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MYŚL TYGODNIA 

 
     Zaskakujące były słowa ojca 
skierowane do starszego syna, 
który potępiał swego młodszego 
brata: „Moje dziecko, ty zawsze je-
steś przy mnie i wszystko moje do 
ciebie należy” (Łk 15,31). 
     Miłosierny ojciec nie rozlicza 
marnotrawnego syna z jego prze-
szłości, lecz przywraca mu god-
ność – daje sandały, szaty, pierś-
cień oraz obficie zastawiony stół 
zamiast strąków wykradanych świ-
niom. To jest prawdziwa radość oj-
ca: na nowo zasiąść do stołu wraz 
ze swym ocalonym synem.  
     A starszy brat? Porządny, może 
wręcz nieskazitelny, nie potrafi 
uczestniczyć w radości ojca. Dla-
czego? Może nie odkrył, że służba 
ojcu jest radością, może nie wpadł 
na to, że codzienne zasiadanie 
z ojcem do stołu to wyróżnienie, a 
może po prostu zabrakło mu 
wdzięczności... Czy potrafię ucie-
szyć się z czyjegoś powrotu? Czy 
potrafię się ucieszyć z tego, co 
mam, ze stołu, który codziennie 
zastawia dla mnie Ojciec? 

 

 
     Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w spo-
sób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Naw-
rócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania 
miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. 
Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest 
samo przenikliwe i współczujące spojrzenie na zło mo-
ralne, fizyczne czy materialne. Miłosierdzie objawia się 
jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, 
jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień 
zła, które jest w świecie i w człowieku. 
     Stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego 
Chrystusa oraz siłę Jego posłannictwa. Tak też rozu-
mieli i tak urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego 
uczniowie i naśladowcy. Nie przestała ona nigdy obja-
wiać się w ich sercach i czynach jako szczególnie twór-
czy sprawdzian tej miłości, która „nie daje się zwycię-
żyć złu, ale zło dobrem zwycięża” (Rz 12,21). Trzeba, 
ażeby to właściwe oblicze miłosierdzia było wciąż na 
nowo odsłaniane. Naszym czasom wydaje się ono – 
pomimo wszelkich uprzedzeń - szczególnie potrzebne. 

ZAPROSZENIE NA NOWENNĘ 

 
     Już w najbliższy czwartek (10.03) rozpoczniemy No-
wennę do Św. Józefa. Nowenna ta, to jakby okrycie się 
płaszczem opieki Świętego, to nadzwyczajne nabożeń-
stwo, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo 
w trudnych sytuacjach. Św. Teresa z Avila powiedziała: 
„Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze 
swą prośbą do Św. Józefa, a sam się przekona”. 
     Na łamach gościa niedzielnego Ania z Tomkiem 
opowiadają: 
     Szukaliśmy domu. Wynajmowaliśmy małe mieszkan-
ko, a ponieważ pojawiło się drugie dziecko, chcieliśmy 
znaleźć większy dom. Szukaliśmy, szukaliśmy i nic. Pew-
nego dnia dostałam maila od przyjaciółki. Pisała o „mod-
litwie pierwszej potrzeby”. „Coś mi się widzi – wspomnia-
ła na końcu – że nie doceniacie Św. Józefa”. Postanowili-
śmy z Tomkiem spróbować. Na kartce narysowałam do-
mek. Wyglądał śmiesznie. A ponieważ nie mieliśmy w do-
mu figury Św. Józefa, położyłam nasz rysunek pod jego 
obrazek. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Znaleźli-
śmy na allegro ogłoszenie. „Dom na sprzedaż”. Pojecha-
liśmy na rekonesans. Zdziwiliśmy się, że był bardzo po-
dobny do naszego nieudolnego rysunku. Dwa okna w da-

chu i nawet garaż po prawej stronie. Tomek żartował: 
„Szkoda, że nie narysowałaś większej willi”. Biorę to na 
siebie, bo to ja szkicowałam… Właściciele powiedzieli: 
„Mamy już nabywcę, przepraszamy”. Po rozmowie z nami 
okazało się jednak, że zmienili zdanie. „Sprzedamy go 
wam” – orzekli ku naszemu zaskoczeniu. Czekaliśmy na 
kredyt. Gdy go uzyskaliśmy, dostaliśmy do ręki klucz. Do 
domku weszliśmy 1 maja, w uroczystość Św. Józefa. 
Zapamiętałam tę datę. To było niesamowite. Właściciel, 
pan Zygmunt, rzucił: „Wynieśliśmy wszystkie nasze rze-
czy. Zostawiliśmy jedynie jedną rzecz, nie wiem, czy ją 
zechcecie. To stary obraz świętego Józefa”. Szczęka nam 
opadła.  
     Tyle spraw i my mamy do przestawienia. Spróbujmy 
to zrobić w czasie Nowenny, Rekolekcji i Odpustu. 

Z RÓŻĄ DLA KOBIETY 

 

     We wtorek – 8 marca „bę-
dzie się działo”! Obchodzimy 
międzynarodowy Dzień Ko-
biet, a cały Kościół dzień mo-
dlitw w intencji kobiet. Nikogo 
więc nie powinno dziwić, że 
wielki czciciel Maryi Panny, 
Św. Antoni z Padwy, przyniósł 
Jej w prezencie na Dzień Ko-
biet Różę Różańcową.  

     Św. Antoni był jednym z najpopularniejszych świę-
tych. Żył w latach 1195-1231. Należał do Zakonu Braci 
Mniejszych. Nie ma w Kościele drugiego, który cieszył-
by się tak wielką popularnością wśród wiernych jak on.  
     Najbardziej ceniony kaznodzieja XIII w. Elokwentny, 
ze świetną pamięcią (znał całe Pismo Święte na pa-
mięć), z szeroką wiedzą i silnym, czystym głosem, niez-
wykle obrazowym językiem, ascetyczną postawą i to-
warzyszącymi cudami, gromadził tak wielkie tłumy, iż 
musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół 
nie mógł pomieścić słuchaczy. Bóg obdarzył go liczny-
mi charyzmatami: miał dar proroctwa, bilokacji, czynie-
nia cudów, czytania w ludzkich sumieniach, odnajdywa-
nia ludzi i rzeczy zaginionych. 
     Zmarł w wieku 36 lat i w niespełna rok po śmierci był 
kanonizowany, ze względu na liczne cuda jakich wierni 
doznawali przy grobie: uzdrowienia z paraliżu, epilepsji, 
przywrócenia wzroku, słuchu, mowy, dwa przypadki 
wskrzeszenia umarłych. Jest patronem Zakonu Franci-
szkanów, Antoninek, dzieci, górników, położnych, na-
rzeczonych, małżeństw, ubogich, podróżnych oraz ludzi 
i rzeczy zaginionych. Jest wzywany we wszystkich co-
dziennych troskach i kłopotach. Pomoc jego jest bardzo 
skuteczna i natychmiastowa. Cieszmy się więc, iż 
szczególną opieką otoczy nasze dzieci. Jeszcze można 
włączyć się do jego róży, telefonując pod nr 517-639 
923.                                              Barbara Popek 
     A cała męska połowa Parafii wszystkim naszym 
Drogim Paniom z racji ich Święta życzy obfitości 
Bożych darów i szczególnej opieki Św. Antoniego. 
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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 – 7 marca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Męczennic Perpetuy i Felicyty 

Czyt.: Iz 65, 17-21 Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; 
J 4, 43-54 Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego. 

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. Dziękczynna w intencji Gabrieli i Mateusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Boże i Św. Józefa oraz szczęśli-
we narodziny ich Dziecka, of. Siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Waldemara Sowińskiego (w 11 r.), of. Żona 
 3. + Pawła (w 57 r.), Emilię, Hieronima, Irenę, Helenę, Aleksand-

ra i Cecylię, zm. z Rodziny Dębskich, of. p. Alina 
 4. + Jacka Domańskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Zygmunta Borkowskiego (w 22 r.), of. Zofia i Stanisław Ko-

szewscy  
 3. + Tadeusza Michalaka (w 2 r.), Genowefę i Barbarę, of. Dzieci 

i Wnuki 
 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji członków Apos-

tolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. Wspólnota APDC   
 5. Dziękczynna w 4 r. urodzin Zuzanny, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niej i dla całej Rodziny, 
of. Rodzice i Rodzeństwo  

Wtorek – 8 marca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Jana Bożego i św. Beaty Męczennicy, 

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dzień modlitw w intencji kobiet. 
Czyt.: Ez 47, 1-9. 12 Woda wypływająca ze świątyni niesie życie; 

J 5, 1-3a. 5-16 Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda; 
6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 

 2. Dziękczynna w 75 r. urodzin Stanisława, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Honoratę Chromińską, of. p. Zawalscy 
 3. + Juliana, Bronisławę, Irenę, Michała, Wiktorię, Tomasza, Sta-

nisławę, Franciszka, Janinę, Zofię, Lucjana i Józefa, of. Syn 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Za Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016  
 3. + Krystynę (w 2 r.), Aleksandra i Janusza, zm. z Rodziny Wil-

czyńskich, of. Córka 
 4. + Leokadię Borkowską (w 1 r.), Czesława, Franciszka i Maria-

na, zm. z Rodzin Borkowskich, Kołodziejczyków, Wyżywniaków, 
of. Agnieszka Wyżywniak 

 5. + Stanisławę Piekart (w 2 miesiąc.), of. Elżbieta Dmowska    
 6. + Marka Wasiaka, of.    

Środa – 9 marca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Dominika Savio, Patrona Ministrantów 

i Św. Franciszki Rzymianki. Czyt.: Iz 49, 8-15 Powrót z wygnania; 
J 5, 17-30 Syn Boży ożywia tych, których chce. 

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. + Wacława (w 9 r.), zm. z Rodziny Pliszków, of. Rodzina  

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Jana Kurosada (w 11 r.), Reginę, Władysława i Bogusława 

Krzeskich oraz Zbigniewa Borkowskiego, of. Żona i Córka z Zię-
ciem 

 3. + Krystynę, Mariana, Józefa, Mariana i Kazimierza, zm. z Ro-
dziny Kłusków, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Jadwigę Stańczuk (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of.   
 3. + Mariannę Łydkowską (w 3 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Bogusław Łydkowski 

 4. + Stanisławę i Józefa Mielniczuk, Janinę i Józefa Karpowicz 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Córka  

 5. Dziękczynna w 15 r. urodzin Rafała, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo i opiekę Św. Archanioła Rafała w dalszym życiu, of. 
Mama 

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

Czwartek – 10 marca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Czterdziestu Męczenników z Sebasty; 

Czyt.: Wj 32, 7-14 Mojżesz wstawia się za ludem; 
J 5, 31-47 Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. 

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. Dziękczynna w r. urodzin Ks. Jarosława Mitrzaka, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa w słu-
żbie Bogu i ludziom, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Stanisława (w r.), Zofię i Kazimierza, zm. z Rodziny Misz-

czaków, of. p. Wakuła 
 3. + Zm. Rodziców i Teściów, of. Córka  

17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Honoratę Chromińską, of. Sąsiedzi 
 3. + Krystynę (w 4 r.), of. Mąż z Córkami 
 4. + Marię, Henryka i Krzysztofa, of. 

Początek Nowenny do Św. Józefa (1) 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha) 

Piątek – 11 marca 2016 r. 
Czyt.: Mdr 2, 1a. 12-22 Spisek przeciw sprawiedliwemu; 
J 7, 1-2. 10. 25-30 Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa. 

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. + Edwarda Truszkowskiego oraz o łaskę powrotu do zdrowia 

dla Gustawy Truszkowskiej, of. Córki 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. + Ryszarda (w 11 r.) i Jadwigę oraz zm. Rodziców, Dziadków 
i Chrzestnych z obu stron Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak 

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 pod przewodnictwem Ruchu Światło-Życie 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Syna Mirosława, zm. z Rodziny Siedleckich oraz zm. Rodzi-

ców Annę, Ignacego, Aleksandra, Jana i Mariana, of.  Lucyna 
Siedlecka   

 3. + Kamila (w 2 r.), of. Przyjaciele 
 4. + Krystynę, Józefa i Krzysztofa, zm. z Rodziny Bonat, of. Ro-

dzina 
Nowenna do Św. Józefa (2) 

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

Sobota – 12 marca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Alojzego Orione, Patrona naszych Sióstr Orionistek. 

Czyt.: Jr 11, 18-20 Jak baranek, którego prowadzą na rzeź; 
J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa. 

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. + Weronikę (w 2 r.), Antoniego i Mirosława Płońskich, of. Bar-

bara Dobrzyńska  
 3. + Krystynę (w 22 r.), zm. z Rodzin Izdebskich i Wojtaszews-

kich, of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. + Stanisława Jodełkę, of. Żona  
 3. + Stanisława Kostyrę (w 10 r.), of. Żona  
 4. + Henryka (w 17 r.) i Stanisława (w 5 r.), of. Teresa Kojtych 

10.00 Spotkanie grupy oazowej OND - chłopcy (Piotr Klimiuk)  
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10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych (6) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Janinę Borkowską, of. Syn Andrzej  
 3. + Krystynę (z racji imienin), of. Córka z Rodziną  
 4. + Jana (w 13 r.), Henryka (w 8 r.), Sewerynę, Wacława i Filo-

menę, of. Tadeusz Sroka  
 5. + Elżbietę (w 26 r.), Edwarda, Stanisławę i Czesława, zm. 

z Rodzin Malinowskich i Kryńskich, of. Dzieci  
Nowenna do Św. Józefa (3) 

V Niedziela Wielkiego Postu - 13 marca 2016 r. 
W dawnej tradycji pierwsza niedziela pasyjna (w czasie której 
zasłonięte są krzyże w kościołach). Wspomnienie św. Krystyny, 

Męczennicy. III rocznica wyboru Ojca Św. Franciszka 
Czyt.: Iz 43, 16-21 Obietnica nowego wyzwolenia; 

Flp 3, 8-14 Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z 
martwych; J 8, 1-11 Od tej chwili już nie grzesz. 

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

 2. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 3. + Zofię (w 6 r.) Stanisława i Barbarę oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące, of. Rodzina  
8.30 1. + Stanisława (w 10 miesiąc) i Zofię Borutów, of. Dzieci 

 2. + Mariana Tkaczuka (w 3 r.) i Jadwigę oraz zm. Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Córki 

 3. + Leszka Kolek (w 6 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Żona  

 4. Dziękczynna z racji imienin Krystyny, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, opiekę Św. Józefa oraz wstawiennictwo Św. Krysty-
ny i Św. Joanny, of. Mąż 

10.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Henryka i Barbarę, of. Mama 
 3. + Alinę Bojar (w 9 r.), Leokadię, Bolesława i Reginę, of. Zyg-

munt Bojar 
 4. + Adama Wakułę (w 12 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Teresa Wakuła  
11.30 1. + Joannę Zembek (z okazji r. urodzin), of. Mąż z Rodziną  

 2. + Leontynę (w 1 r.), Stanisława, Wiesława i Łukasza, zm. z Ro-
dzin Trociów, Gałązków i Góreckich, of. Córka Zofia  

 3. + Zofię Popek, of. Dzieci 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pauli Król, z prośbą o opiekę Ma-

tki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Dziadkowie  
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

 2. Dziękczynna w 2 r. urodzin Antoniego i Michaliny, z prośbą 
o potrzebne łaski oraz wstawiennictwo Św. Rodziny i Św. Anio-
łów Stróżów, of. Rodzice  

16.30 1. + Stanisława Wiśniewskiego (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

Katechezy Chrzcielne w naszej Parafii są w miesiące „parzyste”. 
Najbliższa będzie 3 kwietnia br. 

17.30 Gorzkie Żale 

18.00 1. + Zm. Rodziców Jana i Jadwigę oraz Siostrę Wandę, of. Córka 
19.00 Nowenna do Św. Józefa (4) i niedzielna adoracja Najświętszego 

Sakramentu (do 20.00) 
 

 

FAJNIE, ŻE SĄ 
 W środę (9.03) obchodzimy 
wspomnienie Św. Dominika 
Savio, Patrona Ministrantów. 
Myślimy o nich: „jak to dob-
rze, że oni są, że w naszym  

Imieniu sprawują posługę przy ołtarzu. Stają się tam wraz z kapłanami, 
najbliższymi świadkami sakramentalnych wydarzeń, dzięki którym doko-
nuje się nasze zbawienie. Wszystkim naszym lektorom, ministrantom i 
kandydatom na ministrantów oraz ich Rodzicom i Rodzinom, z racji ich 

święta, składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim chłopcom, 
którym serce podpowiada, że powinni również podjąć taka służbę, ży-
czymy odwagi w udzieleniu Chrystusowi pozytywnej odpowiedzi na Je-
go zaproszenie. 

ŚWIĘTO NASZYCH SIÓSTR 
     Najbliższa sobota (12.03) to 
święto naszych Sióstr, które ob-
chodzą wspomnienie swego Za-
łożyciela Św. Alojzego Orione. 
Nasza Parafia cieszy się Jego 
szczególną opieką, a w naszej 
świątyni znajdują się Jego obraz  
i relikwie. Gdy analizujemy historię życia człowieka świętego, budzą się 
refleksje dotyczące jego duchowości. Pojawiają się pytania: Co było dla 
niego ważne? Jakim wartościom przypisywał naczelne miejsce, a co uz-
nawał za mniej istotne? Na ile jego świętość jest dziełem i łaską samego 
Stwórcy, a na ile własnym wysiłkiem i pragnieniem osobistej z Nim 
współpracy? Nie jest możliwa jasna odpowiedź na postawione wyżej py-
tania, natomiast realne jest przybliżenie zasad i reguł, które święty uwa-
żał za cenne, a których przestrzeganie doprowadziło do jego kanoniza-
cji. Droga wyznaczona przez Świętego, wraz z zasadami na niej obo-
wiązującymi, jest aktualna pomimo upływu czasu, także droga Św. Aloj-
zego Orione, założyciela zgromadzeń zakonnych: Małego Dzieła Bos-
kiej Opatrzności i Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia.  

MINEŁY TRZY LATA 

 

     Trzy lata temu z watykańskiej ba-
zyliki Św. Piotra świat usłyszał słowa 
„Habemus Papam”. Obwieszczono 
wówczas zaskakującą decyzję o wy-
borze argentyńskiego kardynała Jor-
ge Mario Bergoglio na Papieża. On 
sam przyjął imię Franciszek. Była go-
dzina 19.06, gdy z komina nad Kapli-
cą Sykstyńską wydobył się biały dym. 
Godzinę później ogłoszono nazwisko  

nowego Papieża: Dominum Georgium Marium, Sanctae Romanae Ec-
clesiae Cardinalem Bergoglio - mówił kardynał Jean Louis Tauran. 
     W przyszłą niedzielę (13.03) wspominając tę rocznicę, będziemy się 
modlić za Papieża Franciszka – Proboszcza świata, prosząc dla niego o 
potrzebne łaski w kierowaniu Kościołem. 

OCHRZCZONA POLSKA 

     W tym roku mija 1050 r. Chrztu Polski. Znacze-
nie przyjęcia Chrztu przez Mieszka I nie ogranicza 
się tylko do jego osoby, mówimy bowiem przecież 
o wydarzeniu z 966 roku jako o Chrzcie Polski. 
Dlatego podczas słynnej homilii na Placu Zwycię-
stwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r., Jan Paweł 
II – nawiązując do Millennium Chrztu Polski – mó-
wił o Chrystusie jako kluczu do zrozumienia tożsa-
mości zarówno Polski, jak i poszczególnych Pola-
ków, o odważnym świadectwie przywiązania do 
wiary, uczynionym przez Polaków podczas obcho-
dów milenijnych w 1966 r., w czasach PRL-u. 
     Ale dziękczynienie Bogu za Chrzest Polski ro-   
dzi pytania o przyszłość: jaka będzie przyszła Polska i jaki będzie Kościół 
w Polsce w bliższej i dalszej przyszłości? Tego nie wiemy. Pozostaje 
w nas jednak pewność nadziei, która jest zawarta i wyrażona w znaku 
Chrystusowego krzyża, w znaku miłości. 

WARSZTATY W Domu Rekolekcyjnym przy Seminarium Du-

chownym w Nowym Opolu odbędą się warsztaty zorganizowane przez 
Podkomisję Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form 
Życia Konsekrowanego, dla referentów ds. IFŻK w poszczególnych 
diecezjach naszej Ojczyzny. Spotkanie rozpocznie się w piątek 11.III. 
o godz. 18.00, a zakończy w sobotę 12.III. 
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Kiedy nadszedł wre-
szcie dzień Pięćdzie-
siątnicy, znajdowali 
się wszyscy razem 
na tym samym miej-
scu. Nagle dał się 
słyszeć z nieba szum, 

jakby uderzenie gwałtownego wiatru i na-
pełnił cały dom, w którym przebywali. Uka-
zały się im też języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły i na każdym z nich spoczął je-
den. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2). 
     Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu Światło-
Życie serdecznie zaprasza Księży Moderatorów 
oraz Odpowiedzialnych świeckich (małżonków, 
dorosłych, młodzież) 7 marca br. na Wielkopostny 
Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzial-
nych do Domu „Moria” w Łukowie (Al. Kościuszki 
21b). Podczas spotkania chcemy prosić o coraz 
większą otwartość na moc Ducha Świętego w na-
szym życiu i posłudze. Program spotkania: 19.30 
Katecheza; 20.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu; 20.30 Spotkania w grupach; 21.15 Agapa. 
Ogłoszenia.           ks. Marek Andrzejuk, Moderator 

 Diecezjalny Ruchu Światło-Życie. 

PATRON DNI MŁODZIEŻY 
     Powróćmy jeszcze na chwilę do Bł. Piotra 
Frassatiego, którego Papież Franciszek ogłosił 
Patronem Światowych Dni Młodzieży 2016. 
     Św. Jan Paweł II powierzył wręcz młodzież 
Bł. Frassatiemu. W Rzymie w 2001 r. do niosą-
cych krzyż ŚDM młodych ludzi zaapelował: „Sta-
rajcie się go poznać! Jemu powierzam wasze 
misyjne zaangażowanie”. Zdaniem siostrzenicy 
Bł. Piotra, nie jest przypadkiem, że „Osiem Bło-
gosławieństw” stało się w 2001 roku tematem 
Światowych Dni Młodzieży w Polsce.  Św. Pa-
pież-Polak, właśnie w swoim Krakowie miano-
wał Pier Giorgia Człowiekiem Ośmiu Błogosła-
wieństw chcąc, aby Pier Giorgio pomagał Mu 
w przekazaniu młodzieży z całego świata praw-
dy, iż świętość jest dostępna dla wszystkich i że 
tylko rewolucja miłości może rozpalić w ludzkich 
sercach nadzieję na lepszą przyszłość. 
     Relikwie Pier Giorgia Frassatiego będą wys-
tawione podczas Światowych Dni Młodzieży 
w  Bazylice Dominikanów pw. Świętej Trójcy 
w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12. 
 
 

PRO 
PO 
ZYC 
JA  

     Nasz Parafialny 
Zespół Caritas rozp-
rowadza karty wiel-
kanocne, baranki 
i inne symbole świą- 
teczne. Ich stoisko 
jest czynne  w  nie- 

niedziele Wielkiego Postu oraz w dni rekolekcji 
(tj. 16-19.03). Palmy wielkanocne będą rozpro-
wadzane w Niedzielę Palmową (20.03). Zespół 
zwraca się z prośbą do wszystkich o wsparcie 
ofiarami świątecznego dzieła pomocy potrzebu-
jącym. 
     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. Dziś (6.03) 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 Wielką Środę (23 marca) od 
godziny 8.30. 
GRÓB PAŃSKI. Składamy serdeczne podzię-
kowanie za kolejne ofiary na kwiaty do Grobu 
Pańskiego. Złożyli je: 
Rodzice modlący się za swoje dzieci w Ró-
żach Różańcowych 50zł. 
Koło Żywego Różańca nr 4 (zel. Teresa Nie-
dziółka) 70zł. 
Koło Żywego Różańca nr 13 (zel. Zofia Dmo-
wska) 60zł. 
Koło Żywego Różańca nr 24 (Purzec zel. Kry-
styna Mędza) 60zł. 
Koło Żywego Różańca nr 17 (zel. Marianna 
Brochocka) 70zł. 
Koło Żywego Różańca nr 12 (zel. Jadwiga 
Kaciniel) 50zł. 
Koło Żywego Różańca nr 10 (zel. Teresa Ma-
linowska) 60zł. 
WIELKI POST. Pamiętajmy o ważnych spotka-
niach wielkopostnych w naszym kościele, na któ-
re zapraszamy każdego tygodnia: 
Gorzkie Żale – niedziela, godzina 17.30. 
Droga Krzyżowa – piątek, dla dzieci 16.30, dla 
dorosłych 17.15. W najbliższy piątek o 17.15 
przewodniczyć będzie młodzież oazowa z Ru-
chu Światło-Życie  
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. 
APDC. Jutro (7.03) we wspomnienie Św. Mę-
czennic Perpetuy i Felicyty, członkowie Aposto-
latu Pomocy Duszom Czyśćcowym zapraszają 
na Mszę Św. o godzinie 18.00 oraz spotkanie 
w sali pod plebanią. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 9 
Comiesięczne materiały Ruchu Światło-Życie 
- w dziale „Diecezja”; 
O sile modlitwy wstawienniczej, a także kulcie 
św. Józefa i rozpoczynającej się nowennie - w 
dziale „Opinie”; 
Od grudnia papież Franciszek zmodyfikował 
normy procesu o stwierdzenie nieważności mał-
żeństwa. Na czym polegają te zmiany - w roz-
mowie „Echa”; 
Suplementy diety nie leczą i nie zapobiegają 
chorobom. W dziale „Zdrowie” - o ryzyku i zasa-
dach suplementowania; 
Przybywa obszarów życia, gdzie logika nie 
ma wstępu. O kolejnych absurdalnych pomy-
słach feministek - w dziale „Opinie”; 

Zapraszamy do lektury. 

 
ORZEŁ 

 

     Na drzewie siedzi wróbel, przylatuje wrona, 
Wróbel pyta: 
- Co ty jesteś za ptak? 
     Ona odpowiada: 
- Wrona, a ty? 
- Ja to jestem orzeł, tylko trochę chorowałem! 

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

WPÓŁCZESNE PRZYSŁOWIA WŁOSKIE: 
(tłumaczenia niedoskonałe) 

Uśmiech to pół pocałunku. 
Dyplomata to człowiek, który pamięta o urodzinach 
kobiety, ale zapomina o jej wieku (Umberto Eco). 
Życzliwość to nie akt, to styl życia (Luigi Pirandel-
lo). 
Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mę-
żczyźni bez towarzystwa kobiet głupieją (Roberto 
Saviano). 
W poniedziałek człek niemrawy. 
Nie da się dziś żyć bez kawy. 
Przed ołtarzem ręce składa, 
wyjdzie na dwór i obgada. 

ROZMOWY STUDENTÓW BIBLISTYKI:  
„Bądź pozdrowiona niewiasto” – tzn. cześć Anka. 
„Już czwarta straż nocna, uchodźmy” – tzn. jest już 
6.00 rano, wracamy do akademika. 
„Marność nad marnościami” – tzn. Made in China, 
czyli słaba jakość, bubel. 
MRÓWKA W GOŚCINIE. 
    Mrówka puka do drzwi. Otwiera słoń. Mrówka pyta: 
- Jest słonica? 
- Nie ma. 
- Ok, to powiedz, że był Ryszard. 
JADŁOSPIS. 
- Panie kelner, co macie do jedzenia? 
- Proponuję pieczeń huzarską... 
- A co to ja, huzar, żebym jadł huzarską? 
- To może pieczeń wieprzową? 
- O tak, bardzo proszę. 
POWÓD. Pytają leniwego faceta: 
- Dlaczego ty codziennie wstajesz o czwartej rano? 
- Żeby jeszcze dłużej nic nie robić.. 

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 

 




