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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15) 
Powołanie Mojżesza
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11  
(R.: por. 8a)) Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
2. czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12) Życie Izraela 
na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych
Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Bóg nawraca człowieka, który chce się nawracać 
Rozważania do Ewangelii w III Niedzielę Wielkiego Postu (20 marca)

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE,  

WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE (Łk 13, 1-9) 
Jezus w Ewangeliach wielokrotnie nawiązuje do 

potrzeby nawrócenia człowieka. Cały Nowy Testa-
ment mówi aż 35 razy o potrzebie nawracania się, 
Stary – 65 razy. Od wezwania do nawrócenia Jezus 
rozpoczyna swoją publiczną działalność. Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 15). Temu wezwa-
niu towarzyszy dzisiejsza przestroga, dwukrotnie 
powtórzona – Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Mówiąc inaczej – bez nawróce-
nia zginiecie, a patrząc od drugiej strony – jeśli się 
nawrócicie to nie zginiecie, czyli będziecie żyli.

Ale co tak naprawdę oznacza „nawrócenie, na-
wrócić się”? To słowo odwołuje się do dwóch grec-
kich słów – meta (zmienić) nous (myślenie). Takie 
rozróżnienie ma ogromne znaczenie praktyczne. 
Gdy pomyślę „mam się nawrócić”, to w pierwszej 
kolejności myślę, że muszę podjąć jakieś postano-
wienie, jakieś działanie. Gdy pomyślę „mam zmie-
nić myślenie”, to... od razu przychodzi mi do głowy, 
że ja tego nie potrafię, to mnie przerasta, bo jak 
mam zmienić moje myśli? One przecież są, jakie 
są. Dlatego, czy nie ma racji księga Lamentacji, 
gdy mówi, że nawrócenie jest przede wszystkim 
tym, co czyni Bóg a nie my, że to dzieło Jego ła-
ski a nie naszego wysiłku: Nawróć nas, Panie! ku 
sobie, a nawrócimy się (5,21, tłum. J. Wujek). Czyli 
to nie jest w pierwszej kolejności jakaś pokuta, 
tylko taka zmiana, aby myśleć jak Bóg, aby Jego 
myśli stawały się moimi myślami a przez to Jego 
drogi moimi drogami. [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosier-
dzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na 
grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze 
pokorne przyznanie się do przewinień, które ob-
ciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim 
miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.

Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego  
we wtorek o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
(hymn Nieszporów)

Poncjusz Piłat rządził w Judei twardą ręką. 
Dla wzbudzenia postrachu w żydowskim spo-
łeczeństwie pozwalał swym żołnierzom na 
okrucieństwa. Pewnego razu doszło do zbrod-
ni w świątyni. Grupa pobożnych Galilejczyków 
składała Bogu swe ofiary. Przyprowadzili do 
świątyni zwierzęta ofiarne, które zostały zabite 
przez kapłanów i w części spalane na ołtarzu 
całopalenia. Nagle pojawili się żołnierze Piłata, 
którzy zabili składających ofiarę. Krew zabija-
nych ludzi na ołtarzu pomieszała się z krwią 
zabitych baranów i kozłów. Ołtarz został spro-
fanowany, społeczeństwo zastraszone, a wierni 
zadawali sobie pytanie: dlaczego? Czy zabici 
ponieśli karę za grzechy? Czy byli większymi 
grzesznikami? Gdzie był wtedy Bóg, że do tego 
dopuścił? Podobne pytania pojawiały się przy 
analizie katastrofy budowlanej związanej z za-
waleniem się wieży w Siloam i śmiercią osiem-
nastu przypadkowych przechodniów, którzy 
znaleźli się w nieodpowiednim czasie i miejscu. 

Jezus stwierdza, że zabici nie byli ani lepsi 
ani gorsi od tych, którzy zadają takie pytania. 
Najważniejsze jest jednak wyciągnięcie wnio-
sku o konieczności nawracania się. Jeśli się niena-
wrócicie, wszyscy podobnie / tak samo zginiecie, 
czyli śmierć będzie dla was nagła i niespodzie-
wana. Od takiej śmierci zachowaj nas, Panie. 
Słowa „Suplikacji”, które teraz, w czasie wojny za 
naszą wschodnią granicą, często wypowiadamy, 
niech nas mobilizują do życia prawdziwie Boże-
go, w ciągłym nawracaniu się. Można bowiem 
umrzeć i nie zdążyć się nawrócić. Czy mi się uda 
uporządkować życie, relację z Bogiem, bliźni-
mi i sobą według Bożego planu zanim umrę? 
Czy umrę dla własnego ego zanim umrze moje 
ciało? Jeszcze mam czas, jeszcze mogę decydo-
wać o swojej wieczności. 

Dla lepszego wyjaśnienia tematu nawraca-
nia się Jezus opowiedział przypowieść o figowcu 
niewydającym owoców. Gospodarz od trzech lat 
przychodził, by zebrać figi z figowca, ale ich nie 

było. Drzewo pozostawało bezowocne. Jaki jest 
owoc mojego życia? Czy moja wiara owocuje 
miłością? A może mam wiarę bezowocną, bez-
objawową? Gospodarz zaleca ogrodnikowi wy-
cięcie nieurodzajnego drzewa. Każdy kiedyś zo-
stanie „wycięty” z tego świata i przeniesiony do 
innego na wieki. Czas nawracania (owocowa-
nia) jest ograniczony. Ogrodnik prosił o jeden 
rok, aby w tym czasie mógł jeszcze bardziej za-
troszczyć się o drzewo. Człowiek dostaje w ży-
ciu wiele szans, by pokochać Boga. W tym celu 
należy wzruszyć glebę serca (okopanie), najczę-
ściej przez cierpienie i obłożyć nawozem słowa 
Bożego, modlitwy i sakramentów, by mogło 
nastąpić owocowanie. Czy tak będzie z nami? 
Czy pozwolimy Bogu, by nas nawrócił, czyli 
uratował w tym właśnie roku? Już nie ma na 
co czekać. (xIJ) 

1  Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo 
I zanim ziemia zawisła w przestworzach, 
Istniało Słowo, zrodzone przez Ojca 
Przed wszelkim czasem.

2  To Ono wszechświat stworzyło z niczego 
I tchnęło ducha we wszystko, co żyje; 
Na Jego rozkaz zabłysła jutrzenka 
Wśród mrocznej nocy.

3  By zbawić wszystkich zgubionych przez grzechy 
I marnotrawnych pogodzić z ich Ojcem, 
Przyjęło ciało z wybranej przez siebie 
Dziewiczej Matki.

4  O Słowo Boże, niech łaska Wcielenia 
Objawi ludziom, że Twymi są braćmi; 
Pozostań z nami i rozprosz ciemności 
Człowieczej doli!

5  Niech Tobie, Słowo, i Ojcu Twojemu 
Z płomiennym Duchem miłości i prawdy 
Podzięka będzie i chwała na wieki 
Za odkupienie. Amen.
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Szczegóły dotyczące zasad podejmowania i praktykowania 
Duchowej Adopcji

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które 
powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. Złożenie przyrze-
czenia powinny poprzedzać rekolekcje, „dni skupienia”, lub przynajmniej 
ustna informacja na temat podejmowania i praktyk Duchowej Adopcji 
podawana przed złożeniem uroczystego ślubowania. Przyrzeczenie 
Duchowej Adopcji może być też składane prywatnie przed Krzyżem, 
najlepiej w któreś święto Matki Bożej. Takie „prywatne” przyrzeczenie 
składamy wówczas, gdy nie ma warunków do uroczystego złożenie 
go w kościele z pełnym ceremoniałem. Takie sytuacje są usprawiedliwia-
ne np. chorobą, sędziwym wiekiem, niepełnosprawnością, uwięzieniem, 
pracą na morzu, skoszarowaniem w wojsku, znaczną odległością miejsca 
zamieszkania kandydata od kościoła sprawującego liturgię przyrzeczeń 
adopcyjnych.

Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podej-
mowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu po-
przednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno 
poprzedzać nowe przyrzeczenie. Adoptujemy każdorazowo tylko jedno 
nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego 
imię i On sam nam je wybiera.

Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem 
Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktyko-
wane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, 
dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte 
postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest pod-
jąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania 
adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową 
Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spo-
wiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku 
krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając 
praktykę o ilość dni opuszczonych.

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, 
postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ....................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, 
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, 
modlić się o uratowanie jego życia 
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Duchowa Adopcja

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
•oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”, 
którą teraz po raz pierwszy odmówię
TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła 

Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Za-
wierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji 
tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie za-
głady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka mi-
łość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. 
Amen.                         Źródło: www.duchowa-adopcja.pl/jak-przystapic

Wspólne modlitwy w naszej parafii
21 i 22 marca – godz. 17.15: różaniec
23 marca – godz. 17.00: różaniec św. Józefa
24 marca – godz. 17.15: różaniec
25 marca – godz. 17.15: Droga Krzyżowa; 
– godz. 18.00: Eucharystia w Uroczystość Zwiastowania NMP
 w intencji Obrońców Życia z aktem włączenia się chętnych   
wiernych w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Prosimy, aby osoby, które się włączą w to dzieło,  
zapisały się do Księgi Duchowej Adopcji. 

Episkopat Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episko-
patu Polski, obradującego na Jasnej Górze w dniach od 27 do 29 sierpnia 
2020 roku, określił poprawną wersję tekstów niektórych modlitw.

Oto istotne postanowienia:
Poprawna wersja Modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz, któryś jest w nie-

bie (nie: który jesteś w niebie)
Poprawna formuła Pozdrowienia Anielskiego to Zdrowaś Mary-

jo (nie Mario), błogosławionaś Ty między niewiastami (nie: błogosławiona 
jesteś).

W fatimskim akcie strzelistym z modlitwy różańcowej, modlitwa O mój 
Jezu ma formułą: dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują 
Twojego miłosierdzia.

Antyfona maryjna w okresie wielkanocnym:
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja
Poprawny tekst Koronki do Bożego Miłosierdzia:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego 

Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy 
nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami  

i nad całym światem.
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako 

zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.
Obowiązująca formuła:  któraś wypłynęła  nawiązuje do biblijnej sceny 

przebicia serca Chrystusa. Siostra Faustyna używała w „Dzienniczku” różnych 
brzmień: „wytrysła” (Dz. 83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187), „wytrysłaś” (Dz. 813).

Poprawna forma modlitwy za zmarłych: Wieczny odpoczynek (nie: 
wieczne odpoczywanie) racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj 
im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Powyższe przypomnienia są zobowiązujące. Należy je uwzględnić 
zwłaszcza w modlitwach sprawowanych publicznie, m.in w różańcu ra-
diowym czy apelu jasnogórskim.

Ks. Łukasz Szczeblewski
Wydział Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Poprawna wersja tekstów niektórych modlitw
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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.

K A L E N D A R Z  P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 21 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (2 Krl 5, 1-15a)Uzdrowienie Naamana w wodach Jordanu
Psalm (Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 
3cd)Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze; Ewangelia (Łk 4, 

24-30), Jezus został posłany do wszystkich ludów
6.30 1. + Stanisława Szmurło – of. rodzina Golców

2. + Jana w 39 r., Anielę, zmarłych z rodz. Kuźmów i całą rodzinę  
– of. syn

7.00 1. + Ireneusz, Jolantę, Marka, Aleksandrę, Mikołaja – of. p. Chabińska
2. + Józefę i Lucjana Terlikowskich, Teresę i Józefa Kaszubowskich  

i Jana Protasiuka – of. p. Terlikowska
3. + Waldemara Pachnika w 16 r. – of. siostra

17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Stanisława Kirylczuka w 3 r., Józefa – of. siostra
3. + Tadeusza Brodzika w 16 r., Sławka i rodziców z obu stron rodziny
4. + Danutę Kobylińską w 30. dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Wtorek 22 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Dn 3, 25. 34-43)Modlitwa skruszonego

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 7) 
Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

Ewangelia (Mt 18, 21-35) 
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem człowiekowi

6.30 1. + Franciszka w 32 r., Janinę, Krzysztofa, Wacława, Kazimierza, 
zmarłych z rodzin Jerominiaków, Wojciuków i Krzyckich – of. Elż-
bieta Jerominiak

2. + Marka w 3 r., Martynę, Adelę, Kazimierza, Franciszka i zmarłych 
z obu stron rodziny

7.00 1. + Henryka Rymuzę, Jadwigę i Zygmunta Janiak – of. rodzina
2. + Stanisława Łaziuka w 33 r – of. rodzina
3. + Zmarłych z rodz. Złochów i Pogonowskich – of. rodzina

17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Mariannę i Jana Szostek oraz Jerzego – of. dzieci
3. + Józefa i Mariannę Smuniewskich – of. syn

19.00 Nieszpory 
19.30 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Środa 23 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Pwt 4, 1. 5-9)Wezwanie do zachowania przykazań
Psalm (Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a)

Kościele święty, chwal swojego Pana
Ewangelia(Mt 5, 17-19)Kto wypełnia przykazania,  

ten będzie wielki w królestwie niebieskim
6.30 1. + Józefa, Janinę i Norberta – of. dzieci

2. + Henryka, Franciszkę, Józefa, Piotra, Grażynę i zmarłych z obu 
stron rodziny Mularzuków – of. Apolonia Gigoła

7.00 1. + Stanisławę w 13 r., Eugeniusza i Antoniego Kupińskiego
2. + Marię, Lucjana, brata Lucjana, Marię, Czesława, Marcina, Annę, 

Pawła i Jana – of. p. Strzalińska
3. + Helenę w 20 r., Stanisława w 12 r. Borkowskich, Mariannę i An-

toniegoIzdebskich, Annę, Władysława i Kazimierza Borkowskich, 
wszystkich zmarłych z rodz. Izdebskich, Bor kowskich i Radzikow-
skich – of. córka Barbara Borkowska

17.00 Różaniec św. Józefa prowadzony przez Obrońców Życia
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w intencji członkiń ŻR ze Strzały oraz ich rodzin
II. + Wiesławę Szoplik w 1 r. – of. synowie z rodzinami
III. +Jarosława Jaroszczyka
IV. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia wiecz-

nego – of. żona

V. + Stefana Kondraciuka – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej
VI. + Danutę Kobylińską – of. bratowa
VII. + Elżbietę Sznajger
VIII. + Halinę Stasiuk – of. rodz. Paprockich
IX. + Rodziców: Józefę i Józefa i zm. z rodziny – of. dzieci
X. + Eugeniusza Ryćko – of. rodzina Świniarskich
XI. + Artura Pietrzaka – of. Ireneusz Królik z rodziną
XII. + Artura Pietrzaka o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zba-

wienie – of. rodz. Bali i Dziurów
XIII. + Krystynę Łęczycką – of. KŻR nr16
XIV. + Tadeusza w 29 r., Genowefę, Edwarda i teściów – of. rodzina
XV. + Lucynę Kiełek – of. Siedleccy Lekarze Pediatrzy
2. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka
3. + Henryka w 18 r., Grażynę, Ryszarda Tomaszewskich i zm. z rodz. 

Łastowieckich i Tomaszewskich – of. córka
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros

Czwartek 24 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Jr 7, 23-28)Niewierność wybranego ludu
Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Ewangelia (Łk 11, 14-23)Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

6.30 1. + Barbarę Płatkowską w 15 r. – of. córki
2. + Leokadię, Czesława, Franciszka, Andrzeja, zmarłych z rodz. Koło-

dziejczyków i Borkowskich – of. Agnieszka Wyżywniak
7.00 1. + Gabrielę Ilczuk z racji imienin – of. rodzina

2. + Krystynę Sabakierską w 4 r. – of. córka
3. + Filipinę, Mariana i zmarłych dziadków z obu stron rodziny  

– of. córka
17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Jadwigę, Jana, Wandę i Anielę – of. córka
3. + Marcina, Adama, Waldemara i Jarosława

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00 – moż-
liwość spowiedzi

Piątek 25 marca 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

1. czytanie (Iz 7, 10-14)Panna pocznie i porodzi Syna
Psalm (Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11)Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

2. czytanie (Hbr 10, 4-10)Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca
Ewangelia (Łk 1, 26-38)Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

7.00 1.+ Stanisława w 25 r., Irenę Montewka i za dusze w czyśćcu cier-
piące – of. rodzina

2. + Rodziców, zmarłych teściów oraz Zygmunta Andraszka w 5 r.  
– of. Alina Andraszek

3. + Iwonę Soszyńska i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzina
4. + Sylwestra Kleszczewskiego – of. Elżbieta Dmowska

10.00 1. Dz.-bł. w dniu imienin Marii i urodzin Mariana z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżonkowie

16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.15 Droga Krzyżowa prowadzona przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Jerzego Burskiego w 1 r.
3. O ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci  

i o moc Ducha Świętego dla „Obrońców Życia”
19.00 Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży
20.00 Celebracja Słowa Bożego „Panie, naucz nas się modlić”

Sobota 26 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Oz 6, 1-6) 
Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6), 
 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary

Ewangelia(Łk 18, 9-14)Przypowieść o faryzeuszu i celniku
6.30 1. + Ryszarda w 2 r. – of. córki

2. + Waldemara Oskrobę w 1 r. o wieczny pokój
7.00 1.+ Eugeniusza w 16 r. – of. żona

2. + Irenę Gurba w 5 r., rodziców z obojga stron rodziny – of. córka
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Informacje o życiu parafii (20.03)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Lucyna Jasionek-Kiełek + Anna Rucińska

+ Joanna Elżbieta Rosa-Kowalczyk

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

•	Piotr Wasilewski, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Prokopczyk, 
panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	Piotr Karcz, kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Patrycja Melion, 
panna z parafii św. Rocha w Długosiodło w diecezji łomżyńskiej – zapo-
wiedź 2

Na kwiaty do Grobu Pańskiego 
Koło Żywego Różańca nr 2 – 100 zł
Koła Żywego Różańca ze Strzały nr 15, 19, 20, 22 – 200 zł

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Piotra Lacha – of. Właściciele i Pracownicy firm Koronet i Kormak
3. + Mariannę i Kazimierza Araźnych oraz ich zm. synów
4. + Janinę Kliczek w 4 r. – of. mąż, córki i syn

Niedziela 27 marca 2022 r. 
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Niedziela Laetare

1. czytanie (Joz 5, 9a. 10-12)
Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a))
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

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

6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Eugeniusza Przytułę w 16r., zmarłych rodziców Władysławę  

i Czesława Protasiuków – of. Irena Przytuła
8.30 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Stanisławę w 7 r. i Andrzeja Tarkowskich, zmarłych z rodz. Tarkowskich, 
Łupińskich, Lucynę i Stefana Bot, Jadwigę Tarkowską – of. rodzina

10.00 1. Dz.-bł. z racji imienin Lidii z prosbąo Boże błogosławieństwo, zdro-
wie i potrzebne łaski – of. rodzina

2. + Marka w rocznicę śmierci, Janinę i Eugeniusza Wójcik – of. Bog-
dan Wójcik

3. + Antoniego Skwarę, zmarłych rodziców i teściów – of. rodzina
11.00 Spotkanie rodziców i dzieci z klas II przygotowujących się do I Komunii Św.
11.30 1. + Wiesławę Soczewkę w 10 msc. od śmierci– of. rodzina

2. + Wojciecha w 21 r., jego rodziców Irenę i Stefana
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1.+ Zenonę w 38 r. – of. córka Dorota Obrępalska
18.00 1. + Waldemara Oskroba – of. Dyrekcja Szpitala Mazowieckiego w Siedlcach
Gorzkie Żale - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 20 marca: Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 
• Ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych. Msze święta i spowiedź jak w każ-

dą niedzielę. Ofiary składane na tacę są przeznaczone do dyspozycji ks. Re-
kolekcjonisty jako wyraz naszej wdzięczności za trud prowadzenia rekolekcji.

•	 Spotkanie rodziców i dzieci z klas trzecich przygotowujących się 
do I Komunii Świętej rozpocznie się Mszą świętą o godz. 13.00. 

•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
• Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zaprasza na spo-

tkanie modlitewne „Strumienie Miłosierdzia”. Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 19.30 po nabożeństwie „Gorzkich Żalów”. Tematem spotkania 
będą słowa: On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby  
(Ps 103, 2-3). Zaproszonym gościem będzie ks. Mateusz Czubak. 
Plan spotkania: modlitwa do Ducha Świętego, katecheza, adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, modlitwa o uzdrowienie; 21.20 – zakończenie.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 22 marca: 

• Zapraszamy na modlitwę i rozważanie słowa Bożego do dolnego kościoła. 
• 19.00 – Nieszpory 
• 19.30 – Spotkanie Kręgu biblijno -liturgicznego: Oaza dorosłych 

 Q ŚRODA 23 marca: 
•	 Kult św. Józefa

• 17.00 – Różaniec św. Józefa
• 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
• 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 

św. Józefa. 
• 19.00 – Różaniec za Ojczyznę i o pokój prowadzony przez Cristeros
• Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.

•	 Spotkanie Strażników Kościoła po Mszy świętej wieczorowej w sali przy 
zakrystii. 
 Q CZWARTEK 24 marca: 

•	 Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska” o godz. 16.00 w kościele. 
• Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-

mencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość przystąpienia 
do sakramentu pokuty i pojednania. 

 Q PIĄTEK 25 marca: UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. 
• Msze święte o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Z racji uroczystości nie obowią-

zuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
• Podczas Mszy świętej o godz. 18.00 będzie miał miejsce obrzęd włą-

czenia się chętnych wiernych do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. 

• Zapraszamy na Celebrację Słowa Bożego „Panie, naucz nas się  
modlić” (VI Drogowskaz Nowego Człowieka) przygotowaną przez  
młodzież z oazy. Każdy może posłuchać słowa Bożego i pomodlić się. 
Rozpoczynamy o godz. 20.00. 

•	 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ w piątki Wielkiego Postu:
•  o godz. 16.30 z udziałem dzieci
•  o godz. 17.15 dla wszystkich
•  o godz. 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży

• 25 marca to święto patronalne Duchowych Niewolników NMP. W tym 
dniu rozpoczynamy zapisy chętnych do udziału w 33-dniowych Rekolek-
cjach oddania życia Jezusowi przez Maryję, które rozpoczną się 28 kwiet-
nia. Zapisy w zakrystii i u ks. Ireneusza pod nr telefonu: 500 636 490.
 Q SOBOTA 26 marca:

•	 Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” w sali przy za-
krystii o godz. 11.30. Zapraszamy młodzież do śpiewania i grania w scholi. 

•	 Przygotowania do Misterium „A z tej śmierci życie tryska”. Zapra-
szamy młodzież chętną do udziału w przedstawieniu o Męce, Śmier-
ci i Zmartwychwstaniu Jezusa na próbę o godz. 14.00 w kościele.  
Potrzeba też osób dorosłych do pomocy.

• Spotkanie nowo tworzącego się kręgu rodzin Domowego Kościo-
ła o godz. 17.00 w sali DK w dolnym kościele. Zapraszamy chętne  
małżeństwa, by wejść na drogę formacji oazowej dla rodzin. 
 Q NIEDZIELA 27 marca: 

• Pamiętamy o zmianie czasu, by przyjść na odpowiednią godzinę. 
•	 Spotkanie rodziców i dzieci z klas drugich przygotowujących się 

do I Komunii Św. o godz. 11.00 w kościele (z Mszą świętą o godz. 11.30). 
•	 Rodziców i dzieci z klas pierwszych SP zapraszamy na spotkanie  

3 kwietnia również o godz. 11.00. 
•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 Q WEŹ I CZYTAJ – W niedziele w Wielkim Poście w sklepiku pod chó-
rem można nabyć książki religijne pomocne w rozwoju wiary (w bardzo 
promocyjnych cenach). Zostały też przygotowane nasze parafialne różańce  
z wizerunkiem św. Józefa z naszego kościoła – ofiary dowolne. 

 Q PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
• W zakrystii można otrzymać papierową Torbę Miłosierdzia, którą po wy-

pełnieniu produktami żywnościowymi i innymi, należy przynieść do PZC. 
• W przedsionku kościoła PZC rozprowadza baranki wielkanocne i pas-

chałki (świece na Wielkanoc). 
 Q Pod krzyżem jest wystawiona skarbonka, do której możemy składać 

ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać!
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Caritas Diecezji Siedleckiej 
pomaga uchodźcom 
z Ukrainy

Całodobowa infolinia, zbiórka pieniędzy na specjalne konto 
bankowe, punkty odbioru żywności i konkretnych darów rze-
czowych, organizowanie schronienia, obiady w jadłodajniach, 
paczki żywnościowe, pomoc dzieciom w dwóch świetlicach Cari-
tas w Siedlcach, pomoc na granicy polsko-ukraińskiej. To główne 
działania podjęte przez Caritas Diecezji Siedleckiej i Centrum In-
tegracji Społecznej w Siedlcach jako pomoc naszym wschodnim 
sąsiadom.

Siedlecka Caritas udziela pomocy we współpracy z władzami samo-
rządowymi, parafiami diecezji siedleckiej, wolontariuszami i darczyńca-
mi – firmami, osobami prywatnymi.

 – Nasze wsparcie kierowane ku obywatelom z Ukrainy musi być mądrze 
zorganizowane. Chodzi o konkretną odpowiedź na potrzeby. Dlatego opra-
cowaliśmy strukturę pomocy i przyjęliśmy pewne standardy, m.in. przyj-
mujemy tylko nowe dary rzeczowe. W elastycznym reagowaniu pomaga 
nam znajomość bieżących potrzeb zarówno osób, które docierają do naszej 
diecezji, jak i tych właśnie przekraczających granicę – mówi ks. Paweł 
Zazuniak, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej.

Podkreślmy, że uchodźcy z Ukrainy powinni zarejestrować się 
np. w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Dzięki temu będą 
mogli skorzystać z talonów na obiady i paczki żywnościowe w Jadłodajni 
Caritas Diecezji Siedleckiej (ul. Bpa I. Świrskiego 57 w Siedlcach).

CEL I MISJA Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC)
Dlaczego „Krucjata”?

KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi 
dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy 
człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż 
jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, 
jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do sku-
tecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać 
lęk dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

JAK POWSTAŁA KWC?
KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Świa-

tło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do 
Polaków u progu pontyfikatu:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej god-
ności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać 
jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspól-
nego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu 
oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski  
8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

JAKIE ZNACZENIE W KWC MA ABSTYNENCJA?
Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowol-

nie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla 
członków Krucjaty abstynencja to:

• czyn osobistej wolności;
• zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa;
• wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których  

zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości;
• skuteczny środek przemiany obyczajów;
• sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru;
• ważny środek profilaktyczny i wychowawczy;
• znak miłości do Ojczyzny.
Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowi-

te i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką posta-
cią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w in-
nym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik 
prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również spożywanie 
alkoholu w potrawach (np. w tortach) lub w cukierkach zasadniczo nie pod-
pada pod pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji abstynencji wyni-
ka, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie 
zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, 
jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzie-
ży w zdrowych obyczajach.

PRZEZ ABSTYNENCJĘ WIELU DO TRZEŹWOŚCI WSZYSTKICH!
Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, 

ulegania złym obyczajom, może zaowocować skuteczną przemianą stylu ży-
cia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzialności za życie 
rodzinne i zaangażowanie społeczne. 

Więcej o motywacji Krucjaty można znaleźć w Abstynenckim Credo KWC.
Źródło: www.kwc.oaza.pl/cel-i-misja-kwc/ 

Osoby, które chcą się włączyć w dzieło  
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez publiczne złożenie  

deklaracji mogą się zgłosić do ks. Ireneusza (tel. 500 636 490).

Kontakt:
Wszelkie informacje dot. pomocy Ukrainie można znaleźć na stronie
www.siedlce.caritas.pl.
Konto bankowe na rzecz Ukrainy: 
PL 47 9194 0007 0027 9318 2000 0180 BIC/SWIFT: POLUPLPR.
INFOLINIA CAŁODOBOWA – tel. 511-091-275.
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STRACH

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1300 egz. wydaje 
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124, 

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

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

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata  

Woźniakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska.  
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały  

do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną 
na adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej 

do poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

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

(opr. xHD)

Strach, to złudzenie – boimy się jego następstw. 
Oto kilka prawd o strachu:
 – Nie boisz się ciemności. Boisz się tego, co w niej jest.
 – Nie boisz się wysokości. Boisz się spaść.
 – Nie boisz się ludzi dookoła siebie. Boisz się ich 
reakcji.
 – Nie boisz się kochać. Boisz się, że inni nie  
odwzajemnią tego.
 – Nie boisz się wojny na krańcu świata. Boisz się, 
że ona przyjdzie do ciebie.
ZAZDROŚĆ
Mama wraca z pracy do domu i widzi płaczącą 
córkę:
 – Co się stało?
 – Koleżanki w klasie nagadały o mnie tyle niepraw-
dziwych rzeczy. Nie wiem, co mam teraz zrobić?
 – Nie przejmuj się. To ich ból. Plotki wymyślają 
ludzie, których zżera zazdrość.
WALENTYNKOWY PLAN
Spotykają się dwie koleżanki w sile wieku:
 – A co robisz 14 lutego?
 – A jaki to dzień?
 – Poniedziałek.
 – Aha... W poniedziałki to ja zawsze robię pomi-
dorówkę z niedzielnego rosołu.
PROBLEM WZROKOWY
Pracownica dzwoni do szefa firmy:
 – Szefie, nie przyjdę jutro do pracy.
 – A co się stało?
 – Mam problemy ze wzrokiem.
 – A konkretnie?
 – Nie widzę siebie jutro w pracy. 
PODRÓŻNICY
W przedziale wagonu kolejowego siedzi starsza 
pani i w ciszy modli się na różańcu. Siedzący na-
przeciwko mały chłopiec pyta ojca:
 – Tato, co ta pani robi?
 – Modli się.
 – A co to znaczy?
 – To taki stary zabobon uprawiany przez ludzi, któ-
rym słoma z butów wyłazi.
Na to starsza starsza pani z uśmiechem odpowiada:
 – Wiesz synku, mimo wszystko lepiej jest mieć 
słomę w butach, niż siano w głowie.

Przygotowania do beatyfikacji Pauliny Marii Jaricot  
– założycielki Kół Żywego Różańca

Tydzień temu odbył się VII Kongres Różań-
cowy. W związku z przygotowaniem do be-
atyfikacji naszej założycielki Pauliny Jaricot, 
która odbędzie się 22 maja w Lyonie, tematem 
Kongresu jest „Bł. Paulina Maria Jaricot cała dla 
Kościoła, cała dla misji”. W tym szczególnym 
dla nas czasie chcemy głębiej poznać jej ducho-
wość i działalność. Proces beatyfikacyjny Pau-
liny Jaricot otwarty został w 1910 roku. Hero-
iczność jej cnót ogłoszona została przez papieża 
św. Jana XXIII w 1963 r. 
Przygotowując się do 
beatyfikacji Pauliny, 
zapoznajmy się z Jej 
życiem i działalnością. 
Niech Jej oddanie Chry-
stusowi, codzienna ado-
racja i rozważanie Drogi 
Krzyżowej, będą dla nas 
inspiracją. 

Paulina Jaricot przyszła na świat 22 lipca 
1799 r. Była najmłodszą córką Joanny i Anto-
niego Jaricot. Miała sześcioro rodzeństwa. Jej 
rodzice odznaczali się głęboką wiarą. Ojciec 
każdy dzień rozpoczynał od modlitwy i Mszy 
św. Matka była wielką czcicielką Maryi. Rodzina 
Jaricot należała do dość zamożnych, gdyż Anto-
ni miał własny sklep z tkaninami. Dziećmi zaj-
mowała się opiekunka. To ona opowiadała im 
m. in. o dalekich Chinach, z których sprowadza-
no jedwab, o misjonarzach i o męczennikach 
lyońskich z pierwszych wieków. Owe historie 
umacniały dziecięcą wiarę i rozwijały misyjne 
marzenia. Punktem zwrotnym w życiu Pauliny 
był nieszczęśliwy upadek z wysokiego stołka. 
Uraz i nieprawidłowe leczenie przyczyniły się 
do rozwoju choroby układu nerwowego, którą 
dziś nazywa się pląsawicą. Dziewczynka nie 
mogła panować nad swoim ciałem. Zmagała 
się z niekontrolowanymi ruchami i zaburzenia-
mi mowy. Matka Pauliny bardzo przeżywała jej 
chorobę. Kolejnym krzyżem była dla niej śmierć 
21- letniego syna. Joanna ofiarowała się Bogu 
za ocalenie córki. Paulina zrobiła to samo w in-
tencji cierpiącej matki. Bóg przyjął ofiarę Pani 
Jaricot. Umierając, mówiła z radością: ,,Dzięku-
ję Ci Boże! Paulina będzie cała Twoja”. Prosiła 
także najstarszego syna, by opiekował się sio-
strą i pilnował, by każdego dnia czytała dzie-
ło: ,,O naśladowaniu Chrystusa”. Zależało jej 
również na tym, by Paulina mogła całkowicie 
oddać się Maryi. Syn spełnił testament matki. 
Gdy siostra poczuła się lepiej, zaprowadził ją do 
sanktuarium Matki Bożej na wzgórzu Fourviere, 
gdzie Paulina ofiarowała się Niepokalanej. Od 
tamtej chwili uważała się za córkę Maryi. Pau-
lina bardzo trudno znosiła śmierć matki, była 
smutna i dystansowała się od wszystkich. Kiedy 
wraz z bliskimi przeprowadziła się do nowego 
domu, jej stan zauważalnie się poprawił. Doszła 
do pełni sił i zdrowia. Zaczęła korzystać z życia 
towarzyskiego. Żałobny strój zamieniła na wy-
szukane sukienki i biżuterię. Mimo to świato-
we uciechy nie przynosiły jej szczęścia. Czuła 
się wewnętrznie rozdarta. Po latach wyznała: 
Szukałam czegokolwiek, co mogłoby wypełnić 

pustkę mojego serca. Nie znajdowałam żadnej 
przyjemności w życiu w świecie, ani żadnego po-
cieszenia od Boga, bowiem nie należałam ani do 
świata, ani do Boga. Chciała porzucić dotychcza-
sowe życie. Nie mogłam dłużej tkwić w bezczyn-
ności. Pragnęłam oddać się pod skrzydła dosko-
nałego przewodnika, który wskazałby mi drogę 
do Boskiej miłości. Przełom nastąpił w czasie 
Wielkiego Postu. Paulina miała wtedy 17 lat. 
Kazanie wygłoszone przez ks. Jeana Wurtza, 

wikariusza parafii 
św. Nicetiusza wy-
wróciło do góry no-
gami cały jej świat. 
Mówiło o ,,niebez-
pieczeństwach i złu-
dzeniach próżności”. 
Po Mszy odbyła roz-
mowę z kaznodzieją, 
która zakończyła się 

spowiedzią i przemianą życia. Paulina wresz-
cie doświadczyła pokoju i radości. Wybrała 
ubóstwo, otworzyła się na apostolat, miłosier-
dzie i przywiązanie do Kościoła. Jej nawrócenie 
było radykalnie i stanowcze. Nowy etap rozpo-
częła od spowiedzi generalnej i pozbycia się 
tego wszystkiego, co przypominało jej o daw-
nym życiu. Walczyła że swoimi wadami, jakimi 
były pycha i gniew. Swoją biżuterię oddała na 
rzecz biednych. Strojne suknie zamieniła na 
skromną odzież, podobną do tej, jaką nosiła ro-
botnicza ludność Lyonu. Zaczęła też odwiedzać 
biedaków, aby nieść im materialne i duchowe 
wsparcie. Ten czas nazywała ,,najpiękniejszym 
warsztatami kształcenia chrześcijańskich dusz”. 
Szybko przekonała się, że ludziom łatwiej dać 
jałmużnę niż przyprowadzić ich do Jezusa. Mó-
wiła: nakarmione i wypielęgnowane owieczki 
często szybko opuszczały ciepłą owczarnię i po-
wracały do niebezpiecznego życia na wolności. 
Gdy czuły głód, na nowo się zjawiały, aby zaraz 
potem zręcznie się ulotnić. Nie miałam doświad-
czenia ani wiedzy, aby próbować je zatrzymać. 
Miałam na uwadze szukanie i doprowadzenie do 
Jezusa Chrystusa każdej zagubionej owcy. Życie 
religijne Pauliny opierało się na duchowości eu-
charystycznej i maryjnej. Za zgodą spowiednika 
często przyjmowała Komunię Świętą (co w tam-
tych czasach nie było czymś zwyczajnym). Zafa-
scynowana adoracją pisała: O Miłości nieskoń-
czona, obecna na naszych ołtarzach! To u stóp 
Twoich tabernakulów moje serce znajdowało siły, 
moje walki zmieniały się w zwycięstwa, moja 
słabość - w odwagę, moje niepewności - w świa-
tła, mój smutek - w radość. Wszystko, co wiem, 
poznałam u Twych stóp, Panie. 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i do-
rosłych do Wspólnoty Żywego Różańca, a także 
na nowennę 9 tygodniową przed beatyfikacją 
Sługi Bożej Pauliny Jaricot. 

Nowenna będzie odprawiana w naszej pa-
rafii przez 9 niedziel począwszy od 20 marca 
po Mszy świętej o godz. 13.00. Niech naszą 
bronią stanie się modlitwa różańcowa. Osoby 
zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod 
nr tel. 511128243.                       Róża Wyrębek


