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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SPOTKANIA KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
w środy o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
OŻYWIAJ NASZĄ WIARĘ SWOIM SŁOWEM  Mt 17, 1-9

Góra w Biblii oznacza miejsce spotykania 
Boga, Jego objawienia (na Synaju – Bóg roz-
mawiał z Mojżeszem, na górze Karmel – Eliasz 
pokonał cudem fałszywych proroków, na górze 
Tabor – Jezus objawił swoje Bóstwo, a na Gol-
gocie – objawił swoją miłość). W naszym życiu 
też mamy swoje góry – miejsce i czas, kiedy 
wyraźniej czujemy obecność Boga. Mogą to być 
rekolekcje, modlitwa, wydarzenie. Takim Tabo-
rem jest każda Eucharystia, gdzie Bóg daje się 
nam całkowicie. Czy, gdzie i kiedy najczęściej 
doświadczam spotkania z Bogiem?

Jezus nie przemienił się, aby zrobić na 
uczniach wrażenie. Przez objawienie swojej 
boskiej natury podkreślił tajemnicę zstąpienia 
Boga do ludzi. My potrzebujemy stałej prze-
miany, bo jesteśmy ciągle „przyćmieni” przez 
nasze grzechy. Jesteśmy wezwani do świętości 
(por. Kpł 19, 2), przez samego Boga, który przy-
chodzi do nas. Nie jesteśmy w stanie dokonać 
tego tylko własną mocą. Do tego potrzebujemy 
działania w nas Boga. Co w moim życiu wyma-
ga przemienienia, nawrócenia? Czy proszę Boga  
o pomoc w przemianie? [www.onjest.pl]

Św. Leon Wielki, papież: W przemienieniu 
Chrystusa chodziło głównie o to, aby z serc uczniów 
usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie dobrowol-
nie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, którym 
została objawiona wspaniałość ukrytej godności.

Z nie mniejszą też troską podbudowywał Pan 
swoim przemienieniem nadzieję Kościoła świętego 
w tym celu, by całe ciało Chrystusowe dowiedzia-
ło się, jaką zostało obdarowane mocą przemiany, 
i aby wszystkie jego członki mogły się spodziewać 
udziału w tej chwale, którą wcześniej rozbłysła 
Głowa.

Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słu-
chać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj na-
szą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy 
czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem 
Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Święty Alojzy Orione 

„Zakochany” w Eucharystii
Dzień 12 marca jest w naszym 

Zgromadzeniu zakonnym wspomnie-
niem św. Założyciela. W tym dniu św. 
Alojzy powierzył swoją duszę Bogu 
wymawiając słowa: „Jezu, Jezu, idę”. 
Od Jego błogosławionej śmierci mija 
w tym roku 80 lat. A 13 kwietnia 
przypomina nam dzień, kiedy Założy-
ciel wypowiedział przed Panem swo-
je: „Oto jestem”, przyjmując święce-
nia kapłańskie. Było to 125 lat temu. 
Mamy zatem szczególne okoliczności 
do świętowania. Z tej okazji pragnę króciutko 
ukazać eucharystyczny aspekt duchowości na-
szego Założyciela.

Ksiądz Orione w swoim zabieganym, apo-
stolskim życiu wiele czasu poświęcał na mo-
dlitwę przed Najświętszym Sakramentem. 
Właśnie z tych godzin, często nocnych, spędzo-
nych przed Jezusem w Eucharystii zrodziła się 
niestrudzona, apostolska i misyjna działalność. 
Orione pragnął, aby ten eucharystyczny znak 
był obecny w jego charyzmatycznej Rodzinie. 
By przedłużyć adorację w czasie i przestrzeni, 
założył Siostry Sakramentki niewidome.* Są 
one stałą obecnością naszej misji przed Je-
zusem Eucharystycznym. Często w ciszy dnia  
i nocy trwają przed Bogiem w Eucharystii.  
W ten sposób podtrzymują i czynią owocnym 
każde dzieło, każdy czyn i gest, ofiarowane ubo-

gim w Kościele, tam gdzie pracują 
siostry i księża – duchowe dzieci 
św. Alojzego Orione.

W dzisiejszym rozkrzyczanym, 
hałaśliwym świecie, bardziej niż 
kiedykolwiek potrzebujemy ciszy, 
spokoju. Uciekamy z miasta gdzieś 
nad wodę, do lasu, na działkę, bo 
tam jest ciszej. Pragniemy tego. 
Jednak nie wszyscy. Niektórym lu-
dziom cisza przeszkadza, boją się jej. 
Dlaczego? Bo w ciszy rodzą się nie-

spokojne pytania, na które trzeba dać konkretną 
odpowiedź. 

Spróbujmy „nie zagłuszać” swego życia. Do-
tknijmy w swym życiu tajemnicy Trójjedynego 
Boga:
•	podziwiając wschody i zachody słońca...
•	 zdobywając górski szczyt...
•	 stąpając bosą stopą po trawie...
•	w głębi lasu, wsłuchani w śpiew ptaków  

i szum drzew...
•	w ciszy świątyni, której omodlone mury 

same podpowiedzą nam modlitwę...
•	wpatrując się w przydrożny krzyż...
•	 adorując Najświętszy Sakrament...

s. Arletta, orionistka
*Więcej  wiadomości o naszym Założycielu 

i o Zgromadzeniu można znaleźć na stronie  
www.orionistki.pl

Prymas kardynał  
Stefan Wyszyński o kobietach

Potrzebne są na świecie nie tylko Marie uważnie słuchające Chrystusa, bo ina-
czej wszyscy byśmy z głodu poginęli i brudem zarośli. I niezbyt przyjemnie byłoby 
na świecie.

Ilekroć wchodzi do twojego pokoju kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś naj-
bardziej zajęty (...) Pamiętaj, że w ten sposób płacisz dług wdzięczności twojej 
Niepokalanej Matce, z którą ściślej jest związana ta niewiasta niż ty. W ten sposób 
płacisz dług wobec twojej rodzonej Matki (...) Wstań nawet wtedy, gdyby weszła 
najbiedniejsza z Magdalen (...) Wstań bez zwłoki, dobrze ci to zrobi.

Drogie Panie!
Życzymy Wam, abyście złożonymi w was  

darami Bożymi i wszelkimi talentami
przyczyniały się do większej chwały Bożej.  

Oddajemy wasze radości, troski i cierpienia  
dobremu Bogu za wstawiennictwem  

Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa.
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Eucharystia daje życie
Fragment listu pasterskiego  
Biskupa Siedleckiego  
KAZIMIERZA GURDY  
na Wielki Post (2020)

Czas Wielkiego Postu, to czas nowego 
spojrzenia na nasze korzystanie z sakra-
mentów świętych, zwłaszcza z sakra-
mentu pokuty i Eucharystii. Eucharystia, 
jak mówi nam o tym hasło obecnego 
roku duszpasterskiego, jest nazwana 
Wielką Tajemnicą naszej wiary.

Drodzy Bracia i Siostry. Biorąc udział 
we Mszy świętej uczestniczymy w spo-
sób sakramentalny, czyli rzeczywisty,  
w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa,  
w Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. W tym roku duszpasterskim 
jesteśmy zachęceni do głębszego poznania i życia tą tajemnicą naszej 
wiary. Mam nadzieję,że indywidualnie i wspólnotowo już podjęliście ini-
cjatywy, które zaproponowałem w Liście pasterskim na rozpoczęcie tego 
roku duszpasterskiego odczytanym w pierwszą niedzielę Adwentu. Warto 
do tych propozycji powrócić i włączyć się w ich realizację pod przewod-
nictwem waszych Księży Proboszczów. Szczególnie chciałbym zachęcić 
do odbycia w czasie rekolekcji wielkopostnych indywidualnej adoracji 
Najświętszego Sakramentu, zorganizowanej przez Księdza Proboszcza 
w  godzinach dostosowanych do możliwości parafian. Trzeba bowiem 
nam - uczniom Jezusa - znaleźć czas w czasie parafialnych rekolekcji, na 
osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Nie wszyscy, ze 
względu na sytuację życiową, mogą przystępować do Komunii świętej, 
ale każdy z wierzących jest zaproszony do modlitewnego spotkania z Je-
zusem obecnym pośród nas pod postacią Chleba. Jednocześnie pragnę 
podziękować za przyjmowanie właściwych postaw przy przyjmowaniu 
Komunii świętej, wyrażających gotowość jej przyjęcia. Przystępujący 
do Komunii świętej, jak to miałem okazję zauważyć w czasie pobytu  
w parafiach, przed Jej przyjęciem klękają lub czynią głęboki skłon i mają 
odpowiednio złożone ręce. Te gesty są znakiem naszej świadomości przyj-
mowania do naszych serc Boga pod postacią Chleba. 

40 dni na przemianę serca
40 dni... W takim czasie Potop spustoszył, ale też oczyścił ziemię, tyle 

dni i nocy Mojżesz pościł na Górze Synaj, zanim otrzymał od Boga ka-
mienne tablice z Dziesięciorgiem Przykazań, 40 dni i nocy przebywał na 
pustyni Pan Jezus, by przygotować się do swej zbawczej misji. 

40 dni... Tyle czasu (bez wliczania niedziel) jest nam dane w Wielkim 
Poście na wewnętrzną, osobistą przemianę: zerwanie z nałogami i złymi 
przyzwyczajeniami, zmianę sposobu i stylu życia. W tym czasie mamy 
szansę, żeby dostrzec, choćby odrobinę dobra w tych, którzy nam poma-
gają, którzy są obok gdziekolwiek jesteśmy. Jest to czas odzyskiwania 
wzajemnego zaufania do tych, z którymi idziemy razem przez życie: męża 
do żony, żony do męża, dzieci do rodziców, rodziców do dzieci, wiernych 
do proboszcza, proboszcza do swoich wiernych, chociaż pojawia się wiele 
różnych przeszkód, oskarżeń, pomówień. 

Jezus wskazuje nam środki, które ułatwiają prawdziwą odnowę we-
wnętrzną i wspólnotową: dzieła miłosierdzia (jałmużna), modlitwa i po-
kuta (post). Celem tych zewnętrznych działań, jeśli wyrażają gotowość 
naszego serca, nie jest zyskanie aprobaty ludzi, ale podobanie się Panu 
Bogu.

Kościół święty daje nam czas na przemianę. 40 dni Wielkiego Postu to 
dużo i mało zarazem. Należy dobrze wykorzystać dany przez Boga czas, 
który się już nie powtórzy. Nawet, jeśli doczekamy kolejnego Postu, to 
będzie to już inny czas i inne miejsce. Ale skąd możemy wiedzieć, że do-
czekamy?

Trwajmy w tym świętym czasie łaski Bożej i w naszych postanowie-
niach stawania się lepszymi dla siebie, dla innych i dla Boga. On towarzy-
szy nam w naszych zmaganiach i kocha nas. (AZ)

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 
„W imię Chrystusa prosimy: 
pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)

2.     Pilna potrzeba nawrócenia
Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której zo-

stała nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bo-
wiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie” (Ga  2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyja-
ciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak 
ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża po-
trzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza  
i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest 
miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne 
formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze 
wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, 
aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.

Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wypro-
wadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu po-
słuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas 
z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się zaangażować Jego 
Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego 
miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski prze-
minął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami 
czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ

Jałmużna
Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia 

od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni 
będą życiem.  (Księga Tobiasza 12, 8-9)

Jałmużna to dobrowolny akt miłosierdzia wobec drugiego czło-
wieka. Inaczej mówiąc to forma miłości bliźniego. To jeden z fi-
larów dobrego i właściwego przeżycia Wielkiego Postu (modli-
twa, post i jałmużna). Niby piękne, ale jakże „niemodne” w dzi-
siejszych czasach. Kojarzy się nam z zależnością, litością, a może 
nawet z pogardą. Samo słowo jałmużna w języku greckim oznacza 
czyn miłosierny. W Piśmie Świętym odnajdujemy wiele miejsc, 
w których jest mowa o obowiązku dawania jałmużny; zawsze wiąże się to 
z miłością do Boga i bliźniego. Pan Jezus mówi: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 41). 
Połączenie jałmużny z miłością oczyszcza i ubogaca, zarówno tego, który 
otrzymuje, jak i tego, który daje. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, nie 
tylko tych zamożnych. Jałmużna bowiem to nie tylko dzielenie się do-
brami materialnymi, ale też postawa czynnej miłości chrześcijanina wo-
bec bliźnich. W jałmużnie zawierać się będzie również bezinteresowny, 
prawdziwy dar serca, postawa czynnej miłości do innych ludzi. Na progu 
Wielkiego Postu, pomódlmy się i rozeznajmy w swoim sumieniu, gdzie 
możemy odnaleźć przestrzeń, by spełnić dobrze i bez żadnej wzgardy dla 
bliźniego, czyn miłosierny z serca płynący poprzez człowieka do Boga 
żywego. (GŁ-K)
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
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 Świętą.

Poniedziałek 9 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Dn 9, 4b-10) Wyznanie grzechów
Psalm (Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a))

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów
Ewangelia (Łk 6, 36-38) Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

6.30 1. + Wacława (13r.) – of. P. Karcz
7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 

2. + Barbarę Piskorz – of. rodzina
3. + Jerzego Sobiesiaka (2 r.) – of. rodzina 
4. + Tadeusza (6 r.), Genowefę i Barbarę, Bogusława zm. z rodz. 

Michalaków i Krupów – of. rodzina
5. Poza parafią: +Władysławę Adamczyk (21 r), Lucjana, Euge-

niusza, Zofię, Stanisława i Bolesława
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2. + Bogdana (2 r. ), zm. z rodz. Wojciuków i Meterów – of. rodzina
3. + Albinę Bojak (13 r.), Leokadię, Bolesława, Reginę, Mariana 

Kuczków – of. mąż
4. + Józefa Baranowskiego (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu

Wtorek 10 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Iz 1, 10. 16-20) 
Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru

Psalm (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy
6.30 1. + Mariannę Łuczkowska (7 r. ), Bogusława i rodziców z obojga 

stron – of. syn
2. + Krzysztofa Akusa – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 
2. + Krzysztofa (7 r.) i Konstantyna, Juliannę – of. rodzina
3. + Natalię (2 r.), Zygmunta (3 r.) Byczyńskich i zm. dziadków z 

obu stron rodziny – of. córka
4. + Kazimierza, Eugenię, Stanisława, Agatę, Romana, Honoratę 

– of. Eugeniusz Krupa
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich

2. + Helenę, Józefa i Henryka Kalinowskich, zm. z rodz. Kalinow-
skich i Rumowskich – of. rodzina

3. + Romana, Jadwigę, Jana, Wandę – of. Teresa Lech
4. Poza parafią: Krystynę (8 r.) – of. mąż Czesław Tokarski

I dzień nowenny do św. Józefa
Środa 11 marca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Jr 18, 18-20) Modlitwa prześladowanego Jeremiasza

Psalm (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b))
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Ewangelia (Mt 20, 17-28) 
Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

6.30 1. + Janinę Lipińską (4 r.), Stanisława Lipińskiego i rodziców 
obojga stron – of. Kuzynka

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 
2. + Zofię (10 r.), Stanisława, Barbarę i dusze w czyśćcu cierpiące 

– of. rodzina
3. + Stanisława (7 r.) i syna Krzysztofa, rodziców z obu stron  

rodziny – of. żona
4. + Romana Adamczyka – of. żona z dziećmi, wnukiem  

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

18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
2. + Kamila – of. Trojanowscy
3. + Eugenię Kuczyńską (2 r. ) – of. córka
4. Poza parafią:+ Mirosława Siedleckiego i rodz. Siedleckich, 

Annę, Ignacego, Aleksandra, Jana, Mariana z rodz. Prochen-
ków – of. Lucyna Siedlecka

II dzień nowenny do św. Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego 

Czwartek 12 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Jr 17, 5-10) Błogosławiony, kto ufa Bogu
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu
Ewangelia (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

6.30 1. + Bogdana Prokopiaka, Zbigniewa Prokopiaka, Helenę i Józe-
fa Romanowskiego – of. Piotr Biernat

2. + Janinę Troć (30 dz.) – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 

2. + Janinę Borkowską – of. Andrzej Borkowski
3. + Bogdana, Eugeniusza, Reginę, Pawła – of. siostra
4. + Weronikę (6 r.), Antoniego, Mirosława Pławskich – of. córka

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2. + Joannę Zembek z racji urodzin – of. mąż z rodziną
3. + Andrzeja (40 r.), Jadwigę i Jana – of. Monika Gmitrzak
4. + Franciszkę Czeleścińską (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu

III dzień nowenny do św. Józefa
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00

Piątek 13 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28)
Sprzedany przez braci Józef jest typem Chrystusa

Psalm (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a))
Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Ewangelia (Mt 21, 33-43. 45-46) Przypowieść o dzierżawcach winnicy
6.30 1. Dziękczynna w int. Krystyny z racji imienin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa oraz wstawiennictwo 
św. Joanny i św. Krystyny – of. mąż i syn

2. Poza parafią: Dziękczynna za łaskę zdrowia i pomyślne prze-
prowadzenie operacji dla Barbary

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką
2. + Wacława (1r.), Janinę (1 r.) oraz zmarłych z obu stron rodzin
3. + Mariana (7 r.), Jadwigę Tkaczuk, Andrzeja Talacha i dziad-

ków z obu stron rodziny – of. córka z rodziną
4. + Mieczysława Gadomskiego (3 r. ) – of. rodzina
5. Poza parafią:+ Barbarę Płatkowską (13 r.)

16.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
17.15 Droga krzyżowa
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2. + Krystynę Miałkowską z racji imienin – of. rodzina 
3. + Bogusława Kielaka (1 r. śm.) – of. Elżbieta Kielak 
4. + Wojciecha Drabio (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu

IV dzień nowenny do św. Józefa
19.00 Droga Krzyżowa ze szczególnym udziałem młodzieży

Sobota 14 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Mi 7, 14-15. 18-20)
Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym

6.30 1. Dziękczynno-błagalna w 50 rocz. urodzin syna Tadeusza  
z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
Niego i Jego rodziny – of. matka

2. + Zofię Talacha w r. śm., Stanisława, Zofię, Kazimierza, Stefa-
na i zm. z rodz. Miszczaków – of. Wakuła
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Nowenna do Świętego Józefa
Dlaczego warto prosić św. Józefa o wstawiennictwo przed Bogiem  

i pomoc? Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. św. Bernard z Clairvaux 
(1153 r.): Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych spra-
wach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym 
broni on tych wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego. Inny św. 
Bernard, ten ze Sieny (1444 r.), pisał: Nie ulega wątpliwości, że Chrystus 
wynagradza św. Józefa teraz nawet więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był 
on na ziemi. Nasz Pan, który w życiu ziemskim miał Józefa jako swego ojca, 
z pewnością nie odmówi mu niczego, o co prosi on w niebie.

Modlitwa wstępna
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwaw-

szy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy  
o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bo-
gurodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, 
pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus 
nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam 
w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad 
wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, 
wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam 
łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak nie-
gdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, 
tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej 
przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim 
przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć po-
bożnie i osiągać wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

1. dzień nowenny – 10 marca
Święty Józefie, Obrońco Świętej Rodziny! Twej opiece została powie-

rzona wielka rodzina dzieci Bożych – Kościół. Broń ją od wszelkich za-
grożeń i przyjdź ze swą pomocą w jej nieustannym procesie odnawiania 
się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną 
wierność i wytrwałe posłuszeństwo naszej Matce – Kościołowi. Amen.

2. dzień nowenny – 11 marca
Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i Patronie nasz! Stajemy 

dziś przed Tobą, prosząc: rozciągnij nad nami – jak ojciec nad dziećmi  
– swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś 
swego przybranego Syna. Pełni nadziei, prosimy o pomoc we wszystkich 
przeciwnościach i niepowodzeniach. Amen.

3. dzień nowenny – 12 marca
Święty Józefie! Jako opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymywałeś  

z Nim na co dzień ścisłą więź – uproś nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali 
w serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy stać się mężami modlitwy, 
którzy coraz doskonalej należą do Zbawiciela świata i starają się wypełnić 
w życiu osobistym i społecznym Jego nakazy i życzenia. Amen.

4. dzień nowenny – 13 marca
Święty Józefie, Wzorze pracujących! Własnymi rękami, w trudzie 

i znoju, zarabiałeś na chleb dla powierzonego przez Boga Twej opiece 
Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem wytrwałej i rzetelnej pracy, 
abyśmy powierzone sobie zadania spełniali gorliwie, sumiennie i rado-
śnie. Polecamy Ci także ludzi pracujących na całym świecie, aby mając 
Twój przykład przed oczyma, zmierzali ku wartościom prawdziwym  
i nieprzemijającym. Amen.

5. dzień nowenny – 14 marca
Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powie-

rzył opiekę nad Jej Niepokalaną Osobą. Tobie też pozwolił poznać tajem-
nicę Jej dziewiczego poczęcia. Polecamy się Twemu wstawiennictwu  
w modlitwie o dogłębne zrozumienie daru czystości i dostrzeżenia jego 
znaczenia w budowaniu Królestwa Bożego. Gorąco prosimy Cię o pomoc 
w staraniach o zachowanie tego daru. Niech nasze serca, ogarnięte mi-
łością ku Bogu i ku ludziom, nie stygną wśród naporu codziennych prze-
ciwności. Amen.

6. dzień nowenny – 15 marca
Święty Józefie, Przykładzie życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło 

Ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, aby-
śmy doceniali wartości, które tkwią w wezwaniu Chrystusa: „Sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; po-
tem przyjdź i chodź za mną” (Łk 19, 22), i abyśmy to wezwanie gorliwie 
wypełniali w naszym życiu. Amen.                  (Źródło: www.niedziela.pl )

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 
2. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
3. + Henryka Locińskiego (15 r.), Teresę i Bogdana oraz rodziców 

z obu stron – of. Danuta Locińska
4. + Czesława Strzelińskiego (11 r.) – of. Strzalińska
5. + Rafała Choińskiego (2 r.), Zofię Choińską, Piotra Żukowskie-

go – of. żona i córka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
18.00 1. + Krystynę, Mariana, Kazimierza, Józefa, Mariana, zm. z rodz. 

Kłusków – of. Jadwiga z mężem
2. + Stanisława Dziewulskiego (13 r.) – of. córka 
3. Poza parafią:+ Marka Czechowicza – of. Anna Czechowicz  

z rodziną
V dzień nowenny do św. Józefa

Niedziela 15 marca 2020 r.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Wj 17, 3-7)  
Woda wydobyta ze skały

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

2. czytanie (Rz 5, 1-2. 5-8)
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego

Ewangelia (J 4, 5-42) 
Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

7.00 1. + Henrykę (3 r.), Genowefę, Aleksandra, Zdzisława – of. siostry
8.30 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 

2.+Leszka Piekarta (7 r.) i rodziców Wacława i Julię  
– of. Maria Anusiewicz

3. + Beatę Lipińską (30 dz.) – of. rodzina
10.00 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Artura – of. żona i dzieci

2. + Wiktorię Adamczyk – of. KŻR z Kolonii Strzała
11.30 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2. + Mariannę (5 r.), Józefę z racji imienin – of. córka z rodziną
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Mirosławę (7 r.), Stanisława (12 r.) Leszczyńskich
18.00 1. + Edwarda Gadomskiego (4 r.) – of. żona i dzieci
VI dzień nowenny do św. Józefa
Gorzkie Żale – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

•	 11. 03. 2020 r. 18.00 – Msza św. w katedrze siedleckiej po niej 
spotkanie z panią Anną Rastawicką, członkinią Instytutu Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego – naocznym świadkiem jego życia 

•	 24. 04. 2020 r. 18.00 – Msza św. w katedrze siedleckiej po niej 
spotkanie z panią Moniką Rogozińską – autorką książki „Polowanie 
na Matką,” Temat spotkania: „Opowieść o sile polskiej tożsamości” 

•	 28. 05. 2020 r. 18.00 – Msza św. w katedrze siedleckiej po niej spo-
tkanie z ks. Wojciechem Hackiewiczem – diecezjalnym asystentem 
Akcji Katolickiej Temat spotkania: „Apologia Prymasa” 

•	 7. 06. 2020 r. Wyjazd do Warszawy i udział w beatyfikacji Sługi 
Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Spotkania stanowią cykl 
przygotowań do beatyfikacji Sługi Bożego 
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Problem uzależnień 

„Polski nie zniszczy nic na świecie” 
– To tytuł wystawy poświęconej Antoniemu Dołędze, żołnierzowi powojennego podziemia  
niepodległościowego, otwartej w niedzielę, 1 marca w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.

Wystawa pokazuje pamiątki po człowieku, który nigdy się nie poddał. 
Antoni Dołęga, ps. „Znicz” to przedwojenny podoficer Wojska Polskiego, 
który podczas wojny działał w konspiracji, potem walczył w szeregach 
2. Armii WP, a po wojnie znów zszedł do podziemia, kontynuując walkę 
do połowy lat 50. Choć usilnie poszukiwany, nigdy nie wpadł w ręce ko-
munistycznych władz, ukrywając się w rejonie powiatu łukowskiego aż 
do naturalnej śmierci w roku 1982. Pochowany potajemnie, został eks-
humowany z mogiły w roku 2017, pośmiertnie awansowany do stopnia 
oficerskiego i odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Co ciekawe, dotychczas za najdłużej ukrywającego się antykomuni-
stycznego partyzanta w „demoludach” i ZSRR uchodził Estończyk August 
Sabbe, który zginął w zasadzce KGB w roku 1978. Antoni Dołęga przetrwał 
dłużej m.in. dlatego, że cieszył się autentycznym szacunkiem w regionie, 
w którym działał. A był to region, który władza komunistyczna uważała 
za szczególnie trudny i sobie niechętny, o czym świadczyły faktyczne, nie 
propagandowe wyniki wyborów, czy opór wobec kolektywizacji.

– Kiedy przeczytałem jego pamiętniki i wiersze, zobaczyłem grafiki, 
jakie tworzył, przekonałem się, że był to człowiek wielkiej sił charakteru  

i hartu duchu. A zawdzięczał to przede wszystkim 
wierze. W swoich pracach często odnosi się do cierpią-
cego Chrystusa, wiadomo o organizowanych specjal-
nie dla niego konspiracyjnych Mszach. Na wystawie 
pokazujemy jego grafiki i wiersze oraz służące mu 
przedmioty codziennego użytku – powiedział dyrek-
tor muzeum, ks. Robert Mirończuk.

Antoniego Dołęgę przechowywano w dziesiątkach domów przez kil-
kadziesiąt lat – i nikt nie zdradził, choć władza poszukiwała go długo  
i usilnie. 

Wystawa będzie czynna w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach do koń-
ca marca. Źródło: www.podlasie24.pl 

Katolicka poradnia życia rodzinnego
Spotkanie pierwsze ogólne z narzeczonymi w ostatnią sobota miesią-

ca (o ile nie wypadają w tym dniu święta i uroczystości); drugie i trzecie 
spotkanie, po indywidualnym ustaleniu z doradcą. W bieżącym roku 
zapraszamy narzeczonych i małżonków do współpracy z doradcą życia 
rodzinnego i nauczycielem naturalnych metod rozpoznawania płodności 
Panią Karoliną Kordylas; tel.517 342 410.

Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na wyjazd do Gończyc na  
V Kongres Różańcowy, który odbędzie się 14 marca 2020 r. Wszystkich 
modlących się na różańcu serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 
511 128 243. Parafialna Zelator Róża Wyrębek

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu:
- o 16.30 z udziałem dzieci
- o 17.15 dla wszystkich
- o 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży
Gorzkie Żale będą sprawowane w niedziele Wielkiego Postu po za-

kończeniu Mszy Świętej o 18.00. 
Młodzież zapraszamy do udziału w Parafialnym Turnieju Tenisa 

Stołowego. Zainteresowani zgłaszają swój udział do ks. Ireneusza do 
dziś (8.03). Pierwsze rozgrywki odbędę się w środę 11 marca o 16.30  
w dolnym kościele. 

Zapraszamy serdecznie formacje: młodzieżowe, dziecięce i małżeń-
stwa z kręgów Domowego Kościoła na Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu 
Światło -Życie, który odbędzie się w niedzielę 15 marca 2020 r. Spotka-
nie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 10.15 w parafii p.w. św. Stanisława 
w Siedlcach. 

W parafii...

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020 (16-19 MARCA)
•	 Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. dr Paweł Wiatrak.
•	 Rekolekcje rozpoczną się w poniedziałek 16 marca Mszą Świętą 

o 18.00. 
•	We wtorek (17 III), środę (18 III) i czwartek (19 III) Msze Świę-

te z nauką rekolekcyjną o  6.30, 9.00, 11.00, 16.00 (z szczególnym 
udziałem dzieci), 18.00 (ze szczególnym udziałem młodzieży), 20.00. 

•	 Sakrament pokuty i pojednania ok. pół godziny przed rozpoczęciem 
Mszy świętych.

•	 Od 12.00 do 15.30 będzie adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie.

•	 19 marca przeżywamy odpustową uroczystość św. Józefa. Główna 
Msza święta będzie o 18.00. 

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

Istota przeciwdziałania uzależnieniom tkwi w wieloobszarowym 
działaniu. Badania naukowców i doświadczenie praktyków pokazuje, że 
profilaktyka oparta na straszeniu nie jest skuteczna. Gdyby tak było, to 
czy palacze papierosów widząc na paczkach z papierosami informacje na 
temat szkodliwości palenia zaopatrzone niesmacznymi, acz prawdziwymi 
zdjęciami kupili by kolejną paczkę? Czy nasze dzieci nie słyszą w ciągu lat 
edukacji – palenie powoduje raka płuc, alkohol szkodzi zdrowi, narkotyki 
niszczą życie, a od komórki można się uzależnić?! One to wiedzą i mimo 
tego faktu, dalej wcześniej czy później próbują zakazanych substancji czy 
zachowań. Z jakiego powodu tak się dzieje? Czego wobec tego brakuje 
w procesie wychowawczym, że młody człowiek podejmuje zachowania 
ryzykowne?

Środowisko rodzinne jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem 
wychowawczym i socjalizująco znaczącym dla dziecka. To tam uczy się 
ono zachowań, postaw, poznaje wartości i ich hierarchię. To rodzice wska-
zują zasady i normy postępowania, mówią o tym co jest dobre i pożąda-
ne, a co złe i nie warte naśladowania. Dla dziecka wieku przedszkolnym 
najważniejsze i najbardziej prawdziwe jest to,  co mówią i pokazują ro-
dzice. Co nie oznacza, że maluchy znają i stosują tylko te zasady, wszy-
scy przecież wiemy jak szybko wyłapują niuanse co wolno w domu, a co  
u dziadków czy w przedszkolu.  Co wobec tego powinni robić rodzice w 
tym pierwszym etapie życia dziecka?

Profilaktyka uzależnień jest w nauce umiejętności życiowych. Pierw-
szych i podstawowych. To w umiejętnościach i zaspokojonych potrze-
bach leży klucz przeciwdziałania uzależnieniom.  W kolejnym numerze 
zostanie omówione kilka wskazówek wychowawczych, ważnych nie tylko  
z punktu widzenia uzależnień.

(Katarzyna Marciniak-Paprocka Pełnomocnik Prezydenta  
ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Urzędzie Miasta Siedlce)

•	 Jak rolę kobiety w Kościele widział prymas Wyszyński? 
•	 Ciekawy projek Urzekająca. 
•	 Wirus obojętności toczy społeczeństwo od dawna. I jest stokroć gor-

szy niż koronawirus. Spustoszenie sieje też inny wirus: grzech. 
•	 Czyń drugiemu to, co chcesz, by i tobie czyniono. Dlaczego warto być 

dobrym człowiekiem? 
•	 Wasza modlitwa nas niesie - mówią misjonarze i proszą o modlitew-

ne wsparcie. Czym żyją misje? 
•	 Na Mazowszu rusza pilotażowy program teleopieki dla seniorów.  

Na czym polega i jak się do niego zakwalifikować? 
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MASECZKA I SAŁATKA

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1700 egz. wydaje 
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,  

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.  

Konto: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Albert Księżopolski  

Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska,  
Karol Zalewski, Agata Zielińska.  

Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl  najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele i uroczystości nieczynna. 

Sąsiadka do sąsiadki przez telefon:
 – Wyobraź sobie, Kasiu, dziś rano zrobiłam 
sobie maseczkę na twarz według twego prze-
pisu: jogurt, zielony ogórek i cała reszta. Potem, 
poszłam do łazienki, aby zmyć. Wracam, patrzę,  
a mój mąż zjadł resztę, która na talerzu pozo-
stała, myśląc, że to sałatka jogurtowa z ogór-
kiem na śniadanie.
KTOŚ NA CIEBIE CZEKA
Koleżanka skarży się koleżance:
– Nawet sobie nie wyobrażasz, jak mi jest 
smutno. Przychodzę do domu i nie ma nikogo, 
kto by na mnie czekał. Mąż na drugiej zmianie, 
dzieci w szkole.
– Kochanie, to nie jest tak. Pamiętaj, zawsze  
w domu na ciebie czeka pranie i gotowanie!
Z DALEKA
Doświadczone kobiety rozmawiają na temat 
skutecznego odchudzania w Wielkim Poście.
 – Ja uważam, że zgodnie z najnowszą dietą, 
codziennie powinnyśmy dodawać do każdego 
posiłku po 3 ząbki czosnku.
– To może tylko na noc? Przecież to z daleka 
będzie czuć.
– I o to chodzi. Na wadze wprawdzie niewiele 
stracimy, ale tym, którzy na nas będą patrzyli  
z dystansu, będziemy wydawały się szczuplejsze.
MODLITWA ZIĘCIA
Podczas rekolekcji wielkopostnych zięć klęczy 
przed krzyżem i modli się gorliwie:
– Ty, Panie Jezu, wszystkie męki przeszedłeś, ale 
z teściową pod jednym dachem nie mieszkałeś?
MIŁOŚĆ
Pierwsze dni marca. Na dworze przebłyski wio-
sennego słońca. Adam wraca do domu z pracy 
i podśpiewuje:
 – Kocham niebo, kocham kwiaty lecz najbar-
dziej dzień wypłaty!
NIE KROI
Usamodzielniona córka dzwoni do mamy:
– Wiesz mamusiu, byłam dziś na zakupach  
i kupiłam deskę do krojenia. – I co?
– Wyobraź sobie, że kładę na nią chleb, a ona 
wcale nie kroi. Jak ty to robisz? (opr. xHD)

Dlaczego zostałem ministrantem?

Szczęść Boże! Do naszej parafii przyszedł 
niedawno ks. Mariusz Baran, z którym mam 
lekcje religii.

Ksiądz Mariusz na pierwszej lekcji religii, 
zaproponował wszystkim chłopakom posługę 
ministrancką.

Wtedy pomyślałem, że wolny czas warto 
przeznaczyć na zbliżenie się do Boga, poprzez 
aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej.

Na zbiórkach uczymy się jak służyć przy oł-
tarzu. Mamy również ligę ministrancką, dzięki 
czemu możemy rywalizować ze sobą fary play.

W niedzielę 1 marca bieżącego roku miałem 
błogosławieństwo ministranckie i od pierwszej 
zbiórki z zapałem  służę przy ołtarzu. Pozdra-
wiam serdecznie

Mikołaj Pisarzak, lat 11

W niedzielę 1 marca podczas Eucharystii  
o 8.30 siedmiu kandydatów po odpowiednim 
przygotowaniu zostało włączonych do grona 
ministrantów naszej parafii. Gratulujemy Chło-
pakom i ich Rodzicom. Zapraszamy nowych 
kandydatów do przygotowania się do pełnienia 
służby Bożej. 

„Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby 
stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze 
obowiązki” - Św. Dominik Savio, patron mini-
strantów (wspominany 9 marca)

Zasady ministranta
•	 Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały 

wzorowo spełnia swoje obowiązki.

•	 Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
•	 Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje 

nad swoim charakterem.
•	 Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
•	 Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
•	 Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą  

radość.
•	 Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
•	 Ministrant zdobywa kolegów w pracy  

i zabawie dla Chrystusa.
•	 Ministrant jest pilny i sumienny w nauce  

i pracy zawodowej.
•	 Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej 

rzetelną pracą.           Źródło: www.ministranci.pl 

Nowi ministranci naszej parafii


