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MYŚL TYGODNIA 

 
     Św. Piotr robi, co może, aby 
przekonać Jezusa: „Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię 
kocham” (J 21,17). 
     Zmartwychwstały Jezus nie 
rozlicza Piotra z jego trzykrotnego 
wyparcia się Go wobec sług arcy-
kapłana. Jedynie trzykrotnie pyta 
go o miłość. Upadek otworzył Pio-
trowi oczy na własną kruchość, 
a zarazem stał się dla niego okazją 
do poznania bezmiaru miłosierdzia 
Pana. Dlatego Piotr nie polegał już 
na sobie samym, lecz pozwalał się 
prowadzić Duchowi Świętemu, 
stając się zdolnym do prostego 
i odważnego świadczenia o Chrys-
tusie, a w końcu do przyjęcia włas-
nej krzyżowej śmierci. Bóg nie 
chce, abyśmy rozpamiętywali 
w nieskończoność swoje grzechy. 
Grzech powierzony Jego miłosier-
dziu staje się „błogosławioną wi-
ną”, która unaocznia nam naszą 
słabość i uczy nas polegania na 
Bogu. 

 

TYDZIEŃ BIBLII 

 
     Nową tradycją Kościoła jest to, że w Trzecią Nie-
dzielę Wielkanocną (czyli dziś 10.04), obchodzona jest 
Ogólnopolska Niedziela Biblijna. Po raz siódmy rozpo-
czyna ona Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa 
zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli 
Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa (por. Dz 

19,5). 
     Celem Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego jest 
ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa 
Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. 
W wielu parafiach także naszej Diecezji odbędzie się 
uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostaną 
wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematy-
cznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i w gru-
pach parafialnych. 
 

PRZED JUBILEUSZEM 

 
     Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od centralnych 
uroczystości jubileuszowych Chrztu Polski. Odbędą się 
one na stadionie w Poznaniu, 16 kwietnia br. o godzinie 
10.00, a zostaną zakończone modlitwą i koncertem o 
godzinie 21.30. Polacy mają okazję dziękować Bogu za 
ten Jubileusz, razem cieszyć się i świętować, wspólnie 
prosić o błogosławieństwo na przyszłość, aby promie-
niować miłością i nadzieją, niosąc Dobrą Nowinę tym, 
którzy jeszcze jej nie odkryli. Hasłem spotkania będą 
słowa: „GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA”. 
     Również z naszej Diecezji udają się autokarowe de-
legacje na te uroczystości, organizowane przez Diecez-
jalne Biuro Pielgrzymkowe „Arka”. 

     W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, 
grupy działające przy naszej Parafii zapraszają na „Drogę 
Światła”. Rozpocznie się ona w piątek, 22 kwietnia, Mszą 
Św. o godzinie 18.00. Po Mszy Św. procesja z rozważania-
mi, która zakończy się na Cmentarzu Centralnym. Za ty-
dzień o tym jeszcze przypomnimy, ale już dziś serdecznie 
zapraszamy do udziału. 

 

CO TO JEST DROGA ŚWIATŁA? 
     „Droga Światła” - jest to nabożeństwo oparte na roz-
ważaniu wydarzeń od Zmartwychwstania Pańskiego do 
Zesłania Ducha Świętego. Powstało ono w 1988 roku 
w rodzinie zgromadzeń salezjańskich. Już w roku 2000 
zostało umieszczone w oficjalnym modlitewniku na 
Wielki Jubileusz, zaś w 2002 roku zostało oficjalnie 
zatwierdzone przez rzymską Kongregację ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od 2008 roku było 
celebrowane w wielu parafiach w Polsce zazwyczaj w 
piątki (nieraz w soboty lub w niedziele) okresu wielka-
nocnego. Schemat Drogi Światła zawiera 14 spotkań 
(podobnie jak Droga Krzyżowa) opisanych w Biblii: 
1. Jezus powstał z martwych (Łk 24,1-6). 
2. Apostołowie przybywają do pustego grobu (J 20,1-8) 
3. Jezus objawia się Marii Magdalenie (J 20,11-18) 
4. Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus 

(Łk 24,13-27) 
5. Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba 

(Łk 24, 28-35) 
6. Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie ucz-
niów (Łk 24,36-45). 
7. Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania 
grzechów (J 20,19-23) 
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza 

(J 20, 24-29) 
9. Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberia-
dzkiego (J 21,4-12) 
10. Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją ow-
czarnię (J 21,15-19) 
11. Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa (Mt 28,16 
20) 
12. Jezus wstępuje do nieba (Mk16,14-20) 
13. Uczniowie z Maryją oczekują na zesłanie Ducha 
Świętego (Dz 1,10-14) 
14. Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego (Dz 2,1 6.) 
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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 – 11 kwietnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Gemmy Galgani, Dziewicy (z XIX w.) z Zakonu Sióstr 

Pasjonistek, Stygmatyczki. Dzień modlitw za bezrobotnych. 
Czyt.: Dz 6, 8-15 Św. (Szczepan przed Sanhedrynem); 

J 6, 22-29 (Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki). 
6.30 1. + Zofię Kurkuzewicz, of. Rodzina 

 2. + Helenę i Władysława Myszkowskich, of. Wnuczka 
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 

 2. Dziękczynna w r. ślubu Jadwigi i Bogusława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata, of. Jubilaci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Krystynę Strzalińską, of. Wychowankowie z klasy 
 3. + Józefa Toczyskiego (w 13 r.), zm. Dziadków z obu stron 

Rodziny, of. Córka z Rodziną 
 4. + Mariannę i Wacława Majchrzyków, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 5 r. urodzin Marty i w 1 r. urodzin Dawida, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Dziadko-
wie 

Wtorek – 12 kwietnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Zenona z Werony, Biskup (z IV w.), Patrona wędkarzy 
i Św. Juliusza I, Papieża (z IV w.); Czyt.: Dz 7, 51-59; 8, 1 (Męczeństwo św. 

Szczepana); J 6, 30-35 (Jam jest chleb życia). 
6.30 1. Dziękczynna w intencji Marka, z prośbą o potrzebne łaski 

i uwolnienie z nałogu narkomanii, of. Rodzina z Nasielska 
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 

 2. + Wacława (w 14 r.), Rodziców i Rodzeństwo, of. Córka 
 3. + Jana (w 20 r.), Mariannę, Alinę i Mieczysława Chojeckich 

oraz Józefa Wilińskiego, of. Janina Wilińska 
 4. + Krystynę Strzalińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Krzysztofa (w 13 r.), Marię, Henryka i Sławomira oraz zm. 

z Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Zofię (w 25 r.), zm. Rodziców i Brata oraz zm. z Rodzin 

Charczuków, Postków, Jaszczuków i Kruczyńskich, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Małgorzaty, z prośbą o opiekę 

Maryi, Św. Józefa i Św. Patronki, of. Mąż z Dziećmi 
Środa – 13 kwietnia 2016 r. 

Wspomnienie Św. Marcina I, Papieża i Męczennika (z VII w.) 
Czyt.: Dz 8, 1b-8 (Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą); 

J 6, 35-40 (Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne). 
6.30 1. + Martę (w 15 r.) i Stanisława, zm. z Rodziny Ostolskich, of. 

Syn 
 2. + Helenę Grzebisz (w 27 r.) i zm. Rodziców, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 
 2. + Władysławę Dąbrowską, of. Wanda Szalach 
 3. Dziękczynna w 80 r. urodzin Julii Teresy, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. p. Teresa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Genowefę (w 4 r.), Jana i Alfreda, zm. z Rodzin Grochows-

kich i Chojeckich, of. Córka 
 3. + Annę, Eugeniusza, Irenę i Henryka, of. Rodzina 
 4. + Stanisława (w 11 miesiąc) i Zofię Borutów, of. Dzieci 
 5. + Zofię Popek i Czesława, of. Dzieci 

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

Czwartek – 14 kwietnia 2016 r. 
Światowy dzień modlitw za bezdomnych 

Czyt.: Dz 8, 26-40 (Nawrócenie i chrzest Etiopczyka); 
J 6, 44-51 (Chleb żywy, który zstąpił z nieba). 

6.30 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Jerzego i Beaty, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. 
Małżonkowie 

7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 
 2. + Aleksandrę, Józefa, Wiktora, Stanisławę, Zygmunta, Lucjana 

oraz zm. z Rodzin Sysików i Montewków, of. Rodzina 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmyc-

ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Zofię, Henryka i zm. z Rodziny Popków, of. Barbara Popek 
 3. + Leokadię (w 6 r.) i Czesława Lipińskich oraz Barbarę i Czes-

ława Koroś, of. Jolanta Koroś 
 4. Dziękczynna w 62 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dzieci 
 5. Dziękczynna w r. Chrztu Św. Lenki, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice i Ro-
dzeństwo 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha) 

Piątek – 15 kwietnia 2016 r. 
Czyt.: Dz 9, 1-20 (Nawrócenie świętego Pawła); 

J 6, 52-59 (Ciało moje jest prawdziwym pokarmem). 
6.30 1. Błagalna w intencji Katarzyny cierpiącej na bezwład rąk i nóg, 

z prośbą o potrzebne łaski, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 

 2. + Wacława Kupę (w 11 r.), of. Rodzina 
 3. + Lucynę Pasik (w 6 miesiąc), of. Sióstr KŻR nr 1 (zel. Barba-

ra Rytel) 
15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
16.00 Próba scholi młodzieżowej 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmyc-

ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Aleksandra Urbana (w 2 r.) i zm. Rodziców oraz Reginę 

Oleś, of. Helena Urban 
 3. + Stanisławę (w 5 r.) i Władysława (w 18 r.), of. Zofia Borkowska 
 4. + Edwarda Gadomskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Jasia oraz w 10 r. ślubu Agnieszki i 

Emila, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę 
Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich Córki Julii, of. Dziadkowie 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.45 Spotkanie rodziców dzieci Pierwszokomunijnych 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 16 kwietnia 2016 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz 

Św. Bernadety Soubirous, której objawiła się NMP w Lourdes. 
Czyt.: Dz 9, 31-42 (Piotr cudownie uzdrawia chorych); 

J 6, 55. 60-69 (Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego).  
6.30 1. + Władysława (w 32 r.) i Mariannę oraz Ks. Mieczysława, of. 

Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 

 2. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 3. + Wincentego Rytla (w 7 r.) oraz zm. z Rodzin Rytlów i Jas-

trzębskich, of. Barbara Rytel 
 4. Dziękczynna w intencji Rodziny Świnarskich, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej, of. Celina Świ-
narska 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 
15.00 Spotkanie grupy oazowej OND - chłopcy (Piotr Klimiuk) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmycka) 

18.00 W intencji Nowożeńców: Moniki i Kamila 
18.45 Spotkanie rodziców dzieci obchodzących rocznicę I Komunii 
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IV Niedziela Wielkanocy- 17 kwietnia 2016 r. 
Niedziela Dobrego Pasterza 

Początek Tygodnia Modlitw o Powołania Kapłańskie 
Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego; 
Czyt.: Dz 13, 14. 43-52 (Apostołowie zwracają się do pogan); 

Ap 7, 9. 14b-17 (Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia); 
J 10, 27-30 (Jezus daje owcom życie wieczne). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 

 2. + Zenona, Walerię, Stanisława, Weronikę, Michała, Zbigniewa, 
Józefę i Teresę, of. p. Modrzewska 

8.30 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Stanisława i Celiny, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na da-
lsze lata życia, of. Małżonkowie 

 2. + Michalinę, Franciszkę, Klemensa, Gustawa i Edwarda, of. 
Siostra 

 3. + Sławomira Wojtyrę (w 1 r.) i Romana Łukasiaka (w 15 r.), of. 
Elżbieta Wojtyra z Rodziną 

10.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Janinę (w 10 r.), Henryka, Stefana, Mariannę i Witolda, of. 

Jadwiga Selwiak 
 3. + Helenę, Stanisława, Teresę, Mieczysława, Zdzisława i Danu-

tę, of. p. Chromińska 
 4. + Roberta Pazdykę (z racji imienin), of. Rodzice 

11.30 1. + Małgorzatę Guzek (w 12 r.), of. Mąż 
 2. + Kazimierza Zdanowskiego i Leszka Chmielaka oraz zm. 

z Rodziny, of. Zofia Zdanowska 
 3. Dziękczynna w 12 r. ślubu Agnieszki i Radosława Harasim, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małżonków oraz dla ich 
Dzieci: Karoliny i Helenki, of. Małżonkowie 

 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Kornelii Kadej, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej 
i dla jej Rodziców: Oli i Marka, of. Rodzice 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Józefa i Józefę Frankowskich, of. Córka 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego  

18.00 1. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Antoniego i Ka-
zimierza, of. Barbara Andraszek 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 
 
     Zmieniają się czasy, 
zmienia się świat, w któ-
rym żyjemy, ale prawda 
o Zmartwychwstaniu pozo-
staje cały czas ta sama. 
Co z niej wynika dla współ-
czesnego człowieka?  

PRZEGRANA EUROPA 

     Tegoroczne Święta Wielkanocne to specyficzna okazja, żeby zasta-
nowić się nad sobą, światem i nad Europą, która w ostatnich dziesięcio-
leciach wydawała się być w miarę spokojnym kontynentem. Obecnie jej 
przyszłość, w dawnym kształcie, stanęła pod znakiem zapytania, ponie-
waż przez ostatnie lata sami Europejczycy niszczą chrześcijańskie ko-
rzenie Europy i tożsamość każdego z nas. 
     Stanęliśmy nad przepaścią i musimy odpowiedzieć na pytanie, czym 
świat staje się bez Boga. Do tych wyzwań doszedł nowy - masowy nap-
ływ ludzi o innym pochodzeniu, kulturze, wartościach i odmiennej religii. 
Trzeba postawić sobie pytanie, co znaczy przetrwać w tych okolicznoś-
ciach, w jakich się obecnie znaleźliśmy. Stajemy wobec kwestii przetr-
wania nie tylko chrześcijaństwa, ale i nas samych. Istnieje specyficzne 
zrównanie między Europą w dotychczasowym kształcie i jej losami, a lo-
sami i przyszłością chrześcijaństwa. 
     Czy przetrwamy? Zależy to od tego, na ile będziemy mieli świado-
mość tych korzeni, od których pochodzimy. Europa od dwóch tysięcy lat 
jest karmiona wartościami chrześcijańskimi, na nich wyrosła i w gruncie 
rzeczy na niej budowana była jedność naszego kontynentu. Chociaż nie 
zabrakło konfliktów, kontrowersji, a nawet brutalnych wojen, to jednak 

mieszkańcy Europy powracali do wartości, wśród których było chrześci-
jaństwo oraz zasady moralne i etyczne niesione przez Ewangelię. Teraz 
stajemy wobec przyszłości, której kształtu w gruncie rzeczy nie znamy. 
Czy zachowamy wierność wartościom, które posiadamy i jak je skon-
frontujemy z tymi wartościami, które zaleją nas wraz z falami uchodź-
ców? Musimy sobie z tym poradzić. 
     Przesłanie, które wynika ze Świąt Zmartwychwstania w naszej obec-
nej sytuacji, jest wielkim wołaniem o Boga, który został usunięty na 
margines świadomości wielu współczesnych Europejczyków, o Jego 
powrót do życia osobistego i społecznego. Na naszych oczach widzimy, 
że świat bez Boga obraca się przeciwko człowiekowi. Terroryści, którzy 
wyznają islam i mają związek z tą religią oraz kulturą, postrzegają nas 
nie tyle, jako chrześcijan, ale jako zepsutych Europejczyków, odartych 
z wartości i z Boga. W okrutnym terrorze islamistów jest sprzeciw wobec 
tego kształtu kultury, który Europejczycy (a przynajmniej znaczna ich 
część) mają sami i próbują go narzucić innym. To powinno nam dawać 
do myślenia nie tylko w kategoriach opisywanych przez polityków, w ka-
tegoriach konfrontacji, która nie szuka pogłębienia przyczyn tego zjawis-
ka. Trzeba głęboko się zastanowić, żeby właściwie odczytać i zinterpre-
tować to, co się wokół nas dzieje, a także ukształtować naszą przysz-
łość. 
     Nim „wojna hybrydowa” (czytaj: zbrojny islam) dotrze do Polski, mu-
simy szybko zrewidować nasz stosunek do dwóch pacyfistycznych prze-
sądów lansowanych w UE. Po pierwsze, broń w rękach cywilów nie jest 
czymś strasznym. Jest elementem wzmacniającym nasze bezpieczeńst-
wo, wyrównującym szanse w konfrontacji z uzbrojonym wrogiem. Tej 
świadomości zupełnie nie mają zachodni politycy. Po drugie, kara śmier-
ci dla zbrodniarza wojennego jest sprawiedliwą odpłatą. Jeśli jedna stro-
na bezlitośnie zabija – musi mieć świadomość adekwatnego odwetu. 
Przyswojenie ww. zasad – to podstawa naszego przetrwania. Tamci już 
to potrafią. Obrona konieczna jest zgodna z nauką Kościoła. 
 
 

 

     Jezus zadał kiedyś swym uczniom bardzo ważne 
pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,15). 

To pytanie wraca dziś do każdego z nas. To pytanie 
wymaga naszej odpowiedzi. Nie możemy pozostać 
wobec niego obojętni. Ono próbuje pozwolić nam ok-
reślić się kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, ku czemu 
kierujemy nasze kroki, w czym upatrujemy sens na-
szego życia i jego cel. To wszystko wiąże się z udzie-
leniem odpowiedzi na tę kwestię. Opowiedzenie się 
za Jezusem – Mesjaszem wzywa automatycznie do 
kontaktu z Nim, do zasłuchania się w to, czego 
naucza. Jego słowa znajdziemy w Piśmie Świętym.  

     W dniach 10-16 kwietnia, będziemy przeżywać VIII Tydzień Biblijny. 
Zachęcamy zatem do indywidualnej lektury Księgi Życia, tej Instrukcji 
Obsługi Człowieka, którą daje nam nasz Producent – Bóg Stwórca.  
     W Słowie tym, jest życie i moc, jak czytamy w prologu Ewangelii Ja-
na: „ W Nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,4) oraz „Wszy-
stkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bo-
żymi” (J 1,12). Słowo czytane i medytowane wprowadza nas w relację z 
Bogiem. Modlitwa Słowem jest jednocześnie poznawaniem Boga i odda-
waniem Mu chwały. Jest dążeniem do komunii z Nim, z bliźnimi i z sobą, 
czyli do trwania w jedności. Lektura Biblii uczy nas modlitwy, wskazuje 
rozwiązania na wiele problemów, pomaga zrozumieć świat i człowieka, 
czyli też siebie. W J 8,32 czytamy: „poznacie prawdę, a prawda was wy-
zwoli”. Tylko człowiek, który szuka prawdy jest w stanie zrozumieć się-
bie i świat, zaakceptować i kochać, nie wyrządzając nikomu krzywdy.  
     Niech staną nam się w tym tygodniu bliskie fragmenty Księgi Syra-
cha i Mądrości, Listy św. Pawła Apostoła i św. Jana. Słowo ma nas pro-
wadzić do zjednoczenia z Panem, do umacniania wiary w sobie i bliź-
nich. Temu też ma służyć projekt biblijny DBDSi: „Biblia w moim życiu”, 
gdzie można pisemnie podzielić się doświadczeniem swojego spotkania 
ze Słowem (więcej na: www.facebook.com/DBDSi oraz w Opiekunie 
nr 11). Gorąco zachęcamy, by dzielić się doświadczeniem Jezusa! 

Ks. Piotr Mazurek, Moderator DBDSi 
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ORIOŃSCY GOŚCIE 

 
     Za tydzień, 17 kwietnia 2016 r. w niedzielę Do-
brego Pasterza, w naszej Parafii, Siostry Orionist-
ki przybliżą specyfikę charyzmatu oriońskiego, 
a w szczególności jego aspekt misyjny „ad gen-
tes”. Siostry opowiedzą o swojej posłudze misyj-
nej wśród dzieci w Kenii. Odbędzie się również 
kiermasz misyjny, gdzie przez cały dzień będzie 
możliwość zakupienia rzeczy przywiezionych pro-
sto z Kenii. Środki z kiermaszu misyjnego będą 
przeznaczone na dożywianie dzieci z ubogiej wio-
ski Laare. Każda zakupiona rzecz będzie waż-
nym wsparciem misji Sióstr Orionistek. 
     Laare to mała wioska w górach, to miejsce, 
gdzie większość dziecięcych historii jest nazna-
czona głodem, brakiem opieki rodzicielskiej i miło-
ści. Od dziesięciu lat misja Sióstr Orionistek daje 
schronienie, poczucie wartości i miłość najuboż-
szym z ubogich. Obecnie w misji wydaje się co-
dziennie ponad 100 posiłków dla sierot i dzieci 
zagrożonych głodem. Dużym wsparciem w posłu-
dze misyjnej Sióstr jest także Projekt adopcji na 
odległość. Dzięki temu Siostry mogą zapewnić 
swym podopiecznym dostęp do edukacji, opieki 
medycznej i wyżywienia. W chwili obecnej projek-
tem adopcji objętych jest już ponad 1000 dzieci. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CZAS KATECHEZ. Wczoraj zakończył się 
wiosenny cykl Katechez dla Narzeczonych. Na-
stępna seria katechez przedmałżeńskich rozpo-
cznie się w ostatnią sobotę września. 
     Dziś (10.04) o g. 17.30 w Sali przy zakrystii 
zostanie wygłoszona II-ga Katecheza Chrzcielna. 
SYNOD. Dziś (10.04) obchodzimy IV Niedzielę 
Synodalną. To dzień modlitw za przyszłe owoce 
Synodu Diecezji Siedleckiej. Msza Św. Synodal-
na będzie dziś o godzinie 18.00. Zapraszamy 
także na Katechezę Synodalną jutro, po Mszy 
Świętej o godzinie 18.00 oraz na spotkanie Ze-
społu Synodalnego w sobotę (16.04) o 19.00. 
     Natomiast we wtorek (12.04) w Centrum Cha-
rytatywno-Duszpasterskim o godzinie 15.00 od-
będzie się posiedzenie Komisji Głównej Synodu. 
KONKURS BIBLIJNY. W Środę (13.04) o go-
dzinie 11.00 w Białej Podlaskiej odbędzie się 
diecezjalny finał Konkursu Biblijnego. 
KONFERENCJA EPISKOPATU. W dniach 
od 14 do 16 kwietnia br. odbędzie się Sesja Ple-
narna Konferencji Episkopatu Polski, związana 
z przygotowaniem obchodów 1050-lecia Chrztu 
Polski. W czwartek (14.04) Księża Biskupi spot-
kają się w Gnieźnie, zaś w piątek i sobotę (15 
i 16.04) w Poznaniu. W Sesji wezmą udział tak-
że nasi Księża Biskupi. 
KATECHECI. Jutro (11.04) w Sali Wielofunkcyj-
nej przy naszym kościele o godz. 14.00 odbędzie 

się spotkanie katechetów z rejonu siedleckiego. 
PRZED ŚDM. W czwartek (14.04) o godzinie 
19.00 odbędzie się spotkanie rodzin, które przyj-
mą w swoich domach Pielgrzymów z zagranicy. 
I KOMUNIA ŚW. I ROCZNICA. W piątek 
(15.04) o godzinie 18.45 odbędzie się spotkanie 
rodziców, których dzieci przygotowują się do 
przyjęcia I Komunii Św., natomiast w sobotę 
również o 18.45 spotkają się rodzice, których 
dzieci obchodzą w tym roku pierwszą rocznicę 
przyjęcia Komunii Św. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: 
Grzegorz Chybowski z naszej Parafii i Ka-
tarzyna Waśko z Parafii Wołyńce (4). 

Damian Sikorski i Paulina Kaczorek, oboje 
z naszej Parafii (7) 

      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 14 
Poruszająca historia chrześcijanki skazanej 
na śmierć za obronę swojej wiary – w dziale 
„Publicystyka”; 
Czy grożą nam zamachy terrorystyczne 
w Polsce, zwłaszcza podczas Światowych Dni 
Młodzieży? Czy Polacy są przygotowani na 
ewentualny atak? W rozmowie „Echa” wypowia-
da się ekspert od terroryzmu; 
Dlaczego ostatnio jesteśmy świadkami zma-
sowanych ataków na zakony i osoby konsekro-
wane? O kłamstwach filmu „Niewinne” i nie tylko 
- w dziale „Opinie”;             Zapraszamy do lektury 

DAR KAPŁAŃSTWA 

 
     Już wkrótce czekają nas dwa ważne wyda-
rzenia, a mianowicie Sakrament Kapłaństwa, 
który przyjmą nasi Parafianie – Diakoni oraz ich  
Prymicje, które będą w naszym kościele. 
     Diakon Filip Augustyniak, pochodzący z ul. 
Mieszka I, po ukończeniu studiów prawniczych 
na Uniwersytecie Warszawskim, odkrył drogę 
powołania kapłańskiego, ukończył Wyższe Se-
minarium Metropolitalne w Warszawie i w roku 
ubiegłym otrzymał święcenia Diakonatu. 28 ma-
ja br. przyjmie Święcenia Kapłańskie, a 29 maja 
odprawi w naszym Sanktuarium pierwszą Mszę 
Św. i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. 
     Diakon Kamil Stańczuk, pochodzący ze 
Strzały, po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu 
matury w 2010 roku wstąpił do Wyższego Semi-
narium Duchownego Diecezji Siedleckiej. W cze-
rwcu 2015 roku otrzymał Święcenia Diakonatu, 
obecnie przygotowuje się do obrony pracy ma-
gisterskiej. Święcenia Kapłańskie przyjmie w kate-
drze siedleckiej w sobotę 11 czerwca z rąk nasze-
go Ks. Biskupa Ordynariusza, a 12 czerwca od-
prawi w naszym kościele Mszę Św. Prymicyjną. 

     Cieszmy się, że Bóg powołuje spośród nas 
ludzi do służby w Kościele i módlmy się nieus-
tannie o nowe powołania. 

 

TWARDY 

 

     W restauracji klient zamówił kotleta. Siedzi pochy-
lony nad talerzem i płacze. Podchodzi zaintrygowany 
kelner i pyta: 
- Dlaczego pan płacze? 
- Może moje łzy go przekonają i zmięknie. 

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

GŁÓWNY POWÓD. 
     Rozmawiają dwaj starsi bracia w wierze: 
- Mosze, co z tobą? Podobno już czwarty raz się roz-
wiodłeś. Naprawdę wszystkie kobiety są takie kapry-
śne? 
- Nie… to tylko mama moja jest kapryśna. 
PROPOZYCJA MATRYMONIALNA. 
     Po Mszy Św. niedzielnej kobieta krzyczy: 
- Czy jest tu jakiś lekarz? 
- Ja jestem lekarzem. Co się dzieje? 
- Nie chciałby pan poznać mojej córki? 
PRZYDATNOŚĆ W WOJSKU. Kapral wchodzi wie-
czorem do sypialni rekrutów i pyta: 
- Który z was był w cywilu elektrykiem? 
- Ja! - zgłasza się jeden z żołnierzy. 
- W porządku. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby co 
wieczór o dziesiątej światło w sali było zgaszone. 
PROBLEM. 
     Dwaj koledzy obiecali sobie, że będą się wzajem-
nie wspierać, gdy zaistnieją jakieś trudne sprawy: 
- Mam problem. 
- Jaki? 
- Jak zamknę oczy, to nic nie widzę. 
ZASADA. 
- Na którą Mszę Św. w niedzielę chodzą matematycy? 
- Na sumę. 
ZAKAZ. 
- Dlaczego w Watykanie nie wolno grać w bilarda? 
- Bo Papa mo bile. 
W IMIENIU ZUS-u. W niektórych rejonach Polski, 
w okresie Bożego Narodzenia była śpiewana pieśń 
emerytów i rencistów: 
- Podnieś rentę Boże Dziecię. 
 

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 

 




