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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Autorzy harmideru w świątyni 
„zdenerwowali” Pana Jezusa, dla-
tego zakrzyknął: „z domu mego 
Ojca nie róbcie targowiska!" (J 2, 
17). 
     Jezus w świątyni jerozolimskiej 
chce przebywać w tym, co należy 
do Ojca. Ale to święte miejsce sta-
ło się placem targowym, pełnym 
małych, gorączkowo prowadzo-
nych interesów. Bóg dla wielu stał 
się dodatkiem do życia, czasem 
bardzo wygodnym dla pomnażania 
doraźnych zysków. Jeśli świętość 
przestanie być święta, jeśli Deka-
log straci znaczenie, człowiek za-
gubi poczucie nadprzyrodzonego 
celu swego życia, przylgnie do zie-
mi i utraci swoją godność. Potrze-
bujemy oczyszczenia świątyni na-
szego serca; potrzebujemy Chrys-
tusa, który jest mocą i mądrością 
Bożą. 
 

 
 

 
     W ubiegłą niedzielę czytaliśmy w kościele krótki list 

Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy, w którym Pasterz 
naszej Diecezji zachęcał do modlitwy za ojczyznę, 

pisząc między innymi: 

     W roku 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wolność jest darem Bo-
żym, dlatego też wraz z całym Kościołem naszej ojczy-
zny chcemy Panu Bogu podziękować za łaskę wolnej 
Polski oraz modlić się dla niej o Boże błogosławieństwo 
i pomyślną przyszłość. 
     W związku z tym bardzo proszę, by we wszystkich 
kościołach parafialnych naszej Diecezji odprawić od lu-
tego do października 2018 r. w wybranym dniu miesią-
ca „Mszę za ojczyznę” oraz specjalną nowennę przygo-
towującą do centralnych wydarzeń jubileuszowych, 
przypadających 11 listopada br. Zachęcam również 
wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego 
oraz wiernych świeckich do włączenia się we wszelkie 
dobre inicjatywy kulturalne, naukowe i społeczne mają-
ce na celu godne upamiętnienie setnej rocznicy odzys-
kania przez naszą ojczyznę niepodległości. 
     W związku z tym Nasz Ksiądz Proboszcz posta-
nowił, że w jedenastym dniu każdego miesiąca 
w naszym Sanktuarium o godzinie 18.00 będzie ce-
lebrowana Msza Św. za Ojczyznę, poprzedzona mo-
dlitwą różańcową pod przewodnictwem poszczegó-
lnych grup parafialnych, które przygotują także Li-
turgię Eucharystii i krótki program modlitewno-pat-
riotyczny po Mszy Św. 
     Proponujemy, aby pierwsze takie spotkanie 
w dniu 11 marca przygotowały kręgi Domowego 
Kościoła z naszej Parafii. 

IDZIEMY DO SOLENIZANTA 

 

Ks. Biskup Piotr Sawczuk kieruje do 
nas słowa zachęty:

   W III niedzielę Wielkiego Postu - 4 ma-
rca 2018 r. przypada dzień Imienin Bis-
kupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. 
Z tej racji, w poniedziałek 5 marca o go-
dzinie 12.00 w Siedleckiej Katedrze bę-
dzie sprawowana Eucharystia w intencji 
Dostojnego Solenizanta. Serdecznie za- 

praszam zatem Czcigodnych Księży do koncelebry, 
a Osoby Życia Konsekrowanego oraz Wiernych Świec-
kich, szczególnie z Siedlec i okolic, do wspólnej modlit-
wy. Niech udział w tej Mszy Świętej będzie wyrazem 

naszej życzliwości i wdzięczności wobec Księdza Bis-
kupa Kazimierza, a także okazją do modlitwy o potrzeb-
ne łaski i błogosławieństwo Boże w Jego posłudze pas-
terskiej w naszej diecezji. Proszę duszpasterzy, aby 
przewodnicząc Eucharystycznym zgromadzeniom 
w swoich kościołach, w niedzielę 4 marca br., dołączyli 
odpowiednie wezwanie do modlitwy wiernych. 

+ Bp Piotr Sawczuk WIKARIUSZ GENERALNY 
 

SZACUNEK DLA PAŃ 
  W czwartek (8.03) ob-
chodzimy Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet. 
Jest to dzień modlitw 
w intencji wszystkich 
kobiet. Ich ideałem jest 
niewątpliwie Maryja 
Matka Jezusa, której  
postać, stawiana jest wyżej niż aniołowie, królowie, pat-
riarchowie i prorocy. Jej wizerunek przez wieki kształtu-
je postrzeganie kobiety. Nie sprawowała urzędów, nie 
mogła studiować, była pozbawiona bezpośredniego 
udziału w polityce i podejmowaniu decyzji, a mimo to jej 
interwencje w życiu Kościoła i świata miały strategiczny 
charakter. Tak też było na przestrzeni wieków: wiele 
kobiet miało ogromny wpływ na świeckich i kościelnych 
decydentów. Papieże i biskupi zasięgali porad u Hilde-
gardy z Bingen. Św. Katarzyna ze Sieny nalegała, by 
papież wrócił z Awinionu do Rzymu i prowadziła oży-
wioną korespondencję z dostojnikami kościelnymi. Św. 
Teresa z Avili zreformowała Karmel, czyniąc z tego za-
konu duchową potęgę. 
     Wiek XX był czasem szczególnego odkrywania god-
ności kobiet. Temat przewija się w dokumentach Sobo-
ru Watykańskiego II, a także nauczania papieża Jana 
Pawła II, który napisał „List do kobiet” i poświęcił temu 
zagadnieniu odrębny dokument „Mulieris dignitatem”. 
Papież mówi w nim o godności, której źródłem jest na-
tura człowieka. Zaś „moralna siła kobiety, jej duchowa 
moc wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szcze-
gólny sposób zawierza jej człowieka. Oczywiście Bóg 
zawierza każdego człowieka wszystkim ludziom i każ-
demu z osobna. Jednakże to zawierzenie odnosi się 
w sposób szczególny do kobiety - właśnie ze względu 
na jej kobiecość - i w sposób szczególny stanowi też o 
jej powołaniu” - pisał Jan Paweł II. 

 

 

Naszym Drogim Paniom, 
w dniu ich święta 

życzymy obfitości Bożych 
darów i szczególnej 

opieki Patronki wszyst-
kich kobiet – Maryi 
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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 – 5 marca 2018 r. III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II. 

Wspomnienie Św. Teofila, Międzynarodowy Dzień Modlitw za Teściowe. 
Czyt.: 2 Krl 5,1-15a (Uzdrowienie Naamana w wodach Jordanu); 

Łk 4,24-30 (Jezus został posłany do wszystkich ludów). 
6.30 1. + Janinę, Czesława, zm. Rodziców: Bolesławę i Mateusza, 

Aleksandra i Wiktora, of. Córka Sabina 
 2. Dziękczynna w 10 r. urodzin Jakuba Całki, z prośbą o dary 

Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego, 
dla Rodziców i Siostry Karoliny, of. Babcia 

7.00 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 
 2. + Henryka i Albinę oraz ich zm. Rodziców, of. Córka 
 3. + Bogusława Malinowskiego (w 19 r.) i Kazimierza Niedziółkę 

(w 11 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Danuta Ma-
linowska 

 4. + Kazimierza Więcławka (z racji imienin), of. Córka z Rodziną 
 5. + Jerzego Zgódkę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

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 6 (zel. Janina Głowacka)  
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 

 2. + Dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolat Pomocy Duszom 
Czyśćcowym 

 3. + Bogdana Prokopiaka (w 6 r.), zm. z Rodziny Romanowskich 
oraz Józefa i Helenę, of. Piotr Bierkat 

 4. + Władysława Kokoszkiewicza (w 3 r.) i zm. z obu stron Rodzi-
ny, of. Córka Marylka 

 5. + Janinę, Tadeusza oraz Stanisława Popka, Marylę Waszczuk 
i Tadeusza, zm. z Rodzin Kryńskich, Tomczaków, Popków i Mar-
czuków, of. Halina Popek 

Wtorek – 6 marca 2018 r. 
Wspomnienie Św. Róży z Witerbo, Dziewicy i Zakonnicy 

Czyt.: Dn 3,25.34-43 (Modlitwa skruszonego); 
Mt 18,21-35 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze). 

6.30 1. + Józefa i Eugenię Piechowicz oraz Jana Daniela, of. Władys-
ława Daniel 

 2. + Henryka Kocia (w 21 r.) oraz zm. Braci, Siostry i Rodziców 
z obu stron Rodziny, of. Żona 

 3. Dziękczynna w intencji Janusza Myszki, z prośbą o szczęśliwy 
przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia, of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 
 2. + Wiktora i Rafała, of. Kazimiera Wolgiemut 
 3. + Waldemara Supruna (w 2 miesiąc), of. Mieszkańcy Bloku 

Mieszka I nr 2 
 4. + Kazimierza Bernata, Kazimierę Bugał i Józefa (z racji imie-

nin), of. Żona z Dziećmi 
 5. + Stanisława Jakubowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-

rzebu  
17.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (chłopcy) - Mateusz Sawicki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 
 2. + Helenę, Józefa i Henryka, zm. z Rodzin Rumowskich i Kali-

nowskich, of. Rodzina Lichaczewskich 
 3. + Zofię (w 25 r.) i Czesława (w 18 r.) Szaniawskich, of. Córka 

Krystyna Szaniawska 
 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Roberta, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 
Środa – 7 marca 2018 r. Wspomnienie Św. Męczennic Perpetuy 

i Felicyty; Czyt.: Pwt 4,1.5-9 (Wezwanie do zachowania przykazań); 
Mt 5,17-19 (Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim). 
6.30 1. + Janusza Sawickiego, of. Zarząd Firmy GFM Rusztowania 

 2. + Ryszarda, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, zm. z Rodzin 
Antoniuków i Jakubiaków, of. Janina Jakubiak 

7.00 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 
 2. + Dariusza Wojciuka, of. Mama Franciszka Czeluścińska 
 3. + Stanisława (w 14 r.) i Rozalię, of. Córka 

 4. Dziękczynna w 6 r. urodzin Zuzanny, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
i Rodzeństwo 

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 KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 
 2. + Stanisławę, Józefa, Jana i Piotra z Rodzin Mielniczuków i Jó-

źwiaków oraz Janinę i Józefa z Rodziny Karpowiczów, of. Rodzina 
 3. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Nikodema i w 5 r. urodzin Wiktora, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Aniołów Stróżów, of. Babcia 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie oazowe (grupy po ONŻ I) - Edyta Krawczyk 

Czwartek – 8 marca 2018 r. Wspomnienie Św. Jana Bożego i Św. 
Beaty Męczennicy, Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dzień modlitw w in-

tencji kobiet. Czyt.: Jr 7,23-28 (Niewierność wybranego ludu); 
Łk 11,14-23 (Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie). 

6.30 1. + Franciszka Prochenka (w 50 r.), of. Dzieci 
 2. + Bożenę Pernach, of. Sąsiedzi z ul. Nowy Świat 

7.00 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 
 2. + Grażynę Szandecką (w 13 r.), of. Siostra 
 3. + Leokadię (w 3 r.) i Czesława Borkowskich oraz Franciszka 

i Andrzeja Kołodziejczyków, of. Agnieszka Wyżywniak 
 4. + Antoniego, Weronikę i Mirosława, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 
 2. + Jana Kurosad, Reginę, Władysława, Bogusława i Zbigniewa 

Krzeskich oraz zm. z Rodziny, of. Żona Alicja 
 3. + Tadeusza (w 4 r.), Genowefę i Barbarę, zm. z Rodzin Micha-

luków i Krupów, of. Rodzina 
 4. + Zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2017/2018 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 9 marca 2018 r. Wspomnienie Św. Dominika Savio, Patrona 
Ministrantów i Św. Franciszki Rzymianki. Czyt.: Oz 14,2-10 (Wróć do Pana 

Boga twojego); Mk 12,28b-34 (Pierwsze ze wszystkich przykazań). 

6.30 1. + Wacława (w 11 r.), of. Rodzina 
 2. + Jana Multana, of. Brat Krzysztof z Rodziną z Radziejowic 

7.00 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 
 2. + Stanisława Jakubowskiego, of. Mirosław Paciorek 
 3. + Barbarę Celińską-Mysław oraz jej zm. jej Rodziców i Teściów, 

of. Mąż 
 4. Dziękczynna w 102 r. urodzin Jadwigi Zalewskiej, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i ulgę w cierpieniu, of. Dzieci 
15.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Aleksandra Lipińska 
16.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Karolina Boruc 
16.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (4 klasa) – Patrycja Wierzbicka 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla wszystkich  

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 
 2. + Krystynę Tokarską (w 6 r.), of. Mąż i Córki 
 3. + Jadwigę Stańczuk (w 6 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Syn 
 4. O łaskę zdrowia dla Dzieci oraz opiekę Św. Józefa dla Rodzi-

ny Andrzeja, of. Barbara Frankowska 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

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

Sobota – 10 marca 2018 r. Wspomnienie Św. Czterdziestu 
Męczenników z Sebasty; Czyt.: Oz 6,1-6 (Miłości pragnę, a nie krwawej 

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

6.30 1. + Irenę Gułę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
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 2. Dziękczynna w r. urodzin Ks. Jarosława Mitrzaka, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny w posłudze 
kapłańskiej, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 
 2. + Grzegorza, Hannę Rzeźnicką i Wandę Góralczyk oraz 

Szczepana, of. Alicja Seńko 
 3. + Stanisława (w r.), Zofię i Kazimierza, zm. z Rodzin Miszcza-

ków i Talachów, of. p. Wakuła 
 4. + Stanisława Karola (w 2 r.), of. 
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 kandydatów do Sakramentu Małżeństwa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

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

 2. + Mariannę Wrona, of. Koło Żywego Różańca z Purzeca 
 3. Dziękczynna w intencji Ludwika i jego Rodziny, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny z Nazaretu, of. 
Przyjaciele ze Wspólnoty Cristeros 

 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Ryszarda Radzimirskiego, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia oraz opiekę Matki 
Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

Początek Nowenny do Św. Józefa (dzień 1) 

IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018 r.   
Niedziela wielkopostnej radości: „Dominica Laetare”. Rok B, II; 

Czyt.: 2 Krn 36,14-16.19-23 (Gniew i miłosierdzie Boże); 
Ef 2,4-10 (Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę); 

J 3,14-21 (Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony).  

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Mariannę i Władysława Czarnolasów, of. Synowa 
8.30 1. Gregorianka: + Henrykę Rymuza i jej zm. Rodziców, of. Siostry 

 2. + Janinę Czarnocką (w 2 r.), zm. z Rodzin Czarnockich i Gar-
baczewskich, of. Synowie z Rodzinami 

 3. + Krystynę (w 4 r.), Aleksandra i Janusza Wilczyńskich, of. Có-
rka Danuta 

10.00 1. + Joannę Zembek (z racji urodzin), of. Mąż z Rodziną  
 2. + Kamila (w 4 r.), of. Bożena z Rodziną 

 3. + Elżbietę Malinowską (w 28 r.), Edwarda, Stanisławę i Czes-
ława, zm. z Rodzin Malinowskich, Sawickich i Kalickich, of. 
p. Wiesława 

 4. + Leszka Kolek (w 8 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Halina 
Kolek 

11.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Pałdynę, of. Brat Jan 
 2. + Jacka Geneję (w 13 r.) i zm. z Rodziny Branowskich, of. Ro-

dzina 
 3. + Alinę Bojar (w 11 r.), Bolesława, Leokadię i Reginę, zm. 

z Rodzin Bojarów i Kluczków, of. Mąż Zygmunt 
12.30 Spotkanie oazowe grupy OND (chłopcy kl. VI i VII) – Bartek Paniak 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
 2. Dziękczynna w 6 r. urodzin Syna Nikodema, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Anioła Stróża, of. Rodzice 
16.30 1. + Stanisława Wiśniewskiego (w 5 r.), of. Wanda Wiśniewska 
17.30 Różaniec w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Kręgów Domo-

wego Kościoła 

18.00 1. O pomyślność dla naszej Ojczyzny 
 2. + Mariannę Łydkowską (w 5 r.), zm. z Rodzin Łydkowskich 

i Rozbickich, of. Mąż Bogusław  
Nabożeństwo Gorzkich Żali, Nowenna do Św. Józefa (dzień 2) i modlitwy 
za Ojczyznę oraz niedzielna adoracja Najśw. Sakramentu (do godz. 20.00) 

Orędzie Papieża Franciszka 
na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży 

     Drodzy młodzi. Światowe Dni Młodzieży 2018 stanowią krok nap-
rzód w przygotowaniu międzynarodowego spotkania, które odbędzie się 
w Panamie w styczniu 2019 roku. Ten nowy etap naszej pielgrzymki 
przypada na rok, w którym zwołane jest Zgromadzenie Zwyczajne Syno-

du Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. To do-
bry zbieg okoliczności. Uwaga, modlitwa i refleksja Kościoła będą 
skierowane na Was, ludzi młodych, z pragnieniem zrozumienia, a 
przede wszystkim przyjęcia drogocennego daru, jakim jesteście dla 
Boga, dla Kościoła i dla świata. 

 
     Jak już wiecie, postanowiliśmy, aby w tej drodze towarzyszył nam 
wzór i wstawiennictwo Maryi, młodej kobiety z Nazaretu, którą Bóg wy-
brał jako Matkę swego Syna. Idzie Ona z nami ku Synodowi i Świato-
wym Dniom Młodzieży w Panamie. Jeśli w ubiegłym roku prowadziły 
nas słowa Jej kantyku uwielbienia: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-
mocny” (Łk 1,49) – ucząc nas upamiętniać przeszłość – to w bieżącym 
roku staramy się słuchać wraz z Nią głosu Boga, który budzi odwagę 
i daje łaskę konieczną, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie: „Nie bój 
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30). Są to słowa wy-
powiedziane przez posłańca Boga, archanioła Gabriela, do Maryi, pro-
stej dziewczyny z małej wioski w Galilei. 
     1. Nie bój się! To zrozumiałe, że nagłe pojawienie się anioła i jego 
tajemnicze pozdrowienie: „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą” 
(Łk 1,28), wywołały silny niepokój w Maryi, zaskoczonej tym pierwszym 
objawieniem jej tożsamości i powołania, do tej pory jej nieznanych. Ma-
ryja, podobnie jak inne postacie z Pisma Świętego, drży w obliczu ta-
jemnicy powołania Boga, który w jednej chwili stawia ją przed ogromem 
swego planu i sprawia, że odczuwa ona całą swą małość skromnego 
stworzenia. Anioł, czytając w głębi jej serca, mówi do niej: „Nie bój się”! 
Bóg czyta również w naszych sercach. Dobrze zna wyzwania, jakim mu-
simy stawić czoło w życiu, zwłaszcza, gdy stajemy w obliczu decyzji fun-
damentalnych, od których zależy, kim będziemy i co zrobimy na tym świe-
cie. To „ciarki” jakie odczuwamy, gdy mamy do czynienia z decyzjami do-
tyczącymi naszej przyszłości, naszego stanu życia, naszego powołania. 
W takich chwilach jesteśmy wzburzeni i ogarnia nas wiele lęków. 
     A Wy, ludzie młodzi, jakie żywicie obawy? Co was najbardziej niepo-
koi w głębi serca? W wielu z was istnieją obawy „drugoplanowe”, że nie 
jesteście kochani, lubiani, nie akceptowani takimi, jakimi jesteście. Dziś 
jest wielu młodych, którzy mają poczucie, że muszą być inni od tego, 
czym są w rzeczywistości, próbując się dostosować do często sztucz-
nych i nieosiągalnych standardów. Nieustannie dokonują retuszowania 
swoich wizerunków, chowając się za maskami i fałszywymi tożsamo-
ściami tak, że sami niemal stają się “fake’iem”. U wielu z nich mamy do 
czynienia z obsesją na tle otrzymywania jak największej liczby „polu-
bień”. I z tego poczucia nieadekwatności rodzi się wiele obaw i niepew-
ności. Inni lękają się, że nie znajdą bezpieczeństwa emocjonalnego 
i zostaną sami. W wielu, w obliczu niepewności związanej z pracą, 
wkracza lęk przed niemożnością znalezienia satysfakcjonującej afirmacji 
zawodowej, nie spełnienia swoich marzeń. Te obawy są dziś bardzo 
obecne w wielu młodych ludziach, zarówno wierzących, jak i niewierzą-
cych. Także ci, którzy przyjęli dar wiary i poważnie poszukują swojego 
powołania, nie są rzecz jasna wolni od strachu. Niektórzy myślą: może 
Bóg chce ode mnie, albo zażąda ode mnie za wiele. Może przemierza-
jąc drogę wskazaną mi przez Niego, nie będę naprawdę szczęśliwy, 
albo nie będę mógł sprostać temu, o co mnie prosi. Inni zadają sobie 
pytanie: czy podążam drogą wskazaną mi przez Boga, kto może mi za-
gwarantować, że będę mógł podążać nią do końca? Czy nie ulegnę 
zniechęceniu? Czy nie stracę entuzjazmu? Czy będę umiał wytrwać 
przez całe me życie? W chwilach, kiedy wątpliwości i lęk tłoczy się 
w naszych sercach, konieczne staje się rozeznanie. Pozwala nam ono 
uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać 
w sposób właściwy i roztropny.                                  ciąg dalszy nastąpi 
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WIELKOPOSTNE DNI 

 
     Przeżywamy III Tydzień Wielkiego Postu (w 
Kalendarzu Liturgicznym Rok B, II). Pamiętajmy 
o nabożeństwie Gorzkich 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. Trwają przygotowania dekoracji Wielkie-
go Tygodnia i Grobu Pańskiego. Przy dużym 
krzyżu w naszym kościele znajduje się skarbon-
ka, do której można składać ofiary indywidualne 
na kwiaty i dekoracje. 
     Dziękujemy także za ofiary złożone na ten 
cel przez Wspólnoty Parafialne: 
KŻR nr  4 (zel. Teresa Niedziółka) 70,- zł 
KŻR nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 50,- zł 
KŻR nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 40,- zł 
KŻR nr 18 (zel, Grażyna Litwiniak) 80,- zł  

Bóg zapłać! 
W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Dziś Pierwsza Niedziela 
Miesiąca (4.III). Po sumie adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, wymiana Tajemnic Różań-
cowych i Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 
„KAZIUKI” – taką nazwę mają ludowe jarmarki 
organizowane w niektórych miastach wschod-
niej Polski z racji dnia Św. Kazimierza (4.03). 
PRATULIN. Dziś (4.03) zbiórka ofiar do puszek 
na budowę Domu Pielgrzyma w Sanktuarium 
Diecezjalnym w Pratulinie. 
DSA. Dziś (4.03) w diecezjalnym Domu „Moria” 
w Łukowie animatorzy Ruchu Światło-Życie spo-
tykają się na ostatniej w tym roku szkolnym ses-
ji. Temat spotkania brzmi: AGAPE. Udział w spo-
tkaniu biorą także liderzy naszych grup oazo-
wych. Natomiast jutro (5.03) o 19.30 odbędzie 
się tam Wielkopostny Dzień Wspólnoty Księży 
Moderatorów i Odpowiedzialnych świeckich. 
DRUGA MAMA. Jutro (5.03) zachodnia tradycja 
obchodzi Międzynarodowy Dzień Modlitw za Teś-
ciowe. Z uznaniem patrzymy na tych, którzy w ten 
sposób okazują szacunek swojej „drugiej mamie”. 
RÓŻA Z WITERBO należała do III Zakonu 
Św. Franciszka. Swoją modlitwą wspierała wy-
prawy krzyżowe. Jej relikwie przechowywane są 
w kościele Sióstr Klarysek w Witerbo. Relikwiarz 
ma kształt wysokiej wieży (nazywanej tam „mac-
china di Santa Rosa”), którą podczas uroczystej 
procesji niesie 100 mężczyzn. Wspomnienie 
Św. Róży obchodzimy we wtorek (6.03). 
BOHATERKI WIARY. Tak „Martyrologium 
Rzymskie” nazywa dwie Święte kobiety Perpe-
tuę i Felicytę, które 7 marca 203 r. za wyznawa-
nie wiary w Chrystusa zostały rozszarpane 
przez dzikie zwierzęta na stadionie w Kartaginie. 
Ich imiona wymieniane są w Kanonie Rzymskim 
i Litanii do Wszystkich Św., a wspomnienie ob- 
chodzimy w dniu ich „narodzin dla nieba”. 

W ŚRODĘ (7.03) zbierze się Rada Kurialna 
(czyli jeden z organów doradczych Biskupa Sie-
dleckiego). Również w tym dniu odbędzie się w 
Siedlcach Diecezjalny finał XXVII edycji Olimpia-
dy Teologii Katolickiej. 
PATRON KSIĘGARZY I SZPITALI. Żaden 
ze Świętych nie miał tak burzliwego życia, jak 
Jan Cidade, Portugalczyk, żyjący na początku 
XVI w., nazywany „Janem Bożym”. Założył Za-
kon Bonifratrów, zajmujący się opieką i lecze-
niem chorych. Wiele szpitali nosiło jego imię, 
a Kościół wspomina go 8 marca. 
BEATA znaczy „błogosławiona”. Takie imię no-
si Męczennica, która zginęła za wiarę w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa na terenie pół-
nocnej Afryki. Czcimy ją w Dniu Kobiet. 
PRAWA RĘKA Ks. Jana Bosko. Tak historia 
nazwała Św. Dominika Savio, który zmarł w wie-
ku 15 lat, 9 marca 1857 r. Jest Patronem minist-
rantów. Papież Pius XI mówił o nim, że to „mały 
święty, ale gigant ducha”. 
ŚWIĘTA Z ANIOŁEM. Również w piątek (9.03) 
Kościół wspomina Św. Franciszkę Rzymiankę, 
założycielkę „Oblatek Benedyktynek z Góry Oliw-
nej” i apostołkę XV-wiecznego Rzymu. Miała wiz-
je, w których towarzyszył jej Anioł Stróż. 
ŚWIĘCI ORMIANIE. W sobotę (10.03) Kościół 
obchodzi wspomnienie Św. Czterdziestu Męczen-
ników z Sebasty. Byli to legioniści rzymscy, stac-
jonujący w Armenii, którzy przyjęli wiarę w Chrys-
tusa i odmówili składania ofiar bożkom pogańs-
kim, za co ponieśli śmierć na początku IV w. 
KATECHEZY. W sobotę (10.03) o godz. 17.00 
w sali przy zakrystii kolejna katecheza dla na-
rzeczonych i młodych osób, które w przyszłości 
planują przyjęcie Sakramentu Małżeństwa. 
LITURGICZNA RADOŚĆ. Za tydzień (11.03) 
przeżywać będziemy IV Niedzielę Wielkiego Po-
stu, którą liturgia nazywa „Dominica Laetare”, 
czyli niedzielą wielkopostnej radości. Radość 
wynika stąd, że mija połowa Wielkiego Postu. 
SOŁTYS. Za tydzień (11.03) w całej Polsce ob-
chodzony jest „Dzień Sołtysa”. Z tej racji już dziś 
wszystkim Sołtysom z naszej Parafii składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
NASZ ZESPÓŁ CARITAS informuje, że od 
11 marca w każdą niedzielę Wielkiego Postu i w 
rekolekcje będzie rozprowadzał karty i baranki 
oraz inne symbole świąteczne. Będzie także 
można złożyć dobrowolna ofiarę na sporządze-
nie paczek świątecznych dla podopiecznych Pa-
rafialnego Caritas. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 9 
Wielki Post nabiera tempa! Zapraszamy na 
Drogę Krzyżową z ojcem Dolindo (znanym z mo-
dlitwy „Jezu Ty się tym zajmij” – do wygrania ksią-
żki). Wyjaśniamy, czym jest Ekstremalna Droga 
Krzyżowa. Ponadto tłumaczymy, co daje rozwa-
żanie Męki Pańskiej i w jaki sposób je robić; 
Historia jak z powieści: cenne relikwie Krzyża 
Świętego odnalezione w parafii naszej diecez-
ji… i co dalej? Minął rok od tamtych wydarzeń; 
W naszym wielkopostnym cyklu wyjaśniamy, 
czym jest dar umiejętności; 
Jak przejawia się w organizmie brak żelaza 

i czym grozi? – w dziale „Zdrowie”; 
O siedmiu radach ojca Pio na temat spowie-
dzi – w dziale „Opinie”;   Zapraszamy do lektury 
 

 

TELEFON ZAUFANIA 

 
- Dobry wieczór. Mówi Hania. To telefon zaufania? 
- Tak. 
- To proszę mi powiedzieć, czy sprzęgło w moim sa-
mochodzie jest po prawej, czy po lewej stronie? 

 

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

WYNIKI BADAŃ: 
   Mąż próbuje podpowiedzieć żonie, aby w czasie 
Wielkiego Postu przystopowała z ilością jedzenia. 
   Żona podchodząc do męża z wałkiem w ręku mówi: 
- Najnowsze badania dowodzą, że kobieta, która ma 
kilka kilogramów nadwagi żyje dłużej, niż mężczyzna 
który o tym wspomni. 
KTO DOWÓDCĄ 
     Stary oficer wyjaśnia kadetom: 
- Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza 
od armii lwów, której przewodzi baran. 

(Powiedzenie Napoleona) 

ZASKOCZENIE. 
     Koleżanka zwierza się koleżance: 
- Wstałam rano... 
- I co,,, i co? 
- Świat już czekał u moich drzwi... 
MODLITWA DO ANIOŁA DOBREGO HUMORU 
Aniele uśmiechu, przyszło mi do głowy,  
że zadzwonię na Twój numer alarmowy. 

Wiem, że Ci komórek dzwoni tysiąc naraz, 
lecz mi Twoja pomoc potrzebna od zaraz. 

Uśmiechu mi trzeba, by spory łagodzić, 
złe miny rozbrajać i przyjaciół godzić. 

Rozgrzewać zmarzniętych, prostować pogiętych 
i cnoty dystansu uczyć się od świętych. 

Podaruj mi uśmiech, aby wciąż na nowo 
wypełniał swym ciepłem myśl każdą i słowo. 

Niech jak kostka cukru osładza kropelki 
smutków, rozczarowań i goryczy wszelkich. 

Niech radości życia staną się oddechem. 
Za Twój dar uśmiechu dziękuję... uśmiechem. 
 

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 

 




