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MYŚL TYGODNIA 
    Jezus cierpliwy ogrodnik prosi 
za nas: „Panie, jeszcze na ten rok 
je pozostaw; ja okopię je i obłożę 
nawozem; może wyda owoc” (Łk 13,9). 

 
    Wszyscy jesteśmy grzesznikami 
potrzebującymi miłosiernej miło-
ści, która wydobędzie spod grze-
chu prawdę o dobru stworzenia 
i piękno powołania do wieczności. 
   Tylko w świetle miłości Pasterza, 
który szuka każdej zagubionej ow-
cy, mogę odkryć prawdę o sobie 
samym. Natomiast szukanie włas-
nej wartości przez porównywanie 
się z innymi jest niebezpieczne. 
Bo albo prowadzi do wywyższania 
się lub pogardzania innymi („nie 
jestem taki zły jak inni”), albo od-
biera wiarę w siebie („do niczego 
się nie nadaję”). 
     Patrzenie na siebie w świetle 
Bożej miłości to wezwanie do oso-
bistego nawrócenia. Przede wszy-
stkim do zmiany myślenia, a po-
tem do trudu przynoszenia dob-
rych owoców. Stając przed Bo-
giem jako grzesznik, nigdy nie ut-
racę nadziei. 

 

 
Jutro (25.03) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania. 
Przypomina nam ona o wydarzeniu, które rozpoczęło 
nową erę w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przy-
szedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować 
Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej 
Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za 
sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. 
Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wiel-
kiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia 
jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zma-
rtwychwstania Chrystusa.  
CI, CO KOCHAJĄ ŻYCIE 
     Duchowa Adopcja jest 
modlitwą w intencji dziecka 
zagrożonego zabiciem w ło-
nie matki. Trwa dziewięć 
miesięcy i polega na co-
dziennym odmawianiu  jed-  
nej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy 
w intencji dziecka i jego rodziców. 
     Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach 
w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki 
Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynie-
nia za grzechy. W roku 1987 zostało przeniesione do 
Polski. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie 
zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji 
a także pomaga ludziom młodym kształtować charak-
ter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowie-
dzialnego rodzicielstwa. 
     I ty możesz jutro (25.03) przyłączyć się do Dzieła 
Duchowej Adopcji poprzez rozpoczęcie dziewięciomie-
sięcznej modlitwy za dziecko poczęte. Uroczysta jej 
inauguracja w naszym Sanktuarium będzie miała miejs-
ce podczas Mszy Św. o godzinie 18.00. Obrońcy Życia 
zapraszają chętnych na modlitwę różańcową w tej 
intencji już o godzinie 17.30. Pamiętajmy o słowach 
Papieża Polaka: „Naród, który zabija własne dzieci, jest 
narodem bez przyszłości”. 
 

NADZIEJA SZCZĘŚCIARZA 
   We wtorek (26.03) Ko-
ściół obchodzi  wspom-
nienie Św. Dobrego Łot-  
ra Dyzmy. Złoczyńca ukrzyżowany obok Jezusa, uczy 
nas prawdziwego znaczenia łaski i miłosierdzia. Nie 
znamy jego grzechów, ale na pewno uczynił zło i za nie 
sprawiedliwie osądził siebie jako zasługującego na 

śmierć: „My przecież - sprawiedliwie, odbieramy słusz-
ną karę za nasze uczynki” (Łk 23,41). Świadomy swojej 
winy, nie mogąc usprawiedliwić samego siebie w żaden 
sposób, zwrócił się w swej desperacji do jedynego źró-
dła nadziei, wiszącego obok: „Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swego królestwa” (23,42), a Jezus 
zapewnił go „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną bę-
dziesz w raju” (23,43). Prawdziwy szczęściarz! 
 

 
     W czwartek (28.03) obchodzimy kolejne parafialne 
wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. To dobra okaz-
ja, by poznać dalsze aspekty jej życia. Dziś przeczytaj-
my, co o swojej Świętej Matce mówił 12 czerwca 2012 
roku Jej  syn,  56-letni  doktor  ekonomii  Pierluigi  Molla 
dziś mieszkający w Rzymie: 
„Mama w wolnych chwilach 
malowała obrazy. Często 
modlę się przed Madonną 
z Dzieciątkiem, której kopię 
mama wykonała dla mnie”. 
     „Mama projektowała kos-
tiumy z krawcową i była 
z modą na czasie. Grała na 
fortepianie, chodziła na kon-
certy do La Scali. Może to 
brzmi jak opowieść o zwykłej  
kobiecie współczesnej. Pomyślmy jednak, że mówimy 
o latach 40. i 50. ubiegłego wieku. Wyobraźmy sobie, 
jak wyglądały miasta, samochody. Zobacz zdjęcia ma-
my. Zażartuję: brakuje jej tylko komórki!” 
     Zapraszamy do naszego Sanktuarium wszystkich, 
którzy chcą sprawy swoje i swojej rodziny polecić Bogu 
za przyczyną Św. Joanny. W czwartek 28 marca o go-
dzinie 17.30 zapraszamy na modlitwę różańcową za 
Czcicieli Św. Joanny, na Mszę Św. o godz. 18.00 w in-
tencjach, które złożymy w zakrystii lub do oznakowanej 
puszki. Po Mszy Św. będzie możliwość ucałowania 
relikwii Świętej i błogosławieństwo matek, oczekujących 
narodzin swego dziecka.   

NIEDZIELA RADOŚCI 

     Za tydzień (31.03) będzie IV Niedziela Wielkiego 
Postu. To dzień Wielkopostnej Radości, nazywany w li-
turgii „Dominica Laetare”. Nazwa bierze się od pierw-
szych słów łacińskiej antyfony na wejście: Lætáre, Je-
rúsalem (co znaczy: Raduj się Jerozolimo). 
     Z przyszłą niedzielą rozpoczyna się druga połowa 
Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopo-
stnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością 
łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty 
Mszy Świętej z przyszłej niedzieli będą pełne radości. 
Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszyć się będzie ob-
fitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe 
dzieci. 
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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 marca 2019 r. 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

Dzień Świętości Życia. Dzień inauguracja modlitw Dzieła Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego; Czyt.: Iz 7,10-14 (Panna pocznie i porodzi 

Syna); Hbr 10,4-10 (Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca); 
Łk 1,26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna). 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 
 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Gabrielę Ilczuk (z racji imienin), of. Rodzina ze Strzały 
 4. + Tadeusza Mitrzaka (w 1 r.), of. Brat 
 5. Dziękczynna w 40 r. urodzin Bronisława Karcza, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa w dalszym ży-
ciu, of. Rodzice i Rodzeństwo oraz Żona i Córki 

10.00 1. Dziękczynna w 90 r. urodzin i z racji imienin Marii Ciok, prośbą 
o potrzebne łaski i opiekę Maryi na dalsze lata, of. Danuta Ciok 

 2. + Stanisława, Walerię, Weronikę, Michała, Zenona, Zbigniewa, 
Marię, Andrzeja, Józefę i Romana, of. p. Modrzewska  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 
18.00 W czasie Mszy Św. przyjęcie zobowiązań do modlitwy członków Dzieła 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Mariannę (w 6 r.), Kazimierza (w 22 r.) i Piotra oraz zm. 

z Rodziny, of. Barbara Araźna z Dziećmi 
 3. Dziękczynna w 9 r. urodzin Jakuba, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Maryi i Św. Anioła Stróża, of. Rodzice 
 4. O obronę każdego ludzkiego życia od poczęcia, aż do natural-

nej śmierci, o moc Ducha Świętego i wytrwałość w modlitwie dla 
Obrońców Życia, of. Uczestnicy Liturgii 

Wtorek – 26 marca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Dobrego Łotra Dyzmy 
Czyt.: Dn 3,25.34-43 (Modlitwa skruszonego); 

Mt 18,21-35 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze). 
6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. Dziękczynna w 30 r. urodzin Kamila, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz łaskę odczytania życiowego powołania, of. Ro-
dzice 

7.00 1. Dziękczynna z racji imienin Marii, z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Koleżanka  

 2. + Jana i Halinę i zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Córki 

 3. + Bogusława, Grzegorza i Grażynę Kaszubskich oraz zm. 
Dziadków z obu stron i Rodziny, of. Elżbieta Kaszubska 

 4. + Helenę Dmowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Dominika Stańskiego (w 2 miesiąc), of. Rodzina Głowackich 
 3. + Janinę Kliczek (w 1 r.), of. Mąż, Córki, Syn i Rodzina Mał-

ków  
 4. + Marka Danielaka (w 5 r.), of. p. Cielemęccy 
 5. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice 

Środa – 27 marca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Ernesta, opata i męczennika. 

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. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. Dziękczynna z racji imienin Lidii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Siostra Anna 
 4. Dziękczynna w intencji Rodziców Mirosława i Stanisławy, 

z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Dzieci 
7.00 1. + Ferdynanda (w 1 r.), jego Rodziców Stanisława i Genowefę 

Wierzchowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. p. Elżbieta  
 2. + Marię, jej zm. Rodziców i Teściów, of. Barbara i Tadeusz Ko-

sińscy  

 3. + Juliannę (w r.) i Władysława, zm. z Rodziny Wakułów, of. 
Krystyna Wakuła 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Elżbietę Łakomą (w 2 r.) i Sabinę oraz zm. z obu stron Ro-

dziny, of. Maż Waldemar z Dziećmi 
 3. + Irenę Gurba (w 2 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Córka  
 4. + Marianny (w 4 r.) i Józefa Smuniewskich, of. Córka Elżbieta 

Świderska 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 28 marca 2019 r. 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; 

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

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 
 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Wojciecha (w 18 r.) oraz jego zm. Rodziców Irenę i Stefana, 

of. Irena Olczak 
7.00 1. + Helenę Borkowską (w 17 r.), zm. z Rodzin Borkowskich, 

Izdebskich i Rzewuskich, of. Córka 
 2. + Zm. Rodziców Stanisława (w 23 r) i Aleksandra (w 21 r.) 

oraz zm. z Rodzin Popowskich i Malinowskich, of. Córka Teresa 
Malinowska 

 3. + Zm. Brata Maksyma Siwca i zm. z Rodziny, of. Siostra 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Gabrielę, Stanisława i Sabinę Stelmaszczyków oraz Stefanię 

Łuszczak, of. Mąż i Syn 
 3. + Stefanię i Tadeusza, of. Córka Halina 
 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-

cy Liturgii 
Modlitwy do Św. Joanny, ucałowanie Jej relikwii i błogosławieństwo 

matek oczekujących narodzin dziecka. 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 29 marca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Wilhelma Temperiusza, biskupa i Św. Stefana IX, 

papieża; Czyt.: Oz 14,2-10 (Wróć do Pana Boga twojego); 
Mk 12,28b-34 (Pierwsze ze wszystkich przykazań). 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Pastora, of. Żona i Dzieci 
 2. Gregorianka: + Antoninę Sidorowicz, of. Wnuki 
 3. + Leokadię Ornowską, of. Barbara i Waldemar Wiechetkowie 

z Rodziną 
 4. + Stanisławę (w 1 r.), of. Ewa Leda 

7.00 1. + Stefana (w 29 r.) i Stefanię Wakuła oraz Bogdanę, Wacława 
i Jadwigę, of. Andrzej Wakuła 

 2. + Leokadię Ornowską, of. Brat Wiesław z Żoną i Dziećmi z Ławek 
 3. + Zofię Zazuniak, of. Rodzina Hałabudów 

16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla wszystkich 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Chudzyńskiego, of. Rodzina 
 2. + Jadwigę i Konstantego Polkowskich, of. Rodzina 
 3. + Stanisławę, Zdzisława, Wiktora i Witolda Grabowskich, of. 

Rodzina 
 4. + Helenę Kalinowską (w 15 r.), Józefa i Henryka, zm. z Rodzin 

Kalinowskich i Rumowskich, of. Rodzina  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

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

Sobota – 30 marca 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Czyt.: Oz 6,1-6 (Miłości 

pragnę, a nie krwawej ofiary); Łk 18,9-14 (Przypowieść o faryzeuszu i celniku). 
6.30 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Eugeniusza Pastora, 

of. Żona i Dzieci 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Antoninę Sidorowicz, 

of. Wnuki   
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 3. Dziękczynna w intencji Leny i Aleksandra oraz całej Rodziny 

Chraniuków, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Mat-
ki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

7.00 1. + Danutę Zgódka (w 15 r.), Andrzeja i Teresę, of. Syn z Żoną 
 2. + Leokadię Ornowską, of. Koło Żywego Różańca 

11.00 Dzień skupienia Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym: 
1. O zbawienie dla dusz czyśćcowych oraz o potrzebne łaski dla 
członków APDC i ich Rodzin, of. APDC 

15.00 Zbiórka Ministrancka 
17.00 III Katecheza Przedmałżeńska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Tadeusza Chudzyńs-
kiego, of. Rodzina 

 2. + Adelę Stanisławowską (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Włodzimierza Roguskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-

rzebu 
 4. + Mariana Zbiecia (w 3 r.), Władysława i Stefanię, of. Żona 
 5. Dziękczynna w 8 r. ślubu Anny i Sebastiana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Cór-
ki Małgosi, of. Rodzice  

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31 marca 2019 r. 
Niedziela Wielkopostnej Radości – „Dominica Laetare” 

Rok C, I; Czyt.: Joz 5,9a.10-12 (Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę 
w ziemi obiecanej); 

2 Kor 5,17-21 (Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie). 
Łk 15,1-3.11-32 (Przypowieść o synu marnotrawnym). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Jana Ornowskiego (w 4 miesiąc), of. Żona 

 2. + Józefa i Mariannę Smuniewskich, of. Syn z Rodziną 
8.30 1. + Irenę (w 25 r.) i Eugeniusza, of. Janina Miazga  

 2. + Grażynę Szyszko vel Chorąży (z racji imienin), Jana i Jadwi-
gę, of. Mąż Wojciech  

10.00 1. + Stanisławę Tarkowską (w 4 r.), Andrzeja zm. z Rodzin Łupiń-
skich i Tarkowskich, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Iwony i Waldemara, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
Jubilatów i całej Rodziny, of. Jubilaci 

 3. + Halinę (w 5 r.) i Stanisława Koprów oraz zm. Rodziców obu 
stron Rodziny, of. Córka Anna 

11.30 1. + Barbarę Głuchowską, of. Mama Chrzestna 
 2. + Stanisława Demianiuka (w 11 r.) oraz Elżbietę i Kazimierza 

Pyrzanowskich, zm. z Rodzin Demianiuków i Ilczuków, of. Rodzi-
na  

 3. + Lecha Gadomskiego (w 9 r.), zm. z Rodzin Adamiaków 
i Wiechetków, of. Rodzina 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Dariusza, Mirosławę, Witolda, Stanisławę, Stanisława, Kata-

rzynę, zm. z Rodzin Krupów i Kowalczyków, of. Danuta Kruk 
18.00 1 + Halinę (w 5 r.) i Stanisława Koprów oraz zm. z obu stron Ro-

dziny, of. Córka  
Gorzkie Żale i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do g. 20.00) 

 

DZIEŃ SKUPIENIA 

 

     Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym 
zaprasza do Sanktuarium Św. Józefa w Siedl-
cach na Dzień Skupienia. Odbędzie się on 
w najbliższą sobotę 30 marca. 
     Program będzie następujący: 
10.00 Zawiązanie wspólnoty, wystawienie 
i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
10.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

11.00 Msza Św. z homilią: ks. Jakub Charczuk Diecezjalny Opiekun 
APDC i Ks. Krzysztof Chaciński. 
12.30 Agapa (w sali pod kościołem) 
13.00 Konferencja: Siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr 
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. 
14.00 Różaniec i zakończenie spotkania. 

Z RÓŻAŃCEM NA JASNA GÓRĘ 
     W sobotę 16 marca przeżywaliśmy w Radzyniu Podlaskim Diecezjal-
ny Kongres Różańcowy. Tym razem otrzymaliśmy zaproszenie na:  
VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Ży-
wego Różańca na Jasną Górę pod 
hasłem: „W mocy Ducha Świętego 
z Pauliną Jaricot”. Odbędzie się ona 
w dniach od 31 maja do 1 czerwca 
br. W programie będzie czuwanie 
modlitewne, konferencja, świadect-
wa oraz Msza Święta pod przewod-
nictwem Ks. Arcybiskupa Henryka 
Hosera. Szczegółowych informacji 
o Pielgrzymce udzielą i zgłoszenia 
uczestnictwa przyjmą diecezjalni mo-  
deratorzy Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. Można je także znaleźć na 
stronie internetowej www.rozaniec.eu 
 
 

MATKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

     Kim była sługa Boża Paulina Jaricot? Urodziła się 22 lipca 1799 r. w 
Lyonie, w rodzinie właścicieli fabryki jedwabiu. Jej tata codziennie o 
godz. 4 rano chodził na Mszę Św. W wieku 13 lat weszła w elitarny 
świat producentów jedwabiu. Pisała o sobie: „Mówią mi, że jestem 
piękna. Trzeba byłoby być martwą lub chorą, aby nie doznawać wszyst-
kich pochlebstw”. Miała też kawalera. Któregoś dnia tak niefortunnie 
spadła z wysokiego stołka na głowę, że omal nie straciła życia. Jej 
mama ofiarowała Bogu swoje życie w zamian za uratowanie córki. Pau-
lina wróciła do zdrowia. 

 

     Jednak minął jej cały dotychczasowy zapał. 
W wieku 17 lat wysłuchała nauki o próżności o. 
J. Würtza. Rozemocjonowana weszła do zakry-
stii: „Ojcze, a cóż to jest próżność?”. Jezuita 
spojrzał wymownie... Wkrótce poszła do spo-
wiedzi generalnej. Boże Narodzenie 1816 r. by-
ło momentem przełomowym – nowymi narodzi-
nami. W kaplicy na  wzgórzu  Fourviere,  przed  

obliczem Czarnej Madonny, Paulina składa ślub czystości. Zmienia 
radykalnie styl życia. Odwiedza ubogich i chorych, opiekuje się młodymi 
pracownicami, gromadzi dziewczęta, by żyły pobożnie w swoich 
środowiskach. Tak powstaje instytut sióstr: „Wynagrodzicielek Najświęt-
szego Serca Jezusa”. 
     Kochała Matkę Bożą, która ją do siebie pociągała poprzez modlitwę 
różańcową: „Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic ró-
żańcowych i one uczyniły moje życie owocnym”. Po trzech latach „pu-
styni” Duch Święty podsuwa jej myśl, by na wielką skalę zorganizowała 
nieustanną modlitwę różańcową – powstaje Żywy Różaniec. Jest rok 
1826. Struktura Żywego Różańca zobowiązuje do codziennego rozwa-
żenia 1 dziesiątka różańca. Modlitwa rodzi wspólnotę osób odpowie-
dzialnych za Kościół i świat. „Podczas gdy ktoś zobowiązany do uczcze-
nia tajemnicy Wcielenia Syna Bożego prosi o cnotę pokory dla grzeszni-
ka, za którego modli się cała piętnastka, ktoś inny, komu przypada 
rozmyślanie nad misterium śmierci Zbawiciela, prosi dla tego samego 
grzesznika o żal za grzechy, jeszcze inny – o ducha pokuty (…). I tak 
wszyscy członkowie, mając udział w dziele nawracania grzesznika, 
cieszą się wspólnie z jego powrotu. Takie zjednoczenie serc w jedności 
tajemnic daje różańcowi szczególną moc w nawracaniu grzeszników”.  
     Sługa Boża Paulina Jaricot w ciągu kilku lat stała się jedną z najwięk-
szych postaci Kościoła w XIX w. Chciała ratować świat. Założyła wielkie 
dzieła, do których należały m.in. Żywy Różaniec i Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary. Papież Jan XXIII ogłosił ją sługą Bożą 25 lutego 1963 r. „Urodziłam 
się z żywą wyobraźnią, powierzchowną umysłowością, porywczym i leni-
wym charakterem. Poświęciłam się całkowicie jednej rzeczy, ponieważ 
w niczym nie umiałam zachować umiaru” – pisze o sobie Paulina Maria 
Jaricot. Ale wytrwale próbowała nadążać za tym, co Duch Święty ukazy-
wał jej jako nowe wyzwania. 
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STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA 

   Grupa „Strumienie Miłosierdzia” zaprasza dziś 
(24.03) na spotkanie  modlitewne  do  Sanktuar- 
ium Św. Józefa. 
    Tematem będą słowa pro-
roka Izajasza (Iz 53,5): „W Je-
go ranach jest nasze uzdro-
wienie...” Gościem spotkania  
będzie ks. Tomasz Wakuła, kapelan Szpitala 
Wojewódzkiego w Siedlcach. Oto plan spotka-
nia: 19.15 wprowadzenie i modlitwa do Ducha 
Świętego, 19.40 katecheza, 20.30 adoracja Naj-
świętszego Sakramentu i modlitwa wstawienni-
cza, 21.30 zakończenie. 

RÓŻANIEC DLA ŻYCIA 
     Dziś (24.03) z racji Narodowego Dnia Życia 
ustanowionego przez polski Parlament, o godzi-
nie 14.00 odbędzie się publiczny różaniec, jako 
zadośćuczynienie za grzech zabójstwa nienaro-
dzonych dzieci. Zgromadzimy się przy ul. Flor-
iańskiej naprzeciw kościoła Św. Stanisława. 

 
     Siedlecki różaniec wpisuje się w modlitwy 
ogólnopolskie, które odbywać się będą tego 
dnia w Warszawie. Organizatorem jest p. Bog-
dan Hałucha z siedleckiego oddziału Fundacji 
Pro - prawo do życia oraz Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Internowanych i Represjonowanych, 
Nasz Świadomy Rozwój i kilku innych organiza-
cji. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Janusz Olewiński 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
KRZYŻOWIEC. Św. Ernest, opat klasztoru 
w Zwiefalten (w Niemczech) jest wspominany 
przez Kościół w środę (27.03). Brał udział w wy-
prawach krzyżowych, zmierzających do odzys-
kania Ziemi Świętej z rąk muzułmanów. Zginął 
w 1147 roku podczas bitwy z wojskami otomań-
skimi. 
PATRON OD KRWOTOKÓW Św. Wilhelm 
Temperiusz urodził się w Poitiers we Francji, 
gdzie został biskupem. Był prześladowany przez 
„możnych” z powodu występowania w obronie 
praw i wolności swoich diecezjan. Zm. w 1197 r. 
Kościół wspomina go w dniu śmierci 29 marca  
DYPLOMATA. W piątek (29.03) wspominamy 
Św. Stefana IX, papieża. Był opatem klasztoru 
na Monte Cassino i delegatem papieża Wiktora 
II podczas rozmów z patriarchą Konstantynopo-
la. Wybrany na papieża rządził Kościołem tylko 
1 rok. Zmarł z powodu nieuleczalnej choroby 
w 1058 roku we Florencji. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
SŁUGA BOŻY. Jutro w katedrze o godzinie 
12.00 będzie kolejna Msza Św. w intencji beaty-
fikacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskie-
go. Ma ona szczególne znaczenie, ponieważ 
wypada w 51 rocznicę odejścia Sługi Bożego 
Biskupa Ignacego do domu Ojca. 

PODOPIECZNI DOBREGO ŁOTRA. We wto-
rek (26.03) Kościół czci Św. Dyzmę, dobrego łot-
ra, któremu Chrystus na krzyżu zapewnił zbawie-
nie. W tym dniu Ks. Biskup Ordynariusz odwiedzi 
osadzonych w siedleckim zakładzie karnym. 
CIEKAWE MIEJSCA. We wtorek (26.03) 
w auli przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedl-
cach odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu: 
„Ciekawe miejsca w Siedlcach - nie tylko dla tu-
rystów”. Przed zebranymi wystąpi Kustosz Mu-
zeum Diecezjalnego w Siedlcach, p. Dorota Pi-
kula, która opowie o niezwykłym malarzu jakim 
był El Greco. Pierwsze spotkanie zatytułowano: 
„Dlaczego może nas zainteresować El Greco?” 
Spotkanie odbędzie się w godzinach 17.30 - 
19.00. Wstęp wolny. 
DLA MAM Z MAŁYMI DZIEĆMI Duszpaster-
stwo Rodzin organizuje Rekolekcje w dniach 26 
– 28 marca o godz. 10.00 w auli św. Józefa pod 
naszym kościołem w Siedlcach. Poprowadzi je 
ks. Jacek Sereda, Duszpasterz Rodzin. 
NA KWIATY DO GROBU PAŃSKIEGO moż-
na składać ofiary do puszki, która znajduje się 
przy dużym krzyżu, lub w zakrystii. 
     Ofiarę zbiorową złożyły Koła Różańcowe: 
nr 16 (zel. Alina Oknińska), 110,- zł. 
nr 2 (zel. Elżbieta Szkup), 50,- zł. 
nr 6 (zel. Janina Głowacka), 80,- zł. 
nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik), 100,- zł. 
nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel), 70,- zł. 
     Oprócz tego wpłynęły ofiary indywidualne na 
potrzeby kościoła. Złożyli je: p. Wiktoria Patoleta 
50,- zł oraz ofiara Bezimienna 100,- zł. 
     Bóg zapłać!  
NA WIECZÓR CHWAŁY zaprasza Wspólno-
ta Jednego Ducha, w czwartek 28 marca o go-
dzinie 19.00 do Sali Wielofunkcyjnej przy na-
szym kościele. 
WAŻNE DNI. Zapraszamy w piątek na Drogę 
Krzyżową dla dzieci o godzinie 16.30, zaś doro-
słych na 17.15. Gorzkie Żale będą w niedzielę 
po Mszy Św. wieczorowej.  
KATECHEZY. W naszej Parafii trwa obecnie 
wiosenna seria ośmiu katechez, przygotowują-
cych do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. W so-
botę (30.03) o godzinie 17.00 w sali przy zakrystii 
będzie już szósta z nich. Poważne potraktowanie 
katechez jest jednym ze znaków prawdziwej miło-
ści narzeczonych. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 12 
„Ona, matka przyszłego wówczas księdza, przy-
znała, że chciała zabić swoje dziecko.” - historia 
o wartości ludzkiego życia w dziale „Opinie”.  
O kryzysie humanitarnym z którym muszą 
mierzyć się miliony Jemeńczyków przeczytamy 
w artykule „Wołanie o pomoc dla Jemenu”. 
Krew świętych to jedne z najważniejszych re-
likwii. Jakie kryją tajemnice i dlaczego są tak waż-
ne dla chrześcijan - w rozmowie „Echa”. 
Czym objawia się brak miłości w życiu człowie-
ka? Co z naszą wrażliwością na potrzeby bliźniego 
oraz co zrobić, by nie dać się złu? - w kolejnej 
części wielkopostnego cyklu. 
Jaskra - czym jest, jak się objawia oraz jak 
przeciwdziałać i leczyć - piszemy w dziale „zdro-
wie”.                              Zapraszamy do lektury 

 
DEKLARACJA 

 
     Mężczyzna trzyma w ręce bukiet kwiatów, chowa-
jąc go za plecami i zwraca się do przyjaciółki: 
- Chciałbym ci coś ważnego powiedzieć. 
- Proszę, mów! Cała zamieniam się w wazon. 

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

 

EKSPERT. Żona skończyła nakładać solidny makijaż 
i pyta męża: 
- No i jak, kochanie, widać coś? 
- Wszystko ładnie przykryłaś, tylko nos ci jeszcze tro-
chę wystaje. 
DWIE LENIWE KOLEŻANKI rozmawiają o życiu: 
- Który święty nadawałby się najlepiej na twego patro-
na? 
- Chyba „święty spokój”! 
ALTERNATYWA. Koleżanka do koleżanki: 
- Co ty byś beze mnie zrobiła? 
- Pewnie studia i karierę, bo byś mi nie przeszkadzała 
i nie zabierała tyle cennego czasu. 
ZAZDROŚĆ. Młody, pełen zazdrości karierowicz na-
rzeka na cały świat. Ktoś mu odpowiada: 
- Mogę być bardzo wściekły na to, czego nie mam, al-
bo bardzo wdzięczny, za to co mam. Wybór należy do 
mnie (Nick Vujicic). 
ZBIĆ WAGĘ. 
     Dziewczyny rozmawiają o tym, jak zbić wagę. Pa-
dają propozycje diet, programów klubów fitness, bie-
gania i ćwiczeń. Do rozmowy wtrąca się chłopak: 
- Zasadniczo są dwa sposoby zbicia wagi. Pierwszy, 
to zrzucenie wagi ze schodów. Jeśli jest szklana, sa-
ma się zbije. Drugi sposób, to wziąć kij, walić nim 
w wagę i krzyczeć: a masz!!!, a masz!!! 
BUTY. Córka studentka przyjeżdża do domu po zda-
nej sesji i w dniu swoich imienin. Szczęśliwy tato pyta: 
- A co chciałabyś dostać ode mnie na imieniny. 
- Tatusiu, najlepiej nowe buty. 
- A jakie mają one być? 
- Buty powinny być, jak prawdziwy mężczyzna: wyso-
kie, dawać poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Po-
winny mi ich zazdrościć inne kobiety! 
 
 

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 
 




