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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Jesteśmy podobni do drzewa fi-
gowego, do którego Bóg „przy-
szedł i szukał na nim owoców, ale 
nie znalazł” (Łk 13,1-9). Nie mów: 
„Jestem w porządku”, „Są gorsi 
ode mnie”. Nie trać energii na po-
równywanie się z innymi. A jeśli 
wreszcie dochodzisz do wniosku, 
że nie potrafisz kochać, że wciąż 
kochasz za mało, że twoje życie 
nie przynosi owoców miłości, to 
zwróć się do Chrystusa-Ogrodnika 
i pozwól, by On się o ciebie zatro-
szczył. Uwierz, że jeśli „pokornie 
przyznasz się do przewinień”, zos-
taniesz od nich przez Chrystusa 
uwolniony. Wszyscy jesteśmy 
grzesznikami, wszyscy potrzebuje-
my nawrócenia – metanoi, czyli 
odnowy w naszym myśleniu. Dro-
gę do niej wskazuje Kościół, który 
mówi, że post, modlitwa i jałmużna 
to naprawdę skuteczne lekarstwa 
na nasze grzechy. 
 

 

 
     Jak to jest z naszymi postanowieniami na Wielki 
Post? Jeden z ojców w naszej Parafii zachęcił swoje 
dzieci, aby zamiast rezygnowania ze słodyczy w Wiel-
kim Poście, stawiły czoła jakiemuś poważniejszemu 
wyzwaniu. Jeden z synów oznajmił, że nie będzie się 
bił z rodzeństwem. W ostatnią środę tata zapytał go, jak 
sobie radzi z wypełnieniem przyrzeczenia. „Idzie mi nie-
źle tato – odpowiedział -„ale wiesz, nie mogę się już do-
czekać Wielkanocy, tak mam ochotę Ance przyłożyć”. 
     Ta anegdota wskazuje na nieporozumienie związa-
ne z wielkopostnymi wysiłkami. Rozumiejąc konieczno-
ść odmówienia sobie tego, co lubimy, z góry zakłada-
my, że to tylko tymczasowy zabieg. Napinamy muskuły 
i chodzimy jak kot z pęcherzem, byle do Wielkanocy. 
Rozmaicie nam to wychodzi. Jeśli walecznie trwamy, 
zwalczając zakusy, czujemy się dumni i zadowoleni 
z siebie. Ale jeśli pomimo „silnej woli” ulegamy „poku-
sie” zjedzenia ulubionego ciastka, zaraz pojawia się fru-
stracja i zwątpienie. Może jednak nie jestem takim Her-
kulesem, jak mi się wydawało? (Istotnie, nie byłem nim 
ani przed, ani po zjedzeniu ciastka). Tak cała ta huśta-
wka uczuć kołysze się pomiędzy jednym a drugim koń-
cem własnego ja. A Wielki Post mija. Zamiast pokrze-
pienia i ukojenia obiecanego nam przez Chrystusa, 
chrześcijaństwo zaczyna się nam jawić, jako kolejne ja-
rzmo, a nie radosny sposób na życie. 
 

IMIENINY PASTERZA DIECEZJI 
    4 marca, czyli w najbliższy piątek, 
Kościół obchodzi Święto Św. Kazi-
mierza Królewicza, Patrona Polski 
i Litwy. Jest to także Dzień Imienin 
Pasterza naszej Diecezji Ks. Bisku-
pa Kazimierza Gurdy, któremu z tej 
racji życzymy szczególnej opieki Je-
go Świętego Patrona oraz wielu łask 
Bożych w posłudze pasterskiej w na-
szej  Diecezji.  Pamiętajmy  w  modlit-  
wach o Pasterzu naszej Diecezji, a także o wszystkich 
solenizantach, noszących to piękne imię. 
 

„LAETARE” ZNACZY RADOŚNIE 
     Za tydzień 6 marca będzie IV, można powiedzieć 
„środkowa” Niedziela Wielkiego Postu. Liturgia nazywa ją  
Niedzielą Wielkopostnej Radości, przypominającą, że 
połowa Wielkiego Postu za nami i już wkrótce przeżywać 
będziemy Rekolekcje Wielkopostne i obchody Tajemnicy 
Paschalnej. 

ZACHĘTA ŚW. KLARY 

     W 18-tym numerze Opiekuna (z 3.05.2015) ukazał 
się artykuł zachęcający Rodziców do powierzenia swo-
ich Dzieci opiece Św. Klary (duchowej siostry Św. Fran-
ciszka z Asyżu), poprzez włączenie się do modlitwy ró-
żańcowej. Wtedy, przez niedopatrzenie, nie został po-
dany numer telefonu, pod który należy zgłosić się, aby 
uzyskać niezbędne instrukcje i odpowiednie materiały. 
Stąd też tylko niektórzy Rodzice, chętni przystąpić do 
nowej róży, znaleźli odpowiedni kontakt. Przepraszam 
za to przeoczenie i gorąco zachęcam do nawiązania 
kontaktu (tel.: 517 639 923). Pozostały „do wzięcia” je-
szcze Tajemnice Chwalebne!  
     Zapraszam do modlitwy różańcowej, gdyż ona jest 
egzorcyzmem i skutecznie broni przed szatańskimi ata-
kami, na które obecnie nasze dzieci są szczególnie na-
rażone. Podczas odmawiania Różańca wszystkie złe 
duchy są targane, jak przez epilepsję, bo nie mogą 
znieść tej modlitwy. Odmówienie jednego dziesiątka 
dziennie to tak niewiele, a korzyści dla tych, których 
najserdeczniej kochamy są niewspółmierne. 

 
     Przypominam, iż nasze Róże (a jest ich 50) są włą-
czone do Ogólnopolskiej Rodziny Różańcowej, a to oz-
nacza, że za nasze dzieci modlą się tysiące Rodziców 
z całej Polski. Ci, którzy powierzyli swoje dzieci opiece 
Św. Klary mogą także mieć nadzieje, że ich modlitwa 
połączona z atmosferą dobrego przykładu, przyczyni 
się do wzrostu duchowego ich dzieci. To jest najwspa-
nialszy posag, jaki możemy im dać! 
     Rodzice, którzy wpisują się do Róży nie są zobowią-
zani do żadnych spotkań, po prostu, rozpoczynając mo-
dlitwę w domu odmówią „Akt zawierzenia…”, który ot-
rzymali i codziennie odmawiać będą wyznaczoną taje-
mnicę. O tym dokładnie pisaliśmy wcześniej, lecz gdy-
by były niejasności, proszę dzwonić pod wyżej podany 
numer. Można też umówić się na rozmowę. Jestem do 
dyspozycji, serdecznie zapraszam i zachęcam do mod-
litwy, gdyż sama, jako matka doświadczam jej zbawien-
nych skutków. Oficjalnie modlitwę rozpoczniemy w pier-
wszą sobotę marca (5.03) każdy w swoim domu i w do-
godnym czasie.  Pod tą datą będzie wpisana nasza Ró-
ża na stronie www.rozaniecrodzicow.pl Tajemnice 
zmieniać będziemy w każdą pierwszą sobotę miesiąca. 
Serdecznie zachęcam i zapraszam do modlitwy. Niech 
Najświętsza Maryja Panna, Królowa Różańca Świętego 
wspiera nas i nam błogosławi!              Barbara Popek 
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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 – 29 lutego 2016 r. Czyt.: 2 Krl 5, 1-15a (Uzdrowienie 
Naamana w wodach Jordanu); Łk 4, 24-30 (Jezus został posłany do wszystkich).  
6.30 1. + Kazimierę, Józefa, Albina i Krzysztofa, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w intencji Adeli, z prosba o łaske zdrowia i 
opiekę Św. Józefa, of. Agata Królikowska 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Talachę, of. Żona 
 2. + Edwarda, Juliana i Mieczysława, of. Rodzina Strzalińskich 
 3. + Honoratę Chromińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Koszewską, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 2. Gregorianka: + Stefanię i Tadeusza Domańskich, of. Rodzina 
 3. + Józefę i Lucjana Terlikowskich, Teresę i Józefa Kaszubows-

kich oraz Jana Protasiuka, of. Sabina Terlikowska 
 4. + Stanisława Kornilaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Wtorek – 1 marca 2016 r. Czyt.: Dn 3, 25. 34-43 (Modlitwa 
skruszonego); Mt 18, 21-35 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze). 

6.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. + Andrzeja Świątkowskiego (w 72 r.), Władysława i Aleksan-

drę, of. Danuta Doroszenko 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Lucjana Talachę, of. Żona 

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Bajka, of. Żona 

 3. + Marię (w 31 r.), Lucjana (w 29 r.), Brata Lucjana, Czesława 
Strzalińskiego, Mirosława Biernackiego, Marcina Zubka i Marię 
Niedziółka, of. Michalina Strzalińska 

 4. + Wacława Nieścioruka i zm. z obu stron Rodziny, of. Żona 
Janina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę Koszewską, 
of. Zofia i Stanisław Koszewscy 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stefanię i Tadeusza 
Domańskich, of. Rodzina 

 3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Danutę Krzewniak, of. 
Rodzina Krzewniak 

 4. + Zm. Rodziców i Teściów, of. Krystyna Ciozda 
 5. + Irenę Wakuła (w 16 r.), Józefa, Annę, Ryszarda i Alicję, zm. 

z Rodziny Łozów, of. Teresa Sawicka 
 6. + Cecylię Piątek, of. Córka 
Środa – 2 marca 2016 r. Wspomnienie św. Heleny Szwedzkiej; 

Czyt.: Pwt 4, 1. 5-9 (Wezwanie do zachowania przykazań); 
Mt 5, 17-19 (Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim). 

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. + Helenę i Walentego Świątków oraz dusze w czyśćcu cierpią-

ce, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. + Stanisława Kornilaka (w 30 dzień), of. Sąsiedzi 
 3. + Kazimierę Kupa, Władysława i Danutę, of. Córka 
 4. + Helenę (z racji imienin) i Jana, of. Syn z Rodziną 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Rodziców: Annę i Antoniego, Rodzeństwo: Czesława, Jana, 

Franciszka, Stanisława, Henryka, Teresę i Zygmunta, zm. z Ro-
dziny Dąbrowskich, of. Córka 

 3. + Helenę Metelską, Helenę Stasiuk (z racji imienin) i Halinę (w 
7 r.), of. Krystyna Metelska 

 4. + Helenę Kalinowską (w 14 r.), zm. z Rodzin Kalinowskich 
i Rumowskich, of. Halina Lichaczewska 

 5. + Mariannę, Wincentego, Mariana, Zygmunta, Józefa i Ignace-
go, of. Jadwiga Stańska 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie Zespołu Liturgicznego i Katecheza Liturgiczna 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 3 marca 2016 r. 
Czyt.: Jr 7, 23-28 (Niewierność wybranego ludu); 

Łk 11, 14-23 (Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie). 
6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 

 2. + Adama (w 3 r.) i Eugeniusza, zm. z Rodzin Wojcieszuków 
i Waszczuków, of. Rodzina 

 3. + Helenę Pieńkowską, zm. z Rodziny Pieńkowskich, of. Syn 
z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka (w 3 r.), of. Żona 
 2. + Zm. Rodziny: Ojca Stanisława, Mamę Mariannę, Brata Józe-

fa i Siostrę Jadwigę oraz Irenę, of. Żona 
 3. + Henryka (w 7 r. ) oraz zm. Dziadków Julię i Stefana, of. Córka 
 4. Dziękczynna w intencjach Apostolstwa Złotej Róży, z darem 

gorliwej modlitwy i postu za Kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Kazimierza Kryńskiego (w dniu imienin), of. Żona, Dzieci 

i Wnuki 
 3. + Annę i Józefa Szachnowskich oraz Krzysztofa, Witolda 

i Grażynę, of. Córki 
 4. + Bogdana Prokopiaka (w 4 r.), of. Mama Jadwiga Bierkat 
 5. + Zygmunta Skolimowskiego (w 2 r.), Helenę i Juliana Krzew-

niak oraz Mariannę i Stanisława Skolimowskich, of. Rodzina 
Czuwanie Godziny Świętej 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha) 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 4 marca 2016 r. 
Święto Św. Kazimierza Królewicza, Patrona Polski i Litwy 

Dzień Imienin Pasterza naszej Diecezji Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy 
Czyt.: Syr 51, 13-20 (Szukanie prawdziwej mądrości); 

J 15, 9-17 (Największy dowód miłości). 
6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 

 2. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
 3. + Kazimierza Więcławka (z racji imienin), of. Córka z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Kazimierza (w dniu imienin), of. Żona Kaniewska Daniela 
 3. + Kazimierza Skolimowskiego (z racji imienin), of. Córka i Żona 
 4. + Marię (w 11 r.), zm. z Rodzin Wilczków, Lipowskich, Celińs-

kich i Popielarskich, of. Rodzina 
 5. + Bogusława Malinowskiego (w 17 r.), Kazimierza Niedziółkę 

(w 9 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Danuta Malinowska  
 6. + Kazimierę Drozd (z racji imienin), of. Dzieci 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
16.00 Próba scholi młodzieżowej 
16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska) 
17.15 Droga Krzyżowa 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Danutę (w 2 r.) i Stefana (w 10 r.) Osińskich, of. Synowie 

z Rodzinami 
 3. + Rodziców Kazimierza i Leokadię (w 15 r.), zm. Teściów 

Antoniego i Cecylię oraz Rodzeństwo, of. Zdzisława Szczepanik 
 4. + Kazimierza i Annę Marciszewskich oraz zm. z Rodziny Wo-

jewódzkich, of. Córka 
 5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa z racji I Piątku Miesiąca, of. Uczestników Liturgii 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 5 marca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Teofila, Czyt.: Oz 6, 1-6 (Miłości pragnę, a nie krwawej 

ofiary; Łk 18, 9-14 (Przypowieść o faryzeuszu i celniku). 

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. + Kazimierza, Zofię i Konstantego Orzepowskich, of. Rodz. 

Malinowskich 
 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława i Genowefę, 

zm. z Rodzin Skalskich, Preckajło, Ks. Emila Kodyma, Ks. Alfre-
da Hofmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alina Wróblewska  
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7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Henryka Kocia (w r.), zm. Rodziców obu stron Rodziny oraz 

zm. Siostry i Braci, of. Żona Eugenia 
 3. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 

z prośbą wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Czło-
wieka 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się 
Woli Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, of. Mama 

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

10.00 Spotkanie grupy oazowej OND - chłopcy (Piotr Klimiuk) 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych (5) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Leszka Młodawskiego (w 17 r.) i zm. z Rodzin Młodawskich 

i Owczarków, of. Żona 
 3. + Władysława Kokoszkiewicza (w 1 r.) i zm. z obu stron Rodzi-

ny, of. Córka Maria 
 4. + Ryszarda (w 40 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, zm. 

z Rodzin Antoniaków i Jakubiaków oraz dusze w czyśćcu cier-
piące, of. Janina Jakubiak 

 5. + Zofię i Czesława Szaniawskich, of.  Córka Krystyna Szania-
wska 

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

IV Niedziela Wielkiego Postu - 6 marca 2016 r. 
Niedziela Wielkopostnej Radości („Laetare”); 

Pierwsza Niedziela Miesiąca 
Wspomnienie Św. Róży z Witerbo, Dziewicy i Zakonnicy; 

Czyt.: Joz 5, 9a. 10-12 (Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi 
obiecanej); 

2 Kor 5, 17-21 (Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie); 
Łk 15, 1-3. 11-32 (Przypowieść o synu marnotrawnym). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 3. + Stefanię i Antoniego, Jana, Sabinę i Wojciecha, of. Małgo-

rzata Chalimoniuk 
8.30 1. + Janusza Wojtasia (w 3 r.), of. Żona i Dzieci 

 2. + Irenę (w 2 r.) i Mariana oraz zm. z Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Kazimierza Wolanina (z racji imienin) i zm. Rodziców obu 

stron Rodziny, of. Żona z Dziećmi 
10.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 

 2. + Juliusza Maliszewskiego (w 12 r.), Artura (w 5 r.) i Pawła (w 
4 r.), of. Janina Maliszewska 

 3. + Teresę Karcz (w 6 r.), Genowefę, Jana i Eugeniusza Sokoło-
wskich oraz Helenę i Franciszka Karcz, of. Córka Jolanta Brano-
wska 

 4. + Grażynę Jarosz (w 4 r.), of. Rodzina 
 5. + Jacka Gneję (w 11 r.) i dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzi-

na 
11.30 1. + Beatę (w 5 r.) i Bolesława oraz zm. Rodziców, Teściów i Bra-

ci, of. Krystyna Kłos 
 2. + Zenona Mendzę (w 2 r.), Mariana i Pawełka, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 100 r. urodzin Jadwigi Zalewskiej, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Dzieci 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Pierwszoniedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana 

Tajemnic Różańcowych i katecheza dla Kół Żywego Różańca 

16.30 1. + Zm. z Rodziny Czarnolasów, of. Żona 
Katechezy Chrzcielne w naszej Parafii są w miesiące „parzyste”. 

Najbliższa będzie 3 kwietnia br. 

17.30 Gorzkie Żale 

18.00 1. + Eugenię, Kazimierza, Romana, Stanisława i Honoratę, of. Syn 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

 
     Także w naszej Diecezji trwają zapisy na Światowe Dni Młodzieży, 
do których zostało już tylko 5 miesięcy! Nie znamy jeszcze liczby zgło-
szonych osób. Wśród nich będą nasi diecezjanie, a także liczni goście 
z zagranicy. 
     Warto przypomnieć, że centralne uroczystości z udziałem Ojca Św. 
odbędą się od 26 do 31 lipca br. w Krakowie, zaś tzw. dni w diecez-
jach będą miały miejsce od 21 do 25 lipca i to właśnie w tych dniach bę-
dziemy gościć młodzież z całego świata w naszych parafialnych wspól-
notach Siedlec i innych miast naszej Diecezji. Każda z polskich diecezji 
na ten czas przyjęła nazwę biblijnej krainy. Nasza Diecezja nazywa 
się Jerycho, gdyż to u nas, jak niegdyś pod Jerychem, padły mury po-
działów między chrześcijanami (Unici) i w duchu takiej jedności tradycyj-
nie już odbywa się święto młodych w Pratulinie – Jerycho Młodych. 
     Młodzi, którzy przyjadą do naszej Diecezji spędzą wśród nas 5 dni. 
Diecezjalne Centrum ŚDM w Siedlcach wraz z liderami parafialnymi 
i wolontariuszami przygotują wydarzenia centralne dla pielgrzymów, 
m.in. w Siedlcach i Kodniu. Niezwykle ważne będzie spotkanie z Rodzi-
nami, które zaproszą młodych pod swój dach. Będzie to spotkanie z na-
szą wiarą i kulturą. W naszej Parafii już zgłosiło się kilkadziesiąt rodzin, 
które chcą przyjąć gości. Wypełniły one pisemne deklaracje, że chcą 
gościć przybyszów z zagranicy przez ten okres. 
     Młodzi nasi parafianie, którzy pragną brać udział w spotkaniach 
z gośćmi z zagranicy, zarówno tych na terenie Siedlec, jak i w Krakowie 
muszą złożyć pisemną deklarację. Do końca lutego i w pierwsze dni ma-
rca deklaracje zgłoszeniowe przyjmie i bliższych informacji udzieli Ks. 
Piotr Kruk (tel. 25-6402828 lub 502 210 004) 
 

 

     We wtorek, 15 marca br. o godz. 
19.00, w Centrum Kultury i Sztuki Sce-
na Teatralna Miasta Siedlce wystawiony 
zostanie spektakl Teatru Es „Dzień Dru-
gi” według scenariusza i w reżyserii Wa-
ldemara Koperkiewicza, na motywach  

książki i audycji radiowych „Dzień Drugi. Prawda Jedyna” Grzegorza 
Skwarka. Rezerwacje i bilety są już dostępne w Punkcie Informacji Ku-
lturalnej CKiS.  
     „Dzień Drugi” to spektakl pasyjny ukazujący refleksje, przemyślenia 
współczesnego człowieka na temat wiary, zwątpienia, miejsca Jezusa 
w naszym codziennym życiu. Całość widowiska świetnie dopełniają 
projekcje materiałów multimedialnych oraz klimatyczna muzyka. Dużą 
wartością przedstawienia jest współczesny język narracji, stylem przy-
pominający współczesne reportaże z miejsc akcji. Widz może odnosić 
wrażenie, że czas między śmiercią Chrystusa, a Zmartwychwstaniem 
stanął w miejscu, a odradza się w każdy Wielki Tydzień. Ludzki strach 
i zwątpienie apostołów będących świadkami Jego kaźni, a niewiedzą-
cych o zmartwychwstaniu - dla nas, którzy już wiedzą, jest wielkim i ra-
dosnym oczekiwaniem na dzień trzeci. 
 

TEATR KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 

zaprasza chętnych do udziału w grupie teatral-
nej, jak również w grupie wokalno-instrumenta-
lnej. Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 
17.00 w sali Duszpasterstwa Akademickiego, 
oraz w soboty o godz. 11.00 w sali parafialnej 
przy kościele Ducha Świętego. 
     Zapraszamy serdecznie, informacje również 

na Facebook’u.               Euzebiusz Zieliński  
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„Gdy Duch Święty 
zstąpi na was, 

otrzymacie Jego 
moc i będziecie 

moimi świadkami 
w Jerozolimie 
i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż 

po krańce ziemi.” 
Dz 1,8 

     Wiedza o tym, jak żyli pierwsi chrześcijanie, 
czym się kierowali, w jaki sposób działał w nich 
Duch Pana, wydaje się dla nas ciągle obca. Nie 
chodzi nam jednak tylko o zdobywanie informa-
cji o minionych czasach, ale o naszą formację 
wynikającą z obserwacji stałego działania Boga 
w życiu człowieka. Dlatego zachęcamy do udziału 
w kolejnym spotkaniu Dzieła Biblijnego naszej 
diecezji, które odbędzie się w sobotę, 5 marca, 
w auli pod kościołem św. Józefa w Siedlcach 
o godz. 19.00. Konferencję na temat Dziejów 
Apostolskich wygłosi ks. prof. UKSW dr hab. An-
drzej Najda, znawca tematyki wczesnochrześci-
jańskiej i familiolog. Zabierzmy ze sobą Biblię 
i przyjaciół. Zapraszamy! 

Ks. Piotr Mazurek, Moderator DBDSi 
 

PRO 
PO 
ZYC 
JA  

 Nasz Parafialny Ze-
spół Caritas od dziś 
(28.02) rozprowa-
dza karty wielkanoc-
ne, baranki i inne 
symbole świątecz-
ne. Ich stoisko jest  

czynne we wszystkie niedziele Wielkiego Postu 
oraz w dni rekolekcji (tj. 16-19.03). Palmy wiel-
kanocne będą rozprowadzane w Niedzielę Pal-
mową (20.03). Zespół zwraca się z prośbą do 
wszystkich o wsparcie ofiarami świątecznego 
dzieła pomocy potrzebującym.  
     Z całego serca popieramy działania Zespołu 
Caritas, który w naszym imieniu spełnia posługę 
samarytańską wobec biednych i potrzebujących, 
którzy żyją wśród nas. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Przed nami miesiąc marzec. 
W Pierwszy Czwartek (3.03) zapraszamy na 
czuwanie Godziny Świętej po Mszy Św. o 18.00. 
     W Pierwszy Piątek Miesiąca (4.03) Nabożeńs-
two do Serca Pana Jezusa po Mszy Św. o g. 7.00 
i 18.00. Spowiedź Pierwszopiątkowa od 17.15. 

 

 Dzień 5 marca to Pierwsza Sobo-
ta miesiąca w Wielkim Paście. 
W tym dniu uwielbiamy Niepoka-
laną Maryję i składamy dziękczy-
nienie za Jej wstawiennictwo za 

nami u Boga. Diakonia Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka zaprasza o godz. 7.00 na Mszę Św. 
i modlitwę różańcową w intencji wyzwolenia 
z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu, ha-
zardu i innych. Będziemy także modlić się o wyt-
rwałość w postanowieniach wielkopostnych zło-
żonych w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Naro-
du. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wierząc, 
że nasze prośby zostaną wysłuchane. 
     Przyszła niedziela (6.03) to Pierwsza Nie-
dziela Miesiąca. Po sumie wystawienie i adora-

cja Najświętszego Sakramentu oraz wymiana 
Tajemnic i Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 
UWAGA CHORZY: Kapłani udadzą się z po-
sługą do Chorych w Wielki Tygodniu, o czym 
jeszcze przypomnimy. 
ADORACJA OAZY. Młodzież z Ruchu Świat-
ło-Życie zaprasza dziś po Mszy Św. o godz. 
18.00 i modlitwach ku czci Św. Joanny, na Wiel-
kopostną Adorację, która potrwa do godz. 20.30. 
GRÓB PAŃSKI. Starym zwyczajem dziękuje-
my za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
W tym tygodniu złożyli je: 
Wspólnota Różańca Nieust. i Koło Żywego 
Różańca nr 5 zel. Zdzisława Szczepanik) 100zł. 
Koło Żywego Różańca nr 21 ze Strzały (zel. 
Stanisława Skup) 60zł. 
Koło Żywego Różańca nr 23 ze Strzały (zel. 
Janina Grabowska) 60zł. 
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 – 16 (od Mszy Św. o godz. 18.00) 
17, 18 i 19 marca (a więc tuż przed Niedzielą 
Palmową). Przewodniczyć im będzie Ks. dr 
Mateusz Czubak. 
CZAS KATECHEZ. Trwa wiosenny cykl Kate-
chez dla Narzeczonych. Są one w sobotę o go-
dzinie 17.00. Zapraszamy także na Katechezy 
Liturgiczne w środy Wielkiego Postu po Mszy 
Św. wieczorowej oraz na ostatnią w tym miesią-
cu Katechezę Chrzcielną, która będzie dziś 
o godz. 17.30. 
DZIECI DO I KOMUNII. W piątek – 4 marca, 
po Mszy Św. wieczorowej zapraszam na spot-
kanie tych Rodziców, których dzieci przygotowu-
ją się do przyjęcia I Komunii Świętej. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Ariel Miłkowski i Sylwia Staręga, oboje 
z naszej Parafii  (1/2016). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 8 
Jak czytać Pismo święte, aby je zrozumieć? 
Czy naprawdę jego lektura jest tak ważna? Co 
nam daje? Czym jest Dzieło Biblijne? O tym 
w dziale „Opinie”; 
Jak zdiagnozować depresję u dzieci i mło-
dzieży zanim będzie za późno? – w dziale 
„Zdrowie”; 
Co lekarz z Siedlec robi w Afryce? Walczy z 
szamanami! Co jeszcze? O tym w dziale „Publi-
cystyka”; 
Trudny temat – jak dorosłe dzieci potrafią na-
dal być uzależnione od rodziców i jakie płyną 
z tego konsekwencje – w dziale „Publicystyka”; 
Cotygodniowy cykl wielkopostnych rozważań 
w dziale „Formacja religijna”. 

Zapraszamy do lektury 

 
MATEJKO 

 

      Nauczycielka w klasie daje uczniom temat pracy 
domowej: 
- Opiszcie „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki. 
     Staszek napisał między innymi: 
- Matejko namalował „Bitwę pod Grunwaldem”, cho-
ciaż ani razu nie widział jej w telewizji. 
 

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

OSTROŚĆ.  Wnuczek odwiedza babcię: 
- Babciu, masz za mało ostry obraz w telewizorze. 
- Mam tu wnusiu ostrą musztardę. Posmaruj telewi-
zor, to może ostrość się poprawi. 
ZASTĘPCY. W pewnym ZOO miejskim z powodu 
złych warunków tam panujących padł goryl. Rozpo-
częto więc starania o sprowadzenie nowego. Ponie-
waż zajmuje to trochę czasu, kierownictwo zamieściło 
ogłoszenie o pracę. Zgłosił się chętny, któremu wyjaś-
niono, co ma robić. Huśtał się więc w przebraniu go-
ryla codziennie aż razu pewnego przesadził i przele-
ciawszy ogrodzenie, wpadł do klatki z lwem. Biega od 
kraty do kraty i drze się: 
- Lew, lew, ratunkuu! 
     Lew też patrzy z przerażeniem i pewnej chwili nie 
wytrzymuje: 
- Ty, cicho bądź, bo nas obu z tej roboty wywalą! 
RÓWNIEŻ W ZOO zwiedzający pyta dozorcę: 
- Panie, kiedy będzie pan karmił małpy? 
- A co, głodny pan? 
SPOSÓB NA ZDROWIE. Najlepszy sposób zacho-
wania zdrowia: nie jeść, gdy się nie chce i przestać 
jeść, gdy jest chęć do jedzenia. (Saadi z Szirazu) 
OJCOWSKA RADA. Uważaj się zawsze za głupsze-
go od innych - ale nim nie bądź! (Jean Cocteau do 
swojego syna), 

DOKUMENT. Zbliża się 1050 rocznica Chrztu Mie-
szka I i powstania naszego państwa. Na lekcji historii 
w klasie jest omawiany najstarszy krótki łaciński do-
kument opisujący dzieje Polski „Dagome Iudex”. An-
tek nie uważał na lekcji i na kwestię nauczycielki: 
- Opisz dokument „Dagome Iudex”.  
     Uczeń wyjaśnia: 
- Dokument składał się z trzech części: pierwszej, 
drugiej i trzeciej. I tyle. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828        www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl        Druk: NOWATOR.  

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 
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 




