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MYŚL TYGODNIA

WITAJCIE W RODZINIE!
W naszej Parafii zbudowano nowe bloki mieszkalne. Niektóre z nich zostały już wykończone i są zasiedlane. Wśród nowych mieszkańców są ludzie wierzący,
którzy przychodzą na niedzielną Mszę św. i korzystają
z posługi sakramentalnej.

Witamy więc, jak najserdeczniej w naszej Parafii
mieszkańców bloku nr 25 przy ul. Granicznej oraz mieszkańców bloków numer 1 i 2 przy ul. Nowy Świat.

- następnie skręca na południe obejmując miejscowość Stare Iganie w kierunku obwodnicy Siedlec i Zalewu. Dalej obejmując zajazd „Hetman” biegnie osią ul.
Plażowej do ul. Poznańskiej i osią ul. Poznańskiej do
ul. Warszawskiej. Po jej przecięciu, osią ul. Piotrowskiego do torów.
„Bardzo pragnę, aby decyzja o założeniu nowej parafii spotkała się ze zrozumieniem i akceptacją wiernych. Ufam, że dobrze ona posłuży duchowemu dobru
mieszkańców - napisał Biskup Siedlecki.
Pierwszym proboszczem parafii ustanawiam ks. dra
Jacka Szostakiewicza, kapłana wielu osobom znanego, od kilku już lat pracującego w siedleckim środowisku. Liczę na życzliwe wsparcie poczynań organizacyjnych oraz trudu budowy nowej świątyni. Na początku
będzie to tymczasowy namiot, potem kaplica i w końcu
kościół.
W moim zamyśle jest też utworzenie przy parafii
katolickiego przedszkola, placówki niezwykle potrzebnej w naszym mieście. Niech to będzie wspólne dzieło,
podjęte ku chwale Najwyższego Boga i dla propagowania kultu bł. Męczenników z Pratulina, w 135-tą roczni9ocę ich bohaterskiej ofiary.”

RÓŻA KS. KŁOPOTOWSKIEGO

Św. Jan Chrzciciel „obchodził
więc całą okolicę nad Jordanem
i głosił chrzest nawrócenia dla
odpuszczenia grzechów, jak jest
napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę Panu” (Łk 3,1-6).
Czasami sprawy toczą się tak
wartkim nurtem, że tracimy
z oczu to, co najważniejsze – cel
naszego życia. Poddajemy się
fali licznych obowiązków, brakuje nam czasu i sił na spokojną
refleksję, stopniowo zapadamy
w duchową drzemkę.
Dziś głos Bożych proroków Jana Chrzciciela i Izajasza - wyrywa nas z uśpienia. Chociaż
mocny i zdecydowany, nie jest
to głos potępienia, ale wezwania
do nawrócenia i nadziei: Wyprostujcie wasze drogi, wyrównajcie pagórki, bo oto Zbawiciel
nadchodzi!

Osiedle Nowy Świat ma znacznie więcej bloków.
Trwają przy nich obecnie prace wykończeniowe i będą
wkrótce zasiedlane. Mieszkańcy bloku nr 1 przy ul. Nowy Świat, którzy już od maja br. rezydują w nowych
mieszkaniach poprosili, aby uwzględnić ich podczas
Wizyty Duszpasterskiej. Przyjdziemy z radością, aby
pobłogosławić nowe mieszkania.

NOWA PARAFIA

28 października, w Uroczystość Patronów Diecezji
Siedleckiej, św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza,
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski podpisał dekret
powołujący do życia nową parafię, która będzie miała
za patronów bł. Męczenników Podlaskich. Kanoniczny
początek jej istnienia miał miejsce tydzień temu w
I Niedzielę Adwentu br. Terytorium nowej parafii zostanie wyjęte z dotychczasowych parafii. W największej
części z parafii Bożego Ciała, z parafii katedralnej i w
bardzo niewielkim zakresie z parafii Stare Opole. Wyznacza je następująca granica:
- po północnej stronie torów kolejowych na Warszawę - ul. Przymiarki i Piaski Zamiejskie (z parafii katedralnej), następnie rzeką Muchawką z powrotem do torów i torami w kierunku zachodnim obejmując część
Nowych Igań z całą ul. Miodową włącznie (z parafii
Stare Opole).
- potem granica skręca do ul. Siedleckiej i przez niewielki odcinek biegnie jej osią w kierunku Warszawy
(na tym odcinku prawa strona ul. Siedleckiej pozostanie przy parafii Stare Opole).

Trochę trwało zanim nasz Błogosławiony zgromadził Rodziców w 30-tej już Róży. Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki! Jest już komplet i rozpoczynamy modlitwę 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP. To bardzo dobry początek z Matką
Najświętszą. Zaczynamy modlitwę od „Aktu zawierzenia…”, który każdy otrzymał i otrzymaną tajemnicą modlimy się do pierwszej soboty stycznia 2010 r., a następnie przechodzimy do kolejnej.
Nie trzeba się spotykać, ani wymieniać tajemnicami,
gdyż każdy otrzymał wszystkie, wraz z krótkimi rozważaniami. Rodzice, którzy otrzymali I tajemnicę Radosną
odmawiają na początku „Wierzę w Boga…,Ojcze
nasz…i 3x Zdrowaś…” tak, jak to bywa w modlitwie różańcowej. Gdyby zdarzyła się trudność w kontynuacji
modlitwy, proszę jak najszybciej poinformować zelatorkę p. Lidię Kopcińską (tel.513 165 387).
Poczytujemy sobie za wielką łaskę, że Maryja wybrała nasze Sanktuarium, aby tu u Jej Oblubieńca tak
pięknie rozwijały się Róże. To już nie tylko nasi parafianie, ale wierni z całego miasta, okolic i odległych miejscowości modlą się w naszych Różach. Matko Boża,
dziękujemy Ci, że nas gromadzisz i zachęcasz do modlitwy za dzieci. One bardzo tego potrzebują, a my mamy świadomość, że dajemy im to, co najważniejsze
w ich ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca. Niektóre
owoce tej modlitwy dostrzeżemy już tu na ziemi, ale
przede wszystkim kiedyś, gdy staniemy twarzą w twarz
przed obliczem Boga. Szczęść Boże!
Barbara Popek
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STRONA 2

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 – 7 grudnia 2009 r.
Wspomnienie Św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła
Drugi dzień Rekolekcji Adwentowych
Iz 35, 1-10; Łk. 5, 7-26
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Paweł, z-ca ks. Sławek

6.30 Msza św. Roratna
1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
3. + Lucjana, Mariannę, Henryka i Jadwigę, of. Stanisława Frelek
8.30 Wyjazd kapłanów do Chorych

11.00 1. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Michalina Strzalińska

2. + Leokadię, (w 17 r.), Stanisława, Józefa, Leokadię i Bronisławę,
of. Teresa Królikowska

3. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo
Boże, zdrowie i miłość w Rodzinach, of. Siostry z K.Ż.R. Nr 14
15.30 Roraty dla Dzieci:
1. + Józefa (w 4 r.) i Henryka Toczyskiego, of. Barbara Czapska z
dziećmi

2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i naszego Patrona
św. Józefa dla żywych, oraz o wieczny pokój dla zmarłych Sióstr z
Koła Żywego Różańca nr 14, zel. Wiktoria Płuciennik
17.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. + Augustyna, Annę, Stanisława, Tadeusza, Mariana, zm. z Rodzin Krasnodębskich i Grzeszczuków, of. Rodzina
3. Dziękczynna z racji urodzin Izabeli, Pawła i Karola, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla nich of. Rodzice
18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak)
19.00 1. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina

2. Dziękczynna za przeżyty rok, z prośbą o Boże Błogosławieństwo
na dalsze życie, of. Krystyna Charuta
Wtorek – 8 grudnia. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Dzień patronalny Młodzieży Żeńskiej
Rdz 3, 9-15; Ef 1, 3-6; Łk 1, 26-38

6.30 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
3. + Sabinę (w 5 r.), Michała i Jana oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk
11.00 1. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Michalina Strzalińska

2. + Irenę (w 20 r.), Stefana, Urszulę, Janusza, Józefa, Zofie, Stanisława, Wiktorię i Franciszka, of. Teresa Żaczek
3. + Irenę (w 5 r.) of. Córka
4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę M.B. Niepokalanie Poczętej dla sióstr z K.Ż.R. nr 1
oraz ich Rodzin, zel. Barbara Rytel
15.30 1. O Boże Błogosławieństwo dla Sióstr z K.Ż.R. nr 14 i dla ich Rodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Zelatorka K.Ż.R. nr 14
2. + Mariannę (w dniu imienin) of. Córka Helena Bojaczuk
17.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. + Za zmarłych polecanych w wypominkach 2009/ 2010
3. + Józefa, Antoninę i Halinę, of. Marta Stanek
4. + Kazimierę (w 9 r.) of. Córka
18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak)

19.00 1. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
2. + Kazimierza Pietrasika (w r.), of. Siostra
3. O Boże Błogosławieństwo i wstawiennictwo Niepokalanego Serca
N.M.P. dla całej rodziny Sobiczewskich, of. p. Sobiczewska
Środa – 9 grudnia
Wspomnienie św. Juana Diego Cuahtlatoatzina
Iz 40, 25-31; Mt, 11, 28-30;

6.30 Msza św. Roratna
1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
3. + Wiesławę Okuniewską (z racji imienin) of. Małgorzata
Okuniewska - Kalicka

11.00 1. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Michalina Strzalińska

2. + Wiesław Trocia (z racji imienin) of. Synowie
3. + Marię Koziestańską (w 1 r.) of. Córka Joanna
15.30 Roraty dla Dzieci:
1. + Franciszka, Mariannę, męża Józefa i zm. z obu stron Rodziny,
of. Córka

2. + Leokadię (z racji imienin) of. Córka Mieczysława Gawron
17.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. + Wiesława, Waldemara i Jadwigę Kamińskich (z racji ich imienin)
of. Mama
18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak)
18.30 Nabożeństwo do św. Józefa
19.00 1. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
2. O łaskę zdrowia i pomyślny przebieg operacji dla Anny, of. Anna
Ptasiewicz

3. Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Bartosza, z prośbą o Dary
Ducha Św., opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia i Rodzice
Czwartek – 10 grudnia
Iz 41,13-20; Mt 11, 11-15

6.30 1. + Stanisława Magdziaka (w 4 r.) oraz Helenę i Stanisława Ługowskich, of. Zofia Magdziak
2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
3. + Leokadię (z racji dnia imienin), of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Michalina Strzalińska

3. Dziękczynna w 80 r. urodzin Natalii, z prośbą o Boże Błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Dzieci
4. + Jadwigę Burgs (w 3 r.), of. Wanda Cieloch
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak)

18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
3. + Janusza (w 13 r.) oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Rodzina
4. + Aleksandra (z racji dnia imienin) of. Córka
5. + Janinę, Franciszka, Zygmunta, Bogdana, Marka i Mieczysława,
zm. z Rodzin Pliszków i Plutów, of. Rodzina
Nabożeństwo NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Piątek – 11 grudnia
Wspomnienie Św. Damazego I, Papieża
Iz 48, 17-19; Mt 11,16-19

6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Michalina Strzalińska
15.00 Próba Zespołu Światełko
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr

18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej
1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
3. + Jadwigę Wakuła (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu
4. Dziękczynna w 22 r. urodzin Anny, z prośbą o zdrowie i potrzebne
łaski na dalsze życie, of. Mama
5. Dziękczynna z racji imienin siostry Emanueli, z prośbą o wierność
powołaniu, Dary Ducha św. i opiekę św. Józefa, of. Rodzice
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM
19.00 Próba Chóru Lilia

Sobota – 12 grudnia
Wspomnienie św. oraz NMP z Guadelupe.
Syr 48, 1-4.9-11; Mt 17, 10-13

6.30 Msza św. Roratna
1. + Aleksandra (w 13 r.), Irenę i Edwarda oraz zm. z Rodzin Siedleckich i Smolisów, of. Stanisława Sawicka
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2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
3. + Aleksandrę (z racji imienin) oraz zm. z Rodzin Januszów i
Iskrów, of. Syn
10.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Michalina Strzalińska

3. + Mariana (w 6 r.) zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of.
Helena Radzikowska

4. + Jana Trętowskiego (w 16 r.) of. Żona z Dziećmi
11.00 Próba Zespołu Światełko
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr
18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
3. + Adelę i Aleksandra Marciszewskich (z racji ich imienin) of.
Danuta Cymerman

4. + Mariannę, Stanisława, Genowefę, Irenę, Stefana, Aleksandra i
Lucynę, of. Janina Buczyńska
5. O szczęśliwe rozwiązanie, opiekę M.B. i św. Józefa dla córki Marioli
i dla całej Rodziny, of. Rodzice
19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii

III Niedziela Adwentu - 13 grudnia,
Rocznica wybuch Stanu Wojennego przeciwko Narodowi Polskiemu.
Słowo Boże głosi Diakon Dariusz
So 3, 14-18a; Flp 4, 4-7; Łk 3, 10-18

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00 1. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Michalina Strzalińska

2. + Zbigniewa (w 8 r.) i Małgorzatę oraz zm. Rodziców i Teściów,
of. Barbara Zalewska

3. Dziękczynna za uratowanie syna Sylwestra z wypadku, z prośbą
o łaskę zdrowia i pomyślność w życiu, of. Matka
8.30 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. + Agnieszkę Prokurat (w 1 r.) of. Rodzice i Babcia
3. + Stanisława (w 20 r.) i Wiesława Trociów, zm. z Rodziny Gałązków oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Leontyna Troć
10.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
4. + Honoratę Januszkiewicz (w 23 r.), of. Córka
5. + Stanisława (w 27 r.) i Bronisławę, zm. z Rodziny Borkowskich,
of. Krystyna Borkowska

11.30 1. + Sabinę Marciniak (w 7 r.) of. Mirosława Kłos
2. + Stanisława, Bogdana i Antoniego Krupów oraz Władysława i
Mariannę Sysików, of. Halina i Zbigniew Sysik
12.45 W intencji Parafian Nowoochrzczonych i Gości
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Michał

16.30 Liturgia Domowego Kościoła
1. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
18.00 1. Dziękczynna w 6 r. urodzin Mateusza, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze życie, of. Modesta Modrzewska
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

KONKURS W ROKU KAPŁAŃSKIM

Od dnia 19 czerwca 2009 r. trwa w Kościele Rok Kapłański „Wierność
Chrystusa, wierność kapłana”, ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI
z okazji 150 r. śmierci Św. Jana Marii Vianneya. Wśród akcji podejmowanych w Diecezji Siedleckiej na uwagę zasługuje konkurs adresowany
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest refleksja
nad pytaniem „Kim jest kapłan?” oraz budzenie wrażliwości na powołanie i misję kapłana w Kościele i w społeczeństwie.
Konkurs ten organizowany jest przez Wydział Duszpasterski Kurii
Diecezjalnej Siedleckiej, za zgodą Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w
Białej Podlaskiej i Delegatura w Chełmie.
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia
udziału w konkursie, katechetów zaś prosimy o udzielnie wszelkiej pomocy
swoim katechizowanym. Do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie diecezji siedleckiej zostały już rozesłane specjalne formularze.

STRONA 3

Komunikat Episkopatu Polski
Po dorocznych rekolekcjach Księży Biskupów odbyło się w dniu 26 listopada 2009 r. 350. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.
Obradami kierował Ks. Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji. W zebraniu brał udział Nuncjusz Apostolski w Polsce, Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk.
1. Podczas uroczystej Mszy św. w Kaplicy Jasnogórskiej biskupi podziękowali kard. Józefowi Glempowi za jego długoletnią posługę Prymasa
Polski. Wyrazili także wdzięczność Ks. Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi za 20-letnią misję Nuncjusza Apostolskiego w naszym kraju. Biskupi modlili się też w intencji abp. Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego, z okazji 25-lecia jego święceń biskupich.
2. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła swój protest w sprawie wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w odniesieniu
do znaku krzyża. Sprzeciwiła się także przejawom wrogości względem
niego, jakie przy tej okazji miały miejsce w Polsce. Krzyż jest wyrazem
miłości i znakiem poświęcenia się dla innych. Jest on nie tylko świętym
znakiem każdego chrześcijanina, ale stanowi również ważny element
tożsamości kultury europejskiej, jest obecny w symbolach narodowych
wielu krajów i organizacji oraz stanowi główny motyw wielu odznaczeń.
Ma zatem wymiar uniwersalny. Obrona krzyża jest zadaniem nas wszystkich. Prawa niewierzącej mniejszości powinny być łączone z obowiązkiem respektowania praw większości ludzi wierzących. Nie wolno ranić
uczuć osób, dla których krzyż jest symbolem największych wartości.
Trzeba uszanować ich prawo do publicznego wyrażania swych przekonań religijnych.
3. Biskupi dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w obronę życia
poczętego. Szczególną wdzięczność wyrażają tym spośród polskich parlamentarzystów oraz profesorów i lekarzy, którzy działają na rzecz całkowitej ochrony życia ludzkiego i prawnego zakazu stosowania zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).
4. Konferencja Episkopatu wybrała nowego delegata ds. Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej. Został nim Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Wojciech Polak. Zastąpi on w tej posłudze Ks. Arcybiskupa
Zygmunta Zimowskiego, który podjął obowiązki w Stolicy Apostolskiej;
biskupi dziękują mu za ofiarną pracę dla Polonii i w innych gremiach
Episkopatu Polski. Zadaniem nowego delegata będzie m.in. koordynacja
działań duszpasterskich wśród wielomilionowej rzeszy Polaków poza
granicami kraju i nawiązywanie kontaktów z miejscowymi episkopatami.
5. Biskupi przyjęli dokument określający zasady okresu propedeutycznego, to jest wstępnego etapu formacji seminaryjnej.
W dniu 29 listopada br. przypada pierwsza niedziela Adwentu, która
rozpoczyna nowy rok duszpasterski. Jego hasłem są słowa: „Bądźmy
świadkami Miłości”. Na radosne świadectwo miłości w okresie przygotowania się do Bożego Narodzenia, biskupi błogosławią z Jasnej Góry
wiernym w kraju i poza jego granicami.
Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce

Jasna Góra, 26 listopada 2009 r.

TAIZE W POZNANIU

30 tys. młodych przybędzie na spotkanie europejskie do Poznania, w dniach
od 29 grudnia do 2 stycznia. Będzie to czwarte tego typu spotkanie w Polsce.
Dwukrotnie (1989 i 1995) gościł je Wrocław, a przed dziesięcioma laty Warszawa. Spotkanie w Poznaniu organizowane jest na zaproszenie Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, prezydenta miasta oraz Poznańskiej Grupy Ekumenicznej i wpisuje się w „pielgrzymkę zaufania przez ziemię” zainicjowaną
przed ponad trzydziestu laty przez brata Rogera, założyciela Wspólnoty z Taizé.
Młodzież zostanie przyjęta w 150 parafiach archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej. Po południu i wieczorem spotykać się będzie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie będą wspólne modlitwy oraz spotkania
poświęcone duchowości i zagadnieniom społecznym. Jednym z tematów refleksji będzie kwestia wolności, o „którą wielu walczyło w XX wieku, a która dla
osób poniżej 25. roku życia wydaje się czymś tak bardzo naturalnym” - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Wspólnotę z Taizé. Podczas modlitwy wieczornej wysłuchać będzie można medytacji następcy br. Rogera - br.
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego - Ks. dr Marek Paluszkiewicz Aloisa.

6 GRUDNIA 2009 R. OPIEKUN Nr 49

STRONA 4
Zostawcie Parafię na 20 lat bez księdza,
a ludzie upiorom będą oddawać cześć.
Św. Jan Vianney

W PARAFII I W DIECEZJI

KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE: Dziś

niedziela pomocy Kościołowi na Wschodzie.
Wspieramy parafie i kapłanów za wschodnią
granicą przez ofiary złożone do puszek przed
kościołem.
BISKUP ALOJZY - JUBILAT: W dniu 8
grudnia br. (wtorek) przypada 20 rocznica konsekracji Ks. Biskupa Alojzego Orszulika, która
miała miejsce w katedrze siedleckiej. Biskup
Alojzy w latach 1989-1992 był biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej oraz wikariuszem
generalnym. Z tej racji dziś w Katedrze siedleckiej o godz. 10.00 będzie sprawowana uroczysta Eucharystia, której przewodniczy biskup Alojzy Orszulik, zaś homilię wygłosi Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Organizatorzy uroczystości zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy.
ODPUST W KATEDRZE: We wtorek siedlecka katedra przeżywa uroczystość odpustową
ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Z historii naszej Szkoły...

Społeczne Gimnazjum KSW nie
zawsze mieściło się
pod murami Kościoła p.w. św. Józefa. To we wrześniu
2008 roku zostało ono przeniesione tutaj i konsekwentnie dąży do osiągania postawionych sobie
celów w nowym otoczeniu.
Swoje początki Szkoła miała w budynkach
Parafii p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy
ul. Garwolińskiej, gdzie najpierw powstała podstawówka. Pod koniec lat 90-tych nasza szkoła,
jako pierwsza szkoła katolicka na Podlasiu, została włączona do Rady Szkół Katolickich w Polsce, co było szczególnym wydarzeniem.
Gimnazjum pojawiło się w 1999 r., a już w roku 2003, a także w kolejnych latach, zajmowało
I miejsce w Siedlcach w zewnętrznym egzaminie
gimnazjalnym. Trzeba przyznać, że to ogromny
sukces! Nie jest on jednak jedynym wyczynem
naszych uczniów. Wielu wychowanków Gimnazjum odniosło do tej pory mnóstwo zwycięstw
w międzyszkolnych oraz międzynarodowych
konkursach z różnych przedmiotów.
W naszej Szkole jednak, nie tylko kształcimy
z przedmiotów nauczanych również w innych
szkołach, ale staramy się też przekazać naszym
uczniom wzory wychowawcze, które czerpiemy
z zasad wychowania św. Jana Bosko. Pragniemy zakorzenić w uczniach wartości chrześcijańskie oraz pomóc im nauczyć się prawdy o sobie i
świecie.
Obecnie wszyscy pracownicy oraz uczniowie
naszej Szkoły szykują się do odbycia kolejnego
Adwentu - okresu radosnego oczekiwania na
przyjście Pana Jezusa oraz bezpośredniego
przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Jest to bardzo ważny czas dla nas wszy-

stkich, tak jak dla innych chrześcijan i zamierzaECHO KATOLICKIE NR 49
my przeżyć go jak najlepiej w duchu swoistej refW bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
leksji, uczestnicząc w liturgii adwentowej. Tego W raporcie „Echa” o wewnętrznym kompasie,
też szczerze życzymy Państwu…
w który został wyposażony każdy z nas - czyli o su-

Izabela Jastrzębska mieniu. Co zrobić, by ów kompas pokazywał właściwy
kierunek naszego życia? Co to znaczy „być człowiekiem sumienia” - odpowiedzi w raporcie „Echa”;
ŁAWKI PRZEPADŁY: Kilka tygodni temu W naszej diecezji przybyła kolejna parafia. Gdzie
przedstawiliśmy inicjatywę kilku kobiet z naszej się mieści, pod jakim jest wezwaniem i dlaczego powstała - odpowiedź w dziale „Kościół”;
Parafii, które zaproponowały, aby na ławkach Dlaczego księża też muszą się dokształcać? W jaki
w naszym kościele położyć ocieplające maty. sposób się to odbywa - odpowiada dyrektor studium
Propozycja spotkała się niestety z ostrą krytyką, formacji kapłańskiej w naszej diecezji;
a ostatecznie przepadła w głosowaniu członków O nietypowym, ale bardzo skutecznym sposobie.

OKIEM GOSPODARZA

Rady Parafialnej.
Niektórzy zaczęli już „dzielić skórę na niedźwiedziu” proponując, aby za pieniądze przeznaczone na wykonanie mat ocieplających ławki
zrealizować inne propozycje. Tymczasem ofiarodawcy chcieli zrealizować konkretny pomysł.
Skoro nie doszedł on do skutku, trudno od nich
wymagać, aby ofiary, które mieli złożyć na ten
cel, przeznaczyli na inny.
Niektórzy obrócili sprawę w żart i nieźle to
im wyszło. Pewien młodzieniec napisał: Jeśli
chodzi o sprawę ocieplania ławek w kościele
mam pomysł na tanie i łatwe rozwiązanie.
Trzeba nauczyć ludzi aby w trakcie Mszy Św.
na słowa „...przekażcie sobie znak pokoju...”
zamiast podania ręki osobie stojącej obok,
wzięli tą drugą osobę i mocno przytulili. Na
pewno zrobi się każdemu cieplej bez ocieplania ławek. Dobry żart, jest zawsze w cenie!

REMONT PODZIEMIA: Już wcześniej wspominaliśmy, w październiku br., pod plebanią został zamontowany nowoczesny węzeł cieplny. Pozwala on na oszczędne gospodarowanie ogrzewaniem, a jednocześnie zajmuje mało miejsca.
W związku z tym duże pomieszczenie dawnej
kotłowni zostało przedzielone ścianką. Mniejsza
część jest przeznaczona na węzeł cieplny,
w większej zaś zostanie przygotowana kuchnia
do użytku Świetlicy Przyparafialnej. W całym
podziemiu zostaną także wymienione okna na
energooszczędne z szybami odpornymi na uderzenie. Postaramy się też w dalszej kolejności
wyremontować wszystkie pomieszczenia, które
służą zarówno Świetlicy, jak i innym grupom parafialnym. O szczegółach dotyczących prac będziemy Parafian informowali na bieżąco.
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

KSIĄDZ SIĘ MYLI

1. Jeżeli wasz ksiądz jest dobroduszny i często się
uśmiecha, wtedy uznają go za prostaka. Jeżeli bywa
poważny i zamyślony, wtedy uważają go za wiecznie
niezadowolonego i naburmuszonego.
2. Jeżeli ksiądz jest ładny, ludzie często będą się zastanawiać i plotkować: „Dlaczego się nie ożenił?” Jeżeli nie jest zbyt piękny, stwierdzą bez cienia wątpliwości: „Na pewno żadna go nie chciała!”
3. Jeżeli jest gruby, to podsumują złośliwie: „O takiemu to nic nie brakuje”. Jeżeli jest chudy i choć trochę
zaniedbany, wystarczy by nazwali: „Sknerą i mało
dbającym o swój wygląd”.
4. Kiedy mówi długie kazania: „Jest zawsze nudny
i powtarza się”. Kiedy w czasie kazania zdarza mu
się mówić podniesionym głosem, wtedy usłyszymy:
„Nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy”. Jeżeli przepowiada „normalnie”, to oczywiście: „Nic z tego nie
można zrozumieć, bo mówi bez zaangażowania i nie
ma talentu mówcy”.
5. Jeżeli wasz ksiądz posiada dobry samochód, to
powiedzą: „Obnosi się z bogactwem”, natomiast jeżeli jeździ Fiatem 126p, wtedy mówią o nim: „Nie podąża za duchem nowych czasów”; jeszcze częściej:
„A co on robi z tymi pieniędzmi?”
6. Jeżeli wasz ksiądz stara się często odwiedzać
swoich parafian i wobec nikogo nie przejdzie obojętnie, wtedy wielu uważa: „Wtyka nos w nieswoje sprawy”. Jeżeli zaś przebywa stale na plebanii, to: „Jest
człowiekiem zamkniętym i nie interesują go problemy
i codzienne sprawy innych”.
7. Jeżeli ksiądz przetrzymuje zbyt długo penitentów
przy kratkach konfesjonału, wtedy: „Jest gadułą
i skrupulatem”, albo „Nie zna zasad dzisiejszego
życia”. Jeżeli w konfesjonale jest zbyt „szybki”, wtedy
mówią, że: „Nie umie słuchać swoich penitentów, jest
niecierpliwy i po prostu nie ma powołania”.
8. Jeżeli ksiądz rozpoczyna punktualnie odprawiać
Mszę św., wtedy mówią, że: „Jego zegarek zawsze
spieszy”. Jeśli rozpoczyna z opóźnieniem, wtedy powiadają, że: „Marnuje cenny czas innych”.
9. Jeżeli chodzi w sutannie, wtedy uważają go za
konserwatystę i nieprzystosowanego do nowych czasów. Natomiast jeśli spotykają go ubranego po „świecku”, wtedy oceniają, że: „Strój duchowny jest mu
ciężarem”, określają go jako człowieka zbyt światowego i nie chcącego się określić w swoim powołaniu.
10. Jeżeli w kościele prosi lub dziękuje za ofiary na
uposażenie czy remont waszego kościoła, wtedy mówią: „Za dużo mówi o pieniądzach”. Natomiast jeśli
nie działa od strony materialnej, to wtedy ocenia się
go jako „słabego gospodarza”, a parafię za martwą,
w której nic się nie dzieje.
11. Jeżeli wasz ksiądz jest młody, wówczas wszystko spisuje się na karb braku doświadczenia lub jeszcze seminaryjnej gorliwości i braku poczucia realizmu. Kiedy jest już stary, to mówią, że najwyższy
czas, aby go posłali na emeryturę.

