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

r. Jest zespołem amatorskim, ale prowadzonym przez
profesjonalistkę. W jego skład wchodzą czynni funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, natomiast dyrygentem jest Pani Sylwia Krzywda, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie.
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życzy Załoga Św. Józefa

ŚPIEWAJĄCY POLICJANCI

MYŚL TYGODNIA

Usłyszeliśmy w dzisiejszej
Ewangelii, że Józef „otrzymawszy we śnie nakaz, udał się w
stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam
osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie
Nazarejczykiem” (Mt 2, 13-15.1923).
Mała Trójca na ziemi... Święci
mówią: „wszystko, co troiste,
jest doskonałe”. Upodobnić się
do Józefa - i to by już wystarczyło, żeby w pełni „zrealizować”
swoje życie. Upodobnić się do
Maryi - czy życie ludzkie może
przyjąć doskonalszy kształt?
Upodobnić się do Jezusa - czy
to konieczne, skoro wystarczy
być „jak Józef”? On, ona, ono mężczyzna (mąż i ojciec), kobieta (żona i matka) i dziecko (syn/
córka, czyli „nowy człowiek”).
Józef, Maryja i Jezus.

Chór przez kilka lat swego istnienia dał ponad 100
koncertów podczas uroczystości policyjnych, patriotycznych oraz religijnych. Na swoim koncie ma również
nagranie płyty CD z kolędami. W Siedlcach Chór KSP
wykona kolędy i pastorałki, które są bardzo znane, takie jak „Cicha noc” czy „Bóg się rodzi”, ale i takie, które
mamy okazję słyszeć dość rzadko. Jak widać policjanci
nie tylko strzegą naszego bezpieczeństwa, ale potrafią
też śpiewać. Dowodem na to są przykładowe nagrania,
które można znaleźć na stronie: www.ksp. waw.pl/
portal/pl/60/Chor_KSP.html Kto jednak chce usłyszeć
chór „na żywo” i przekonać się o tym, że śpiewanie nie
boli, niech po Świętach przybędzie do Sanktuarium św.
Józefa i razem z nami zaśpiewa: „Gloria in excelsis
Deo!” Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
ks. Paweł Broński

MARSZ ŻYCIA

Niemiecki poeta Goethe pisał:
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź,
tam dobre serce mają.
Źli ludzie, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają!”

Śpiewać może każdy: dorośli i dzieci, amatorzy i
profesjonaliści, humaniści i umysły ścisłe.
W niedzielę 3 stycznia 2010 r. o godz. 19.00 w kościele św. Józefa w Siedlcach, w ramach Gali Bożonarodzeniowej, usłyszymy wyjątkowych śpiewaków. Pamiątkę przyjścia na świat naszego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa uczczą: siedlecki Zespół „Światełko” oraz…
Chór Komendy Stołecznej Policji. Ta pierwsza formacja muzyczna jest już znana siedleckim słuchaczom, natomiast goście z Warszawy przyjadą do Siędlec po raz pierwszy. Chór KSP istnieje od grudnia 2005

Zapraszamy do udziału w jutrzejszym Marszu Życia, o którym pisaliśmy na łamach Opiekuna nr 51.
OTO PROGRAM MARSZU:
·Godz. 18.00 - Msza Święta w
Katedrze - celebruje Ks. Biskup
Zbigniew Kiernikowski.
·Różaniec w intencji obrony życia z przemarszem do Sanktuarium Św. Józefa (Pielgrzymi przybędą do nas około godziny 20.00).
·Katecheza: „Bądźmy świadkami życia” - Ks. dr Jacek Sereda - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.
·Nabożeństwo ekspiacyjne podczas czuwania przed
Najświętszym Sakramentem.
·Modlitwa zawierzenia wg Sługi Bożego Jana Pawła
II do Maryi Matki Żyjących.
·Apel Jasnogórski.
·Modlitwa przez wstawiennictwo św. Joanny Beretty
Molli i ucałowanie relikwii.
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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 – 28 grudnia 2009 r.
Święto Św. Młodzianków, Męczenników. Dzień „Marszu Życia”
Dzień patronalny Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Czyt. własne (L VI s. 376-378) 1J 1, 5-2,2; Mt 2, 13-18
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Michał, z-ca ks. Paweł

6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
2. + Mariannę (w 35 r.) i Edwarda, of. Syn
3. + Mariannę (w 11 r.), Antoniego, Halinę, Matyldę, Stanisława,
Zenona, Józefa i Magdalenę, of. Eugenia Getler
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Żona

3. + Aleksandrę, Mariana, Marię zm. z Rodzin Ślepowrońskich, Wyrozębskich i Bujalskich, of. p. Wyrozębska
4. + Czesława Siejaka (w 1 r.), of. Żona Maria Siejak
5. + Stefana Bota (w 30 dzień) of. Sąsiedzi
6. Dziękczynno błagalna 8 r. ślubu Anny i Jarosława, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Małżonkowie
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 80 r. urodzin i 56 r. kapłaństwa o. Leona Knabita,
z prośbą o potrzebne łaski i opiekę św. Józefa, of. Rodzina
20.00

UWAGA:
DZIŚ DO NASZEGO SANKTUARIUM PRZYBYWA MARSZ ŻYCIA

Wtorek – 29 grudnia
Piaty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Wspomnienie św. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika.
Czyt. 1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35

6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
2. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna
3. + Ryszarda Sztompke (w 30 dz.) of. Uczestnicy Pogrzebu
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Żona

3. + Michała Manulika, of. Żona z dziećmi
4. Dziękczynna w 50 r. ślubu Marianny i Wiesława Chmielewskich,
z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski, of. Małżonkowie
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
3. + Czesława Bota (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
4. + Bogusława, Leokadię, Ignacego, Krystiana, Annę i Edwarda, of.
Rodzina

5. + Mariana Czerskiego (w 10 r.), Jana, Hipolita, Bolesławę i Mieczysława, of. Helena Czerska
Środa – 30 grudnia
Szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Czyt. 1 J 2,12-17; Łk 2, 36-40

6.30 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
2. + Eugeniusza (z racji imienin), Zofię (w 4 r.) i Jana, of. Ewa Ferenc

3. Dziękczynna z racji imienin Andrzeja, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz za ks. Pawła z racji urodzin, z prośbą o opiekę Matki
Bożej i św. Józefa na jego kapłańskiej drodze życia, of. Rodzice
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich:+ Czesława Strzalińskiego
i Mariannę Niedziółka, of. Żona
3. + Pelagię (w 12 r.), Lecha i Antoniego, of. Synowa Marianna Lech
4. + Mariana, Stanisława i Barbarę, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Maria Jakubasik
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława

2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
3. + Eugeniusza Wójcika (z racji dnia imienin), Janinę i Marka, of.
Rodzina Wójcików

4. + Eugeniusza Milczuka (z racji imienin), of. Żona
5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pauliny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę M. B., of. Rodzice i Dziadkowie
Nabożeństwo do św. Józefa
19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego

Czwartek – 31 grudnia
Siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Wspomnienie Św. Sylwestra I, Papieża; Czyt. 1 J 2, 18-21; J 1, 1-18
Dzień zakończenia Roku Kalendarzowego

6.30
7.00 1. Dziękczynna w 11 r. urodzin Agatki, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. na dalsze życie, of. Rodzice
2. + Mieczysława, Edmunda, Bogdana, Krystynę, Wiktorię i Leokadię zm. z Rodziny Adamczyków oraz Jana i Aleksandrę Czajkowskich, of Mama
3. + Władysława (w 10 r.) i Wiktorię, of. Córka
4. + Zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Halina Żarska
5. + Jerzego Wróbla (w 20 r.), of. Żona z Dziećmi
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

18.00 1. Za parafian i Gości z racji zakończenia Roku Kalendarzowego
Nabożeństwo dziękczynno-błagalne za miniony Rok Kalendarzowy

Piątek – 1 STYCZNIA - NOWY ROK
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI.
Wspomnienie nadania Najświętszego Imienia Jezus. Zakończenie Oktawy
Narodzenia Pańskiego. Światowy Dzień Modlitw o Pokój
Dziś Msze św. rozpoczynamy hymnem do Ducha Św. „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. Za udział w tym śpiewie możemy uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
Imieniny Mieczysława; Czyt. Lb 6,22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21
Pierwszy Piątek Miesiąca, PIERWSZY DZIEŃ NOWEGO ROKU 2010

7.00 1. + Mieczysława (z racji imienin) of. Żona Krystyna Górecka
8.30 1. + Stanisława, Stanisławę, Katarzynę, Witolda, Teresę zm. z
Rodzin Krupów i Kowalczyków, of. Danuta Kuk
2. Początek Mszy św. Gregoriańskich: + Hannę Gargol, of. Ojciec i
Siostra

10.00 1. Początek Mszy św. Gregoriańskich: O przebaczenie grzechów
i zbawienie duszy
2. + Eugeniusza (z racji imienin), of. Córka Zając
11.30 1. + Kazimierza (w 17 r.), Annę, Czesława i Albina, of. Halina Ciulak
2. + Zofię (w 20 r.) of. Córka
3. + Helenę (w 9 r.), of. Krystyna Wiktor
12.45 1. Za parafian
15.00 Próba Zespołu Światełko

16.30 1. + Mieczysława Zdanowskiego (z racji imienin), of. Grono Pedagogiczne ZS nr 1

18.00 1. Początek Mszy św. Gregoriańskich: + Sewerynę, Jana, Filomenę i
Wacława, of. Tadeusz Sroka
2. + Jana i Michalinę Sosnowskich, Ludwika i Janinę Czapskich oraz
wszystkich zm. z tych Rodzin, of. Teresa Sosnowska
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 Próba Chóru Lilia

Pierwsza Sobota Miesiąca - 2 stycznia
Wspomnienie św. NMP Patronki sobotniego dnia oraz Świętych Bazylego
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, Biskupów i Doktorów Kościoła.
Czyt. 1 J 2, 22-28; J 1, 19-28

6.30 1. + Helenę (w 11 r.) i Stanisława Ługowskich oraz Stanisława Magdziaka, of. Zofia Magdziak
2. + Jana, Helenę i Edwarda zm. z Rodziny Sawickich, of. Stanisława Sawicka

7.00 1. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy
2. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra
3. + Mieczysława Przesmyckiego (z racji imienin), of. Córka Danuta
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4. + Leokadię, Józefa, Mieczysława i Mieczysława Skalskich, Jadwigę, Barbarę, Eugenię, Sabinę, Ks. Hofmana i Ks. Kodyma, Dobrodziejów i Przyjaciół, of. Alicja Wróblewska
5. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie się woli
Bożej w życiu syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama
6. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Uwaga: Wyjazd kapłanów do Chorych będzie w lutym po zakończeniu Kolędy
11.00 Próba Zespołu Światełko

17.00 1. W intencji Nowożeńców Magdaleny i Alberta
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)

18.00 1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tadeusz Sroka

2. + Stanisławę, Stanisława Kowalczyk, Hannę Soszyńską, oraz o
zdrowie dla Konrada Soszyńskiego, of. dzieci i rodzeństwo
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 3 stycznia
Pierwsza Niedziela Miesiąca
Czyt. Syr 24, 1-2.8-12; Ef 1, 3-6.15-18;
J 1, 1-18 (dłuższa); J 1, 1-5. 9-14 (krótsza)
Słowo Boże głosi ks.

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00 1. + Bronisława (13 r.) Bronisławę, Kazimierza z r. Gałązków, Stanisławę, Wiesława Troć, of. Irena Troć
2. + Mariana, Bronisławę, Henryka, Stanisławę, Eugeniusza, Mariana Szaniawskiego, of. Kisielinska
8.30 1. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra
2. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy
3. + Mieczysława (11 r.), Michalinę, Stanisława, Kazimierza, Stanisławę, Barbarę, Ryszarda, Adriana i Ryszarda, Zdzisława oraz Irenę i
Stefana, of. Teresa Wakuła
10.00 1. + Halinę, Edwarda, Reginę, Stefana Podniesińskich, of. Jadwiga
Podniesińska

2. + Zbigniewa Trocia, of. Rodzina
11.30 1. + Ireneusza Miazgę (6 r.), of. Żona
2. Dziękczynna w 11 rocznicę urodzin Ani z prośbą o opiekę św.
Józefa i Boże bł, of. Rodzice
12.45 1. W intencji Parafian i Gości
2. O Boże bł. i potrzebne łaski dla kapłanów z naszej parafii, of. KŻR
Niedziela miesięcznej Adoracji i katecheza dla Kół Żywego Różańca
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Paweł, z-ca ks. Sławek

16.30 Liturgia Domowego Kościoła
1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tadeusz Sroka

2. + Zdzisława Pieciaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
18.00 1. + Jana Hawryluka, Władysławę Roszczak, Bolesława, Rodziców i
zm. z obu stron Rodziny, of. Maria Hawryluk
19.00 Koncert Kolęd: GALA BOŻONARODZENIOWA w wykonaniu
Światełka i Chóru Komendy Stołecznej Policji

PAPIESKIE INTENCJE OGÓLNE 2010

Styczeń: Aby młodzież umiała posługiwać się nowoczesnymi środkami społecznego przekazu z korzyścią dla własnego rozwoju osobistego oraz lepszego przygotowania się do służby społeczeństwu.
Luty: Za wszystkich ludzi nauki i kultury, aby poprzez szczere poszukiwanie
prawdy mogli dojść do poznania jedynego prawdziwego Boga.
Marzec: Aby światowa gospodarka była zarządzana zgodnie z kryteriami
sprawiedliwości i równości, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb narodów, zwłaszcza najuboższych.
Kwiecień: Aby odpowiedzią na wszelkie zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu
był niezmienny szacunek, tolerancja i dialog między wszystkimi wierzącymi.
Maj: Aby położono kres zasmucającemu i niegodziwemu handlowi żywymi
istotami, którego ofiarą padają niestety miliony kobiet oraz dzieci.
Czerwiec: Aby wszystkie instytucje krajowe i międzynarodowe zobowiązały
się do zapewnienia szacunku życiu ludzkiemu od poczęcia aż do naturalnej
śmierci.

STRONA 3
Lipiec: Aby we wszystkich krajach świata wybory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości, z poszanowaniem
wolnych decyzji obywateli.
Sierpień: Aby bezrobotni, bezdomni i wszyscy potrzebujący znajdowali zrozumienie i gościnę oraz konkretną pomoc w przezwyciężaniu trudności.
Wrzesień: Aby w mniej rozwiniętych regionach świata głoszenie Słowa Bożego odnowiło serca ludzi, zachęcając ich do bezpośredniego uczestniczenia w procesie prawdziwego postępu społecznego.
Październik: Aby uniwersytety katolickie stawały się coraz bardziej miejscami, gdzie dzięki światłu Ewangelii można doświadczać harmonijnej jedności, łączącej wiarę i rozum.
Listopad: Aby ofiary narkomanii i wszystkich innych form uzależnienia, przy
wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, znalazły w mocy Boga Zbawiciela siłę
potrzebną do radykalnej odmiany życia.
Grudzień: Aby doświadczenie cierpienia było okazją pozwalającą zrozumieć
sytuacje niedostatku i bólu, które są udziałem osób samotnych, chorych i w
podeszłym wieku, oraz pobudzało wszystkich do wielkodusznego wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

CZTERDZIESTOGODZINNE
Słowo Biskupa Ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego z racji
wznowienia trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w Diecezji Siedleckiej
Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie!
Ojciec Święty Jan Paweł II w Encyklice Ecclesia de Eucharistia pisze, że
„Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą św. ma nieocenioną wartość
w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. (…). Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć
głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością
Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach
przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby
dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości?” (EdE 25).
W swej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis Papież Benedykt XVI
wyjaśnia zaś, że „adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko
oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest
największym aktem adoracji Kościoła. (...) Akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej”
(SC 66).
Papież Paweł VI w Encyklice Mysterium Fidei zwraca uwagę na jeszcze
inny aspekt tego adoracyjnego trwania przed Chrystusem. Stwierdza on, że
właściwa celebracja Eucharystii oraz adoracja Jezusa Eucharystycznego prowadzą do tego, że „kult Boskiej Eucharystii ogromnie pobudza duszę do wyrabiania w sobie miłości «społecznej», dzięki której dobro wspólne przenosimy
ponad dobro prywatne, angażujemy się w sprawy wspólnoty parafii i całego
Kościoła i rozciągamy miłość na cały świat, bo wszędzie rozpoznajemy członki
Chrystusa”. Budzenie świadomości komunii miedzy ludzkiej wydaje się być
szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy to współczesny człowiek zapominając o swoim powołaniu bycia na obraz i podobieństwo Boga, żyje bardzo często wyłącznie dla siebie.
Odkrycie tego wielkiego daru Bożej Miłości, jakie pozostawił nam Jezus
Chrystus w Eucharystii, winno być szczególnie zauważone i wykorzystane w
przygotowaniu nas do właściwego przeżycia Jubileuszu 200-lecia erygowania
naszej diecezji. Pełne wiary sprawowanie Eucharystii w liturgii oraz trwanie w
duchu i postawie adoracji przy Jezusie Chrystusie Eucharystycznym, ma pomóc nam w stawaniu w prawdzie wobec samego Boga i odkrywaniu radości z
przeżywania wiary w codzienności.
Stąd też jednym z podejmowanych działań, z racji jubileuszu, jest na nowo
wyznaczenie dla każdej parafii terminu trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, zwanej też Czterdziestogodzinnym Nabożeństwem tak, aby w całej
diecezji nieustannie trwał kult Eucharystyczny. Proszę bardzo o podjęcie tej
inicjatywy. Mam nadzieję, że nasza modlitwa przed Najświętszym Sakramentem zjednoczy nas bardziej we wspólnocie Kościoła.
Na owocne przygotowanie się do Jubileuszu 200-lecia istnienia Diecezji
Siedleckiej udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa

Siedlce, 30 listopada 2009 r.

BISKUP SIEDLECKI
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STRONA 4

BILANS ROKU 2009
Mijający rok 2009 przyniósł ze sobą wiele koniecznych wydatków inwestycyjnych, niezbędnych do funkcjonowania Parafii. Przedstawione
poniżej pozycje są skrótowym wyciągiem zestawienia całego bilansu rocznego w zakresie Inwestycji gospodarczych. W następnych numerach przedstawimy inne znaczące wydatki Parafii dotyczące ogrzewania, energii elektrycznej,
wodociągów i kanalizacji, wywozu śmieci, utrzymanie zieleni, podatku „deszczowego” oraz innych opłat podatkowych, ZUS-owskich i diecezjalnych. Wszystkie razem wzięte świadczą
o tym, jak duże zobowiązania ma Parafia i jak
cała Wspólnota Parafii Św. Józefa w Siedlcach
potrafi solidarnie i na bieżąco im sprostać. Na
początek wydatki inwestycyjne roku 2009:
Okres
do

Inwestycje 2009

suma

Prace wykończeniowe przy klasztorku Sióstr: zapłata za pobrane ma-

26.01

18.02

teriały budowlane (1869), zaległa zapłata za robociznę w 2008 r (11.900)
instalacja telefonu, Internetu i TV
(540), przebudowa wentylacji i odbiór
inspekcji budowlanej (2800), zakup
i montaż rolet okiennych (2400), zakup
i montaż wideofonu (2900)
Prace nadzoru budowlanego: protokoły kominiarskie i budowlane, naprawa instalacji gazowej, wykonanie udrożnień kanałów, zakup i montaż wentylatorów w szkole i pod schodami prowadzącymi kościoła

22.409

kup instalacji i urządzeń (28.304), robocizna (10.000), przebudowa wejścia
na chór, przygotowanie miejsca do
wstawienia urządzeń (1.817)

Malowanie mieszkania ks. Micha-

03.08 ła: farby, robocizna, poprawki hydrauliczne, wymiana drzwi.

3.790

40.121

2.308

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w dawnych pomieszczeniach Sióstr: materiały (13.259),

29.08

dostawy, transport (660), robocizna
budowlana (6.900), materiały i roboty
elektryczne (2.130), materiały i roboty
hydrauliczne (4.025), wyposażenie podręcznej kuchni ks. Wikariuszy (5910)

32.884

11.09

3.850

Utrzymanie terenów zielonych:

20.11

uzupełnienie sprzętu do pielęgnacji
zieleni, kamienia, kory, zakup nawozów i paliwa do kosiarek, eksploatacja
oczka wodnego, wymiana pompy

Instalacje części oświetlenia ścian

4.210

15.12 kościoła: zakup reflektorów i robociz-

1.780

Przebudowa kotłowni (węzła cieplnego) i remont sal duszpasters23.12 kich w podziemiach kościoła: za-

9.136

na

kup materiałów budowlanych.
Reszta rozpoczętych prac zostanie
zakończona w 2010 roku.

Razem:

ZNAK WDZIĘCZNOŚCI

52 NUMER „ECHA”

Odwodnienie północno-zach. ściany kościoła: wykop koparką gliny i
humusu, mycie osuszanie i założenie
izolacji ścian, dostawa żwiru, wyłożenie drenów, korytek ściekowych, kostki
i płyt „Eko”. Pozostało: wyłożeniem
wiosną ściany płytami z piaskowca
ozdobnego.

ŻYCZENIA Z GIMNAZJUM

NASI STUDENCI

Wykonanie pierwszej fazy wentylacji rekuperacyjnej w kościele: za-

26.05

Na takie inwestycje było nas stać w roku ZAKOCHANI GUBIĄ ZEGARKI
2009. Parafia nie posiada żadnych długów, ani
zaległych zobowiązań płatniczych. Fundusze
zawarte w rubrykach pochodzą z ofiar zebranych podczas Wizyty Duszpasterskiej i z ofiar
składanych na niedzielną tacę, zaoszczędzonych w okresie letnim. Tace zimowe w całości
są przeznaczane na ogrzewanie i energię elektryczną. Ofiary te pochodzą z obfitości serca naszych parafian, często starszych, lub niezamożnych, ale gorąco kochających nasz kościół
Wśród wielu znalezionych przedmiotów
i wspólnotę Parafii Św. Józefa.
O innych szczegółach dotyczący ekonomii w w naszym kościele są damskie zegarki. Nasze
naszej Parafii napiszemy przy najbliższej okazji. dziewczyny mają prawo gubić zegarki, gdy są
zakochane, ale gdyby musiały na nie same zapracować, pewnie staranność o nie byłaby większa, niż wtedy, gdy są kupione za pieniądze
Tak jak w inRodziców. Zegarki są do odebrania w Zakrystii
nych szkołach, w
naszego kościoła.
naszym Gimnazjum odbyły się ostatnio
Mikołajki.
Mieszkanka Białej Podlaskiej przeKażda klasa przykazała kolczyk z rubinem, jako znak
gotowała skromny poczęstunek i udekorowała
wdzięczności Bugu za otrzymane łachoinki. Uczniowie przygotowali również drobne
ski w całej Rodzinie przez pośredniupominki dla osób, które wylosowali wcześniej
ctwo Św. Joanny Beretty Molla i Św.
do obdarowania. Już od samego rana każdy z
Józefa.
niecierpliwością czekał na prezenty, a tu trzeba
było czekać do godziny wychowawczej…
Wszyscy trzymali się dzielnie i jak nadszedł odWielu studentów wie,
powiedni czas, wymienili się podarunkami i spę- że udział w pracach Dudzili miły czas przy stole.
szpasterstwa AkademiTo jednak nie jedyne wydarzenie, w którym ckiego poszerza horyuczestniczyliśmy w minionych tygodniach. zonty wiary i wiedzy reliW zeszły piątek mieliśmy okazję wziąć udział gijnej. W roku akademiw wycieczce do Warszawy, której głównymi ckim 2009/2010 w spotpunktami były: wizyta w Sejmie i udział w spek- kaniach DA biorą udział
taklu Teatru Żydowskiego „Dla mnie bomba”. nasi Parafianie:
Przedstawienie kabaretowo-muzyczne w niez- Ewa Araźna
Łukasz Mikulak
wykły sposób wprowadziło nas w klimat przed- Daria Fabisiak
Jakub Osłowski
wojennej Warszawy. Byliśmy zachwyceni połą- Martyna Gromada
Katarzyna Stańczuk
czeniem tańców, skeczy i żartów oraz piosenek Magdalena Kindziuk
Piotr Strzaliński
wesołych z tymi, nad którymi unosiła się lekka Łukasz Madoń
Joanna Wereszko
nutka nostalgii. Po dniu pełnym wrażeń wróciliś- Kamila Marciszewska
my do Siedlec i teraz miło wspominamy ten, jakIch Rodzicom gratulujemy, a studentom dzięże udany wyjazd.
kujemy za solidność.
Tuż przed przerwą świąteczną zorganizowaliśmy Spotkanie Świąteczne dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły. Specjalnie na tę
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
okazję przygotowujemy piękne kolędy (które bę- Milowy krok w stronę beatyfikacji Jana Pawła II
dziemy śpiewać nie tylko w języku polskim, ale i oraz ks. Jerzego Popiełuszki - o podpisaniu przez
angielskim oraz niemieckim) oraz przedstawie- papieża dekretów o heroiczności cnót i męczeństnie tematyczne. Dekorujemy też nasze sale, w wie kandydatów na ołtarze przeczytamy w dziale
których już stoją choinki, a na ścianach widnieją „Polska i świat”. Tam również o rozpoczęciu posługi
gazetki świąteczne. W Szkole unosi się wspa- przez nowego prymasa Polski;
niała atmosfera Świąt Bożego Narodzenia. Wigilia na wojnie, na obczyźnie, w więzieniu,
Wszystkie te przygotowania, choć jest ich dużo, w rodzinnym domu dziecka… Jak ta szczególna
nie przyćmiewają nam jednak prawdziwej idei noc potrafi odmieniać ludzkie serca nawet w najtruŚwiąt i tego, że nie wystawna uczta jest naj- dniejszych warunkach - czytaj w raporcie „Echa”
oraz w dziale „Opinie”;
ważniejsza, a spędzenie tego magicznego
Podczas Świąt warto także zamyślić się nad
czasu ciepło i rodzinnie, nie zapominając o mo- trudnym tematem przebaczenia. Czy warto przebadlitwie.
czać, jak przebaczyć doznane krzywdy, czym grozi
I właśnie z okazji Świąt chcielibyśmy Pań- brak przebaczenia - w artykule „Na drodze do pokostwu złożyć najserdeczniejsze życzenia błogo- ju”;
sławieństwa Bożego w Nowym 2010 Roku!
Znany polityk opowiada o swojej walce z chorobą

120.488

Życzą Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie nowotworową w wywiadzie pt. „Zaufałem Bogu”.
Społecznego Gimnazjum KSW
Zachęcamy do lektury!
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LIST KOMENDANTA
Niemalże każdego dnia notujemy na drogach
Mazowsza wypadki ze skutkiem
śmiertelnym, których ofiarami są
piesi i rowerzyści.
Stan bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego ulega znacznemu pogorszeniu
właśnie w okresie jesienno - zimowym. Szybko
zmieniające się warunki atmosferyczne oraz
wcześniej zapadający zmierzch powodują, że
kierowcy trudniej jest dostrzec kontury, pozbawionych elementów odblaskowych, pieszych
i rowerzystów. Na pogodę wpływu nie mamy,
ale na stan naszego bezpieczeństwa tak. Czy
jednak zawsze o tym pamiętamy?
Okazuje się, że nie, że często po prostu Ignorujemy zasady bezpieczeństwa. Bo czyż nie
jest ignorancją poruszanie się nieoświetlonym
rowerem w nocy, po drodze pełnej samochodów, albo chodzenie prawą stroną jezdni w ciemnym stroju, który powoduje, że możliwość dostrzeżenia nas przez kierowcę spada praktycznie do zera? Pora abyśmy nareszcie zrozumieli,
że korzystanie z elementów odblaskowych
przez rowerzystów i pieszych jest równie ważne, jak używanie świateł przez kierowców samochodów.
Policyjne analizy wykazują, że w okresie jesienno-zimowym 90% ofiar śmiertelnych wśród
pieszych i ponad 70% wśród rowerzystów jest
następstwem wypadków, do których doszło w
nocy. Trudno o bardziej dobitne dowody dla
znaczenia faktu, że jako piesi i rowerzyści powinniśmy być na drodze lepiej widoczni.
Corocznie mazowieckie statystyki odnotowują ponad tysiąc ofiar wśród pieszych, w tym blisko dwieście osób zabitych. Nasuwa się pytanie:
jak wielu spośród nas musi jeszcze przedwcześnie stracić życie zanim do zbiorowej wyobraźni
trafi przekonanie, że bycie widocznym na drodze jest tak ważne i to przede wszystkim dla
nas samych.
Za wypadki zawsze odpowiada człowiek
i nader często okazuje się, że jest nim ktoś
w wieku średnim i starszy. Nie rozbrykana młodzież, lecz ci, z których młode pokolenie powinno czerpać przykład. Warto to dokładnie przemyśleć, a potem szybko wydobyć z szuflad odblaski i lampki, aby obsadzić je w ich właściwej
roli - poprawy stanu naszego bezpieczeństwa!
W imieniu własnym, jak i wszystkich policjantów i pracowników Mazowieckiego Garnizonu
Policji dziś ponownie apeluję i proszę o większą
rozwagę na drogach, o poszanowanie życia, jako największej wartości - daru, który każdy
z nas otrzymuje tylko raz.

STRONA 5

DUSZPASTERSKA
WIZYTA
2009/2010

Już jutro Rozpoczyna się w naszej
Parafii Wizyta Duszpasterska, która po
trwa do 16 stycznia
2010 roku. Realizować ja będzie 7 kapłanów, którzy na stałe zamieszkują, bądź
posługują w naszej Parafii. Są to: Ks. Henryk
Drozd, Ks. Sławomir Harasimiuk, Ks. Paweł
Broński, Ks. Michał Mościcki, Ks. Waldemar
Mróz, Ks. Robert Mirończuk, Ks. Tomasz Bieliński oraz Diakon Dariusz Konieczny.
W przedstawionej obok tabeli podajemy datę
Wizyty Duszpasterskiej, dzień i godzinę jej rozpoczęcia na poszczególnych ulicach i w poszczególnych blokach. Kalendarz tegorocznej Kolędy został przygotowany przez Księży Wikariuszy (głównie przez Ks. Sławka) na podstawie
doświadczeń z poprzednich lat.
Przebieg Kolędy jest tak zaplanowany, aby
można było go pogodzić z innymi obowiązkami
księży, zarówno w Parafii, jak też związanymi
z pracą w szkole, Kurii Diecezjalnej czy uczelni.
Z góry dziękujemy wszystkim za pomoc
w realizacji planowanej Wizyty Duszpasterskiej,
szczególnie tam, gdzie ona jest trudna, wymaga
dojazdów, czy skomplikowanej trasy, na której
trudno jest trafić do poszczególnych Rodzin.
Postaramy się nie przedłużać rozmów w poszczególnych domach, aby oczekiwanie na kapłana nie było zbyt długie. Jeśli będą jakieś ważne sprawy do rozważenia, gotowi będziemy
umówić się w innym terminie w kancelarii parafialnej lub w domu rodzinnym osób zainteresowanych rozmową.
Wiele serca i życzliwości okazują ci, którzy
w dniu Wizyty Duszpasterskiej przygotowują kapłanom posiłki. Prosimy jednak, aby poczęstunek był wcześniej uzgodniony. Skorzystamy
z niego tylko po zakończeniu Kolędy. Nigdy
w trakcie jej trwania - a to z prostej przyczyny:
nie możemy narażać na długie oczekiwanie
tych, którzy na Wizytę Duszpasterską kapłana
oczekują w następnych domach lub mieszkaniach.
Ofiary składane podczas wizyty kolędowej są
dobrowolne. Zawsze przeznaczamy je na Inwestycje, o których Parafianie są na bieżąco informowani podczas ogłoszeń w kościele lub na
łamach Opiekuna.
Niech domownicy postarają się być wszyscy
obecni w czasie Wizyty Duszpasterskiej.
Stwórzmy w domu atmosferę sprzyjającą modlitwie i z głęboką wiarą przyjmijmy znak błogosławieństwa, jaki przynosi kapłan. Na kolędowym
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji stole postawy wodę poświęconą, kropidło i księinsp. Ryszard Szkotnicki gę Pisma Św. Dzieci i młodzież niech przygotują
zeszyty z religii.

DATA 2009/10 GODZ.
28.12 poniedziałek

9.00
9.00

29.12 wtorek
15.30

30.12 środa

9.00
15.30

31.12 czwartek

9.00
9.00

02.01 sobota
15.30

04.01 poniedziałek

9.00

04.01 poniedziałek

15.30
9.00

05.01 wtorek
15.30
9.00
07.01 czwartek
15.30

08.01 piątek

9.00

15.30
09.01 sobota

9.00
15.30

11.01 poniedziałek

9.00
15.30

12.01 wtorek
13.01 środa

15.30
9.00
15.30

14.01 czwartek

9.00
15.30

15.01 piątek

15.30

16.01 sobota

15.30

ULICA
Strzała Wieś
i ulice Kolonii
Wieś Purzec,
Żytnia, Mała
Strzała, Sokołowska-domki
Batorego 5 i 7
Jagiełły 25
Sokołowska 88
Jagiełły 13, 15
i 17
Jagiełły 19 i 21,
Chrobrego 5
Jagiełły 23, Sokołowska 70 i 75
Żytnia i Łąkowa,
Góreckiego
Sokołowska 80 i
84, ul. Żytnia 26 i
bloki Nowy Świat
Okrzei Sierakowskiego i Tuwima
Karowa i Strzalińska, Rejtana
i Pola
Żytnia 28, Sokołowska 83, 85 i
87, Mieszka 10
Graniczna + blok
nr 25, Północna,
Żeromskiego
Sokołowska 77,
79, 81 i 91
Broniewskiego
Jagiellońska
Mieszka 22
Sokołowska 93
i Dom Asystenta
od 18.00, Chrobrego 14
Sokołowska-Drosed 156 i 158
Sokołowska-Karo 161 i 163
Mieszka 4 i 26
Chrobrego 19
i 21
Mireckiego,
Słowackiego
Chrobrego 4 i 8
Bema,
Konopnickiej
Sokołowska 71,
Chrobrego 15
Chrobrego 2 i 10
Chrobrego 12,
Mieszka 2
Chrobrego 3, 6
i9
Mieszka 6, 8
Chrobrego 1, 7
Mieszka 16, 18,
20
Chrobrego 11
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STRONA 6

OTRZYMALIŚMY ŻYCZENIA

tnim Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
zaprasza na modlitwę różańcową w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu i innych.
DO CHORYCH: Wyjazd kapłanów do Chorych będzie w lutym po zakończeniu Kolędy,
o czym jeszcze przypomnimy.
SPOTKANIA OPŁATKOWE: W przyszłą
niedzielę (03.01) na diecezjalnym „opłatku”
w Garwolinie spotyka się Domowy Kościół, zaś
w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim Akcja
Katolickiej Diecezji Siedleckiej. Na obu Spotkaniach przewidziana jest obecność Ks. Biskupa
Ordynariusza.

NIE PODDAWAJMY SIĘ ZŁU

DOBRE RADY

Życzenia Świąteczne na adres Parafii nadesłali (do 23.XII.2009 - ciąg dalszy z poprzedniego numeru Opiekuna)
 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy
i Uczniowie I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny.
 PPHU „Marker” Małgorzata i Marek Mikiciuk
 Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew
 Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Kodnia i O. Superior Leszek Walendzik
 Biuro Podróży AgaTour i Agnieszka Romanowska
Redakcja Echa Katolickiego. W imieniu Redakcji: p. Agnieszka Warecka, ks. Andrzej Adamski, ks. Jacek Szostakiewicz, ks. Piotr Wojdat
Centrum Kultury Sztuki w Siedlcach, Środowisko artystyczne i Dyrektor dr Jan Jaroszyński
Serdecznie za nie dziękujemy

W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Albert Piotr Kargul i Magdalena Ryśko,
oboje z naszej Parafii
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

W PARAFII I W DIECEZJI
KONCERT: W związku z „Galą Bożonarodze-

niową”, która będzie w przyszłą niedzielę (3 stycznia), serdecznie zapraszam Dzieci i Młodzież
ze „Światełka” na próbę w piątek (Nowy Rok 01.01) o godzinie 15.00 i w sobotę (02.01) o godzinie 11.00.
Ks. Paweł Broński
PIERWSZY PIĄTEK: Pierwszy Piątek stycznia wypada dokładnie w Nowy Rok. Pamiętajmy o przystąpieniu do Pierwszopiątkowej Komunii Św. wynagradzającej, a gdyby była taka
potrzeba, także do spowiedzi, która będzie podczas każdej Mszy Św.
W PIERWSZĄ SOBOTĘ miesiąca po Mszy
św. o godz. 7.00 i Nabożeństwie Pierwszosobo-

Główny Inspektor Sanitarny
informuje, że od dwóch miesięcy notujemy w Polsce
wzrost zachorowań na nową
grypę AH1N1. Większość przypadków nowej
grypy ma przebieg łagodny, podobny do grypy sezonowej. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe, takie jak: astma i inne choroby układu oddechowego, cukrzyca, choroby układu krążenia, gdyż
osoby te są szczególnie narażone na groźne powikłania.
Przypominam, że najlepszym sposobem ochrony przed grypą jest stosowanie podstawowych
zasad higieny. Należy zatem:
 używać jednorazowych chusteczek do zasłonięcia ust i nosa w czasie kaszlu i kataru;
 często myć ręce mydłem i gorącą wodą, albo
odkażającym żelem po uprzednim ich namydleniu
od nadgarstków przez co najmniej 20 sekund;
szczególnie po pobycie w dużych skupiskach ludzi;
 zachęcać dzieci do mycia rąk przez co najmniej 20 sekund;
 unikać dotykania oczu, nosa i ust;
 pamiętać o wietrzeniu pomieszczeń (przynajmniej 3-4 razy dziennie przez 10 minut);
 właściwie się ubierać - unikać przegrzania lub
przechłodzenia organizmu;
 dbać o swoją formę fizyczną: unikać używek
takich jak alkohol i papierosy, możliwie często
przebywać na świeżym powietrzu, stosować dietę
bogatą w owoce i warzywa.
W przypadku pojawiania się objawów grypy takich jak: podwyższona temperatura, ból głowy,
katar lub kaszel, bóle mięśni, bóle gardła, nudności, wymioty lub biegunka należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.
Dr n. med. Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor Sanitarny

DZIĘKUJEMY
Za przygotowanie dekoracji świątecznej
w kościele dziękujemy ks. Michałowi, S. Klaudii,
Dk. Darkowi, państwu Mieczysławowi Karczowi,
Grzegorzowi Dropio, Krystynie Araźnej Marzenie Kowalczyk, Ewie Karcz, Bożenie Wielgosz,
Młodzieży z Ruchu Światło-Życie. Naszym sąsiadom p. Borkowskich dziękujemy za ofiarowanie świerków, a siostrom z K.Ż.R. nr 8 za podarowanie dwu zestawów świateł choinkowych.
Bóg zapłać!

NADESŁANE DO REDAKCJI: Humor padł
z ust 2 letniej córki. Nigdy wcześniej nie widziała
siostry zakonnej i na jej widok krzyknęła na cały
głos:
- Mamo patrz, Matka Boska poszła.

DRUGA STRONA:

Zachwiany przechodzeń pyta policjanta:
- Panie, gdzie tu jest druga strona ulicy?
- No właśnie tam - pokazuje.
- Hm! Jak byłem tam, to mi powiedzieli, że tu!
PRZED NOWYM ROKIEM: Podpity szef na
spotkaniu sylwestrowym do kolektywu zakładowego:
- Kryzys, moi drodzy, wszędzie plajty, bankructwa i komornictwo zębate się panoszy... A u nas,
moi drodzy, pensje w mijającym roku były wyższe aż o 50%! Tak, tak - 50%
- Tak?.... A w stosunku do którego roku, dyrektorze nasz najmilejszy?
- W stosunku do nadchodzącego, kochani.
PREZENT: Małgosia pyta mamę:
- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową
lalkę?
- Przecież lalka, którą masz, jest prawie nowa!
- Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie nowa, ale pomimo to bocian przyniósł mi
nową siostrzyczkę!
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

