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MYŚL TYGODNIA

Chrystus mówi dziś do Tomasza: „nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym” (J 20, 27).
Po swoim zmartwychwstaniu
Jezus musi ponownie zmagać się
z niedowiarstwem uczniów. Przykładem niewiary jest Tomasz. Bywa
nazywany „niedowiarkiem”, ale
budzi sympatię, ponieważ sami
odczuwamy podobne rozterki i wątpliwości w wierze.
Tomasz ma serce wrażliwe na
Jezusa, ale również jest realistą.
Ufa rozsądkowi. Podobnie jak inni
uczniowie, wiązał z Jezusem nadzieje. Z Nim złączył całe życie i w
Nim odnalazł jego sens. Po śmierci Jezusa pozostało rozczarowanie. Tomasz zawiódł się na Przyjacielu i drugi raz nie chce podjąć
ryzyka wiary, nawet wobec świadectwa dziesięciu mężczyzn, których znał od lat.
Oczekiwał racjonalnych dowodów. Jezus czekał, by dojrzał do
wiary. Potem pokazał mu prawdę:
może zobaczyć Jego ręce i nogi,
może włożyć rękę do Jego boku,
może dotknąć prawdy, czyli ran
Zmartwychwstałego.
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Opłata dowolna

MIŁOSIERNY JAK OJCIEC JEŚLI NIE MIŁOSIERDZIE TO CO?

Dziś Niedziela Miłosierdzia (3.04), która w Roku Miłosierdzia przypomina, iż ci, którzy chcą skorzystać
z owoców Miłosierdzia, muszą mieć zaufanie do tego,
co mówi Chrystus: Św. Faustyna w swoim „Dzienniczku
pisze (Dz. nr 742): “Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, a jest nim ufność. Żadna
dusza, która wzywała Miłosierdzia Mojego nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia”. Drugi warunek to:
Pełnienie uczynków Miłosierdzia. “Żądam od ciebie
uczynków Miłosierdzia, które mają wypływać z miłości
ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi – słowo, trzeci - modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera
się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje
cześć Miłosierdziu Mojemu”.
Czymś niezwykle ważnym jest Godzina Miłosierdzia.
„Ile razy słyszysz, jak zegar bije godzinę trzecią, zanurzaj się cała w Miłosierdziu Moim, uwielbiając je i wysławiając je, wzywając jego wszechmocy dla całego
świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo
w tej chwili zostało ono na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie
i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla całego
świata; Miłosierdzie zwyciężyło Sprawiedliwość... Staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową..,
a jeżeli nie możesz..., to przynajmniej wstąp na chwilę
do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam,
gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (Dz. 1572).
Następnie dodaje: “Pragnę, aby Święto Miłosierdzia
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego, wylewam
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła
Miłosierdzia Mojego, która dusza w tym dniu przystąpi
godnie do Spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Ta wyjątkowa łaska jest
zasadniczo większa niż łaski sześciu Sakramentów
z wyjątkiem Sakramentu Chrztu św., w którym identycznie otrzymujemy odpuszczenie win i kar”.

Musimy sobie uświadomić, że przeciwieństwem miłosierdzia nie jest sprawiedliwość, lecz zemsta. Jest tylko jedna rzecz, która naprawdę może uratować świat,
a jest nią „miłosierdzie Boże wobec ludzi oraz ludzi wobec siebie nawzajem. „Bóg pojednał nas z sobą przez
Chrystusa i zlecił nam posługę jednania [...] W imię
Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla
nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu,
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem [Pismo]:
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia!”
(2 Kor 5, 18-6, 2).
Wezwanie apostoła do pojednania się z Bogiem nie odnosi
się do pojednania historycznego, które dokonało się na krzyżu; nie odnosi się również do
pojednania sakramentalnego,
które dokonuje się we chrzcie
i w spowiedzi. Odnosi się do pojednania w chwili obecnej. Apel
jest skierowany do chrześcijan
Koryntu, którzy są ochrzczeni
i żyją w Kościele. Skierowany jest
zatem także do nas, tu i teraz w Rok Miłosierdzia.
OFIARY SKŁADANE DZIŚ NA TACĘ SĄ PRZEZNACZONE
NA DZIAŁALNOŚĆ CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ

IV NIEDZIELA SYNODALNA
Można powiedzieć, że nasz Diecezjalny Synod nabiera wielkiego rozpędu
i zgodnie z zapowiedzią Ks. Biskupa Ordynariusza zakończy się przed obchodami jubileuszu 200-lecia istnienia naszej Diecezji. W najbliższą sobotę (9.04)
o godz. 10.00 w Sali Wielofunkcyjnej
przy naszym kościele odbędzie się Sesja Plenarna II Synodu Diecezji, zaś
w przyszłą niedzielę (10.04, czyli III Niedzielę Wielkanocy) we wszystkich Parafiach Diecezji odbędzie się IV Niedziela
Synodalna w oparciu o materiały przygotowane na Sesji Plenarnej. Wkrótce
potem zostaną wyznaczone terminy Katechezy Synodalnej i zebrania Zespołu
Synodalnego.
Jeśli ktoś z naszych czytelników byłby
zainteresowany dotychczasowym dorobkiem Synodu,
może posłuchać audycji o Synodzie w Archiwum
Dźwięków Radia Podlasie w ramach cyklu „Rozmowy
o życiu”. Mówią one o ewangelizacyjnym, wspólnotowym i pastoralnym wymiarze Synodu.
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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.

2. + Zdzisławę Olędzką (w 1 r.), zm. z Rodzin Kukawskich, Kaczyńskich, Koprowskich, Kamińskich i Olędzkich, of. Brat B. Kukawski
3. + Danutę Rzewuską (w 3 r.), of. Rodzina
4. + Natalię (w 16 r.) i Eugeniusza, zm. z Rodzin Kukawskich,
Kaczyńskich i Kamińskich oraz Mariannę Koprowską, of. Syn
5. Dziękczynna w 6 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i Św. Patrona,

Poniedziałek – 4 kwietnia 2016 r. Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Dzień Życia. Dziś w czasie Wyznania wiary, na słowa „I za
sprawą Ducha Świętego … stał się Człowiekiem” wszyscy przyklękamy.

Wspomnienie Św. Izydora z Sewilli, Biskupa i Doktora Kościoła
Czyt.: Iz 7, 10-14 (Panna pocznie i porodzi Syna); Hbr 10, 4-10 (Chrystus
przychodzi pełnić wolę Ojca); Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna).

6.30 1. + Antoniego, Helenę, Joannę i Teklę, zm. z Rodzin Olędzkich
i Łęczyckich, of. Barbara Kucharska
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca
2. + Anielę (w 18 r.), Antoniego, Jadwigę i Henryka, of. Maria
Chromińska

3. + Stefana Gębarzewskiego (w 6 r.) oraz Syna Grzegorza Walaszczyka, of. Danuta Walaszczyk
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia

18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci
2. + Mariannę Partyn (w 19 r.) oraz zm. Rodziców i Teściów, of.
Mąż z Dziećmi

3. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn
6. + Za Dusze w czyśćcu cierpiące i w intencji członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. Apostolstwa Pomocy

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

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 7 kwietnia 2016 r.
Wspomnienie Św. Jana Chrzciciela de la Salle, Kapłana (z XVII/XVIII
w.), Założyciela Zakonu Saletynów;
Międzynarodowy dzień modlitw o zdrowie; Czyt.: Dz 5, 27-33 (Bóg naszych
ojców zesłał Jezusa); J 3, 31-36 (Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne).

6.30 1. Dziękczynna w 78 r. urodzin Sabiny i Teresy, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Sabina Łukasiuk

2. Dziękczynna za dar życia Stasia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dla niego oraz dla jego Rodziców Gabrieli i Mateusza,

Duszom Czyśćcowym

4. Dziękczynna z racji 70 r. urodzin Stefanii, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dzieci
5. O obronę każdego ludzkiego Życia od poczęcia do naturalnej
śmierci i o moc Ducha Św. dla Obrońców Życia, of. Obrońcy Życia
7. Dziękczynna w 4 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
Przyrzeczenia członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Wtorek – 5 kwietnia 2016 r.
Wspomnienie Św. Wincentego Ferreriusza, Kapłana
Czyt.: Dz 4, 32-37 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej;
J 3, 7-15 Trzeba się powtórnie narodzić.

6.30 1. + Władysława Kowalczyka (w 21 r.), of. Córka
2. + Stanisława Kargola, of. Aleksandra i Ewa Radzikowskie
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca
2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława zm. z Rodzin
Skalskich, Preckajło i Woronowiczów oraz Ks. Emila Kodyma,
Ks. Alfreda Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of.
Alicja Wróblewska

3. + Józefa Sawickiego (w 26 r.) i Edwina, zm. z Rodzin Sawickich i Mazurków, of. Syn

of. Siostra

7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca
2. + Mariannę (w 20 r.), Walentego i Weronikę Rucińskich, zm. z
Rodziny Buzuków, of. Córka
3. Dziękczynna w intencjach Apostolatu „Złota Róża”, z darem
gorliwej modlitwy za Kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk
17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci
2. + Władysława, Janinę i Wacława, of. Marianna Skarus
3. + Grażynę Kluczek (w 7 r.), of. Dzieci

4. + Tadeusza Wilczura (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona
5. Dziękczynna w intencji Synów Marcina i Tomasza, z prośbą
o szczęśliwy wybór drogi życiowej i Boże błogosławieństwo oraz
opiekę Matki Bożej w pracy i w życiu, of. Mama
Czuwanie Godziny Świętej
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha
Piątek – 8 kwietnia 2016 r. Wspomnienie Św. Dionizego,
Biskupa Koryntu i Męczennika (z II w.);
Światowy dzień modlitw za Cyganów (Romów); Czyt.: Dz 5, 34-42 (Nie

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak)

można zniszczyć dzieła pochodzącego od Boga); J 6, 1-15 (Rozmnożenie chleba).

18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci
2. + Adama Sekułę (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny,

6.30 1. + Barbarę Celińską-Mysław oraz zm. Rodziców i Teściów, of.

of. Żona z Dziećmi

3. + Sławomira Thel (w 4 r.), of. Żona
4. + Zm. z Rodzin Żelazowskich i Terlikowskich, of. Rodzina
5. + Zm. z Rodziny Olszewskich, Zygmunta (w 9 r.), Helenę,
Krystynę i Czesława Kociuba, of. Córka
6. + Janinę (w 12 r.), Eugeniusza i Marka, of. p. Wójcikowie
Środa – 6 kwietnia 2016 r.
Czyt.: Dz 5, 17-26 (Cudowne uwolnienie Apostołów);
J 3, 16-21 (Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony).

6.30 1. + Bolesława (w 22 r.), Mariannę, Józefa, Mariannę, Franciszka, Czesława i Alojzego, zm. z Rodziny Mamcarzów, of. Żona
2. + Tadeusza (w 3 r.), Jolantę, Antoniego, Ludwikę Kowalczyków oraz Władysławę i Henryka Zająców, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca
2. Dziękczynna w 34 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 73 r. urodzin Modesty Modrzewskiej, z prośbą
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa,
of. p. Modrzewska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci

Mąż Kazimierz

2. + Piotra Filipka (w 17 r.), of. Dzieci
3. + Stanisława i Ireneusza Wójcików, of. Anna Kirchner
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca
2. + Jana i Mariannę Kalickich, of. Marta Borkowska
3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Klary, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla jej
Rodziców, of. Babcia
Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
Próba scholi młodzieżowej
Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska)
Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci
2. + Władysława, Włodzimierza i Romana, of. Małgorzata Banaszczuk
3. + Ryszarda (w 18 r.), Mariannę i Mariana Łozów, of. Teresa
Sawicka
4. + Annę i Gustawa Jasińskich, of. Synowa
5. + Janinę Mucha, of. Bezimienna
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie
19.00 Próba Chóru „Lilia”
16.00
16.00
17.00
17.30
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Sobota – 9 kwietnia 2016 r. Wspomnienie NMP Patronki
sobotniego dnia oraz Św. Marii, żony Kleofasa, który zdjął z krzyża
ciało Pana Jezusa i pochował je w grobie, a którego tradycja
chrześcijańska nazywa bratem Św. Józefa; Czyt.: Dz 6, 1-7 (Ustanowienie
pierwszych diakonów); J 6, 16-21 (Jezus chodzi po wodzie).

6.30 1. + Marka, Martę, Leona i Józefa, of.
2. + Krystynę Strzalińską, of. Zdzisław i Regina
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca
2. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci
3. + Franciszka (w 59 r.) i Stanisława Majchrzaków oraz ich zm.
Rodziców, of. Córka
4. + Annę, Antoniego i Zbigniewa z Rodziny Ostasów oraz Jana,
Leontynę, Stanisława i Henryka z Rodziny Celińskich, of. Syn
5. + Anielę (w 3 r.) i Stanisława (w 31 r.) Rzepko, of. Córka Krystyna
Próba Zespołu „Światełko”
Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz)
Spotkanie ministrantów
Spotkanie grupy oazowej OND - chłopcy (Piotr Klimiuk)
Katecheza dla Narzeczonych (8)
Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak)
18.00 1. + Stanisławę, Czesława, Zofię i Stefana, of. Córka
10.00
13.00
13.00
15.00
17.00
17.30

2. + Zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2015/2016
3. + Adama Drygiel, of. Rodzina
4. + Kazimierza Bernata (w 2 r.), of. Żona z Dziećmi
5. + Stanisława Pawłowskiego (w 3 r.), of. Żona z Rodziną
6. + Janinę Czarnocką (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
7. + Leszka Gadomskiego (w 3 r.), of. Rektor Collegium Mazovia
III Niedziela Wielkanocy- 10 kwietnia 2016 r. IV Niedziela
Synodalna. Czyt.: Dz 5, 27b-32. 40b-41 (Cierpienie dla imienia Jezusa);
Ap 5, 11-14 (Chwała Baranka); Ewangelia dłuższa J 21, 1-19
lub krótsza J 21, 1-14 (Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca
2. + Mariana, Henrykę, Andrzeja, Bronisława, Danutę i Henryka
zm. z Rodziny Rzewuskich, of. Bożena Marciniuk
3. + Stanisława Borkowskiego (w 6 r.), zm. z Rodzin Borkowskich, Radzikowskich i Izdebskich, of.
8.30 1. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze
lata życia, of. Rodzice
2. + Zygmunta (w 4 r.), Janinę, Tadeusza, Jana i Józefa, zm.
z Rodzin Dmowskich i Tomczyńskich, of. p. Tomczyńska
3. + Mariannę, Józefa, Mariana, Tadeusza i Radosława z Rodziny Podniesińskich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of.
Henryka Szczepanik

4. + Rodziców Franciszka, Dominikę, Mariannę i Antoniego, of.
10.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci
2. + Władysławę, Józefa, Kazimierza i Eleonorę, of. Rodzina
3. + Tadeusza Chojeckiego (w 6 r.), zm. z Rodzin Kozaków i Turyków, of. Żona
11.30 1. + Jacka Grabowskiego (z racji urodzin), of. Żona i Synowie
2. + Agnieszkę Czerniej (w 5 r.), of. Kazimiera Kąkol
3. Dziękczynna w intencji Jakuba, z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, na każdy dzień, of.
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kacpra Noszczaka, z prośbą o
potrzebne łaski w dorosłym życiu, of.
13.00 1. W intencji Parafian i Gości
16.30 1. Dziękczynna w intencji Justyny, Anny i Pawła oraz ich Rodzin,
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św.
Józefa, of. Mama
17.30 Katecheza Chrzcielna

18.00 1. + Władysławę Dąbrowską, of. Zygmunt Szalach
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00)

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy na adres Parafii lub Księdza Proboszcza nadesłali życzenia świąteczne:

STRONA 3

Minister Energii Krzysztof
Szkoły Wyższej.
Tchórzewski
Duchowni i Świeccy MisjonaRedakcja „Echa Katolickiego” rze z Misji w Bulo Bulo (Boliwia)
Dyrektor Caritas Diecezji SiedS.M. Józefina Klimczak PSMC
leckiej Ks. Marek Bieńkowski
Przełożona Prowincjalna Sióstr OrRektor Bożena Piechowicz
ionistek.
i Kanclerz Mariusz Szabłowski
Biuro Pielgrzymkowe „Frater”
z Collegium Mazovia Innowacyjnej

DZIEŃ ŻYCIA
Jutro, w poniedziałek 4 kwietnia
br., Kościół obchodzi (wyjątkowo przeniesioną w tym roku
z 25 marca, z powodu Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przypomina ona, że

Chrystus „za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy
i stał się Człowiekiem”, to znaczy przeszedł drogę ziemskiego życia od
narodzin, aż do śmierci tak, jak każdy człowiek. To właśnie dlatego
Zwiastowanie w społeczności Kościoła jest Świętem Życia i początkiem
modlitw członków dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w intencji Dzieci Nienarodzonych, których życie jest w jakimś sensie zagrożone. Wiele osób każdego roku podejmuje modlitwę w intencji obrony
życia dzieci poczętych. Także w tym, zapraszamy chętnych, którzy cenią życie, aby włączyli się do tej modlitwy.
Ojciec Św. Franciszek, rozpoczynając Rok Miłosierdzia (8.12.2015),
wezwał nas do podejmowania miłosierdzia w praktyce. Tematem tego
Roku Duszpasterskiego są słowa: „Miłosierny, jak Ojciec”. Kochający
Bóg uczy nas miłości do bliźniego i wzywa do odpowiedzialności za
wszystkie swoje dzieła, a szczególnie za dar życia. Jest ono Jego darem, a my mamy się wzajemnie wspierać, by poczęty człowiek mógł się
narodzić i po dobrym życiu, wrócić w ramiona Ojca Niebieskiego.
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt. 25,40).
Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, to czyn miłosierdzia,
ofiarowany bezbronnemu dziecku. To, co ofiarujemy człowiekowi ze
względu na miłość do Boga, ma największą wartość, gdy patrzymy
z wiarą na tajemnicę życia, na jego świętość i przeznaczenie.
Modlitwa osoby włączającej się w duchową adopcję trwa tyle, ile życie poczętego dziecka w łonie matki - 9 miesięcy, czyli 270 dni. Codziennie należy odmówić dziesiątek różańca i krótką modlitwę obrońców
Życia. Taka modlitwa ma szczególną moc, staje się powodem odrodzenia wspólnej modlitwy małżeńskiej i rodzinnej. Jest też lekarstwem dla
tych, którzy przez całe lata, mimo wielokrotnych spowiedzi, nie mogą
sobie darować, że dopuścili do zabicia swego nienarodzonego dziecka.
Jutro, w poniedziałek 4 kwietnia, w dzień Świętości Życia, zapraszamy chętnych do podjęcia tej bezinteresownej modlitwy, za poczęte dziecko, znane tylko Bogu. Wierzymy, że natchnieni Bożą mocą, wstawiennictwem Maryi, Matki Życia, Św. Józefa, Św. Joanny i Św. Jana Pawła II
licznie włączymy się w to dzieło modlitwy. Zapraszamy jutro o 17.30 na
modlitwę różańcową i o 18.00 na Mszę Św., w czasie której, po homilii,
będzie ceremonia przyrzeczeń rozpoczynających dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Taką „legitymację” i modlitwę otrzymają uczestnicy Dzieła:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki,
Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem Św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę
Cię w intencji tego Nienarodzonego Dziecka,
które duchowo adoptowałem(am), a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby
swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty
sam mu przeznaczyłeś. Amen.
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KOMUNIKAT BISKUPÓW
Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej
ochrony życia człowieka z 30 marca 2016 r.

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest
jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia
do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie
można poprzestać na obecnym kompromisie
wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku,
która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję.
Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli,
do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli
działania mające na celu pełną prawną ochronę
życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku
gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę
w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej
Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.
Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki Z-a Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński Sekretarz Generalny KEP

CO BĘDZIE DALEJ
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STRUMIENIE
Grupy Młodzieży „Strumienie Miłosierdzia”, zapraszają na spotkanie modlitewne, którego tematem będą słowa: „Miłosierdzie
Boże wychwalać będę na wieki”.
Spotkanie odbędzie się dziś,
w Niedzielę Miłosierdzia - 3 kwietnia w naszej
Parafii. Gościem będzie Ks. Tomasz Bieliński –
Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diec. Siedleckiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.00,
a zakończy około 21.15. W programie: katecheza, adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa uwielbienia, wstawiennicza i o uzdrowienie. W imieniu
organizatorów serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacji pod nr. tel. 690 166 490.

3 KWIETNIA 2016 R
bitnym naukowcu, współtwórcy tzw. lubelskiej
szkoły filozoficznej, ks. prof. Stanisławie Kamińskim – w dziale „Diecezja”;
Za misjonarzy, bezdomnych i nie tylko…
o niecodziennych akcjach modlitewnych w dziaZapraszamy do lektury
le „Publicystyka”;

CIASTKO

DZIEŁO BIBLIJNE
Szaweł z Tarsu, znany
nam, jako Paweł Apostoł,
choć nie należał do grona
wybranych Dwunastu, jest
niewątpliwie tym, któremu
dane było poznać Chrystusa
i żyć Chrystusem. Pisał on
w ten sposób: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz
żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Nawrócenie
pod Damaszkiem rozpoczęło nowy okres w życiu Apostoła Narodów. Zgłębienie tajemnic wiary, na podstawie studiów pism Starego Testamentu, pozwoliło Pawłowi umocnić swą relację
z Tym, który go powołał. To pozwoliło mu głosić
Bożą miłość i sprawiedliwość, czyli Boże działanie dla zbawienia człowieka.
Zagadnienia te przybliżymy sobie na kolejnym spotkaniu Dzieła Biblijnego 9 kwietnia,
w sobotę, o godz. 19.00 w auli pod NASZYM kościołem. Zabierzmy ze sobą Pismo Święte i znajomych!
Ks. Piotr Mazurek, Moderator

„Mówiąc językiem Biblii, jesteśmy w dniach
ostatnich - szatan pracuje po prostu szaleńczo"
– tak napisał słynny rzymski egzorcysta o. Gabriel Amorth, odnosząc się do prześladowań
chrześcijan na Bliskim Wschodzie i zamachów
w Europie. O. Amorth jednoznacznie ocenia
Dzieła Biblijnego Diecezji Siedleckiej
działalność Państwa Islamskiego: „ISIS to
szatan”. Skrytykował też brak reakcji Zachodu
na zbrodnie, jakich dopuszczają się na całym CZAS KATECHEZ. Trwa wiosenny cykl Kateświecie islamiści.
chez dla Narzeczonych. Ostatnia będzie w sobotę 9 kwietnia o godzinie 17.00 w auli pod
kościołem (wejście od strony północnej).
W przyszłą niedzielę (3.04) o g. 17.30 w Sali
przy zakrystii I-sza Katecheza Chrzcielna.
Jako duchowny i egzorcysta stwierdza, że PIERWSZE DNI. Dziś (3.04) Pierwsza Nie„Są tylko dwa królestwa duchowe. Ducha Świę- dziela Miesiąca. Po sumie Wystawienie i Adotego i ducha demonicznego. Demon wkracza racja Najświętszego Sakramentu, wymiana Taw życie pod różnymi postaciami: „polityki, religii, jemnic Różańcowych i katecheza dla Kół Żywego
kultury, ale ma jedno źródło inspiracji: szerzenie
Różańca. W tym tygodniu wypada Pierwszy
zła”. „Świat polityczny, który był obojętny w obliczu
Czwartek Miesiąca (7.04). Po Mszy Św. wiemasakry chrześcijan, dziś musi walczyć z ISIS już
w Europie. Lewactwo europejskie zaślepione wła- czorowej Czuwanie Godziny Świętej.
dzą, którą trzyma w wielu krajach w rękach, otwie- ODPUST. Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Miłora podwoje swoich państw, dla bestii, która wkrótce sierdzia Bożego zaprasza dziś (w niedzielę
doprowadzi do ich zagłady. Polacy, wiedzeni włas- 3.04) na sumę odpustową o godzinie 11.00.
nym instynktem przetrwania odwrócili się od tego
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kierunku prowadzącego do zagłady. Widzimy jak
O
miłosierdziu,
które
naprawdę
nie
zna
granic
nawet u nas szatan się miota i nie poddaje.
„Europa wyparła się krzyża” – głosi Ks. Walde- – w rozmowie „Echa”;
mar Cisło. Dzisiejsza naiwność współczesnych O filmach, które mogą zmienić ludzkie życie –
władców Europy, eliminujących chrześcijaństwo z w dziale „Opinie”;
życia społecznego, jest tak wielka, że nie ma już Ukrywana prawda o ludobójstwie na Wołyniu
możliwości zatrzymania destrukcyjnych procesów, – w dziale „Historia”;
które na własne życzenie rozpoczęła.
O pochodzącym z Radzynia Podlaskiego wy-

W PARAFII I W DIECEZJI

CO PISZĄ W „ECHU”

Mama pyta syna:
- Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa ciasteczka,
a teraz widzę tylko jedno. Możesz mi powiedzieć,
czemu?
- No, bo było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego!
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

W NOCY. Komendant na naradzie służbowej mówi:
- Panowie, przestępstwo zostało prawdopodobnie dokonane w nocy z 10 na 11 marca.
Nagle przerywa jeden ze słuchaczy:
- Przepraszam, nie dosłyszałem, w nocy z 10 na którego?
OBLANY EGZAMIN.
Student szuka pomocy u swojego kolegi:
- Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, że znowu
oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze zabrzmiało.
- To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie nic nowego”.
DARMOWY FRYZJER.
Mężczyzna z chłopcem wchodzą razem do fryzjera. Facet został już ostrzyżony, posadził na fotelu
chłopca i mówi do niego:
- Poczekaj tutaj, ja pójdę tylko kupić krawat i za 10
minut po ciebie przyjdę.
Gdy fryzjer ostrzygł już małego, a facet wciąż się
nie pokazywał, fryzjer mówi do chłopca:
- No i co... wygląda na to, że tatuś o tobie zapomniał.
- Ale to nie był mój tatuś - mówi chłopiec. - On tylko
zaczepił mnie przed chwilą na ulicy i spytał, czy mam
ochotę na darmowe strzyżenie...
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

