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MYŚL TYGODNIA 

 
     Oj, co to będzie mówimy, słu-
chając dzisiejszej Ewangelii, 
w której „Jezus powiedział do 
swoich uczniów: W owe dni, po 
tym ucisku, słońce się zaćmi 
i księżyc nie da swego blasku. 
Gwiazdy będą padać z nieba” 
(Mk 13,24-32). 
     Wstrząśnięte moce niebies-
kie, wielki ucisk, zmartwych-
wstanie umarłych, sąd Boży, na-
groda i kara wieczna – nie są to 
tematy, o których słucha się 
z przyjemnością. W Eucharystii 
staje pośród nas Jezus Chrys-
tus, którego miłość, objawiona 
w ofierze krzyżowej, okazała się 
większa niż wszystkie nasze 
grzechy. Trwałe i pełne szczęś-
cie możemy odtąd znaleźć tylko 
w wiernym oddaniu się Jemu, 
gdyż tylko On ma moc nas uwol-
nić od największego lęku czło-
wieka - lęku przed wiecznym 
bezsensem, pustką i osamotnie-
niem śmierci. 

 

   
ŁZA ZA ZMARŁYMI WYPAROWUJE, 

KWIAT NA GROBIE ZWIĘDNIE, 
ZAPALONE ŚWIATŁO ZGAŚNIE, 

MODLITWA NATOMIAST DOCIERA 
DO SERCA NAJWYŻSZEGO. 

Św. Augustyn (354-430)
 

RÓŻANIEC MŁODYCH 

 
     W najbliższą środę, 18 listopada Kościół wspomina 
Bł. Karolinę Kózkówną, Dziewicę i Męczennicę, która 
zginęła w wieku 16 lat, broniąc przed rosyjskim żołnie-
rzem swojego dziewictwa. Była ona wielką czcicielką 
Maryi, codziennie odmawiała Różaniec, apostołowała 
w swym środowisku, nauczała dzieci i dorosłych. 
     Już od 1 października rozpoczęła się krucjata modli-
twy różańcowej prowadzona przez młodzież i w intencji 
młodzieży. Ideę Żywego Różańca błogosławionej Karo-
liny Kózkówny propaguje Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, którego jest patronką. W dniu 2 sierpnia br. 
czciciele bł. Karoliny Kózkówny obchodzili 111 rocznicę 
jej urodzin. W darach ofiarnych, w Sanktuarium błogo-
sławionej w miejscowości Zabawa (Diecezja Tarnows-
ka) złożyli ideę utworzenia żywego różańca. Do wspól-
nej modlitwy młodych za młodych zapraszają członko-
wie parafialnego oddziału KSM wraz z ks. Marcinem 

Baranem - wikariuszem przy tamtejszym Sanktuarium. 
Wszystkich, którzy pragną włączyć się w to dzieło, za-
chęcają do odwiedzenia strony poświęconej inicjaty-
wie: www.karolina.ksm.iap.pl.  
     Zmiana tajemnic różańcowych dokonuje się drogą 
internetową, każdego dziesiątego dnia miesiąca. Wte-
dy też w Sanktuarium w Zabawie o godz. 17.00 zosta-
nie odprawiona Msza święta w intencji rychłej kanoni-
zacji patronki i w intencjach pielgrzymów. Natomiast po 
Eucharystii młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży wraz z pielgrzymami będzie się gromadzić przy sar-
kofagu błogosławionej na modlitewnym czuwaniu. We 
wszystkich nabożeństwach odbywających się w San-
ktuarium można uczestniczyć za pośrednictwem Inter-
netu dzięki kamerze zainstalowanej w kościele. Ponad-
to, na stronie internetowej znajduje się skrzynka intencji, 
do której można składać swe prośby i dziękczynienia. 
     Niech dar Żywego Różańca będzie darem dla bło-
gosławionej Karoliny, podziękowaniem za ukazanie nam 
drogi ku prawdziwemu szczęściu, ale przede wszy-
stkim niech będzie darem dla nas samych i wszystkich, 
którzy tej modlitwy tak bardzo potrzebujemy. 

     Z poważaniem Marcin Szczęsny, Przewodniczący 
Prezydium KR KSM, tel. 507 158 482   

OFIAROM WYPADKÓW 

 
     Dziś (15.11) obchodzony jest Światowy Dzień Pa-
mięci Ofiar Wypadków Drogowych. W miniony piątek - 
13 listopada została zainaugurowana w Sejmie R.P. 
Konferencja poświęcona ofiarom wypadków drogo-
wych pod hasłem „Ofiary Wypadków Drogowych - Na-
sza Wspólna Odpowiedzialność”. 
     Jej celem jest m.in. zainicjowanie kampanii społecz-
nej i powstanie szerokiej koalicji na rzecz bezpieczeńs-
twa na drogach. Organizatorzy chcą wprowadzenia 
stałych i jednolitych działań profilaktycznych, które 
przyczynią się do zmiany mentalności i zachowań 
uczestników ruchu drogowego. O godzinie 10.30 minu-
tą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych w wy-
padkach drogowych. 
     Dziś natomiast (w niedzielę 15 listopada) uczestnicy 
Konferencji udali się do wspomnianej już na tej stronie 
miejscowości Zabawa koło Tarnowa, gdyż tam obok 
sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny ma powstać pom-
nik upamiętniający ofiary wypadków drogowych. Jego 
autorem jest tarnowski artysta Jacek Kucaba. 

Tygodn ik  Paraf ia lny 

Numer 46 ( 48 8 )  
15 listopada 2009 r. 

Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 
Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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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 – 16 listopada 2009 r. 

Wspomnienie Św. Małgorzaty Szkockiej i Św. Gertrudy, Dziewicy 
Uroczystość NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 

W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Paweł, z-ca ks. Sławek 
1 Mch 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; Łk 18, 35-43  

6.30 1. O opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla KŻR nr 3 i za zmarłych z 
Koła i z ich Rodzin, of. KŻR nr 3 

 2. O łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg leczenia dla 3-letniego Hu-
berta, of. Ciocia 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 
 2. + Edmunda Marciniuka (z racji dnia imienin), of. Żona 
 3. + Edmunda (z racji dnia imienin), Bogdana, Krystynę, Mieczysła-

wa, of. Wanda Adamczyk 
17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Antoniego (w 23 r.), Kazimierę, Juliannę, Zofię, Annę i Józefa, 

zm. z Rodzin Szostków i Jastrzębskich, of. Jadwiga Szostek 
 5. Dziękczynna KŻR nr 4 w dniu patronki Matki Bożej Ostrobram-

skiej, of. Zel. Teresa Niedziółka 
Nieszpory za Zmarłych 

Wtorek – 17 listopada 
Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy 

Międzynarodowy dzień modlitw za studentów; 2 Mch 6, 18-31; Łk 19, 1-10 
6.30 1. + Franciszkę, Eugeniusza i Wacława, zm. z Rodzin Staraków, 

Mariannę, Wiktora i Wacława zm. Rodziny Popek, of. Synowa i Cór-
ka 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 
 2. + Franciszka Koziestańskiego (w 2 r.), of. Córka Joanna 
 3. + Andrzeja Lasaka (w 30 dzień), of. Koleżanki 
 4. + Elżbietę Kozaczyńską (w 60 dzień) i Franciszkę Niciporuk (w 1 

r.), of. Krystyna Osińska 
17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. Dziękczynna za ocalenie życia w wypadku, of. Wanda Matwiej-

czuk 
 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Dagmary i w 15 r. urodzin Rafała z 

Rodziny Boczek, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia, of. Dziadkowie 

Nieszpory za Zmarłych 
Środa – 18 listopada, Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i 

Męczennicy, 2 Mch 7, 1.20-31; Łk 19,11-28 
6.30 1. + Wiktorię (w 13 r.) i Stanisława (w 13 r.), of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 

 2. + Stanisławę i Franciszka Wronów i ich Rodziców, of. Syn z Żoną 
 3. + Janinę (w 8 r.) i Stanisława, of. Córka Zofia Supeł 

10.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Dyrekcji, Uczniów i 
Pracowników Gimnazjum nr 5 z ul. Granicznej, z racji Dnia Patrona 
Szkoły, of. Dyrekcja PG nr 5 

17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Wacława (w 8 r.) i Irenę Rowickich, of. Córki 
 5. + Elżbietę Bucińską (z racji imienin), zm. z Rodzin Zyskowskich 

i Bucińskich, of. Mąż z Córkami 
Nieszpory za Zmarłych 

19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego 
Czwartek – 19 listopada, Wspomnienie Bł. Salomei, Dziewicy 

Dzień modlitw za walczących z nałogiem palenia papierosów 
1 Mch 2, 15-29; Łk 19, 41-44 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 

 2. + Mariannę i Jana oraz Bronisława i Leokadię, of. Janina Smoleńska 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin wnuczki Kasi, z prośbą o łaską zdro-

wia i dary Ducha św. na dalsze życie, of. Dziadkowie 
17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Pelagię (w 30 r.), Lucjana i Andrzeja, of. Marianna Roguska 
 5. Za dusze znikąd niemające pomocy, aby przez wstawiennictwo 

Najświętszej Maryi Panny jak najprędzej osiągnęły zbawienie, of. 
Wspólnota Miłosierdzia Bożego 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 20 listopada 
Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana 

1 Mch 4, 36-37.52-59; Łk 19, 45-48 
6.30 1. Za dusze znikąd niemające pomocy, aby przez wstawiennictwo 

Najświętszej Maryi Panny jak najprędzej osiągnęły zbawienie 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 

 2. + Jadwigę Krajewską (w 4 r.), of. Danuta Przesmycka 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
15.00 W intencjach Czcicieli Bożego Miłosierdzia 
17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 

Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 18.00
1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Reginę (w 6 r.), Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich, Ma-

riannę i Bolesława Zabadałów oraz Teresę Dziadkowską, of. p. Pod-
niesińska 

 5. + Stefana Alikowskiego (w 2 r.) i Bolesława Arlaka, of. Przemy-
sław Alikowski 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM 
19.00 Próba Chóru Lilia 

Sobota – 21 listopada 
Wspomnienie Ofiarowania NMP Patronki sobotniego dnia. 

Dzień modlitw za Pracowników Socjalnych; 1 Mch 6, 1-13; Łk 20, 27-40 
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 
 3. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 4. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 5. + Mariannę (w 8 r.) i Stanisława (w 13 r.), zm. z Rodzin Charczu-

ków i Sugierów, of. Marianna Sugier 
 6. + Bolesławę i Czesława Chrzanowskich, of. Syn z Żoną 

11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 
18.00 1. + Dariusza i Ryszarda, Rodziców z obu stron Rodziny: Francisz-

kę, Edwarda, Mariannę i Czesława, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w intencji Katarzyny Sweklej z racji dnia imienin, z 

prośbą o opiekę Św. Patronki i dary Ducha Św. na dalsze życie, of. 
B. Stasiuk 

Nieszpory za Zmarłych 
19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii 

XXXIV Niedziela Zwykła - 22 listopada, UROCZYSTOŚĆ 
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, Wspomnienie św. Ce-

cylii, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Chórów i Muzyków Kościelnych, 
Słowo Boże głosi ks. Michał; Dn 7, 13-14; Ap 1, 5-8; J 18, 33b-37 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 

 2. + Weronikę Grygiel (w 9 r.) i Stanisława, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 15 r. urodzin Macieja Piechowicza, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Babcia 
8.30 1. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 

 2. + Ludwika Dąbrowskiego (w 11 r.), of. Bratanice  
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10.00 1. + Józefa (w 4 r.), Krystynę i Krzysztofa, zm. z Rodziny Bonat, of. 

Rodzina 
 2. Dziękczynna w 45 r. ślubu Marianny i Tadeusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę św. Rodziny na dalsze 
lata życia, of. Dzieci 

11.30 1. + Michała Mroczka i zmarłych z Rodziny Mroczków, of. Rodzina 
 2. + Wiesława Lipskiego (w 3 r.), of. Żona i Dzieci 

12.45 W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Michał 

Liturgia Domowego Kościoła 16.30 
1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 2. + Wiesława Kamińskiego (w 2 r.), Waldemara (w 20 r.), of. Mama 

19.00 Nieszpory za Zmarłych i Adoracja Najświętszego Sakramentu  

POMOC CARITAS DLA UKRAINY 
     Caritas Polska wysłała transport z lekarstwami o wartości ponad 70 
tys. złotych. Lekarstwa przeciwgrypowe dla dorosłych, a w szczególności 
dla dzieci trafiły do diecezji lwowskiej, gdzie miejscowa Caritas rozdys-
ponuje je pomiędzy chorych na grypę. Liczba chorych przekroczyła tam 
już ćwierć miliona i stale rośnie. 96 osób zmarło, w tym dziewięcioro 
dzieci, siedem kobiet w ciąży oraz sześciu lekarzy. 
     Caritas Polska dziękuje za odpowiedź na apel i włączenie się w akcję 
pomocy. Składamy serdeczne podziękowania firmie Polfa Warszawa za 
przekazanie lekarstw o wartości 20 000 złotych. „W następnym tygodniu 
planujemy wysłanie kolejnego transportu z lekarstwami. Gotowość nie-
sienia pomocy zgłosiły największe firmy farmaceutyczne w naszym kra-
ju” - powiedział Ks. Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Pols-
ka. Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy dla Ukrainy 
mogą dokonywać wpłat na konto: CARITAS POLSKA, ul. Skwer Kard. 
Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 
0000 0102 0002 6526 z dopiskiem „Ukraina”. Mogą Państwo pomóc, wy-
syłając SMS o treści „POMAGAM” na nr 72 902 (koszt 2,44 zł z VAT). 
Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Caritas Polska 
pod numerem tel. 509 744 608 lub adresem e-mail: mweclawek@caritas.pl  

KOŚCIÓŁ W POTRZEBIE 

 

     Międzynarodowa organizacja katolicka Pomoc Koś-
ciołowi w Potrzebie (nazywana „Kirche in Not” lub „Po-
moc kapłanom na komunistycznym Wschodzie”) powsta-
ła w Belgii w 1947 roku. Założycielem był o. Werenfried 
van Straaten, młody holenderski kapłan, norbertanin,  

który w zniszczonej Europie nawoływał do pomocy katolikom pozbawio-
nym opieki duszpasterskiej w pokonanych Niemczech, rozpoczynając 
tym samym wielkie dzieło pojednania. 
     „Kirche in Not” między innymi niesie pomoc dla uchodźców i prześla-
dowanych chrześcijan zapewniając pomoc materialną i duszpasterską. 
Z powodu wojen, prześladowań na tle religijnym lub politycznym oraz 
klęsk żywiołowych miliony ludzi na świecie prowadzą życie uciekinierów. 
Cierpienia tych ludzi są niewyobrażalne. Bardzo często z powodu wiary 
nie mają pracy tak jak rodziny katolickie w Ziemi Świętej (był znany apel 
„SOS dla Ziemi Świętej”). Również dzień 8 listopada br. Konferencja 
Episkopatu Polski ogłosiła Dniem Solidarności z Kościołem Prześla-
dowanym, z inspiracji „Kirche in Not”.  

 

ZAŁOŻYCIEL DZIEŁA 
     Ojciec Werenfried van Straaten 
(1913 - 2003) należał do wielkich 
postaci Kościoła Katolickiego XX 
wieku. Tak samo jak Matka Teresa 
i Abbe Pierre odznaczał się wielką 
charyzmą i zaangażowaniem dla 
ludzi cierpiących. W 1934 r. Ojciec  

Werenfried van Straaten wstąpił do flamandzkiego klasztoru Premon-
stratensów w Tongerlo. W nocy 7 grudnia 1947 r. napisał artykuł świąte-
czny pod tytułem „Nie ma miejsca w gospodzie”, w którym nawoływał 
okupowane narody do udzielania pomocy pokonanym Niemcom i do po-

jednania z byłym wrogiem. Był to moment narodzin organizacji „Kirche in 
Not-Ostpriesterhilfe”. 
     O. Werenfried zaczął od zbierania słoniny, dlatego nazywano go 
„Speckpater” - „Ojciec Słonina”. W roku 1952 rozpoczął pomoc dla kra-
jów za „Żelazną Kurtyną”. Po spotkaniu z ks. kard. Stefanem Wyszyń-
skim w 1957 roku, ojciec Werenfried zapoczątkował pomoc dla Kościoła 
w Polsce. W pierwszej kolejności pomoc otrzymały zakony kontempla-
cyjne i seminaria duchowne. Ważnym jej elementem było także fundo-
wanie stypendiów naukowych, umożliwiających przygotowanie kadry dla 
polskich seminariów i uczelni katolickich. „Pomoc Kościołowi w Potrze-
bie” finansowała budowę wielu polskich kościołów, między innymi Arka 
Pana w Nowej Hucie. 
     Od 1962 r. na prośbę Papieża Jana XXIII rozszerzył swą pomoc na 
kraje trzeciego świata. Ojciec Werenfried całą swoją siłę włożył w służbę 
Bogu i ludziom i całkowicie zawierzył Stwórcy oraz Najświętszej Matce - 
Maryi. Współpracując z Bożą łaską stworzył Dzieło, które niesie pomoc, 
ratunek i pocieszenie dla milionów ludzi. Zawsze pamiętał o prześlado-
wanych za wiarę, o bezdomnych i cierpiących. Jego organizacja „Kirche 
in Not” - „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” jest dziełem miłości XX wieku, 
które stworzyć mógł tylko ktoś, kto całkowicie zawierzył Bogu. Pomocy 
niesionej Kościołowi na świecie zawsze towarzyszyło poparcie i błogos-
ławieństwo papieży, a zwłaszcza Jana Pawła II, z którym o. Werenfried 
związany był przyjaźnią. 
     W 2003 r. o. Werenfried odszedł do Pana. Swoim przykładem pociąg-
nął tysiące osób, które nadal chcą nieść pomoc, miłość i dobro, i które 
nie pozwolą, aby to wielkie dzieło miłości XX wieku przerwało swoją 
działalność, dopóki będą na świecie wierni potrzebujący materialnego 
czy duchowego wsparcia. 
HISTORIA DZIEŁA KIRCHE IN NOT 
1947 - Powstaje Dzieło Pomoc Księżom na Wschodzie. Dzięki pomocy 
Belgów i Holendrów 14 milionów Niemców otrzymuje wsparcie egzysten-
cjalne. Ojciec Werenfried „Ojciec Słonina” nawołuje do pojednania i wy-
baczenia „wczorajszym wrogom”. 
1949 - Początek akcji „Pojazd dla Pana Boga”, która jest projektem zmo-
toryzowania tzw. „kapłanów z plecakiem”, a w 1950 rusza akcja „Samo-
chody kaplice”. 35 autobusów przerobionych na kaplice jeździ po Niem-
czech, dzięki czemu wielu katolików może uczestniczyć we Mszy św. 
1951 - Rozpoczęcie akcji „Forteca dla Boga”, budowa klasztorów w kra-
jach za „żelazną kurtyną”, a od 1952 początek akcji pomocy dla prześla-
dowanego Kościoła w Środkowo-Wschodniej Europie: odbudowa podu-
padłych kościołów, dofinansowanie kształcenia księży na Łotwie i Litwie, 
dystrybucja książek religijnych i finansowanie katolickiego radia. 
1953 - Założenie międzynarodowego Zakonu Budowniczych, którego 
celem ma być budowa domów dla biednych oraz kościołów. W tym sa-
mym roku ojciec Werenfried spotyka się z papieżem Piusem XII. 
1954 - Rozszerzenie akcji pomocy dla uchodźców ze wszystkich krajów 
komunistycznych i pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. 
1956 - Spotkanie z kardynałem Mindszenty w Budapeszcie w czasie 
powstania na Węgrzech. Od tej chwili PKWP pomaga węgierskim katoli-
kom. Rok później spotkanie z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyń-
skim, po którym rozpoczyna się pomoc w kształceniu księży i pomoc eg-
zystencjalna dla polskich zakonnic. 
1959 - Ojciec Werenfried odwiedza kraje Azji. Spotkanie z Matką Teresą 
w Kalkucie, zaś rok później publikuje książkę pt. „Nazywają mnie Ojcem 
Słoniną”. W roku 1960 o. Werenfried odwiedza biskupów byłej Jugosła-
wii deklarując im niezbędną pomoc, zaś w 1961 organizuje pomoc 
uchodźcom z Chin, Korei Północnej i Wietnamu. 
1962 - Ojciec Werenfried bierze udział jako doradca w obradach Soboru 
Watykańskiego II w Rzymie. Spotyka się z ponad 60 biskupami z krajów, 
które znajdują się pod dyktaturą sowiecką. Papież Jan XXIII prosi zało-
życiela Dzieła o zaangażowanie się w pomoc krajach Ameryki Łaciń-
skiej, a wkrótce o. Werenfried odbywa pierwszą podróż do krajów Ame-
ryki Południowej i rozpoczyna akcję budowy mieszkań dla najuboższych 
mieszkańców Chile. 
      To tylko niektóre dzieła wielkiego człowieka naszych czasów, który 
dobrze zrozumiał Ewangelię. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
POZDROWIENIA Z JEROZOLIMY: Pielg-
rzymi z naszej Parafii zajechali szczęśliwie i po-
dróżują po Ziemi Świętej. Dziś (w niedzielę) 
pozdrawiają nas z Bazyliki Grobu Świętego w Jero-
zolimie. 
KATECHUMENI: Grono osób dorosłych (ka-
techumenów), które pod kierunkiem Ks. Bisku-
pa Ordynariusza przygotowuje się do Sakrame-
ntu Chrztu Św. dziś o godzinie 17.00 bierze 
udział, z osobami im towarzyszącymi, w kated-
ralnych Nieszporach oraz w przygotowaniu do 
chrztu o godzinie 17.45.  
NAJMŁODSI KLERYCY: Jutro w domu Ks. 
Biskupa Ordynariusza o godzinie 14.30 odbę-
dzie się spotkanie Ks. Proboszczów tych Para-
fii, z których są studenci I i II roku siedleckiego 
Wyższego Seminarium Duchownego; 
CELEBRACJA: Celebracja Słowa Bożego 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza 
będzie jutro w Parafii Ducha Św. o g. 19.00. 
JUTRZNIA I AUDYCJA: Miłośników Liturgii 
Godzin Ks. Biskup Ordynariusz zaprasza do ka-
tedry na brewiarzową Jutrznię o 6.30. Także we 
wtorek o godzinie 21.40 warto posłuchać audy-
cja w KRP z udziałem Ks. Biskupa. 
UNIA: W poniedziałek i wtorek (16-17.11) na 
Jasnej Górze odbędzie się spotkanie Unii Apos-
tolskiej Kapłanów Najświętszego Serca Jezuso-
wego Diecezji Siedleckiej. 
MŁODZI: Młodzi księża w sobotę mają od go-
dziny 10.00 kolejne spotkanie w ramach „For-
matio permanens” (w Centrum Charytatywno-
Duszpasterskim)  
W ŻYCIU I MISJI: Również w sobotę, w czte-
rech rejonach diecezji odbędzie się druga kate-
cheza w ramach realizacji diecezjalnego prog-
ramu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji 
Kościoła”. 
DO BIERZMOWANIA: Spotkanie kandyda-
tów do Bierzmowania i ich Rodziców będzie 
w przyszłą niedzielę (22.11) o godzinie 16.00. 
Każda grypa przygotuje plakat o Janie Pawle II 
i zbiera indeksy przed Mszą Św. Wszyscy zos-
tają na Eucharystię, dopiero po Mszy św. za-
kończenie spotkania uroczystym rozesłaniem 
i błogosławieństwem. 
ZJAZD AK i KSM: W przyszłą niedzielę 
(22.11) obchodzimy Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata. Jest to dzień patronalny  
Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Z tej racji w Katedrze siedleckiej bę-
dzie zjazd członków i sympatyków tych organi-
zacji, dla których o godzinie 10.00 w Katedrze 
Ks. Biskup Ordynariusz będzie celebrował Eu-
charystię.   

W TYM TYGODNIU: 
Poniedziałek (16.11) - to dzień modlitw o ry-
chłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Kościół wspomina w tym dniu Św. Małgorzatę 
Szkocką i Św. Gertrudę Dziewicę. Dla sympaty-
ków Kresów i Litwy ważna jest, obchodzona 
w tym dniu, Uroczystość NMP Ostrobramskiej, 
Matki Miłosierdzia. 

We wtorek (17.11) Kościół wspomina Św. 
Elżbietę Węgierską, Zakonnicę oraz modli się 
za studentów z racji Międzynarodowego Dnia 
Studenta. 
Czwartek (19.11) to nie tylko dzień wspomnie-
nia Bł. Salomei, Dziewicy, lecz także czas mod-
litw za walczących z nałogiem palenia papiero-
sów. 
W piątek (20.11) Kościół wspomina Św. 
Rafała Kalinowskiego, Kapłana. 
Sobota (21.11) jest dniem wspomnienia Ofia-
rowania NMP, a także dniem modlitw za Praco-
wników Socjalnych i Wolontariuszy Caritas. 
Niedziela (22.11). W przyszłą niedzielę wypa-
da także wspomnienie św. Cecylii, Dziewicy 
i Męczennicy, Patronki Chórów i Muzyków Koś-
cielnych. Z tej racji po Mszy św. o godzinie 
18.00 w kościele pw. Bożego Ciała będzie Kon-
cert Chórów.  

Z HISTORII SZKOŁY 
     Na początek może 
kilka słów wstępu… 
Nasza Szkoła - Społe-
czne Gimnazjum Ka-
tolickiego    Stowarzy-  
szenia Wychowawców w Siedlcach - od 16 lat 
ma ambicję być szkołą dobrą, bezpieczną, cie-
kawą i przyjazną uczniowi, i stara się, aby zos-
tało to jak najlepiej zrealizowane. Jest ona miejs-
cem, które edukację i wychowanie opiera na tra-
dycji narodowej, tj. na miłości do Boga, Ojczyzny 
i Bliźniego w oparciu o zasady Ewangelii. Celem 
Szkoły jest wspieranie ucznia w jego dążeniu do 
wszechstronnego rozwoju zgodnie z modelem 
absolwenta - dobrego chrześcijanina, a także 
uczciwego i prawego obywatela. 
     Jednak w naszym Gimnazjum nie tylko kształ-
cenie jest na wysokim poziomie. Często mamy 
okazję wziąć udział w wielu ciekawych wyciecz-
kach, a pozostając w szkole możemy się cieszyć 
wspaniałymi, często zabawnymi przedstawienia-
mi oraz akademiami przygotowywanymi na róż-
ne okazje. 
     W minionym tygodniu część uczniów razem z 
nauczycielką historii przygotowała niezwykle pię-
kną i uroczystą akademię z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości upamiętniającego odzys-
kanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Po 
odśpiewaniu hymnu nasi młodzi aktorzy zaprosili 
zgromadzonych do obejrzenia przedstawienia 
słowno-muzycznego, do zadumania się nad 
przeszłością i teraźniejszością naszego kraju. 
Niezwykle podniosłe wiersze przypominały wszy-
stkim tragiczne karty z naszej historii i próby rato-
wania Ojczyzny, a eksponowane na kartkach da-
ty i nazwy wydarzeń historycznych pomogły zos-
tać im w naszej pamięci. Z powagą wysłuchaliś-
my również pięknych pieśni patriotycznych, które 
wywołały wiele wzruszeń; a najbardziej popular-
ną „Rotę” śpiewaliśmy wszyscy. 
     Była to naprawdę interesująca lekcja historii, 
patriotyzmu, potrzebna dla nas wszystkich - mło-
dego i starszego pokolenia…  

Izabela Jastrzębska 

 
W OCZEKIWANIU NA MAMĘ 

 
ROZMOWY NASTOLATEK: 
- Jak twoja mama reaguje na spóźniony powrót 
do domu? 
- Bardzo historycznie! 
- Chciałeś chyba powiedzieć histerycznie? 
- Nie, dobrze powiedziałem. Wywleka jakieś mi 
fakty, które miały miejsce pięć lat temu. 
UCZEŃ I PANI NAUCZYCIELKA: 
- Dlaczego w tym miejscu nie napisałeś 77? 
- Bo nie wiedziałem, którą siódemkę pisze się 
na początku. 
COŚ WSPÓLNEGO: 
- Co ma wspólnego łyżka z jesienią? 
- Je-się-nią. 
CIĘŻAR Z BIBLIOTEKI: 
- Poproszę coś do czytania. 
- Coś lekkiego? 
- Niekoniecznie... Mam samochód przed biblio-
teką. 
W AUTOBUSIE: 
     Poniedziałek, siódma rano. W autobusie 
ścisk. Nagle wśród stłoczonych ludzi ktoś woła: 
- Czy jest tu lekarz? 
- Jestem! - krzyczy pan doktor z daleka i przeci-
ska się przez tłum. Gdy lekarz dochodzi do wo-
łającego, ten trzymając krzyżówkę w ręku pyta: 
- Choroba gardła na 6 liter...? 
PRZECHWAŁKI PO WAKACJACH: 
     Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy. 
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.  

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl 
www.jozef.siedlce.pl 

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce 
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120 

Materiały przygotowali: 
ks. Paweł Broński, ks. Henryk Drozd, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Michał Mościcki, 
s. Klaudia Pasicz 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 
Kancelaria parafialna czynna 

w dni powszednie od 16.00 do 17.30 
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