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MYŚL TYGODNIA 

 
     Na Górę Tabor Jezus zabrał tyl-
ko trzech Apostołów: Piotra, Jaku-
ba i Jana: „Tam się przemienił wo-
bec nich” (Mk 9,3). 
     Na Górze Przemienienia Bóg 
jeszcze raz objawił miłość ojcows-
ką wobec swego jedynego Syna. 
Jezus jednak nawet wówczas, gdy 
ukazał uczniom swoją Boską 
chwałę, przygotowywał się na nie-
wymowne cierpienie dla zbawienia 
człowieka i pamiętał o koniecznoś-
ci wypełnienia swojej misji w pos-
łuszeństwie Ojcu. 
     Papież Jan Paweł II niedługo 
przed swoim odejściem do nieba 
rozważał tę tajemnicę i wywyższa-
jąc miłość Bożą, kontemplował 
fakt, że Bóg ocalił Abrahamowego 
syna, Izaaka, własnego zaś Syna 
nie oszczędził, ale Go za nas wy-
dał... 

 

ŚWIĘTOŚĆ NA CO DZIEŃ 
     W najbliższą środę 
(28.02) przeżywać bę-
dziemy parafialne 
wspomnienie Św. Jo-
anny Beretty Molla. Za-
praszamy na modlitwę 
różańcową (o 17.30) 
i Mszę Św. (o 18.00),  
podczas których modlić się będziemy w intencjach ok-
reślonych przez Czcicieli Św. Joanny, wzywających Jej 
pośrednictwa w ważnych dla nich sprawach. 
     Kilka lat temu jedna z naszych Parafianek napisała 
piękne świadectwo: 
     Z historią życia i świętości Joanny Beretty Molli 
spotkałam się  w szczególnym dla mnie czasie. Stu-
diuję medycynę i wielokrotnie zastanawiałam się, 
czy to jest moje miejsce, czy pracując jako lekarz 
będę mogła w przyszłości założyć szczęśliwą i ko-
chającą się rodzinę. Czy możliwe jest pogodzenie 
obowiązków zawodowych z byciem dobrą żoną 
i matką (chciałabym mieć gromadkę dzieci). Życie 
Św. Joanny Beretty Molli daje mi odpowiedź na to 
pytanie. 
     Uroczystości związane ze sprowadzeniem relik-
wii tej niezwykłej Świętej przeżyłam bardzo osobi-
ście. Szczególnym czasem było dla mnie czuwanie. 
Wsłuchując się w listy pisane przez Joannę do swo-
jego męża przyglądałam się jej ogromnej miłości do 
Jezusa, a w związku z tym również miłości do mał-
żonka Piotra i do czwórki dzieci. Tak wielkiej miło-
ści, która wiedzie aż do oddania życia za życie no-
szone pod sercem. Wtedy też zrodziło się we mnie 
pragnienie, żeby poznawać życie Joanny, aby od 
niej uczyć się tej głębokiej relacji z Jezusem, która 
owocuje radością, pokojem i miłością – również wy-
rażoną we wspaniałym traktowaniu pacjentów. 
     Jestem zafascynowana tą zdolnością Joanny do 
łączenia wiary chrześcijańskiej z radosnym korzys-
taniem z uroków życia. Chciałabym choć w niewiel-
kim stopniu być do niej podobna. 

Ela – studentka, l. 20 
 

ŻYCZENIA DLA PASTERZA DIECEZJI 
     W III Niedzielę Wielkiego Postu 
(4.III) Kościół obchodzi święto 
Św. Kazimierza Królewicza, Patro-
na Polski i Litwy. W tym dniu imie-
niny obchodzi Ks. Biskup Kazimie-
rz Gurda, Biskup Siedlecki. 

     Z tej racji życzymy Księdzu Biskupowi wielu Bożych 
darów i opieki Świętego Patrona w całym życiu, 
a szczególnie w okresie przeżyć Jubileuszu 200-lecia 
istnienia naszej Diecezji. 

NIE W TŁUMIE, NIE W „OGONKU” 
ale parami „w orszaku”! 

     Czas Wielkiego Postu prowadzi nas przez 40 dni do 
Świętego Triduum, które rozpocznie Wielki Czwartek, 
dzień wdzięczności Chrystusowi za Sakramenty Eucha-
rystii i Kapłaństwa. Może warto właśnie teraz po raz ko-
lejny przypomnieć o sposobie przystępowania do Ko-
munii Św. w naszym kościele, który ma dużą powierz-
chnię użytkową (największą w Siedlcach). Stwarza ona 
możliwość podchodzenia do Komunii Św. w każdym z 
pięciu przejść. Orszak Podchodzący do Komunii Św.  
zawsze składa się 
z   dwu rzędów, bez 
względu na to ilu kap-
łanów udziela Komu-
nię Św.: jeden, czy 
dwóch w jednym przej-
ściu.  
     Tak więc zaraz po słowach wspólnej modlitwy: „Pa-
nie nie jestem godzien...” ci którzy siedzą w ostatnich 
ławkach wychodzą jako pierwsi i udają się do stopnia 

 

ołtarzowego parami, 
a nigdy w pojedynczym 
„ogonku”. Wszyscy inni 
pozostają na swoich 
miejscach, aż przy ich 
ławce będzie koniec or-
szaku, wtedy dołączają 
i  oni.   Nie  utrudniamy 

wtedy zbędnym „natłokiem” powrotu tym, którzy już przyjęli 
Komunię Św. i chcą zająć swoje miejsca w ławkach. 
     Gdy zbliżamy się do kapłana udzielającego Komu-
nię Św. (ale nie przy samym kapłanie) możemy (kto da 
radę) przyklęknąć na jedno kolano oddając cześć Chry-
stusowi. Gdy stajemy już przy kapłanie pozostańmy 
w swoim rzędzie. Ksiądz bowiem obróci się udzielając 
na przemian Komunię Św. tym z lewego i tym z prawe-
go rzędu. W tym miejscu wielu popełnia brzydki błąd: 
zamiast pozostać w swoim rzędzie chce koniecznie sta-
nąć na środku przed kapłanem. Wtedy z konieczności 
odpycha łokciem Brata lub Siostrę stojących tuż obok. 
Nigdy tak nie róbmy! 
     Po przyjęciu Komunii Św. wracamy na miejsce z tej 
strony, z której przyszliśmy, a więc ci, którzy byli w pra-
wym rzędzie, wracają prawą stroną, ci którzy w lewym 
rzędzie – lewą stroną. Nie dajmy się ponosić bezmyśl-
ności przepychania się przez środek idącego w kierun-
ku ołtarza orszaku. Nic się nie stanie, jeśli „swoją” stro-
ną dojdziemy do końca orszaku i tam zdecydujemy, 
gdzie chcemy przejść. Jeśli przy ołtarzu jest mniej kap-
łanów i do któregoś z rzędów ksiądz nie przyjdzie od 
razu, poczekajmy cierpliwie, nie biegając od przejścia 
do przejścia. Zaraz ksiądz podejdzie i do Was!      cdn. 
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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 – 26 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Św. Aleksandra, Biskupa i Św. Pauli Montal, Dziewicy, 

założycielki Zgromadzenia Sióstr Pijarek; 
II Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II. Czyt.: Dn 9,4b-10 (Wyznanie grzechów); 

Łk 6,36-38 (Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone). 
6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. + Stanisławę Ficek (w 12 r.), Michała i Andrzeja, of. Danuta 
Doroszenko  

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 2. + Mariannę Soszyńską (w 15 r.), of. Rodzina  
 3. + Andrzeja Skarusa (w 3 r.), of. Mama  
 4. + Eleonorę Kąkol (w 1 miesiąc), of. Sąsiedzi 

15.30 Spotkanie oazowe grupy OND (klasa VII) – Weronika Czwal  
17.30 Spotkanie oazowe grupy OND (klasa VI) – Anna Kieliszek  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława 

Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 

 2. + Stanisława i Janinę, zm. z Rodziny Kołodziejczyków, of. Ba-
rbara Kołodziejczyk  

 3. + Mirosława (z racji imienin) i zm. Dziadków z obu stron Rodzi-
ny, of. Mama  

 4. + Hannę Soszyńską oraz Stanisławę i Stanisława Kowalczy-
ków, of. Dzieci  

 5. Dziękczynna w 9 r. urodzin Oliwiera i w 6 r. urodzin Adama, 
z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Maryi, of. Babcia Maria 

Wtorek – 27 lutego 2018 r. 
Czyt.: Iz 1,10.16-20 (Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym); 

Mt 23,1-12 (Strzeżcie się pychy i obłudy). 
6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. + Irenę Gułę-Famulską, of. Koleżanki i Koledzy z pracy  
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 

 2. + Celinę Lewczuk, of. Sąsiedzi Elżbieta i Stanisław z Rodziną  
 3. Dziękczynna w intencji Pawła, z prośbą o łaskę zdrowia i opie-

kę Św. Józefa, of. Bezimienna 
 4. Dziękczynna w intencji Ewy, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Maryi, of. p. Ewa 
17.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (chłopcy) - Mateusz Sawicki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława 

Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Krystynę Ziarek (w 13 r.) zm. z Rodziny Duków oraz Ryszar-

da (w 16 r.), Józefa, Genowefę, Czesława, Tadeusza i Agnieszkę, 
of. Barbara Duk  

 3. + Władysława (w 20 r.) i Stanisławę oraz zm. Rodziców i Ro-
dzeństwo, of. Zofia Borkowska  

 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Michaliny i w 12 r. urodzin Kacpra, 
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice  

Środa – 28 lutego 2018 r. 
Wspomnienie Św. Romana, Opata. 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; 
Czyt.: Jr 18,18-20 (Modlitwa prześladowanego Jeremiasza); 

Mt 20,17-28 (Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie). 
6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. + Kazimierę Łęczycką, of. Sąsiadki  
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 

 2. + Romana Norwę (z racji imienin), jego Rodziców i Dziadków 
oraz Edmunda i zm. z Rodziny Sawczuków, of. Żona  

 3. + Edwarda (w 22 r.), Juliana (w 19 r.) i Annę (w 1 miesiąc), of.  
 4. Dziękczynna w 40 r. urodzin Artura, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Mama  
16.00 Spotkanie oazowe OND (klasa VI) – Katarzyna Drosio 
16.00 Spotkanie oazowe OND (kl. II gimnazjum) – Weronika Pernach 
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (kl. III gim.) – Dominika Rucińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny B. Molla 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. + Zofię (w 9 r.) i Eugeniusza Filipków, of. Córka  

 3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice  
 4. Dziękczynna w intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, 

z prośbą o łaski za Jej przyczyną, of. Uczestnicy Liturgii 
 5. Dziękczynna za szczęśliwe narodziny Dziecka, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo dla Małżonków i Dzieci, of. Małżonkowie  
Nabożeństwo do Św. Józefa i modlitwy do Św. Joanny. Ucałowanie 
relikwii i błogosławieństwo Matek oczekujących narodzin Dziecka. 

19.00 Spotkanie oazowe (grupy po ONŻ I) - Edyta Krawczyk 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 1 marca 2018 r. Czyt.: Jr 17,5-10 
(Błogosławiony, kto ufa Bogu); Łk 16,19-31 (Przypowieść o Łazarzu i bogaczu). 
6.30 1. Gregorianka: + Igora Lichaczewskiego, of. Synowie 

 2. + Andrzeja Świątkowskiego (w 74 r.), Władysława i Aleksandrę, 
of. Danuta Doroszenko  

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Henrykę Rymuza i jej 

zm. Rodziców, of. Siostry  
 3. + Marię Radzikowską (w 38 r.), Lucjana, Lucjana, Czesława, 

Mirosława, Marcina, Marię i Annę, of. Michalina Strzalińska  
 4. + Józefa, Helenę, Wandę, Józefa i Józefę, zm. z Rodzin Cioz-

dów i Kozaków, of. Krystyna Ciozda  
 5. Dziękczynna za kapłanów z naszej Parafii, z prośbą o obfitość 

łask Bożych oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakon-
ne i misyjne z naszych rodzin, of. Apostolat Złotej Róży  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szcze-
panik) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego Lipińskiego, of. Córki 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mieczysława Pałdynę, 

of. Brat Jan  
 3. + Cecylię Piątek, of. Córka Marta  
 4. + Irenę Wakuła (w 18 r.), Józefa, Annę, Alicję i Ryszarda, zm. 

z Rodziny Łozów, of. Rodzina  
 5. Dziękczynna z racji urodzin Michała, z prośbą o potrzebne łas-

ki i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Mama  
Czuwanie Godziny Świętej 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 marca 2018 r. 
Czyt.: Rdz 37,3-4.12-13a. 17b-28 (Sprzedany przez braci Józef jest typem 

Chrystusa); Mt 21,33-43.45-46(Przypowieść o dzierżawcach winnicy). 

6.30 1. + Kazimierza Ilczuka i Adama Mroza, zm. z Rodzin Ilczuków 
i Romaniuków, of. Wiesław Mroczek  

 2. Dziękczynna w 22 r. urodzin Magdaleny Mroczek, z prośbą o 
potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Wiesław Mroczek  

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich + Jana i Janinę Bogu-
szów, of. Syn 

 2. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 
 3. + Helenę (z racji imienin) i Jana Kowalinów oraz Jolantę 

Szpryngier, of. Rodzina  
 4. + Bolesława i Reginę Lisiewicz (w r.), of. Rodzina  
 5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy zmarłych przodków i grzechy wszystkich żyją-
cych z obu stron rodziny, of. Rodzina Toczyskich 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
15.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Aleksandra Lipińska 
15.30 Spotkanie oazowe grupy ODB (4 klasa) – Ks. Piotr Kruk 
16.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Karolina Boruc 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (7 klasa) – Patrycja Wierzbicka 
17.15 Droga Krzyżowa dla wszystkich i Spowiedź Pierwszopiątkowa 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Antoniego Lipińskie-
go, of. Córki 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Igora Lichaczewskie-
go, of. Synowie 

 3. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 
 4. + Franciszka Wierczuka (w r.), zm. z Rodzin Wierczuków i Żu-

ków, of. Halina Trochimiuk    
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 5. + Annę i Józefa Szachnowskich, Krzysztofa, Grażynę i Witolda, 

of. Córki Maria i Elżbieta  
 6. + Helenę Metelską, Helenę Stasiuk i Halinę Pawlik (w 9 r.), of. 

Rodzina 
 7. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 

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

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

Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 marca 2018 r. 
Czyt.: Mi 7,14-15.18-20 (Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze 

grzechy); Łk 15,1-3.11-32 (Przypowieść o synu marnotrawnym). 
6.30 1. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 

 2. + Pawła, Emilię, Hieronima, Irenę, Helenę, Aleksandra i Cecyl-
ię, zm. z Rodziny Dębskich, of. Alina Dębska 

7.00 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 
 2. + Kazimierza Kryńskiego (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi  
 3. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi za 

bluźnierstwa przeciwko jej Bożemu Macierzyństwu, of. KŻR nr 26 

 
4. W int. wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, z pro-
śbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

 
5. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie woli 
Bożej w życiu syna przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi, of. 
Mama  

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 
i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów 

10.30 Oazowy Krąg Biblijny (po ONŻ II) - Edyta Krawczyk 
12.00 Próba Światełka  
15.00 Zbiórka Ministrancka 
16.00 Spotkanie dziecięcej grupy Cristeros 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 

 2. + Cecylię, Antoniego, Krzysztofa, Józefa, Marka i Tadeusza 
Szczepaników, of. Rodzina  

 3. + Kazimierza, Konstantego, Zofię, Marię i Mikołaja Orzepows-
kich, of. p. Malinowscy  

 4. + Kazimierę, Władysława i Danutę Kupa, of. Córka Stanisława  
 5. + Bogusława i Irenę Iwaniuków, of. Wnuczka  

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 

III Niedziela Wielkiego Postu – 4 marca 2018 r.   
Rok B, II; Pierwsza Niedziela Miesiąca 

Święto Św. Kazimierza Królewicza, Patrona Polski i Litwy. 
Imieniny Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy. 

Czyt.: Wj 20,1-17 (Ogłoszenie przykazań Bożych lub krótsze: Wj 20,1-3.7-8.12-17; 
1 Kor 1,22-25 (Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą); 

J 2,13-25 (Zapowiedź męki i zmartwychwstania); 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Kazimierza, of. Daniela Kaniewska  
8.30 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 

 2. + Juliusza Maliszewskiego, Artura, Pawła i zm. Rodziców 
z obu stron Rodziny, of. Janina Maliszewska   

 3. + Teresę Karcz (w 8 r.), Genowefę, Jana i Eugeniusza Sokoło-
wskich oraz Helenę i Franciszka Karcz, of. Jolanta Branowska  

 4. + Kazimierę Drozd (z racji imienin), of. Dzieci 
10.00 1. + Stanisława Bajek (w 5 r.), Mariannę i Stanisława oraz Józe-

fa, Siostry Jadwigę i Irenę, zm. z Rodziny, of. p. Bronisława  
 2. + Danutę Osińską (w 4 r.) oraz Aleksandrę i Wincentego Sar-

nowskich, of. Synowie Andrzej i Grzegorz z Rodzinami  
 3. + Irenę (w 4 r.), Mariana i zm. z Rodziny, of. Rodzina  
11.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 

 2. + Beatę (w 7 r.), Bolesława, zm. Rodziców, Teściów, Braci i 
Dziadków, of. Krystyna Kłos  

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Patrycji Król, z prośbą o Dary Du-
cha Świętego na czas matury i w dorosłym życiu oraz opiekę 
Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dziadkowie  

12.30 Spotkanie oazowe grupy OND (chłopcy kl. VI i VII) – Bartek Paniak 

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 

16.30 1. + Kazimierza Skolimowskiego (z racji imienin), of. Córka i Żona  
18.00 1. + Marię (w 13 r.) oraz zm. z Rodzin Wilczków, Lipowskich, Ce-

lińskich i Popielarskich, of. Rodzina  
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

 

JÓZEF – ZNACZY OJCIEC 

 
Obraz Williama Holmana Hunta 

„Odnalezienie Jezusa w Świątyni”, Londyn 1827 
     Przeżywamy Rok Św. Józefa ogłoszony przez Papieża Franciszka, 
a także zbliża się „Józefowy” miesiąc marzec, dlatego przypominamy oj-
cowską rolę Św. Józefa, jaką spełnił on wobec swego przybranego Syna 
Jezusa. W ostatnim rozważaniu zatrzymaliśmy się nad traumatycznym 
przeżyciem Św. Józefa, jakim było zagubienie się 12 letniego Jezusa 
podczas pielgrzymki do świętego miasta Jeruzalem. Słowa Jezusa po 
Jego odnalezieniu miały głębsze znaczenie. Dla Józefa były one przy-
pomnieniem, kto jest prawdziwym Ojcem Jezusa. Bóg chciał, by Jego 
Syn na ziemi miał więź z ludzkim ojcem. Słowa Jezusa: „powinienem 
być w tym, co należy do Ojca” (Łk 2, 49), zwracają uwagę na pierw-
szeństwo Ojca w niebie. Dotyczyło to oczywiście Jezusa w wyjątkowym 
sensie, ale słowa te mają także odniesienie do wszystkich dzieci. Ro-
dzice pełnią swoją misję w imieniu Boga, z Jego powołania. Celem wy-
chowania jest ostatecznie to, by ich dziecko znalazło siebie w relacji do 
Boga, nauczyło się tego najważniejszego posłuszeństwa – Bogu. 
     Jezus potem nauczał: „nikogo nie nazywajcie waszym ojcem: jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23,9). Wspomniany wcześ-
niej o. Pelanowski tłumaczy ten zakaz tak, że każdy ojciec (czy biolo-
giczny, czy duchowy) musi mieć świadomość tego, iż jest „ambasado-
rem” Ojca w niebie. Józef ilustruje najlepiej tę myśl, on zawsze wiedział, 
że pełni swoją ojcowską służbę w zastępstwie innego Ojca. Ambasador 
jest przedstawicielem ojczyzny na obczyźnie. My wszyscy żyjemy na 
obczyźnie – z dala od domu, czyli od Boga. Dlatego Bóg posyła swoich 
ambasadorów, aby dzięki nim dzieci Boże czuły się nadal domownikami. 
Rodzice mają być obrazem Boga Ojca. Dom, który tworzą, ma być „am-
basadą” nieba. Ich rodzicielskie dłonie są przedłużeniem dłoni Stwórcy. 
Ich rodzicielska władza ma być obrazem władzy Boga. Szczęście 
dziecka zależy od wypełnienia Bożego powołania, a nie od realizacji 
ambicji ojca czy matki. 
     Na zakończenie tych rozważań spróbujmy wyciągnąć wnioski: 
1) Powołaniem mężczyzny jest stać się ojcem. 2) Uczenie się ojcostwa 
jest procesem. 3) Demon będzie atakował, zasiewał zwątpienie, straszył 
klęską, namawiał do ucieczki w „wieczne dziecko”. Żeby wygrać tę bi-
twę, trzeba słuchać dobrego ducha, a nie złego. 4) Zadaniem ojca jest 
towarzyszenie matce i dzieciom, ochrona rodziny przed „herodami”, da-
wanie poczucie bezpieczeństwa. 5) Dziecko nie jest własnością rodzi-
ców, nie ma realizować ich ambicji, ale „ambicję” Boga. 6) Rodzice są 
„ambasadorami” Ojca w niebie. 7) Ból lub radość serca powinny być 
przeżywane wspólnie przez rodziców („ojciec Twój i ja” – Łk 2, 48). 
Zgodność w wychowaniu jest ważna. 8) Zagubionych dzieci trzeba szu-
kać. 9) Nie zawsze muszę rozumieć dziecko, ale zawsze mogę je ko-
chać i przebaczać mu (Józef pod tym względem miał łatwiej). 10) Celem 
ojcostwa na ziemi jest to, by dziecko odnalazło się w ramionach Boga. 
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MODLITEWNIK CHORYCH 
     Krajowe Duszpasterst-
wo Służby Zdrowia wyda-
ło „Modlitewnik i śpiewnik 
pielgrzymkowy dla praco-
wników Służby Zdrowia, 
osób chorych i nie tylko”. 
Oprócz nabożeństw, pieś-
ni, litanii i innych modlitw, 
książka zawiera rozdziały: 

I. Szlachetni Polacy w Służbie Zdrowia, II. O cho-
robie i leczeniu w Biblii, III. Pierwsi chrześcijań-
scy medycy, IV. O Służbie Zdrowia we współ-
czesnym Kościele i wiele innych. „Modlitewnik” 
można nabyć w zakrystii, w cenie 15 zł. 

********************************** 

Tak jak w latach ubiegłych możemy przeka-
zać 1% naszego podatku na dobry cel, np.: 

1% 

 

na leczenie dzielnego chłopaka z nasze-
go osiedla, który walczy z porażeniem 
mózgowym: Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Słoneczko”, KRS 
0000 186 434 z dopiskiem: „Na leczenie 
i rehabilitację Hubert Wójcik – 111/W   

 

na dzieła realizowane w naszym regio-
nie przez Caritas Diecezji Siedleckiej 
KRS 0000 223 111 

 

na Fundację „Podlaskie Centrum Rad-
iowe”, wspierającą Katolickie Radio 
Podlasie KRS 0000 372 277 

W PARAFII I W DIECEZJI 
WIELKOPOSTNE DNI. Przeżywamy II Ty-
dzień Wielkiego Postu (w Kalendarzu Liturgicz-
nym Rok B, II). Pamiętajmy o nabożeństwie Go-
rzkich Żali, celebrowanym w każdą niedzielę 
Wielkiego Postu po Mszy Św. o godz. 18.00 
oraz o Drodze Krzyżowej w piątek dla dzieci 
o godz. 16.30 i dla dorosłych o godz. 17.15. Są 
już planowane dekoracje Wielkiego Tygodnia 
i Grobu Pańskiego. Przy dużym krzyżu znajduje 
się skarbonka, do której można składać ofiary 
indywidualne na kwiaty i dekoracje. 
AD GENTES. Dziś (25.02) wypada misyjna 
niedziela „Ad gentes”. Przed kościołami odbywa 
się zbiórka ofiar do puszek, jako wyraz naszej 
pomocy Kościołowi na świecie. 
BĘDZIE CIEPLEJ. Ofiary składane dziś na ta-
cę są przeznaczone na ogrzewanie naszego 
kościoła. 
MARSZ ZA OJCZYZNĘ. Msza Św. za Ojczy-
znę będzie odprawiona w katedrze dziś (25.02) 
o godz. 13.00. Po Mszy Św. wyruszy pokutny 
Marsz Różańcowy ulicami naszego miasta. 
ADORACJA. Młodzież z grup działających 
przy naszej Parafii: Ruchu Światło-Życie oraz 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ser-
decznie zaprasza dziś (25.02) po Mszy Św. 
o godzinie 18.00 na wieczorną wielkopostną 
adorację Najświętszego Sakramentu, która potr-
wa do godziny 20.00. 
KATECHEZY. Dzisiaj o godz. 17.30 w sali przy 
zakrystii ostatnia z czterech katechez chrzciel-
nych dla rodziców naturalnych i chrzestnych. 
Następna seria Katechez Chrzcielnych będzie 

w cztery niedziele kwietnia (8, 15, 22 i 29.IV).  
     Natomiast w sobotę (24.02) o godz. 17.00 
w sali przy zakrystii rozpocznie się wiosenny 
cykl ośmiu katechez dla narzeczonych i młodych 
osób, które w przyszłości planują zawarcie sa-
kramentalnego związku małżeńskiego. 
ALEKSANDRIA W EGIPCIE aż do VII wieku  
była miastem chrześcijańskim i wydała światu 
wielu Świętych, wśród nich Św. Aleksandra, 
Biskupa, którego czcimy jutro (26.02). 
ŚW. PAULA MONTAL (jej wspomnienie ob-
chodzimy również jutro) jest założycielką Zgro-
madzenia Sióstr Pijarek. W modlitwach pamięta-
jmy o naszej rodaczce s. Kasi Śledź należącej 
do tego Zgromadzenia. 
OJCOWIE JURAJSCY. To do nich należał Św. 
Roman Opat, którego Kościół czci 28, a w latach 
przestępnych 29 lutego. „Ojcami Jurajskimi” na-
zywano pustelników, żyjących na południu Fran-
cji, którzy w I połowie V wieku udawali się w trud-
no dostępne miejsca, by tam życie poświęcić Bo-
gu, a następnie zakładali eremy i klasztory. 
PIERWSZE DNI marca przeżywać będziemy 
według tradycyjnego porządku. W Pierwszy 
Czwartek (1.III) czuwanie Godziny Św. po Mszy 
Św. wieczorowej. W Pierwszy Piątek (2.III) Na-
bożeństwo do Serca Pana Jezusa W Pierwszą 
Sobotę (3.III) Nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi również po Mszy Św. o godz. 7.00 
i 18.00. Po rannym Nabożeństwie Krucjata Wyz-
wolenia Człowieka zaprasza na różaniec w in-
tencji uwolnienia od uzależnień. Do Chorych 
Kapłani udadzą się w sobotę o 8.30. W Pierw-
szą Niedzielę (4.III) po sumie adoracja Najświę-
tszego Sakramentu, wymiana Tajemnic Różań-
cowych i Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 
OSTRZEŻENIE. Siedleckie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ostrze-
ga przed oszustami, którzy podając się za człon-
ków Stowarzyszenia nachodzą prywatne miesz-
kania. Stowarzyszenie nigdy nie prowadziło 
akcji chodzenia po domach. 
LICEUM NAZARETANEK. Siostry Nazareta-
nki zapraszają dziewczęta, absolwentki gimnaz-
jów, do Katolickiego Żeńskiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Warszawie przy ul. Czerniakow-
skiej. Najbliższy dzień otwarty szkoły będzie 
7 kwietnia br. (11.00-14.00). Szczegóły na stro-
nie www.nazaretanki.edu.pl 

********************************** 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 8 
 Kogo prosić o radę w momentach ważnych 
decyzji, kto doradzi nam najlepiej? O tym w trze-
cim odcinku wielkopostnego cyklu; 
 Relacja z pogrzebu śp. ks. kanonika Stanis-
ława Dadasa – dziekana dekan. włodawskiego; 
 Dlaczego zły duch tak bardzo nie lubi postu 
i się go boi? Co wspólnego post ma z egzorcyz-
mami? O tym w rozmowie „Echa” opowiada spe-
cjalista od demonologii; 
 Historia o tym, jak Pan Bóg szukał drogi do 
pewnego ludzkiego serca, które gdzieś zabłądzi-
ło – w dziale „Publicystyka”; 
 Comiesięczne materiały formacyjne dla Kół 
Żywego Różańca.        Zapraszamy do lektury 

 
OSTRA ROZMOWA 

 
     Mąż upomina żonę: 
- Kasiu, mamy Wielki Post, wyluzuj. 
- Mogłabym być miła i uprzejma, ale nie czuję takiej 
potrzeby! 

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

REFLEKSJA NA WIELKI POST. 
     Młody człowiek idzie do księdza i mówi: 
– Proszę księdza, nie pójdę już więcej do kościoła! 
     Ksiądz pyta: 
– Tak? A możesz mi powiedzieć, dlaczego? 
     Młody człowiek odpowiada: 
– O mój Boże, tu widzę babcię, która mówi mi źle 
o innej kobiecie, tam lektora, który słabo czyta w koś-
ciele, chór skłócony i fałszujący, ludzie podczas Mszy 
Św. patrzą w komórki, nie wspominając o ich wynios-
łym i egoistycznym zachowaniu poza kościołem… 
     Ksiądz odpowiada: 
– Masz rację. Ale zanim definitywnie opuścisz kościół, 
chciałbym, żebyś wyświadczył mi przysługę: weź 
szklankę pełną wody i okrąż trzy razy kościół, nie wy-
lewając z niej ani kropli. Potem możesz opuścić koś-
ciół. 
– To łatwe! – woła młody człowiek. 
     Zrobił trzy okrążenia, wraca i mówi: 
– Zrobione, proszę księdza. 
     A ksiądz pyta: 
– Kiedy okrążałeś kościół ze szklanką wody, zauwa-
żyłeś, że ktoś źle o kimś mówił? 
– Nie. 
– Widziałeś ludzi obojętnych wobec innych w koście-
le? 
– Nie. 
– Wiesz, dlaczego? Bo byłeś skoncentrowany na 
szklance, by nie uronić z niej ani kropli. Podobnie jest 
w naszym życiu. Kiedy nasze serca koncentrują się 
na Chrystusie, nie mamy czasu dostrzegać błędów 
innych. Kto wychodzi z kościoła z powodu zakłama-
nych chrześcijan, nigdy nie wszedł do niego napraw-
dę z powodu Jezusa. 

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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

p. Agata Zielińska 
sM Arleta, 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 

 




