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MYŚL TYGODNIA 
    Jezus dziś nas zachęca do prak-
tykowania dobra: „Nie potępiajcie, 
a nie będziecie potępieni; odpusz-
czajcie, a będzie wam odpuszczo-
ne” (Łk 6,37). 

 
     Jaką postawę ma zająć chrześ-
cijanin wobec zła, jakiego doświa-
dcza? Nie może to być ani odpła-
canie tym samym, ani ucieczka, 
która może być zdradą dobra.  
     Postawa chrześcijanina wobec 
zła wypływa z przylgnięcia do Bo-
ga, od którego pochodzi samo do-
bro. Aby za radą Św. Pawła nie 
dać się zwyciężać złu, lecz je dob-
rem zwyciężać (por. Rz 12, 21), 
muszę tkwić mocno w dobru.  
     Reakcją na doznaną krzywdę 
nie może być utrata kontroli nad 
sobą, nienawiść do krzywdziciela. 
Dzieci naśladują rodziców, a chrze-
ścijanin naśladuje Ojca, który jest 
łaskawy dla niewdzięcznych i złych. 
Miłość wobec wszystkich, również 
nieprzyjaciół, przygotowuje miejs-
ce dla sprawiedliwości. 
 

 

PRAWDZIWA DAMA 

 
    W czwartek (28.02) wypada kolejne parafialne wspo-
mnienie Św. Joanny Beretty Molla, której relikwie czci-
my w naszym Sanktuarium. O godzinie 17.30 będzie 
różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny, 
o 18.00 zapraszamy na Mszę Św. w intencjach zapisa-
nych przez Uczestników Liturgii. Po Mszy Św. będą 
modlitwy ku czci Świętej, ucałowanie Jej relikwii oraz 
błogosławieństwo matek, oczekujących na narodziny 
swego dziecka.  
     W Św. Joannie widzimy wzór kobiety, matki, żony 
i prawdziwej damy. Jej mąż Piotr napisał o niej piękne 
świadectwo: „Joanna była wspaniałą kobietą, a przy 
tym absolutnie normalną. Była piękna i mądra. Dobra. 
Lubiła się śmiać. Była także kobietą nowoczesną i ele-
gancką. Prowadziła samochód, kochała góry i bardzo 
dobrze jeździła na nartach. Podobały jej się kwiaty i lu-
biła muzykę. Przez wiele lat chodziliśmy na koncerty do 
Konserwatorium w Mediolanie. Lubiła podróżować. 
Często wyjeżdżałem z powodu charakteru mojej pracy 
za granicę i jak to tylko było możliwe, brałem ją ze 
sobą. Byliśmy w Holandii, Niemczech, Szwecji i po tro-
chu w różnych częściach Europy... W domu i w towa-
rzystwie innych była zawsze prawdziwą damą”. 
 

MAŁO CHUDY CZWARTEK 

 
     Najbliższy czwartek (28.02) nazywamy „Tłustym”. 
Rozpoczyna on ostatni tydzień karnawału, który trwał 
od poniedziałku po niedzieli Chrztu Pańskiego do Środy 
Popielcowej, wypadającej w tym roku 6 marca. 
     Historia „pączkowej” tradycji sięga 1683 roku, kiedy 
Turcy oblegali Wiedeń, a Jan III Sobieski spieszył z od-
sieczą. Wszyscy wiedeńscy piekarze walczyli na murach 
oblężonego miasta, a żony zastępowały ich przy piecach 
i dzieżach. Małżonka piekarza Krapfa wpadła na pomysł, 

by zgłodniałym obrońcom usmażyć kule z drożdżowego 
ciasta. Były bez cukru i nadzienia. Nazwano je od 
nazwiska twórczyni: „Krapfen” (po niemiecku znaczy: 
„pączki”) i tak już zostało. Przejęliśmy wiedeński zwyczaj, 
lokując go w czwartkowy dzień ostatniego tygodnia kar-
nawału. Pamiętajmy o tym, by z umiarem korzystać z pą-
czkowej rozkoszy i przez to przygotować się na 
zbliżający się Wielki Post. 
 

 
czyli „Uwolnij mnie” 

     NoveKino Siedlce w ramach Filmowych Rekolekcji 
zaprasza 26 lutego (wtorek) do obejrzenia filmu „Uwol-
nij mnie”. Film zdobył wiele nagród. Włoska reżyserka 
została doceniona za przedstawienie prawdziwego ob-
razu zmagania człowieka ze złem. Jest to historia walki 
egzorcystów o każdą udręczoną duszę. Film pokazuje 
wysiłki kapłanów na Sycylii, aby pomóc wszystkim, któ-
rzy potrzebują egzorcyzmów. Odkrywa mistycyzm i siłę 
egzorcyzmów oraz rolę, jaką odgrywają we współczes-
nym społeczeństwie, poszukującym lekarstwa na różne 
dolegliwości, czy to fizyczne, umysłowe czy duchowe. 
     Reżyserem filmu jest Federica Di Giacomo. Zazna-
cza ona, że struktura filmu prezentuje pełną gamę życia 
bohaterów. Od codziennych, zwykłych sytuacji, po ewi-
dentnie nienormalne i niepokojące zachowania. „Uwa-
żam, że udało nam się zachować właściwą dyskrecję 
i szacunek wobec nieznanych rzeczy oraz wobec tych, 
którzy głęboko dotykają duchowości niektórych ludzi. 
Zdecydowałam się na opowiedzenie tej historii z pers-
pektywy ludzi, którzy doświadczają tego każdego dnia”. 
     Przed filmem NoveKino zaprasza na katechezę wpro-
wadzającą ks. Mateusza Czubaka. Filmowe Rekolekcje 
rozpoczynają się 26 lutego o godz. 19.00. 
  

ZAKOCHANI I NARZECZENI 

  Wczoraj (23.02) w sali przy 
zakrystii rozpoczęły się kate-
chezy przedmałżeńskie. Są 
to formacyjne spotkania, któ-
re ukazują jak radzić sobie 
w małżeńskich problemach, 
jak je rozwiązywać, jakie Ko-
ściół stawia wymagania mał-  
żonkom i jakie daje wskazówki, aby dopomóc im w jak 
najlepszej realizacji małżeńskiego powołania. 
   Jednak narzeczeni powinni sobie uświadomić, że naj-
pełniejszą naukę otrzymają u stóp Jezusa, który prag-
nie szczęścia każdego z nich i obdarza ich swoją miłoś-
cią. Dlatego też podczas trwania katechez powinni sko-
rzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz popro-
sić Chrystusa o dobre przygotowanie się do małżeńst-
wa oraz wierną miłość w życiu rodzinnym. 
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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 – 25 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Cezarego z Nazjanzu. VII Tydzień Zwykły, Rok C, I. 

Imieniny Mirosława; Czyt.: Syr 1,1-10 (Boże pochodzenie mądrości); 
Mk 9,14-29 (Uzdrowienie opętanego epileptyka). 

6.30 1. Dziękczynna Małżonków Igi i Bartosza, z prośbą o potrzebne łas-
ki dla nich oraz opiekę Maryi i Św. Józefa dla ich Dzieci, of. Rodzina  

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Pawła Niedziółkę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 3. + Aleksandrę Kozioł (w 9 r.), Zenona i Michała, of. Bezimienna  
 4. + Jana, Helenę i Tadeusza, zm. z Rodzin Kościuszków i So-

wów, of. Rodzina  
 5. + Eugenię Wolgemut (w 25 r.), of. Córki  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 

 2. + Krzysztofa i Antoniego Grabowskich, of. Żona i Mama  
 3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice  
 4. + Mirosława Brodzika (z racji dnia imienin), zm. Dziadków Ja-

na, Leokadię, Mariannę i Jana oraz Chrzestnego Zygmunta, of. 
Mama  

Wtorek – 26 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Aleksandra, Biskupa i Św. Pauli Montal, Dziewicy, 
założycielki Zgromadzenia Sióstr Pijarek; Czyt.: Syr 2,1-11 (Bądź wierny 

Bogu, a On zajmie się tobą); Mk 9,30-37 (Druga zapowiedź męki). 
6.30 1. + Stanisławę Ficek (w 13 r.), Michała i Andrzeja, of. Danuta 

Doroszenko  
 2. + Pawła Niedziółkę, of. Sąsiedzi z bloku  

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Andrzeja Skarusa (w 4 r.), of. Mama  
 3. + Mariannę Soszyńską (w 16 r.), of. Rodzina  
 4. + Pawła Niedziółkę, of. Koleżanki i koledzy z firmy „Bozamet” 
 5. Poza Parafią: + Zofię Matwiejczyk (w 1 r.), of. Mąż  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Krystynę Ziarek (w 14 r.) i zm. z Rodziny Duków oraz Rysza-

rda (w 17 r.), Józefa, Genowefę, Czesława, Tadeusza i Agniesz-
kę, of. Barbara Duk  

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

 4. + Hannę Soszyńską i zm. Rodziców Stanisławę i Stanisława 
Kowalczyków, of.   

Środa – 27 lutego 2019 r. Czyt.: Syr 4,11-19 (Mądrość mistrzynią życia). 
Mk 9,38-40 (Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami). 

6.30 1. + Jana Matejka, of. Sąsiedzi  
 2. Dziękczynna w 72 r. urodzin Marianny, z prośbą o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, 
of. Córki  

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Apolonię Marchelak (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Józefę i Lucjana Terlikowskich, Teresę i Józefa Kaszubows-

kich oraz Jana Protasiuka, of. Rodzina  
 3. + Elżbietę i Janusza Pastorów, of. p. Kobylańscy  
 4. Dziękczynna w intencji Jana Szymańskiego, z prośbą o dary 

Ducha Świętego oraz pomyślne zdanie matury i dostanie się na 
studia, of. Babcia  

 5. Poza Parafią: Dziękczynna w 5 r. urodzin Leny, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej, Św. Józefa 
i Św. Anioła Stróża, of. Rodzice  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 28 lutego 2019 r. Wspomnienie Św. Romana, Opata 

oraz parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; Czyt.: Syr 5,1-8 
(Nie polegaj na bogactwach). Mk 9,41-50 (Unikać okazji do grzechu). 

6.30 1. + Romana Kondraciuka, of. Żona  

 2. Dziękczynna w dniu urodzin Heleny za otrzymane łaski i prze-
żyte lata, z prośbą o zdrowie oraz dalszą opiekę Św. Rodziny 
z Nazaretu dla niej i dla jej Rodziny, of. p. Helena 

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Romana (z racji dnia imienin), Albina i Stanisławę, zm. z Ro-

dziny Norwów, Edmunda Stepczuka i zm. z Rodziny Sawczuków, 
of. Grażyna Norwa  

 3. + Jacka Domańskiego (w 3 r.), of. Synowie  
 4. + Jakuba (w 20 r.) i Edwarda (w 23 r.), of. Urszula Strzalińska  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. + Zofię Filipek (w 10 r.) i Eugeniusza, of. Córka  
 3. + Stanisława (w 1 r.), zm. z Rodzin Nasiłowskich, Sarnowców, 

Kalickich i Kobylińskich, of. Hanna Sarnowiec  
 4. Dziękczynna w intencji Ewy Dąbrowa, z prośbą o pomyślna 

operację i szybki powrót do zdrowia, of. Elżbieta i Edward  
 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-

cy Liturgii 
Modlitwy ku czci Św. Joanny, ucałowanie relikwii i błogosławieństwo 

matek oczekujących narodzin dziecka. 
19.00 WIECZÓR CHWAŁY pod przewodn. Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 1 marca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Feliksa III, papieża i Św. Albina, biskupa; Czyt.: Syr 

6,5-17 (Prawdziwa przyjaźń); Mk 10,1-12 (Nierozerwalność małżeństwa). 
6.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Eugeniusza Pastora, of. 

Maciej Pastor 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Antoninę Sidorowicz, of. 

Wnuki 
 3. + Andrzeja Świątkowskiego (w 75 r.), Władysława i Aleksand-

rę, of. Danuta Doroszenko 
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Stanisława Noconia oraz Reginę i Mariana Szymańskich, of. 
Rodzina  

 3. + Helenę Całka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 4. + Leokadię Borkowską (w 4 r.), Czesława, Franciszka i Andrzeja 

Kołodziejczyków oraz zm. z Rodziny, of. Agnieszka Wyżywniak  
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z racji I Piątku M-ca 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
17.30 Spowiedź Pierwszopiątkowa 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Tadeusza Chudzyńskie-

go, of. Rodzina 
 2. + Cecylię Piątek, of. Córka Marta Borkowska  
 3. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa z racji Pierwszego Piątku Miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii  
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z racji I Piątku M-ca 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 2 marca 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Agnieszki z Pragi 
(czeskiej). Imieniny Heleny, Parafialny dzień chorych. Czyt.: Syr 17,1-15 
(Człowiek obdarowany przez Stwórcę). Mk 10,13-16 (Jezus błogosławi dzieci). 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Maciej Pastor 
 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Tadeusza (w 3 r.), of. Żona i Córka 
 4. + Dariusza Olszewskiego, of. Sąsiedzi z ul. Nowy Świat 
 5. + Helenę (z racji imienin) i Jana Kowalina oraz Jolantę Szpryngier 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Waldemara Stańczu-
ka, of. Rodzina 

 2. + Mariannę (w 1 r.) i Jana Świętońskich oraz Teresę (w 5 r.) 
i Alfreda, of. Rodzina Świętońskich  

 3. + Helenę Metelską, Helenę Stasiuk i Halinę Pawlik (w 10 r.), 
of. Krystyna Metelska  

 4. + Bronisławę Bajek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, z 

prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka   
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Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z racji I Soboty Miesiąca 
oraz różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów 
8.30 Wyjazd kapłanów do chorych 
15.00 Zbiórka Ministrancka 
17.00 II-ga Katecheza Przedmałżeńska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Feliksa Kirchnera, 
of. Anna Kirchner 

 2. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 3. + Grażynę Szandecką (w 14 r.) i Danutę Dutkiewicz, of. Siost-

ra Jolanta  
 4. + Elżbietę, Ryszarda, Kazimierę, Romana, Barbarę, Janinę 

i Jadwigę, zm. z Rodziny Szupłaków oraz Annę i Mikołaja, of. 
Helena Kulgawczyk  

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z racji I Soboty Miesiąca 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 marca 2019 r. 
Pierwsza Niedziela Miesiąca. Wspomnienie Św. Kunegundy, zakonnicy 

Rok C, I; Czyt.: Syr 27,4-7 (Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość); 
1 Kor 15,54b-58 (Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć); 

Łk 6,39-45 (Z obfitości serca mówią usta). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Józefa, Helenę, Wandę, Józefa, Włodzimierza, Janinę, Ta-

deusza, zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, of. Córka  
8.30 1. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Maciej Pastor 
 3. + Irenę (w 5 r.), zm. z Rodzin Trociów i Wakułów, of. Rodzina 

Trojanowskich  
 4. + Bogusława Malinowskiego (w 20 r.) i Kazimierza Niedziółkę 

(w 12 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Danuta Ma-
linowska  

10.00 1. + Danutę Osińską (w 5 r.), Aleksandrę i Wincentego Siarnows-
kich, of. Andrzej Osiński  

 2. + Juliusza Maliszewskiego (w 15 r.), Artura i Pawła, zm. z Ro-
dziny oraz Zbyszka Majora, of. Janina Maliszewska  

 3. + Stanisława Bajka (w 6 r.), Bronisławę i zm. z Rodziny, of. 
Rodzina  

11.30 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Kazimierę i Władysława Kupa, of. Dzieci  
 3. + Zdzisławę (w 7 r.), Henryka, Antoninę, Jana, Kazimierza i 

Annę, of. Rodzina  
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 

Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I Niedzieli 
Miesiąca, wymiana tajemnic i katecheza dla Kół Żywego Różańca 

16.30 1. + Beatę (w 8 r.) i Bolesława, zm. Rodziców, Teściów i Dziad-
ków oraz zm. z Rodziny Kłosów, of. Krystyna Kłos  

 2. Poza Parafią: + Eugeniusza Osińskiego (w 1 r.), of. Żona  
18.00 1. + Józefa i Annę Szachnowskich oraz Krzysztofa, Grażynę 

i Witolda, of. Córki Maria i Elżbieta 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

TAKTYKA PIERWSZYCH DNI 
   W tym tygodniu wypada pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca. 
I Piątek (1.03): nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po 
Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od 17.30. 
I Sobota (2.03): nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi będzie po 
Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. Po rannym nabożeństwie różaniec 
pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji o uwol-
nienie z nałogów.  
I Niedziela (3.03): po sumie (o g. 13.00) wystawienie i adoracja Najś-
więtszego Sakramentu, wymiana Tajemnic Różańcowych i katecheza 
dla Kół Żywego Różańca.  
   Praktyka pierwszych dni miesiąca kojarzy się nam ze spowiedzią i Sa-
kramentem Pokuty. Spowiedź zakłada poprawę i radykalną zmianę ży-
cia - to jest jeden z jej warunków. Ta zmiana nie dokonuje się przez ko-
lejną spowiedź, ale przez pracę nad sobą. Istota nawrócenia nie tkwi 
w bardzo częstych spowiedziach, ale w rzetelnej, popartej łaską Boga 
pracy nad sobą i otwarciem na działanie Zbawiciela. Pamiętajmy o tym, 
gdy rozpoczynamy nowy miesiąc spowiedzią. 

TRZEŹWOŚĆ ZNACZY WOLNOŚĆ 
    W przyszłą niedzielę (3 marca) rozpo-
czyna się 52. Tydzień Modlitw o Trzeź-
wość Narodu. Będzie on przebiegał pod 
hasłem: „Młodzi Trzeźwi i Wolni”. Jest to 
ostatnia niedziela karnawału, która przy-
pomina, że dziś trzeźwość to ważna 
sprawa, a zabawa bez kieliszka jest nie 
tylko możliwa, ale i konieczna. 
    W naszym społeczeństwie musi wzra-
stać świadomość, że można być szczę-
śliwym bez odurzania się alkoholem i in-
nymi używkami, że fundamentem praw-
dziwego szczęścia jest trzeźwe, wolne 
od nałogów życie. Dla człowieka wierzą-  
cego najważniejsze jest zbawienie własne, ale także naszych bliźnich. 
Nadużywanie alkoholu często prowadzi do osłabienia, a nawet utraty 
wiary. 
      Chcemy w tym tygodniu naszą modlitwą, postem, osobistym świa-
dectwem abstynencji, wynagradzać Bogu za grzechy pijaństwa. Czy nie 
powinni mieć wyrzutów sumienia ci, którzy podczas przyjęć, spotkań to-
warzyskich oraz innych okazji stosują towarzyski przymus picia? Czy nie 
powinni mieć wyrzutów sumienia ci, którzy stawiają alkohol na stole, 
chociaż wiedzą, że w gronie gości są osoby walczące o powrót do nor-
malnego życia? 
     Zbyt łatwo zapominamy, że trzeźwość innych zależy także od na-
szych postaw, naszej decyzji i czynów. Jakże często młodzi ludzie stają 
się niewolnikami świata elektroniki i Internetu. Nie wyobrażają sobie ży-
cia bez smartfonów i aplikacji, z których korzystają nieustannie. Stają się 
zakładnikami świata gier i portali, narkotyków i tytoniu. 
     Jednak w największym stopniu są ofiarami alkoholu. Zbyt wiele do-
okoła nas pobłażliwości i lekceważenia tego problemu. Zbyt często na-
wet rodzice i nauczyciele lekceważą dowody na to, że ich dzieci i ucz-
niowie piją. Skandaliczna jest postawa rodziców, organizujących mło-
dym, niepełnoletnim dzieciom imprezy urodzinowe, półmetki, studniówki 
w lokalach, w których nie ma żadnej kontroli nad tym, co i jak spożywają 
młodzi. Pamiętajmy, że nie będzie trzeźwych młodych ludzi, jeśli nie bę-
dzie przykładu i odpowiedzialności dorosłych. 
     Każdy z nas może mieć wkład w dzieło otrzeźwienia Narodu poprzez 
rezygnację ze spożywania alkoholu w intencji własnej lub za bliską ko-
chaną osobę .W Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu duszpasterze 
i Diakonia Wyzwolenia zachęcają naszą wspólnotę parafialną do podję-
cia konkretnych czynów miłości, przejawiających się głównie w podej-
mowaniu decyzji abstynencji okresowej na czas Wielkiego Postu lub na 
dłużej.   
     Dzień 2 marca to pierwsza sobota miesiąca. O godz. 7.00 Msza Św. 
a po niej modlitwa różańcowa w intencji  wyzwolenia z uzależnień: lęku, 
narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych… W Tygodniu Modlitw 
o Trzeźwość – w piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 
zachęcamy do  uczestnictwa i wspólnej modlitwy.  Diakonia Wyzwolenia 
 

PRZED WIELKIM POSTEM 

 
     Mając na uwadze zbliżający się Wielki Post Ksiądz Biskup Siedlecki 
Kazimierz Gurda zaprosił wszystkich księży proboszczów, wikariuszy 
oraz księży pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotka-
nie formacyjno-duszpasterskie. Odbędzie się ono 26 lutego br. o godz. 
10.00 i o godz. 18.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w No-
wym Opolu. Wieczorne spotkanie jest przeznaczone dla księży, którzy z 
powodu katechezy lub innych obowiązków nie będą mogli przybyć rano. 
     Wspierajmy kapłanów naszą modlitwą, aby umocnieni Duchem Świę-
tym dobrze prowadzili dzieła duszpasterskie. 
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NADZIEJA KRUCJATY 

 
     Krucjata Różańcowa za Ojczyznę zaprasza 
dziś (24.02) na XXVIII Pokutny Marsz Różańco-
wy ulicami Siedlec, pod hasłem: „Z Maryją Kró-
lową Polski modlimy się, aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełniły się 
Jasnogórskie Śluby Narodu”. Uczestnicy wyda-
rzenia wyruszą o godzinie 14.00 sprzed pomni-
ka Św. Jana Pawła II. Na zakończenie marszu 
będzie sprawowana Msza Św. w Katedrze o go-
dzinie 16.00. 
 

NOWY TYDZIEŃ 
SŁUGA BOŻY. Jutro (w poniedziałek 25.02) 
o godz. 12.00 będzie w katedrze kolejna Msza Św. 
w intencji o beatyfikację Bpa Ignacego Świrskiego. 
FINAŁ. Diecezjalny finał XXIX edycji Olimpiady 
Teologii Katolickiej będzie miał miejsce w środę 
(27.02) o godzinie 11.00 w Katolickim Liceum 
Ogólnokształcącym. 
WIECZÓR CHWAŁY będzie w ostatni czwar-
tek lutego (28.02) o godz. 19.00 w sali KLO przy 
naszym kościele, na który zaprasza Wspólnota 
Jednego Ducha: „Oddamy Panu chwałę, uwiel-
biając Go modlitwą i śpiewem, trwając na adora-
cji przed Najświętszym Sakramentem”. 
FORMACJA. W piątek (1.03) spotka się w Se-
minarium (Nowe Opole) II grupa młodych księży 
z Diecezji Siedleckiej, uczestniczących w For-
matio Permanens  
PATRIOCI. Od 8 lat w naszej Ojczyźnie obcho-
dzony jest w dniu 1 marca Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych, którzy przeciwstawiali się 
komunistycznej dyktaturze po II Wojnie Światowej. 
LEKTORZY. W naszej Diecezji wielu młodych 
chłopców przygotowuje się do posługi lektora. 
Ich formacja zakończy się w naszej katedrze 23 
marca br. liturgicznym obrzędem posłania przez 
Biskupa Siedleckiego do pełnienia funkcji 
w swoich parafiach. 
LITURGIA. Uwaga lektorzy i kantorzy: przeży-
wamy w liturgii VII Tydzień Zwykły. Czytania 
Ewangelii z roku C, zaś pierwsze czytania z cyklu I. 
ZESPÓŁ „ŚWIATEŁKO” ma próby w każdą 
sobotę o godz. 10.00 w sali przy zakrystii. Ser-
decznie zapraszamy. 
  

POŚCIG ZA ŚWIĘTOŚCIĄ 

RODZINA ŚWIĘTYCH. Należał do niej Św. 
Cezary z Nazjanzu (w Kapadocji), którego czci-
my w poniedziałek (25.02). W poczet Świętych z 
IV w. był zaliczony jego ojciec Św. Grzegorz se-
nior i brat Św. Grzegorz junior, chrześcijański 
teolog, poeta i pisarz. Do dziś przetrwały jego 
„Listy” i „Mowy wybrane” oraz autobiografia 
„Opowieść o moim życiu”, które wywarły wielki 
wpływ na życie brata - Św. Cezarego. 
ALEKSANDER Z ALEKSANDRII. Wtorek 
(26.02) to dzień wspomnienia Św. Aleksandra, 

Biskupa z północnego Egiptu z początku IV wie-
ku. Uratował Kościół przed herezjami Ariusza, 
który błędnie głosił, ze Chrystus nie jest Synem 
Bożym, tylko adoptowanym Synem Boga. 
„PIJARKI” to zgromadzenie zakonne powoła-
ne do życia przez Św. Paulę Montal, Hiszpankę 
z okolic Barcelony, którą wspominamy we wto-
rek (26.02). Założyła wiele szkół dla dziewcząt, 
którymi kierowały siostry ze stworzonego przez 
nią Zgromadzenie Córek Maryi Sióstr Szkół Po-
bożnych (Pijarek). W modlitwach pamiętajmy 
w tym dniu o naszej Siostrze Kasi Śledź ze 
Strzały, należącej do tego Zgromadzenia. 
ŚWIĘTY OSTATNIEGO DNIA. W ostatnim dniu 
lutego (28 lub 29.02) Kościół wspomina Św. Ro-
mana, nazywanego „Jurajskim”, opata i pustelni-
ka. Jego relikwie są przechowywane do dziś 
w klasztorze w St. Romain-de-Roche we Francji. 
ŚW. FELIKS III rządził Kościołem w latach 483-
492. Wcześniej był mężem Petronii oraz ojcem 
syna Gordiana i córki Pauli. Po śmierci żony i wy-
chowaniu dzieci poświęcił się pracy w Kościele, 
został kapłanem, potem biskupem i papieżem. 
Jego relikwie spoczywają w rzymskiej bazylice Św. 
Pawła „za murami”. Wspominamy go 1 marca. 
OPAT I BISKUP. 1 marca wypada wspomnie-
nie Św. Albina z Zakonu Augustianów. Był opa-
tem klasztoru w Cincillac, a potem biskupem 
w Angers (Francja). 
AGNIESZKA po czesku ANEŽKA.  2 marca 
Kościół czci Św. Agnieszkę z Pragi (czeskiej). 
Była córką króla Czech, Przemysława Ottokara I. 
Miała zostać żoną jednego z synów Henryka Bro-
datego, ale do małżeństwa nie doszło. Poświęciła 
się życiu zakonnemu. Zafascynowana Św. Klarą, 
w 1233 roku ufundowała w Pradze szpital oraz 
klasztor Sióstr Klarysek, zwany czeskim Asyżem. 
CESARZOWA. Wspomnienie Św. Kunegundy 
obchodzimy 3 marca. Była żona cesarza Nie-
miec Św. Henryka. Po śmierci męża wstąpiła do 
zakonu Benedyktynek. Majątek swój przezna-
czyła na budowę klasztorów i katedry w Bambe-
rgu, gdzie spoczywają relikwie jej i męża. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 8 
Objawienia prywatne budzą zainteresowanie i 
emocje. Kościół podchodzi do nich z wielką 
ostrożnością. Dlaczego? Odpowiedź na str. 15; 
Co grozi chorującym na reumatoidalne zapale-
nie stawów, którzy bagatelizują niepokojące zmia-
ny? Jakie efekty daje leczenie? Więcej w dziale 
„zdrowie”; 
W numerze także o powstającym w diecezji ho-
spicjum dla dzieci oraz comiesięczne materiały 
formacyjne dla kół żywego różańca; 
Jakie zadania stoją przed radami parafialnymi? 
Kto je tworzy? Jak wykorzystać potencjał świeckich 
zaangażowanych w życie Kościoła - piszemy 
w artykule „Wspólnota wspólnocie”; 
Jakie zadania stoją przed radami parafialnymi? 
Kto je tworzy? Jak wykorzystać potencjał świeckich 
zaangażowanych w życie Kościoła - piszemy 
w artykule „Wspólnota wspólnocie”; 
Używanie poprawnej polszczyzny to przejaw od-
powiedzialności. Dlaczego powinniśmy dbać 
o nasz język ojczysty? Podpowiedź w wywiadzie 
„Echa”;                      Zapraszamy do lektury 

 
ROZKAZ 

 
Rys. Marcin Tretchel 

     Jest tłusty czwartek. Na dużych tacach w piekarni 
setki pączków. Najgrubszy z nich wydaje rozkaz po-
zostałym: 
- Pamiętajcie: Jak facet – wchodzicie w oponę 
i brzuch. Sekcja żeńska spotyka się w biodrach! 
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BAŁWAN. Pierwsze dni wiosny. Jaś wbiega do domu 
brudny i ze śladami błota na ubraniu. Mama pyta: 
- Czemu ty taki brudny jesteś. 
- Lepiliśmy bałwana. 
- Ale przecież śniegu nie ma? 
- Dlatego zrobiliśmy go z błota. 
INNE DZIECKO. Żona ma wolne i prosi męża, aby 
wracając z pracy odebrał synka z przedszkola. Gdy 
mąż wchodzi z dzieckiem do domu, żona przerażona: 
- Ale to nie nasze dziecko! 
- Naprawdę? Ale takie podobne do naszego. To ja 
wracam do przedszkola i poproszę o podmianę. 
OŚWIADCZYNY. Chłopak klęka przed dziewczyną, 
trzymając w ręku otwarte pudełko z pierścionkiem: 
- Wyjdziesz za mnie? 
- Najchętniej, to bym nigdzie nie wychodziła. Na dwo-
rze taka plucha. 
POWRÓT. Mama wraca z córeczką z przedszkola: 
- Co było w przedszkolu na obiad? 
- Nie wiem. 
- A była zupa? 
- Była. 
- A jaka? 
- Czerwona. 
POUCZENIE MATKI. Po kłótni z żoną mąż przyszedł 
do swojej matki, skarżąc się, że ma kłopoty małżeńs-
kie. Mama mu wyjaśnia: 
- Synku, w małżeństwie mężczyzna za wszelka cenę 
musi mieć ostatnie zdanie. Ale powinno ono zawsze 
brzmieć: „Kocham cię”. 
JAKI TO DZIEŃ? 
     Kilkanaście dni temu kolega pyta kolegę: 
- Co jest 14 lutego? 
- A ty masz żonę, czy dziewczynę? 
- Żonę. 
- To zwykły czwartek. 
 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
1800 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: Santander Bank Polska 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 Irena. 

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. 

Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 
  




