziecka oraz opiekę 
Matki Bożej i Św. Joanny Beretty Molla, of.  

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Wandę, Stanisława, Jerzego, Czesławę i Zofię, zm. Rodzi-

ców z obu stron z Rodziny Sadokierskiech, of. Dzieci 
 3. + Barbarę Celińską-Mysław (w 2 r.) oraz za jej zm. Rodziców 

i Teściów, of. Mąż  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

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

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Irenę (w 1 r.) i Józefa (w 19 r.) Rozbickich, of. Rodzina 
 4. + Janinę Sabiniak oraz Franciszkę i Józefa, of. Teresa Zelent 
 5. + Stanisława (w 4 r.) i Barbarę (w 37 r.) Buczyńskich, of. Tere-

sa Frank 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

19.00 Spotkanie Zespołu Liturgicznego 

Czwartek – 18 lutego 2016 r. Wspomnienie Bł. Jana z Fiesoli (Fra 
Angelico), Patrona artystów. Czyt.: Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14 (Modlitwa 

Estery w niebezpieczeństwie); Mt 7, 7-12 (Kto prosi, otrzymuje). 
6.30 1. + Mariana (w 28 r.) zm. Dziadków: Barbarę i Władysława Mak-

symiuk, Mariannę i Andrzeja Maciejuk oraz zm. z Rodziny, of. 
Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Stanisławę Rzyszkiewicz (z racji urodzin), of. Córka 

Chrzestna z Augustowa  
 3. + Mariannę, Aleksandra, Józefa i Tadeusza, of. Córka 

17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elzbieta Pastor) 

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

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Walerię Sikorską (w 6 r.), of. Córka 
 4. + Elżbietę Kokoszkiewicz (w 5 r.) zm. z obu stron Rodziny, of. 

Córka Maria 
 5. + Stanisława Kobusa (w 9 r.) i zm. z Rodziny, of. Żona 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 19 lutego 2016 r. Wspomnienie Św. Konrada z Piacenzy, 
Pustelnika; Czyt.: Ez 18, 21-28 (Bóg nie chce śmierci grzesznika); 

Mt 5, 20-26 (Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi). 
6.30 1. + Zofię (w 9 r.) i Józefa, zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krys-

tyna i Szczepan Borutowie 
 2. + Jerzego Doroszenko (w 23 r.), Mikołaja, Eugenię i Włodzi-

mierza, of. Danuta Doroszenko  
 3. + Alfredę (w 26 r.) i Bogdana, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Helenę (w 22 r.), Aleksandra i Zbigniewa Szybka oraz Tere-

sę Kędziora (w 3 r.), of. Danuta Chacińska  
15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
16.00 Próba scholi młodzieżowej 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska) 
17.15 Droga Krzyżowa 

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

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Janusza Zdanowskiego (w 8 r.), Stanisławę i Eugeniusza 

Zdanowskich, of. Żona 
 4. + Monikę (w 21 r.), Edwarda, Genowefę i Jana, of. Córka 
 5. Dziękczynna w 50 r. urodzin Haliny Talacha, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dal-
sze lata życia, of. Mama 

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

Sobota – 20 lutego 2016 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego 
dnia. Czyt.: Pwt 26, 16-19 (Świętość ludu Bożego); 

Mt 5, 43-48 (Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski). 
6.30 1. + Stanisława (w 12 r.) i Rozalię, of. Córka 

 2. + Irenę i Benedykta Kobuszewskich, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 3. + Norberta Kucharskiego, of. Sąsiedzi  
 4. + Janinę (w 33 r.), Pawła (w 30 r.) i Wacława oraz zm. z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina 
 5. + Genowefę (w 4 r.), Henryka (w 18 r.) i Grzegorza (w 13 r.), 

zm. z Rodzin Budków i Pieczarów oraz Eugenie i Jana Szewczy-
ków, of. Córki 

10.00 Spotkanie grupy oazowej OND - chłopcy (Piotr Klimiuk) 
10.00 Próba Zespołu „Światełko”  
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13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych (3) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elzbieta Pastor) 

18.00 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Aleksandry Ferens, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo dla niej i dla całej Rodziny, of. Rodzice 

 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Tadeusza (w 10 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
 4. + Mariana (w 6 r.) i Syna Pawła, of. Żona 
 5. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 7 r.), of. Żona  
 6. + Tadeusza Uziębło (w 1 r.), of. Córka  

19.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ II (Agata Kowalczuk) 

II Niedziela Wielkiego Postu - 21 lutego 2016 r. 
Niedziela pomocy Kościołowi w świecie „Ad Gentes” oraz zbiórka ofiar 

do puszek na ten cel. Wspomnienie Św. Piotra Damiana, Biskupa i 
Doktora Kościoła; Czyt.: Rdz 15, 5-12. 17-18 (Bóg zawiera przymierze z 

Abrahamem); Dłuższe: Flp 3, 17 – 4, 1 lub: krótsze: Flp 3, 20 – 4, 1 (Chrystus 
przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała); 

Łk 9, 28b-36 (Przemienienie Pańskie). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. + Janinę, Tadeusza, Zygmunta, Jana, Kazimierza, Ewę i Jani-
nę, zm. z Rodzin Dmowskich i Tomczyńskich, of.  p. Tomczyńska  

8.30 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. + Kazimierza Jońskiego (w 5 r.), of. Żona i Dzieci  
 3. + Czesława Juszczuka (w 2 r.), of. Córki 

10.00 1. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 2. + Stanisława (w 16 r.), Sabinę, Jana, Mariannę, Franciszka 

i Tadeusza, of. Elżbieta Dropio 
 3. + Jarosława (w 15 r.), of. Rodzina Gawronów 
 4. Dziękczynna w 45 r. ślubu Marianny i Edmunda Wronów, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich 
oraz dla ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci 

11.30 1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Olimpii i 12 r. urodzin Beniamina, 
z prośbą o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Boże i Św. Józefa, 
of. Babcia  

 2. Dziękczynna w 2 r. ślubu Marleny i Mariusza, z prośbą o zdro-
wie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Świętej Rodziny dla 
nich i dla ich Synka Andrzejka, of.  Dziadkowie   

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Zbigniewa Kupińskiego (w 10 r.), of. Żona i Dzieci 
17.30 Katecheza Chrzcielna (3) 
17.30 Gorzkie Żale 

18.00 1. + Tadeusza (w 4 r.), zm. Rodziców Stefanię i Ludwika, of. Żona 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

LIST OD „AD GENTES” 
Bracia i Siostry. Tradycyjnie już II 
niedziela Wielkiego Postu jest ob-
chodzona, jako Dzień Modlitwy, 
Postu i Solidarności z Misjonarza-
mi. W tym roku zwracamy uwagę 
na to, że wraz z misjonarzami jes-
teśmy powołani, by być „Miłosierni  
aż po krańce świata”. Poprzez przepowiadanie Ewangelii i dzieła miłości 
bliźniego misjonarki i misjonarze pociągają do Chrystusa tych, którzy 
jeszcze Go nie znają. Dają świadectwo miłosiernej, delikatnej i czułej 
miłości Boga. Na mocy chrztu św. każdy z nas został zobowiązany do 
bycia uczniem-misjonarzem. Realizujemy to zaszczytne powołanie w 
życiu codziennym oraz poprzez troskę o misyjne dzieła Kościoła. Po-
magamy misjom modlitwą, ofiarowanym cierpieniem oraz ofiarami, które 
pozwalają misjonarzom pełnić posługę miłosierdzia. 
     Ponieważ Konferencja Episkopatu Polski w dn. 22-24 września 2005 
r., postanowiła, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wielkiego 
Postu są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło 
Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, zwracam 
się z serdeczną prośbą o przeprowadzenie zbiórki w tę niedzielę. Pro-
szę zatem Księdza Proboszcza o przeprowadzenie tegorocznej misyjnej 

zbiórki 21 lutego, odczytanie Komunikatu Przewodniczącego Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji ks. bp. Jerzego Mazura SVD na wszystkich 
Mszach świętych w I lub II niedzielę Wielkiego Postu, o zapowiedzenie 
zbiórki i zachętę do ofiarności na rzecz misji 21 lutego.  
     Proszę także o powieszenie okolicznościowego plakatu o Niedzieli 
„Ad Gentes” i drugiego informującego o sms-ie misyjnym. W ten sposób 
również pomagamy misjom. Niech mały plakat SMS-owy pozostanie w 
gablotach parafialnych przez cały rok. Informacje o formach wspierania 
polskich misjonarzy umieszczamy na stronie www.misje.pl. Na stronie 
www.adgentes.misje.pl, w zakładce „Materiały formacyjne – II niedziela 
Wielkiego Postu Ad Gentes” są materiały homiletyczno-liturgiczne oraz 
katechezy, które można wykorzystać w tym czasie. Serdecznie proszę 
o przesłanie zebranych ofiar – zgodnie z diecezjalną praktyką – na 
rzecz Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. 
     Serdecznie dziękuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi i wspólno-
cie parafialnej za dotychczasową troskę o misje, za dokonane wpłaty na 
cele misyjne w roku ubiegłym. Dzięki temu mogliśmy wesprzeć w ub. 
roku 220 dzieł ewangelizacyjnych, charytatywnych, medycznych i edu-
kacyjnych na misjach. Dziękuję raz jeszcze za każdy gest troski o mi-
syjne dzieła Kościoła i zapewniam o modlitwie. 

 

Ks. Zbigniew Sobolewski Dyrektor Dzieła 
Pomocy „Ad Gentes”, Warszawa, 1.II.2016 r. 

 

 
     W parafiach Diecezji Siedleckiej trwają przygotowania do Świato-
wych Dni Młodzieży. Spotkanie z Papieżem Franciszkiem już w lipcu. 
Aby móc brać udział w wydarzeniach centralnych w Krakowie, należy do 
29 lutego zapisać się na wyjazd. Zapisy odbywają się we wszystkich 
parafiach. Należy podać: imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kon-
taktowy, PESEL. Wpisowe wynosi 50 zł. Dla osób niepełnoletnich wy-
magana jest zgoda rodziców. Osoby, które chcą być w Krakowie wybie-
rają jeden z trzech oferowanych pakietów określających zakres i koszty: 
Pakiet A1 tygodniowy, 690 zł + koszt dojazd i powrotu z Krakowa i 
obejmuje: wyżywienie, transport na terenie Krakowa, nocleg, ubezpie-
czenie i plecak pielgrzyma. 
Pakiet B1 weekendowy, 310 zł + koszt dojazd i powrotu z Krakowa, i 
obejmuje: wyżywienie, transport na terenie Krakowa, nocleg, ubezpie-
czenie i plecak pielgrzyma.  
Pakiet C1 niedzielny, 150 zł + koszt dojazd i powrotu z Krakowa i obej-
muje: transport na terenie Krakowa, ubezpieczenie i plecak pielgrzyma. 
     Nocleg pielgrzyma: to nocleg u rodziny, w szkole, w miasteczku 
namiotowym. Do noclegu przypisane jest śniadanie, które będzie wyda-
wane na podstawie talonu śniadaniowego. 
     Wyżywienie pielgrzyma: wydawane na terenie ŚDM dwóch ciepłych 
posiłków dziennie - jeden w ciągu dnia i drugi wieczorem, na podstawie 
dwóch osobnych talonów dla każdego pielgrzyma, który wybierze pakiet 
z wyżywieniem. Każdego dnia pielgrzym będzie miał do dyspozycji dwa 
talony, do zrealizowania w dowolnej kolejności: talon na posiłek dwuda-
niowy i talon na posiłek trzydaniowy. Ubezpieczenie pielgrzyma: ubez-
pieczenie NW, KL i OC obejmujące okres pobytu na ŚDM w Krakowie. 
Transport pielgrzyma: przejazdy komunikacją miejską w obrębie mias-
ta oraz z miejsc noclegu do centrum wydarzeń i miejsc Wydarzeń Cen-
tralnych. Plecak Pielgrzyma: Materiały religijno-informacyjne oraz inne 
produkty niezbędne i pomocne w pełnym uczestnictwie w ŚDM. 
     Koszt biletu do Krakowa nie będzie wysoki, cena biletu nie przekro-
czy ceny biletu szkolnego z Siedlec do Krakowa. Odradzamy wyjazd do 
Krakowa samochodem lub autokarem, ponieważ wszystkie pojazdy 
będą parkowane w strefie około 30 km od miasta. 
     Ks. Piotr Kruk przyjmuje zapisy i szczegółowych informacji udziela 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
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     Jezus mówi do nas: „Jeżeli będziecie trwać 
w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi ucz-
niami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” 

 (J 8,31-32). 

  
     Ciągle trzeba nam poznawać Pismo Święte - 
Słowo Objawienia Boga. Pomocą są nam w tym 
spotkania Dzieła Biblijnego Diecezji Siedleckiej. 
Zapraszam na kolejną konferencję dotyczącą 
tym razem Ewangelii wg Św. Jana. Prelekcję wy-
głosi prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek, która 
przybliżała nam Stary Testament. Przybędzie 
ona do nas razem z grupą Koła Naukowego Do-
ktorantów Biblistyki UKSW. Tradycyjnie zachę-
camy by zabrać ze sobą Biblię. Zatem do zo-
baczenia 20 lutego o 19.00 w auli pod naszym 
kościołem. Zaproście też swoich znajomych! 

Ks. Piotr Mazurek Moderator 
Dzieła Biblijnego Diecezji Siedleckiej 

SPECJALISTA OD 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 
     Jutro, w poniedziałek 15 lutego, obchodzimy 
wspomnienie Bł. Michała Sopoćko, Kapłana. To 
on dodał odwagi Św. Siostrze Faustynie, aby 
spisała i przekazała całemu Kościołowi treść ob-
jawienia, dotyczącego Bożego Miłosierdzia oraz 
wizerunek i modlitwy, jakie możemy zanosić do 
Chrystusa Miłosiernego. Ten wspomnieniowy 
akcent jest niezwykle ważny w nadzwyczajnym 
Roku Miłosierdzia, który ogłosił dla nas Ojciec 
Św. Franciszek. Z tego powodu w piątek 19 lute-
go br. siedleccy Czciciele Miłosierdzia Bożego za-
praszają o godzinie 15.00 do naszego Kościoła 
na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Mszę Św. 

PIELGRZYMKA „ARKI” 

 

Diecezjalne Centrum Pielgrzy-
mkowo-Turystyczne ARKA za-
prasza na pielgrzymkę do Poz-
nania na uroczystości 1050 r. 
chrztu Polski 15-17 kwietnia. 

Wyjazd z Siedlec. Na trasie pielgrzymki: Licheń, 
Gniezno, Lednica, Poznań. W czasie pielgrzym-
ki uczestnictwo w Poznaniu na stadionie w cen-
tralnych uroczystościach 1050 r. chrztu Polski. 
Koszt:  450 zł (przy 45 osobach). W cenie: przejazd autoka-
rem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opieka księdza, 
pilota, przewodnik, ubezpieczenie KL i NNW 
     Szczegóły: www.arkapielgrzymki.pl 

W PARAFII I W DIECEZJI 
     Grupa „STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA” 
zaprasza do naszego kościoła dziś (14.02) na 
Mszę Św.o godzinie 18.00, a potem na spotka-
nie modlitewne nt.: „W Jego ranach nasze uzdro-
wienie” (Iz 53,5) cz. 2: „Uczynki miłosierdzia 
względem duszy”. Gościem będzie  Ks. Robert 
Grzybowski – Dyrektor Szkoły Nowej Ewangeli-
zacji Diecezji Drohiczyńskiej. W programie: ka-
techeza, adoracja Najświętszego Sakramentu 
i modlitwa o uzdrowienie. Bliższe informacje 
p. Zdzisław Wróbel tel. 690-166490 
CZAS KATECHEZ. Trwają wiosenne cykle 
katechez. Dziś (14.02) i w przyszłą niedzielę 
(21.02) II i III Katecheza Chrzcielna (z 4 plano-
wanych), zaś w najbliższą sobotę (20.02) o go-
dzinie 17.00 będzie III-cia (z ośmiu) Katechez 
dla narzeczonych. 
NIEUSTAJĄCY. Najbliższa środa, 17 lutego, 
to dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różań-
ca Nieustającego. 17 lutego Kościół czci także 
Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP, 
szczególnych Czcicieli Maryi.  
WIELKI POST. Pamiętajmy o ważnych spot-
kaniach wielkopostnych w naszym kościele, na 
które 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 Nie-
dzielą Palmową). Przewodniczyć im będzie Ks. 
dr Mateusz Czubak. 
1% NA DOBRY CEL. Trwa okres rozliczeń 
podatkowych. Wypełniając „PIT’y” mamy prawo 
przeznaczyć 1% podatku na ważne cele społe-
czne, zaznaczając to w naszym „zeznaniu”: 
Wspierając TV Trwam i dzieła Fundacji Na-
sza Przyszłość podajemy nr KRS 0000091141 
Wspierając Katolickie Radio Podlasie nasz 
1% przeznaczamy na Fundację Podlaskie Ce-
ntrum Radiowe, wpisując nr KRS: 0000372277 
Jeśli chcemy wesprzeć dzieła Caritas Diece-
zji Siedleckiej, wpisujemy nr KRS 0000223111 
Możemy także wesprzeć naszego 10-letniego 
„ziomala” z ulicy Chrobrego, dzielnego Huberta, 
który walczy o swoją pełnosprawność. Wpiszmy 
wtedy nr KRS 0000186434 z dopiskiem: „na le-
czenie i rehabilitację Hubert Wójcik – 111/W”. 
     Ważne jest to, abyśmy nie zmarnowali tego, 
co można wykorzystać na dobry cel. Decyzja 
należy do każdego z nas. Jeśli ktoś miałby 
problem z rozliczeniem 1% na dobry cel, może 
skorzystać z pomocy Biura Rachunkowego przy 
ul. Okrzei 16, działającego w godz. 9.00-12.00 
i 16.00-19.00. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 6  
Dodatek specjalny o zdrowiu, a w nim m.in. 
jak rozpoznać groźne choroby krwi; 
Czym jest, a czym nie jest miłość? – 
rozmowa „Echa” z ks. Markiem Dziewieckim; 
Wielkopostny cykl „Śladami Jezusa”; 
Bł. O. Stanisław Papczyński wkrótce będzie 
świętym! Kim jest ten niezwykły kapłan i jak 
osiągnął świętość oraz jakie łaski wyprasza 
swoim czcicielom? 

Jak uzyskać odszkodowanie, kiedy nasz au-
tobus, pociąg lub samolot uległ znacznemu opó-
źnieniu? O tym w dziale „Motoryzacja”; 

Zapraszamy do lektury 

 
                     MOST 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     W naszej wiosce dzięki dotacjom unijnym zbudo-
waliśmy most. 
- Ale przecież w waszej wiosce nie ma rzeki! 
- Nie było, ale już jest. Wykopaliśmy ją w czynie spo-
łecznym. 

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

TAK SAMO. Na siedleckich targach spotyka się chło-
pak z dziewczyną: 
- Jak masz na imię? 
- Joanna. 
- A jo Roman, tyż z Siedlec. 
NABYTEK. 
     Spotykają się dwaj sąsiedzi „przez miedzę”: 
- Sąsiedzie! Dokupiłem sobie 10 ha pola! 
- Wiem. Wasz koń z rozpaczy płacze za stodołą. 
WĘGIEL. 
     Dawny „wozak” podjeżdża pod dom i krzyczy: 
- Węgiel przywiozłem! 
     Na to koń odwraca się i mówi: 
- Tak… ty przywiozłeś węgiel! 
OSZCZĘDNY. Synek mówi do ojca: 
- Tato, kup mi na urodziny łyżwy! 
- Przecież latem nie jeździ się na łyżwach! 
- To kup mi w zimie. 
- Ale w zimie nie masz urodzin! 
PSZCZOŁA. 
     Szkoci słyną z nałogowego oszczędzania. Przy-
szedł Szkot w odwiedziny do kolegi. Po skromnym 
poczęstunku, jako deser podaje mu na malutkim 
talerzyku odrobinę miodu. 
- Widzę John, że kupiłeś sobie jedną pszczołę. 
HELIKOPTER. Dwaj chłopcy obserwują helikopter: 
- Zobacz Tadek, jak ten helikopter od 15 minut wisi 
nieruchomo w powietrzu? 
- Może skończyło mu się paliwo... 
DOM. Przewodnik po Rzymie oprowadza bogatego 
amerykańskiego turystę. 
- To jedyny w swoim rodzaju gmach... 
- Też mi coś - przerywa Amerykanin. U nas w Amery-
ce, mamy takich gmachów tysiące! 
- Bardzo możliwe, bo to dom dla psychicznie chorych. 

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 

 




