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MYŚL TYGODNIA 
    Chrystus dziś mówi: „Czemu to 
widzisz drzazgę w oku swego brata, 
a belki we własnym oku nie do-
strzegasz? (Łk 6,40). 
 

 

     Jezus jest moim nauczycielem. 
Przemawia do mnie w swojej szkole 
miłości słowem prostym, które prze-
konująco apeluje do mojego życia, i 
czynem skutecznym, który daje mi 
poznać Jego moc. 
     Mam w tej szkole zdobywać mą-
drość życia i postępować w miłości. 
A przez to samemu stawać się nau-
czycielem. To z kolei nakazuje mi 
zachować pokorę i czuwać. Pokora 
potrzebna jest po to, aby twardo 
stąpać po ziemi, w świadomości, że 
zanim jako nauczyciel wezmę się do 
napominania grzesznych i poucza-
nia nieumiejętnych, powinienem 
dostrzec własne słabości.  
     Czuwanie natomiast jest po to, 
aby nie obierać sobie w życiu fał-
szywych nauczycieli, nie patrzeć 
bezkrytycznie na rzeczywistość 
przez medialne okulary. 

 

PODOPIECZNI ŚW. KAZIMIERZA 

 
     Jutro (w poniedziałek 4.03) obchodzimy Święto Św. 
Kazimierza Królewicza (1458-1484), Patrona Polski i Li-
twy. Powyżej przedstawiamy fragment obrazu Francisz-
ka Smuglewicza, znajdującego się w polskim kościele 
pw. Św. Stanisława Biskupa w Rzymie. Obraz nosi ty-
tuł: „Św. Kazimierz, ukazujący się wojskom polskim pod 
Połockiem i wskazujący drogę”. Opowiada on o zajęciu 
Inflant i najeździe wojsk rosyjskich na Litwę na począt-
ku XVI w. Z odsieczą pospieszyły wojska polskie, które 
29 lipca 1518 r. rozbiły Rosjan w bitwie pod Połockiem. 
Według starej legendy szalę zwycięstwa na stronę pol-
sko-litewską przechylił Św. Kazimierz, ukazując się nad 
walczącymi wojskami.  
 

DOSTOJNY SOLENIZANT 
     W poniedziałek (4.03)  Ks. 
Biskup Kazimierz Gurda ob-
chodzi Dzień Imienin. Tego 
dnia o godz. 12.00 w siedlec-
kiej katedrze będzie sprawowa-
na Eucharystia w intencji Dos-
tojnego Solenizanta. Wikariusz 
Generalny naszej Diecezji Ks. 
Biskup Piotr Sawczuk napisał 
do nas:  
    „Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży do kon-
celebry, a Osoby Życia Konsekrowanego oraz Wier-
nych Świeckich, szczególnie z Siedlec i okolic, do 
wspólnej modlitwy. Niech udział w tej Mszy świętej bę-
dzie wyrazem naszej życzliwości i wdzięczności wobec 
Księdza Biskupa Kazimierza, a także okazją do modli-
twy o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże w Jego 
posłudze pasterskiej w naszej diecezji”. 
 

DROGA PRZEZ WIELKI POST 
     Pozostały nam jeszcze dwa dni karnawału: ponie-
działek i wtorek (4 i 5 marca). W polskiej tradycji nazy-
wane zapustami. W najbliższą środę (6.03) przeżywać 
będziemy Popielec. Przypomina nam on w sposób jed-
noznaczny: „Nie przywiązuj się, człowieku, do tego, co 
ziemskie, bo niczego nie zabierzesz na tamten świat”. 
To właśnie jest pierwsze, choć nie najważniejsze, prze-
słanie Środy Popielcowej. Przypomina, że trzeba dbać 

o wyższe dobra: przyjaźń z Bogiem, trwanie w Bożej 
łasce i sprawiedliwe życie w miłości Boga i bliźniego 

 
     Zapraszamy więc do Sanktuarium Św. Józefa na ce-
lebrację Popielca (6.03) oraz inaugurację Wielkiego 
Postu. Msze Św. w Popielec będą w naszym kościele 
o godzinie: 7.00, 8.30, 10.00 16.30 i 18.00. 
     W Pierwszy Czwartek Miesiąca (7.03) będzie wiel-
kopostne czuwanie Godziny Świętej po Mszy Św. wie-
czorowej. 
     W piątek po Popielcu będziemy nie tylko składać 
życzenia kobietom z racji ich święta, lecz także weź-
miemy udział po raz pierwszy w tym Wielkim Poście, 
w Drodze Krzyżowej. Dzieci zapraszamy na „Drogę” 
o godzinie 16.30, a wszystkich pozostałych na 17.15. 
     I Niedziela Wielkiego Postu wypada 10 marca. Za-
praszamy w tym dniu po Mszy Św. wieczorowej o go-
dzinie 19.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali i adorację 
Najświętszego Sakramentu (do godziny 20.00). 
 

GDYBY NIE KOBIETY... 
     W piątek (8.03) obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Kobiet. Jest to dzień modlitw w intencji wszystkich Pań. 

 
     Walka o należyte miejsce kobiety w społeczeństwie, 
równouprawnienie w życiu publicznym i społecznym, to 
nie przejaw feminizmu, ale upominanie się o coś, co 
jest prawem kobiet. Kobiety nie mogą poddać się nacis-
kom ruchów feministycznych, które próbują zniwelować 
różnice między mężczyzną i kobietą, wskazując jako 
ideał upodobnienie się kobiety do mężczyzny. Bóg 
stworzył kobietę i mężczyznę i każdy z nich musi pilno-
wać swojej tożsamości, a nie dążyć do upodobnienia 
się do drugiej płci, a tym bardziej walczyć z przedstawi-
cielami innej płci do czego nawołują często ruchy femi-
nistyczne. To nie konkurencja, nie rywalizacja, ale uzu-
pełnienie się, komplementarność, dopełnianie z zacho-
waniem odrębności. Drogim Paniom życzymy wielu da-
rów Ducha Świętego oraz szczególnej opieki 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 – 4 marca 2019 r. 
Święto Św. Kazimierza Królewicza, Patrona Polski i Litwy. 

Dzień Imienin Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy. 
IV Tydzień Zwykły. Rok C, I; Ostatnie dwa dni karnawału, w polskiej tradycji 

nazywane zapustami. Czyt.: Syr 51,13-20 (Szukanie prawdziwej mądrości 
lub Flp 3,8-14 (Nieustanne dążenie do doskonałości); 

J 15,9-17 (Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem). 
6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Marię (w 14 r.), zm. z Rodzin Celińskich, Wilczków, Popielar-

skich i Lipowskich, of. Rodzina 
 4. + Pawła Dębskiego (w 60 r.), Emilię, Hieronima, Helenę, Irenę, 

Cecylię, Aleksandra, of. H. Dębska 
7.00 1. + Kazimierza Skolimowskiego (z racji imienin), of. Żona i Cór-

ka 
 2. + Kazimierza Kaniewskiego (z racji imienin i w 24 r.), of. Żona 

Daniela 
 3. + Kazimierę (z racji imienin) i Józefa, zm. z Rodzin Drozdów i 

Domańskich, of. Dzieci  
 Poza Parafią: 4. + Eugeniusza Ryciaka (w 25 r.), zm. Rodziców 

i Rodzeństwo z obu stron Rodziny, of. Wacława Ryciak 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 

 2. + Kazimierza Więcławka (z racji imienin), of. Córka 
 3. + Kazimierza Bernata, Józefa i Kazimierę Bugdałów (z racji ich 

imienin) oraz zm. z Rodzin Bernatów i Bugdałów, of. Żona Wies-
ława 

 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla czło-
nków Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 

Wtorek – 5 marca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Teofila; Międzynarodowy Dzień Modlitw za Teściowe 
Czyt.: Syr 35,1-12 (Prawdziwa ofiara); Mk 10,28-31 (Nagroda za wyrzeczenia). 
6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Ojca Juliana i Mamę Bronisławę oraz Michała i Wiktorię, of. 

Syn 
 4. + Pawła Dębskiego (w 60 r.) i Emilię, zm. z Rodziny Dębskich, 

of. 
7.00 1. + Władysława Kokoszkiewicza (w 4 r.) i zm. z obu stron Rodzi-

ny, of. Córka Marylka 
 2. + Marię, Lucjana, Czesława, Mirosława, Marcina, Marię, Irene-

usza, Annę i Pawła, of. Michalina Strzalińska 
 3. + Kazimierza (z racji imienin) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Żona 
 4. + Jacka Kołtuniaka (w 30 dzień), of. Rodzina  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Krystynę (w 1 r.) i Mieczysława Góreckich, of. Marianna Ko-

łtuniak 
 3. + Henryka (w 10 r.) i Albinę oraz ich zm. Rodziców, of. Córka 
 4. + Zygmunta Skolimowskiego (w 5 r.), zm. z Rodzin Skolimow-

skich, Krzewniaków i Borkowskich, of. Rodzina 
 Poza Parafią: 5. Dziękczynna w 80 r. urodzin Jadwigi Irmy Sar-

neckiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi 
i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Mąż, Dzieci i Wnuki 

ŚRODA POPIELCOWA – 6 marca 2019 r.  
Początek Wielkiego Postu. 

Dziś Msze Św. z obrzędem posypania głów popiołem. 
Wspomnienie Św. Róży z Viterbo, Dziewicy i Zakonnicy 

Czyt.: Jl 2,12-18 (W drodze do nowego Jeruzalem); 
2 Kor 5,20-6,3 (Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony). 

Mt 6,1-6.16-18 (Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie).  
7.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Wiktora Wolgiemuta (w 2 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Kazimiera Wolgiemut 

 4. + Henryka Kocia (w 22 r.), zm. Rodziców, Braci i Siostry z obu 
stron Rodziny, of. Eugenia Koć 

8.30 1. + Janinę, Czesława, Bolesławę, Mateusza, Aleksandrę i Wik-
tora, of. Rodzina 

 2. + Kazimierza Ilczuka, of. Rodzina 
10.00 1. + Zofię Zazuniak, of. Karol Okniński z Rodziną 
16.30 1. + Stefana (w 1 r.), of. Siostra 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Kazimierza, Konstantego i Zofię Orzepowskich, of. p. Mali-

nowscy 
 3. + Zofię (w 26 r.) i Czesława (w 19 r.) Szaniawskich, of. Krysty-

na Szaniawska 
 4. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, z racji I-szej środy miesią-

ca, of. Uczestnicy Liturgii 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek po Popielcu – 7 marca 2019 r. 
Pierwszy Czwartek Miesiąca. 

Wspomnienie Św. Męczennic Perpetuy i Felicyty; 
Czyt.: Pwt 30,15-20 (Wierność i grzech, życie i śmierć); 

Łk 9,22-25 (Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa). 
6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Ryszarda, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, zm. z Rodzin 

Antoniuków i Jakubiaków, of. p. Jakubiak 
 4. + Pawła Niedziółkę, of. Sąsiedzi z bloku 

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów, posługujących wśród nas, z prośbą 
o obfitość łask Bożych oraz o liczne powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne z naszej Parafii, of. Apostolat Złotej Róży 

 2. + Jadwigę Stańczuk (w 7 r.), of. Syn 
 3. + Jacka Kołtuniaka, of. Pracownicy MPK w Siedlcach 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Zygmunta Borkowskiego (w 25 r.), zm. z Rodzin Borkows-

kich i Jasińskich, of. Zofia i Stanisław Koszewscy 
 3. + Ryszarda Harasima i Waldemara Sowińskiego, of. 
 4. + Bogdana (w 7 r.) i Zbigniewa Prokopiaków oraz Józefa i He-

lenę, zm. z Rodziny Romanowskich, of. p. Piotr 
Czuwanie Godziny Świętej 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek po Popielcu – 8 marca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Jana Bożego i Św. Beaty Męczennicy, 

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dzień modlitw w intencji kobiet. 
Czyt.: Iz 58,1-9 (Post należy łączyć z uczynkami miłości); 

Mt 9,14-15 (Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć). 
6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Zofię Zazuniak, of. Parafianie z Rossosza  
 4. + Marię Malewicz z Domu Światła (w 30 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. + Jacka Kołtuniaka, of. Pracownicy MPK Siedlce 
 2. + Jadwigę Kupa (w 1 r.), of. Mąż 
 3. Dziękczynna w intencji Rodziny Domańskich, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo w życiu i pracy oraz o opiekę Św. Józefa, of. 
Katarzyna i Hubert Domańscy 

16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla wszystkich 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Bogdana Wójciuka (w 1 r.), zm. Teściów i Rodziców z Ro-

dzin Wojciuków i Materów, of. Żona Krystyna z Córkami  
 3. + Natalię (w 1 r.) i Zygmunta (w 2 r.), zm. z Rodzin Byczyńs-

kich i Chaciaków, of. Córka 
 4. + Za zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2018/2019 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia”   
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Sobota po Popielcu – 9 marca 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Dominika Savio, 

Patrona Ministrantów i Św. Franciszki Rzymianki. 
Czyt.: Iz 58,9b-14 (Obietnice dla sprawiedliwych); Łk 5,27-32 (Nie przyszedłem 

wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników). 
6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Wacława (w 12 r.) i zm. z Rodziny, of. p. Karcz 
 4. + Stanisława, Zofię, Kazimierza i Stefana, zm. z Rodzin Misz-

czaków, of. Krystyna Wakuła 
7.00 1. + Mariannę Łydkowską (w 5 r.) i Bogusława oraz zm. Rodzi-

ców z obu stron Rodziny, of. Syn 
 2. + Kazimierza Kryńskiego (w dniu imienin), of. Żona, Dzieci 

i Wnuki 
 3. + Jadwigę Zalewską, jej zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Dzie-

ci 
15.00 Zbiórka Ministrancka 
17.00 III Katecheza Przedmałżeńska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Alinę Bojar (w 12 r.), Bolesława, Leokadię i Reginę, zm. z 

Rodzin Bojarów i Kluczków, of. Mąż Zygmunt   
 3. + Jana (w 40 r.), of. Dzieci 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Julii, z prośbą by wzrastała w łasce 

u Boga i u ludzi pod opieką Św. Anioła Stróża, of. Rodzice 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 marca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Czterdziestu Męczenników z Sebasty; 

Rok C, I; Czyt.: Pwt 26,4-10 (Wyznanie wiary ludu wybranego); 
Rz 10,8-13 (Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia); 

Łk 4,1-13 (Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. + Eugenię, Kazimierza, Romana, Stanisława, Honoratę i Aga-
tę, of. Eugeniusz Kupa 

8.30 1. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 2. + Teresę Karcz (w 9 r.) i zm. Dziadków z Rodzin Karczów i So-

kołowskich, of. Jolanta Baranowska 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Magdy, z prośbą o dary Ducha 

Świętego w dorosłym życiu oraz o opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa dla niej i dla jej Brata, of. Rodzice 

10.00 1. + Leszka Kolek (w 9 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Żona 
Halina Kolek 

 2. + Kamila Staraka (w 5 r.), of. p. Trojanowscy 
 3. + Krystynę (w 5 r.), Aleksandra i Janusza Wilczyńskich, of. Có-

rka Danuta 
11.30 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 

 2. + Joannę Zembek (z racji urodzin), of. Mąż z Rodziną 
 3. + Elżbietę Malinowską (w 29 r.), Edwarda, Stanisławę i Czes-

ława, zm. z Rodzin Malinowskich, Kryńskich i Sawickich oraz zm. 
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Dzieci 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Stanisława Wiśniewskiego (w 6 r.) i Syna Krzysztofa (w 4 

miesiąc), of. Żona  
18.00 1. + Józefę i Tomasza oraz Helenę Harasim, zm. z Rodziny Mali-

szkiewiczów, of. Córka Anna z Rodziną 
Nabożeństwo Gorzkich Żali, początek Nowenny do Św. Józefa (dzień 1)  

i adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

ZAPOWIEDŹ REKOLEKCJI 
     Za dwa tygodnie będą w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne, 
którym przewodniczyć będzie Ks. Krzysztof Piórkowski. Rozpoczniemy 
je w sobotę (16.03) o godz. 18.00. W niedziele (17.03) Msze Św. będą  
wg zwykłego porządku (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.30 i 18.00). 
W poniedziałek i wtorek (czyli 18 i 19 marca): zapraszamy na: 6.30, 
9.00, 10.30, 18.00, 20.00. Spowiednicy przybędą do nas w poniedziałek 
i wtorek. Szczegółowy program rekolekcji podamy 10 marca, czyli w na-
stępnym numerze Opiekuna. 

MODLITWA O POWOŁANIA 
     W przyszłą sobotę (9.03) w katedrze sie-
dleckiej odbędzie się Dzień Skupienia dla 
kapłanów. Z tej racji Biskup Siedlecki Kazi-
mierz Gurda wystosował do duchownych 
i świeckich diecezjan pismo, w którym prosi 
o modlitwę w intencji kapłanów oraz o nowe 
i święte powołania kapłańskie i zakonne. 
Pasterz Diecezji pisze miedzy innymi:  
     „Modlitwa o świętość wszystkich kapłanów naszej Diecezji niech sta-
nie się jednocześnie prośbą o nowe powołania kapłańskie, szczególnie 
w tym roku, w którym nasze Seminarium Duchowne obchodzi 100-lecie 
swojego wskrzeszenia. Zechciejmy także podziękować Panu Bogu za 
lata posługi w Winnicy Pańskiej tych, którzy w najbliższych miesiącach 
będą obchodzić swoje kapłańskie jubileusze. Proszę również, aby pod-
czas Mszy Św. w dniu naszej wspólnej modlitwy oraz w niedzielę 10 
marca, podjąć szczególną modlitwę za wszystkich kapłanów naszej die-
cezji i o nowe powołania kapłańskie”. 
     Wsłuchajmy się w głos Pasterza naszej Diecezji i spełnijmy jego po-
lecenie. 

DEKANALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY 

 
     W piątek, 22 lutego w Parafii Ducha Świętego w Siedlcach odbyło się 
Dekanalne Spotkanie Młodzieży, w którym udział wzięło także kilka 
osób z naszej Parafii. Grupa młodych ludzi wraz ze swoimi duszpaste-
rzami zgromadziła się, żeby doświadczyć „młodego Kościoła”. Spotka-
nie rozpoczęła Eucharystia. W homilii ks. kan. Grzegorz Suchodolski, 
proboszcz parafii katedralnej, dziekan dekanatu siedleckiego, odniósł 
się do słów Papieża Franciszka, wypowiedzianych podczas ostatnich 
Światowych Dni Młodzieży. „Papież Franciszek w Panamie w pierwszym 
przemówieniu, podkreślał, że nie jesteśmy tu po to, by tworzyć Kościół 
alternatywny, Kościół bardziej rozrywkowy czy Kościół bardziej „cool”. 
My także organizując Dekanalne Spotkanie Młodzieży nie chcemy two-
rzyć właśnie takiego Kościoła. Chcemy odnaleźć się w tym jednym Pio-
trowym Kościele, który potrafi słuchać”. 
     Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania wysłuchali świadectw osób, 
uczestniczących w światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Był też 
czas na osobiste trwanie przed Chrystusem w Najświętszym Sakramen-
cie. Przez śpiew i modlitwę, tę wypowiedzianą na głos jak również tę ci-
chą w sercu, zachęceni prośbą Ojca Świętego Franciszka, zgromadzeni 
w parafii Ducha Świętego modlili się w intencji powołań do życia rodzin-
nego, do życia zakonnego oraz do życia w kapłaństwie. Wieczór zakoń-
czyło indywidualne błogosławieństwo i modlitwa. 
     Kolejne Dekanalne Spotkanie Młodzieży zaplanowano 29 marca. 

ŚLADAMI EL GRECA 
 

   Diecezjalne Centrum Pielgrzym-
kowo - Turystyczne "ARKA" i ks. dr 
Robert Mirończuk zapraszają na 
wyjazd: „Śladami El Greca w Hisz-
panii”. Pielgrzymi odwiedzą  Madryt, 
Toledo, Barcelonę, Monserat i kilka 
innych niezwykle ciekawych miejsc.  

   Tygodniowy wyjazd odbędzie się w sercu wakacji od 26 lipca do 1 sierp-
nia 2019 r. Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej 
„Arki” https://arkapielgrzymki.pl/madryt-barcelona lub pod numerami tele-
fonów: 25 741 05 25 lub 882 114 244 
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WZORY ŚWIĘTOŚCI 
STRÓŻ WIELKANOCY. We wtorek (5.03) Ko-
ściół wspomina Św. Teofila, biskupa z Cezarei 
Palestyńskiej (190-195). Przewodniczył on syno-
dowi, mającemu na celu ustalenie w Kościele 
Powszechnym daty obchodów Wielkanocy. 
DOM W VITERBO, w którym w XIII wieku mie-
szkała Św. Róża, istnieje do dziś. Zmarła  mając 
prawie 20 lat. Za jej przyczyną, zarówno za ży-
cia, jak i po śmierci miały miejsca cudowne wy-
darzenia. Kościół czci ją 6 marca, ale 3 września 
1257 r. przeniesiono uroczyście jej relikwie do 
kościoła Sióstr Klarysek. Od tamtej pory w Viter-
bo, nocą z 3 na 4 IX, odbywają się procesje z 
relikwiarzem Św. Róży, mającym charakter wy-
sokiej wieży.  
DWIE MĘŻATKI i matki dzieci, chrześcijanki 
Św. Perpetua i Felicyta z Tunisu (Północna Afry-
ka) zginęły w 202 roku śmiercią męczeńską, od-
dając życie za wiarę. Kościół wspomina je 7 ma-
rca. Ich imiona są wymieniane w Pierwszej Mod-
litwie Eucharystycznej. 
ŚW. JAN BOŻY, hiszpański żołnierz, nawró-
cony pod wpływem kazań Św. Jana z Avili. Za 
zarobione pieniądze założył szpital oraz zakon 
Braci Miłosierdzia, w Polsce nazwany „Bonifrat-
rami”. Jako pierwszy w historii wprowadził od-
działy szpitalne i metodyczne leczenie (np. se-
parując zakaźnie chorych). Czcimy go 8 marca.  
ŚW. BEATA pochodziła z Afryki i z grupą To-
warzyszy poniosła śmierć męczeńską w III w. 
Nie znamy dokładnej daty jej śmierci. Martyrolo-
gium Rzymskie oddaje jej cześć 8 marca. 
„RZYMIANKA” - tak nazywano, żyjącą w V 
wieku, Św. Franciszkę, którą czcimy 9 marca. 
Pochodziła z magnackiego rodu. Powołała do 
istnienia zgromadzenie Sióstr Oblatek Benedyk-
tynek z Góry Oliwnej, dla prowadzenia dzieł do-
broczynnych. 
BŁYSKAWICA - taki przydomek nosił na po-
czątku IV w. legion rzymski, stacjonujący w Se-
baście na terenie Armenii. Wśród żołnierzy leg-
ionu było 40 chrześcijan, którzy odmówili złoże-
nia ofiar kadzielnych pogańskim bożkom, za co 
zostali skazani na męczeńską śmierć. 10 marca 
to dzień ich wspomnienia. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
OLIMPIADA. W siedzibie I KLO w Siedlcach 
zakończył się etap diecezjalny Ogólnopolskiej 
Olimpiady Teologii Katolickiej. I miejsce zajął 
Eryk Kowalewicz  z I LO im. J. I. Kraszewskiego 
w Białej Podlaskiej, II miejsce Gabriela Kaszuba 
z LO im. J. Lelewela w Żelechowie, a trzecim 
miejscu uplasował się Jakub Boruta z I LO im. 
B. Prusa w Siedlcach.  
PRAWIE JAK MAMA. Wtorek (5.03) to Mię-
dzynarodowy Dzień Modlitw za Teściowe. To 
dobra okazja, by odnowić z nimi, być może nad-
wyrężone relacje. 
PIERWSZE DNI. 7 marca to I-szy Czwartek 
Miesiąca. Czuwanie Godziny Świętej rozpocznie 
się po Mszy Św. wieczorowej. 
SENIORZY. W najbliższy czwartek (7 marca) 
po raz pierwszy, w naszej Diecezji odbędą się w 

Nowym Opolu oddzielne rekolekcje dla księży, 
którzy przeszli na emeryturę. 
STYPENDYŚCI. Od piątku do niedzieli (8-19. 
III) będą trwały w Siedlcach rekolekcje stypen-
dystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
oraz Fundacji „Pro Studio et Vita”.  
MINISTRANCKI DZIEŃ. W sobotę (9.03)  mi-
nistranci czczą swego patrona Św. Dominika 
Savio. W 1950 roku ogłoszono go błogosławio-
nym, a cztery lata później kanonizował go Sługa 
Boży Pius XII. Jest patronem ministrantów i chó-
rów chłopięcych „Pueri Cantores”. Anna Matu-
siak napisała o nim piękną książkę pt.: „Święty 
Dominik Savio radosny patron ministrantów”. 
KATECHEZY. W naszej Parafii trwa seria 8 
katechez przygotowujących do Sakramentu Mał-
żeństwa. W najbliższą sobotę (9.03) o godzinie 
17.00 w sali przy zakrystii będzie trzecia z nich.  
    Jeśli są narzeczeni, którzy z ważnych powo-
dów nie mogą skorzystać z „naszych” katechez, 
mogą wziąć udział w dwóch spotkaniach week-
endowych (sobota, niedziela), które prowadzi 
Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie koło Radzynia 
Podlaskiego. Pierwsze z nich będzie również 9 
marca. Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie: http://siedlanow.pl 
DLA KSIĘŻY. W sobotę (9.03) w katedrze sie-
dleckiej odbędzie się wielkopostny dzień skupie-
nia dla kapłanów z Diecezji Siedleckiej. 
NOWENNA. W przyszłą niedzielę (10.03) po 
Mszy Św. wieczorowej rozpoczniemy Nowennę 
poprzedzającą odpustową Uroczystość Św. Jó-
zefa.  
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I:Przemysław Borkowski z Pa-
rafii w Krzesku, Marta Maliszewska z naszej Pa-
rafii. 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur-
nego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 8 
Co doradzić rodzicom, którym zależy na abs-
tynencji swoich dzieci? Jak wychować młode 
pokolenie do życia w trzeźwości? Odpowiedź 
w tekście na str. 16; 
Alkoholik pije, bo musi, a silna wola to za ma-
ło, by wygrać z nałogiem. O objawach uzależ-
nienia, sposobach leczenia oraz funkcjonowaniu 
rodziny, w której jest problem alkoholowy – 
w wywiadzie „Echa”; 
Nowoczesne technologie - pozbawione kon-
troli - działają na dzieci jak narkotyk. O czym po-
winni wiedzieć rodzice dwulatka bawiącego się 
telefonem? - w artykule na str. 15; 
Słowa mają moc: mogą niszczyć lub budo-
wać. O sile hejtu internetowego, którego ofia-
rami padają także dzieci, piszemy na str. 19; 
Z kolei w dziale „zdrowie” dzielimy się sku-
tecznymi sposobami na walkę z katarem. 
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet pod 
lupę bierzemy określenie „słaba płeć”. Jakie są 
współczesne kobiety? O faktach i stereotypach - 
w artykule na str. 18;    Zapraszamy do lektury 

 
INFORMACJA MEDIALNA 

 
 Chłopak, dojeżdżający do Warszawy, opowiada swo-
im kolegom w pracy: 
- Powiedzieli w „Wiadomościach”, że każdy, kto wy-
biera się w taką pogodę, powinien mieć łańcuchy, ło-
patę, koc, odmrażacz, linę holowniczą, pochodnię, 
siodło i koło zapasowe. 
- No i co? 
- Wziąłem prawie wszystko, jadąc do pracy... cóż, 
w pociągu wyglądałem jak idiota. 
 

 

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

KAWA. Po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem, 
zwycięzcy husarze poszli do gospody. Jeden z nich 
woła kelnera: 
- Poproszę kawę. 
     Kelner pyta: 
- Po wiedeńsku, czy po turecku? (z żartów Zbir®ka)   
CENA. Na spacerze chłopak do dziewczyny: 
- Ciągle mnie pytasz o to, jaki jest powód, żebyśmy 
ze sobą chodzili. Wreszcie jest taki. Znalazłem go. 
- Jaki? 
- Cena paliwa, a szczególnie diesla. 
W KLASIE. Pani pyta dzieci: 
- Jakie macie talenty? Powiedz ty Zuziu. 
- Ja mam wiele talentów, ale wszystkie są ukryte. 
CZEKANIE. Szkolne nastolatki rozmarzyły się: 
- Na co czekasz w życiu i z kim? 
- Ja to na 16.15, bo wtedy mam autobus do domu. 
UMIEJĘTNOŚĆ. Dziewczyna skarży się chłopakowi: 
- Ja nic nie potrafię. Niczego nie umiem... 
- Wiesz, że to nieprawda. Nieraz tak potrafisz mnie 
wnerwić... 
SOBOTNIE SPOTKANIE. 
     Dziewczyny nudzą się w weekend: 
- Co ty dzisiaj robiłaś przez cały dzień? 
- Ziewałam. 
     Na to odzywa się kot: 
- Ja też. 
POPYT. Dziewczyna rozpoczyna pracę w butiku. Py-
ta właścicielkę: 
- Szefowo, co najlepiej się dzisiaj sprzedaje? 
- Myślę, ze ideały! 
 

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 
 




