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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dziś Niedziela Chrztu Pańs-
kiego. Dziękujemy Bogu za dar 
Chrztu, którym zostaliśmy obda-
rzeni w dzieciństwie. Oczywiście 
nikt z nas nie pamięta swojego 
Chrztu. Rodzice zadecydowali za 
nas i przynieśli do Kościoła. 
Ktoś może powiedzieć, że to tu-
taj leży przyczyna nijakości na-
szego chrześcijaństwa. Nic bar-
dziej błędnego. 
     Zdumienie budzi postawa nie-
których rodziców, pozornie logi-
cznie perorujących i udowadnia-
jących, że nie chcą gwałcić wol-
ności swoich dzieci pozostawia-
jąc decyzję Chrztu samemu dzie-
cku, kiedy dorośnie. 
     Jednocześnie gwałcą jego 
wolność posyłając go do szkoły, 
wybierając mu nauczycieli tań-
ca, rytmiki, aerobiku, zmuszając 
do gry na skrzypcach, na forte-
pianie, do chodzenia do dentys-
ty, czy karmiąc go witaminizo-
wanymi odżywkami. I gdzie tu 
jest wolność dziecka, dlaczego 
nie pozostawia się tych wszyst-
kich spraw decyzji dziecka, aż 
dorośnie!? To jest pytanie! 

 

  

KSIĘDZU 
JUBILATOWI 

 
Ks. Prałat Leon Balicki „na budowie”, fotografia z 14 
marca 1980 roku 
     Każdy z nas lubi uczestniczyć i obchodzić różnego 
rodzaju rocznice. Szczególną uroczystością są złote 
gody, czyli pięćdziesięciolecie - Złoty Jubileusz kapłań-
stwa. Kapłan nie ma żony i dzieci. Rzadko żyją jego 
Rodzice. Kapłaństwo jest zawsze złączone z samot-
nością. Ale wcale nie oznacza to, że jubileusze kapłań-
skie są smutne. Są kwiaty, są życzenia. Są ludzie, któ-
rzy pamiętają. 
     Dzisiaj właśnie uczestniczymy w Złotym Jubileuszu 
kapłaństwa Ks. Prałata dra Leona Balickiego, budowni-
czego naszego kościoła. Dziękujemy mu nie tylko za 
wzniesienie naszej Świątyni, ale także za lata posługi 
kapłańskiej, za sprawowane Eucharystie, trwanie w 
konfesjonale, za sprawowanie posługi Sakramentów 
Chrztu Św., Małżeństwa i Chorych. Dziś naszemu Ju-
bilatowi dedykujemy wiersz, składając Najserdecz-
niejsze Życzenia: 

Kto raz skosztował owoc trwania 
przy Tobie Panie, 
wie, czym jest szept miłości, 
wie, czym jest powołanie... 

Kto w sercu swym rozeznał 
Bożego głosu drżenie, 
na zawsze pozostanie 
Bożego Mistrza cieniem... 

I choćby sił zabrakło 
i drogi szlak się skończył 
pójdzie po wydmach życia 
kto z Tobą raz się złączył. 

Na szarych drogach życia 
ostoją bądź nam Panie - 
tym, którym powierzyłeś Twój dar - 
Twe powołanie...”  

W PARAFII I W DIECEZJI 
NIEUSTAJĄCY: Wspólnota Różańca Nieustające-
go zaprasza w przyszłą niedzielę na modlitwę różańco-
wą o godzinie 17.30. 
DO I KOMUNII ŚW.: W przyszłą niedzielę o 12.45 
kolejne spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i ich Ro-
dziców. Temat „Naucz krzyż Twój całować i nosić” (sło-
wa piosenki). Rodzice przyniosą medaliki, które po po-
błogosławieniu założą dzieciom. 
BIERZMOWANI: Kandydatów do Bierzmowania 
i ich Rodziców zapraszam serdecznie na spotkanie 
w przyszłą niedzielę (17.01) o godzinie 16.00. W tym 
dniu rozpoczniemy 9 cotygodniowych spotkań Nowen-
ny do Ducha Św.                                        Ks. Sławek 
DO CHORYCH: Wyjazd kapłanów do Chorych bę-
dzie po zakończeniu Kolędy, w sobotę 30 stycznia od 
8.30 o czym jeszcze przypomnimy. 
ZMIANA TERMINU: Informujemy,  że z powodów 
organizacyjnych zostaje przesunięty termin Turnieju 
Tenisa Stołowego o Puchar Ks. Biskupa Zbigniewa 
Kiernikowskiego z dnia 30 stycznia na dzień 27 lutego 
br.                          Organizator Ks. Tadeusz Lament 
FERIE NA MAZOWSZU: będą od 1 do 14 lutego 
br. Razem z nami dni wolne będą mieli uczniowie woje-
wództwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomo-
rskiego. A inni? 
18 - 31 stycznia kujawsko-pomorskie, lubuskie, mało-
polskie, świętokrzyskie i wielkopolskie 
25 stycznia - 7 lutego podlaskie, warmińsko- mazurskie 
15 - 28 lutego lubelskie, pomorskie, śląskie, łódzkie 
i podkarpackie 
KATECHEZY: Od 31 stycz-
nia br. w naszym kościele będą 
głoszone każdego tygodnia w 
poniedziałki i środy katechezy 
Neokatechumenalne. Do udzia-
łu w nich zachęcamy wszyst-
kich, a przede wszystkim tych, 
którzy mają trudne do rozwiąza-
nia sprawy osobiste, rodzinne 
i  małżeńskie,  oraz  tych, którzy  
chcieliby pogłębić swoją wiarę, by według niej żyć.  

„Nie wszyscy Święci dobrze zaczynali życie, 
ale każdy z nich dobrze je zakończył”.   

Św. Jan Maria Vianney  

Tygodn ik  Para f ia lny  
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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 – 11 stycznia 

W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Michał, z-ca ks. Paweł 
Czyt. 1 Sm 1,1-8; Mk 1, 14-20 

6.30 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Zofii i Zdzisława, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia of. Mama 

7.00 1. + Rodziców z obu stron Rodziny, Irenę, Teresę, Mariana i Wie-
sławę Jurzyk, of. Jadwiga Kupa 

 2. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i siostra 
 3. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 
 4. Gregorianka + Ks. Mieczysława Skrodziuka, of. Siostra 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska)  
18.00 1. Gregorianka + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tadeusz 

Sroka 
 2. + Adolfa Kryńskiego (w 30 dzień), of. Mama 
 3. + Helenę i Józefa Izdebskich oraz Paulinę i Adama Nurzyńskich, 

of. Weronika Jemiołek 
 4. + Feliksa Garbaszewskiego (w 3 r.) i Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Zofia Garbaszewska 
Wtorek – 12 stycznia 

Czyt. 1 Sm 1, 9-20; Mk 1, 21-28 
6.30 1. + Zmarłych Rodziców z obu stron Rodziny, Kazimierza, Włady-

sława i Franciszkę, of. Córka p. Prokurat 
 2. + Arkadiusza Krasnodębskiego (z racji imienin), Stanisławę, An-

nę, Władysława i Jana Zdolińskiego, of. p. Zdolińscy 
7.00 1. + Zm. Rodziców i Teściów, of. Halina Baranowska 

 2. + Wiesława Borkowskiego (w 12 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 
Zofia Borkowska  

 3. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 4. Gregorianka + Ks. Mieczysława Skrodziuka, of. Siostra 

5. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 
18.00 1. Gregorianka + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tadeusz 

Sroka 
 2. + Mariana, Mariannę, Tadeusza, Szymona i Antoninę, zm. z Ro-

dzin Kornilaków i Zająców, of. Stanisław Kornilak 
 3. + Henryka (w 31 r.), zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Han-

na Kozioł 
 4. Dziękczynna w 25 r. ślubu Jadwigi i Dariusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i dla całej Rodziny, of. Małżonkowie 
Środa – 13 stycznia 

 Wspomnienie Św. Hilarego, Biskupa 
Czyt. 1 Sm 3, 1-10. 19-20; Mk 1, 29-39 

6.30 1. + Zofię (w 55 r.) i zm. z Rodzin Małków, Siankowskich, Szczypio-
rów, Rabijewskich i Amanowiczów, of. Córka 

7.00 1. + Jadwigę (w 6 r.) i Tadeusza (w 11 r.), zm. Rodziców Sylwestra i 
Salomeę, zm. z Rodzin Stańczuków i Całów, of. Danuta Krzewniak 

 2. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i siostra 
 3. Gregorianka + Ks. Mieczysława Skrodziuka, of. Siostra 
 4. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 
18.00 1. Gregorianka + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tadeusz 

Sroka 
 2. + Henrykę i Henryka Kobylińskich, of. Córka p. Terlikowska 
 3. + Sylwii Sulej (w pół roku od śmierci), of. Rodzice p. Sulejowie 
 4. + Czesława (w 5 r.), zm. Rodziców obu stron Rodziny oraz Kon-

stancję, of. Żona Halina Grochowska 
Nabożeństwo do św. Józefa 

19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego 
Czwartek – 14 stycznia 

Czyt. 1 Sm 4, 1-11; Mk 1, 40-45 
6.30 1. + Joseph Lupkowski (w 15 dni po śm.), of. Joe & Connie She-

dlawski z USA 
7.00 1. + Małgorzatę Celińską-Drozd (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-

bu 
 2. + Feliksę Krupa (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 

 4. Gregorianka + Ks. Mieczysława Skrodziuka, of. Siostra 
 5. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 
18.00 1. Gregorianka + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tadeusz 

Sroka 
2. + Arkadiusza, Stanisławę, Jana, Hannę i Barbarę, of. p. Świąt-
kowska 
3. + Reginę Dawidowicz (w 1 r.), of. Mąż Stanisław Dawidowicz 
4. + Janusza Skolimowskiego (w 9 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Antonina Skolimowska 

Nabożeństwo NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 15 stycznia 
Czyt. 1Sm 8, 4-7. 10-22a; Mk 2, 1-22 

6.30  
7.00 1. + Mieczysława Strzałek, Annę Sapała, Apolonię i Janinę Chojec-

ką, of. Rodzina 
2. + Stanisława Kołtuniaka (w r.), of. Syn Jan 
3. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i siostra 
4. Gregorianka + Ks. Mieczysława Skrodziuka, of. Siostra 
5. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

15.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 
18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 

1. Gregorianka + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tadeusz 
Sroka 
2. + Józefa (w 22 r.) i zm. z Rodziny Łozów, of. Córka Teresa Sawicka 
3. + Józefa (w 13 r.), Tadeusza, Stanisława, Walentego i Helenę, of. 
Łagowska 
4. + Stanisława (w 25 r.) oraz zm. z Rodzin Kołtuniaków i Protasiu-
ków, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM 
19.00 Próba Chóru Lilia 

Sobota - 16 stycznia 
Wspomnienie św. oraz NMP Patronki sobotniego dnia. 

Czyt. 1 Sm 9. 1-4,17-19;10,1a; Mk 2, 13-17 
6.30 1 + Jadwigę (w 1 r.) i Jana Żółkowskich, of. Córka 
7.00 1. + Amelię Izdebską-Piekart (w 4 r.), of. Dzieci 

 2 + Sylwestra, Karola i Mariannę Piekart 
 3. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 4. Gregorianka + Ks. Mieczysława Skrodziuka, of. Siostra 
 5. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

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

 2. + Elżbietę Bucińską (w 1 r.), of. Mąż 
 3. Dziękczynna z racji urodzin syna Ryszarda, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo w życiu małżeńskim i rodzinnym, of. Mama
 4. W Bogu znanej intencji, of. Mąż z Córkami 

19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii 
II Niedziela Zwykła - 17 stycznia 

Słowo Boże głosi ks. Jarosław Sutryk, Czyt. Iz 62, 1-5,1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-12

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Henryka (z racji imienin), zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. 

Córka 
2. + Stanisławę, Stefana i Ryszarda Stańczuków oraz ich Rodziców, 
of. p. Marciszewscy 

8.30 1. Gregorianka + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 

 2. + Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Witolda i Teresę zm. z Ro-
dzin Krupów i Kowalczyków, of. Danuta Kruk  

 3. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 
10.00 1. + Stanisława Cichego (w 20 r.) i Janinę, of, Córka z Rodziną 

 2. + Salomeę, Stanisława i Wiktorię, of. Krystyna Strzałek 
3. Gregorianka + Ks. Mieczysława Skrodziuka, of. Siostra  
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11.30 1. + Kazimierza Cymermana (w 8 r.), of. Żona 

 2. + Mariana Wyżywniaka i zm. z obu stron Rodziny, of. Marianna 
Wyżywniak 

12.45 Za Parafian i Gości 
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 

18.00 1. + Rodziców Amelię (w 7 r.) i Stanisława Kondraciuków oraz zm. z 
Rodziny, of. Elżbieta Sawicka 

19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

PRZED 40-GODZINNYM 
     Słowo Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego za-
mieszczone we wprowadzeniu do I zeszytu tekstów przeznaczo-
nych do wykorzystania podczas trzydniowej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. 
     W sierpniu 1923 roku w Janowie Podlaskim odbył się Pierwszy Synod 
Diecezji Siedleckiej. Postanowiono wtedy, że we wszystkich parafiach 
diecezji zostanie wprowadzone nabożeństwo czterdziestogodzinne. 
W związku z tym podjęto wiele inicjatyw, mających na celu pogłębienie 
wśród wiernych pobożności eucharystycznej. Przyniosło to bogaty owoc 
w życiu wielu ludzi. Jednak na przestrzeni lat ta pobożność bywała róż-
nie rozumiana i praktykowana. 
     Zdarzało się niekiedy, że na Eucharystię patrzono w sposób subiek-
tywny i legalistyczny, rozwijając nowe formy ascezy, mnożąc modlitwy 
i procesje. Mimo szczerych intencji, w tak przeżywanym kulcie akcent 
padał czasem bardziej na działanie i na wysiłek człowieka, niż na wdzię-
czne i wielbiące Boga uznanie i przyjęcie daru, który ma moc przemiany 
człowieka. W konsekwencji to człowiek łatwo stawał na pierwszym miejs-
cu jako ten, który przedstawia Bogu swoje intencje, składa swój dar na 
ołtarzu i wraca do domu, tzn. do swego codziennego życia – czasem z 
takim przekonaniem o własnej doskonałości i własnych racjach, że nie 
pomaga mu to do życia w jedności i komunii z bliźnimi.  
     Kult eucharystyczny zaś, jak zresztą cały kult chrześcijański, mając 
swoje źródło w tajemnicy paschalnej – jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, 
zmierza do budowania jedności Kościoła na chwałę Pana Boga. 
Ze strony człowieka jest odpowiedzią na uprzedzające działanie Boga, 
czego wyrazem jest stałe otwieranie się na komunię z Bogiem oraz bliź-
nimi. Kult eucharystyczny nie rozpoczyna się bowiem od działania czło-
wieka, lecz od słuchania Słowa Bożego i przyjmowania go z wiarą. 
To Słowo wzywa człowieka do nawrócenia i uczy uległości wobec planu 
Boga w konkretach życia. Proklamowane Słowo Boże, przyjęte przez 
człowieka, sprawia bowiem, że nie ma rozdźwięku pomiędzy liturgią, 
a życiem człowieka. Widać to wyraźnie na przykładzie Maryi. Owocem 
zwiastowania i przyjętego przez Nią Słowa jest Jej postawa służby wo-
bec krewnej Elżbiety. 
     W takim duchu chcemy ponownie powrócić do praktyki trzydniowej 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie to też jeden ze sposobów, 
które mają przygotować nas do Jubileuszu 200-lecia erygowania naszej 
diecezji. Stąd też na nowo dla każdej parafii został wyznaczony termin 
trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, tak aby w diecezji nie-
ustannie trwał kult eucharystyczny.  
     Nabożeństwo to połączone było pierwotnie z rozpamiętywaniem 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem przebywania Chrystusa 
w grobie (według tradycji trwało ono czterdzieści godzin). Następnie na-
brało charakteru pokutnego i wynagradzającego za popełnione grzechy, 
zwłaszcza w czasie karnawału. Dzisiaj często przygotowuje ono wspól-
notę wierzących do pełniejszego przeżycia odpustu, misji parafialnych 
czy rekolekcji. Niezmiennym celem czterdziestogodzinnej adoracji było 
i jest pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem każdego wierzącego 
i całej wspólnoty Kościoła. 
     Niemniej ważne są jeszcze inne aspekty tego nabożeństwa, miano-
wicie: związek ze słuchaniem Słowa Bożego i przygotowanie do pełniej-
szego uczestnictwa w Eucharystii. Musimy mieć świadomość, że punk-
tem wyjścia dla adoracyjnej postawy jest uległość wobec Słowa Bożego 
i celebracja Eucharystii, w której Bóg w szczególny sposób wychodzi 
nam naprzeciw jako wydający się za nas w swej ofierze i dający siebie 

w postaci pokarmu, który nas umacnia na naszej drodze życia zgodnej 
z zamysłem Pana Boga. 
     Adoracja Najświętszego Sakramentu nie może bowiem być zacie-
śniona do kultu jakby przedmiotowego, do koncentrowania się na posta-
ciach eucharystycznych (np. podziw białej, nieskalanej Hostii). Euchary-
stia bowiem wprowadza nas przede wszystkim w to, czym jest i Kim jest. 
Wprowadza nas w logikę i moc życia Jezusa Chrystusa, który wydaje 
siebie – umiera i żyje. To właśnie ta Tajemnica uobecnia się w Euchary-
stii i jest dla człowieka. W niej zawarte jest życie objawione przez Ojca 
w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, które mocą Ducha Świętego udziela 
się człowiekowi.  
     Jako sakrament paschalny Eucharystia jest uobecnieniem Osoby 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Jest upamiętnieniem Ofiary 
krzyża i obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który - jako zwycięski 
- daje siebie na pokarm, byśmy - mocą tego pokarmu - także my mieli 
moc umierania i życia w okolicznościach, w jakich przychodzi nam żyć 
i w relacjach z naszymi bliźnimi, jacy są wokół nas. 
     W Eucharystii urzeczywistnia się bowiem Pascha naszego Pana i na-
sza. To w tym paschalnym sakramencie otrzymujemy moc do życia 
w wolności od siebie i moc do dawania siebie innym, by budować Ciało 
Chrystusa - Kościół. Ten Kościół, złożony z grzesznych i śmiertelnych lu-
dzi, nosi już w sobie zadatek nieśmiertelności. Eucharystia, którą podaje 
Kościół, daje odpowiedź na lęk człowieka stającego stale i na różne Spo-
soby wobec rzeczywistości śmierci w codziennym umieraniu, przeMie-
niając to nasze umieranie w doświadczenie życia. Świadomość tego wie-
lkiego daru Miłości porusza nas i skłania do pełnej wdzięczności adoracji. 
     Przebieg trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu z zacho-
waniem przepisów liturgicznych pozostaje do ustalenia przez księdza 
proboszcza. Każdego dnia jednak powinny być obecne następujące 
elementy: 1) Zatrzymanie się nad Słowem Bożym w oparciu o przygoto-
wane teksty, które są tylko pomocą i mają inspirować nasze poznawanie 
tajemnic Bożych i historii zbawienia; 
2) Adoracja Jezusa Eucharystycznego jako Tego, w którym wszystkie 
obietnice Boga znalazły wypełnienie; 
3) Oddanie siebie Bogu do dyspozycji, na wzór Maryi Służebnicy Pań-
skiej, mając na uwadze sprawy Kościoła, wspólnoty parafialnej, rodziny, 
środowiska sąsiedzkiego, miejsca pracy itp.; 
4) Modlitwa w intencji diecezji, ze szczególnym uwzględnieniem Jubile-
uszu i Synodu.  
     Na ten czas modlitwy i pracy z serca błogosławię 

BISKUP SIEDLECKI - Zbigniew Kiernikowski 
 

 

W ROKU 
KAPŁAŃSKIM 

     Z racji przeżywanego Roku Kap-
łańskiego w naszej diecezji organi-
zowane są pielgrzymki autokarowe: 

 Włochy, nawiedzenie grobu Sługi 
Bożego Jana Pawła II (w 5-tą rocz-
nicę śmierci) i Całunu Turyńskiego - 
09-18.04.2010 cena: 230 Euro + 
900 zł. 

 Francja (nawiedzenie sanktuar-
ium św. Jana Vianney’a w Ars, zwie-
dzanie Lourdes, La Salette, Paryża, 
nawiedzenie Całunu Turyńskiego)- 
24.04-03.05.2010 cena: 380 Euro + 
990 zł. 

     Zapisy i bliższe informacje ks. Sławomir Sulej - tel. 604-641 777 oraz 
Biuro Podróży „AGA TOUR" 0-25 644 90 90 
     Oprócz tego będą jeszcze rekolekcyjne Pielgrzymki dla kapłanów: 

 Rzym (zakończenie Roku Kapłańskiego - samolot), 17-21.06.2010; 
 Rzym (zakończenie Roku Kapłańskiego - autokar), 16-23.06.2010; 
 Samolotowa do Ziemi Świętej 11-19 kwietnia 2010 r. 
  Do Ars, Dachau, La Salette i Turynu - 09-17 kwietnia 2010 r. 

Ks. Sławomir Sulej - Diecezjalny Duszpasterz Pielgrzymów 
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LUDZIE LISTY PISZĄ 
     Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
     Korzystając z okazji, że jest tak dobry kontakt 
mailowy z osobami duchownymi pracującymi 
w naszej parafii - chciałbym zgłosić pewne  spos-
trzeżenie odnośnie Mszy św. dla dzieci. Mam 
dwoje dzieci jedno ma 3 lata a drugie 7 miesięcy. 
Rodzice wiedzą jak problematyczne bywa uczest-
nictwo w niedzielnej liturgii razem z pociechami. 
Szczerze mówiąc byłem sceptyczny co do „mę-
czenia się” z dzieckiem w kościele. Jednak moje 
spojrzenie na tę sprawę diametralnie odmieniły 
ostatnie rekolekcje parafialne. 
     W poniedziałek rekolekcyjny z żoną byliśmy na 
dwóch różnych Mszach Św. (dzieliliśmy się obo-
wiązkiem zaopiekowania się młodszym dziec-
kiem), a nasza babcia zaoferowała się, że pójdzie 
z naszą 3-latką do Kościoła na Mszę Św. dla 
dzieci. W poniedziałek wieczorem podczas „rytu-
ałów  wieczornych” (kąpiel, modlitwa, bajka) usły-
szałem o pociągu do nieba, o tym, że kto nie sza-
nuje ludzi ten nie kocha Boga, o kartce która upa-
dła na ziemię i była brudna oraz że będzie rzuca-
nie błotem w środę w kościele. Gdy dziecko już 
spało zadzwoniłem do mojej mamy i zapytałem o 
czym było kazanie - byłem zszokowany jak dużo 
moje dziecko zapamiętało z kazania (jak na 3-let-
nie dziecko). Może nie rozumiało co jest pocią-
giem do nieba, może nie łapało porównań i aluzji, 
ale na pewno wyniosło wiele pozytywnych myśli z 
tego spotkania. 
     Teraz przejdę do sedna sprawy: zauważyliśmy 
z żoną, że dziecko jest spokojniejsze w kościele i 
wiele zdań z kazania zapamiętuje jeżeli kazanie 
jest przez księdza głoszone z kościoła (tzn. ksiądz 
wychodzi do dzieci mówi językiem zrozumiałym 
dla dzieci). Jest to oczywiście sprawa pewnej or-
ganizacji, charyzmatu i wysiłku osoby duchownej 
dlatego w tym mailu chcieliśmy poprosić o to by 
rozważyć możliwość by na Mszach św. dla dzieci 
kazania były głoszone w ten sposób, gdy ksiądz 
mówi z ambony dzieci nudzą się i tym samym 
jeszcze bardziej przeszkadzają starszym w uczes-
tnictwie we Mszy Św. 
     Z drugiej strony niech ten mail będzie podzię-
kowaniem za to, że nasza parafia jest bardzo wy-
rozumiała i przyjazna młodym rodzicom i naszym 
małym pociechom. Zawsze gdy o tym myślę przy-
pomina mi się pewna Msza św. na której nasz 
ksiądz proboszcz głosił kazanie, dziecko siedzące 
na jednej z pierwszych ławek zachowywało się 
dość głośno. Ksiądz spokojnie dokończył kazanie i 
na koniec uśmiechnął się i powiedział: „A widzisz 
nie przekrzyczałeś mnie” :) 
     Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. 

Piotr (nazwisko i adres znane Redakcji)  
ECHO KATOLICKIE nr. 2 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Cuda zdarzają się także dzisiaj! Czym jest cud, a 

co nim nie jest? O cudach zdziałanych współcześnie 
za wstawiennictwem świętych, w tym także w naszej 
diecezji – m.in. przez wstawiennictwo bł. Męczenni-
ków Podlaskich – czytaj w raporcie „Echa”; 

Dłuższy urlop macierzyński, niższy podatek od 
wynajmu, urlopy dla ojców. To tylko niektóre zmiany 
prawne, jakie przyniósł nam 2010 r. O tych i innych 
zmianach w prawie w Nowym Roku przeczytamy w 
tekście „Na czym zyskamy, a na czym stracimy”?; 

Zatrważające zjawisko prostytucji wśród nieletnich 
wcale nie występuje tylko w wielkich miastach. Staje 

się poważnym problemem – więcej w tekście „Upa-
dek niewinności”; 

O poszukiwaniu szczęścia i trudnych pytaniach 
stawianych przez młodzież opowiada w wywiadzie 
ks. Robert Patro – współorganizator „Przystanku Je-
zus”. Zachęcamy do lektury!   

KONIEC KOLĘDY 
     Już ostatni tydzień Wizyty Duszpasterskiej w 
naszej Parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli w jej realizacji. Do mieszkań, któ-
rych nie mogliśmy odwiedzić wcześniej, pójdziemy 
w ostatnim dniu kolędy - 16 stycznia. Prosimy o 
zgłoszenia. 

11.01 poniedziałek 
9.00 Bema, 

Konopnickiej 

15.30 Sokołowska 71, 
Chrobrego 15 

12.01 wtorek 15.30 Chrobrego 2 i 10 

13.01 środa 9.00 Chrobrego 12, 
Mieszka 2 

15.30 Chrobrego 3, 6 i 9 

14.01 czwartek 9.00 Mieszka 6, 8 
15.30 Chrobrego 1, 7 

15.01 piątek 15.30 Mieszka 16, 18, 20 

16.01 sobota 9.00 Pozostali 
15.30 Chrobrego 11 
  

OTRZYMALIŚMY ŻYCZENIA 

 

  Życzenia Świąteczne i 
Noworoczne na adres 
Parafii nadesłali (do 6 
stycznia - ciąg dalszy z 
poprzedniego numeru 
Opiekuna). 

 Dyrekcja i Pracownicy 
NoveKino. 

 Asystent Diecezjalny, 
Zarząd i Komisja  

Rewizyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Diecezji Siedleckiej: ks. Wojciech Hackiewicz, 
Ilona Trojnar, Karol Bębas, Karolina Kłoś, Maria 
Przybysz, Katarzyna Dmowska, Joanna Jakubow-
ska, Beata Sosnowska i Katarzyna Kozioł. 
  Siostra M. Scholastyka Wirpszanka OSB, 
przeorysza Sióstr Benedyktynek od nieustającej 
adoracji Najświętszego Sakramentu w Siedlcach. 

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie 
Społecznego Gimnazjum Katolickiego Stowarzy-
szenia Wychowawców w Siedlcach.  

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. W czasie Wizyty Kolędowej 

księża są w kancelarii w godz. 7.00-8.00

 
NIERAZ ŻYCIE STAJE NA GŁOWIE 
(Polski fakir na Placu Zamkowym w Warszawie, 

w październiku 2009 roku)  

GRUBY ŚWIĘTY: Święty Tomasz z Akwinu był 
jednym z najbardziej otyłych świętych. Pewnego 
dnia odwiedza go przyjaciel i patrzy, jak siedzi on 
nad całym talerzem mocno osolonych oliwek. 
- Mistrzu - pyta - jak możesz zjeść tyle oliwek, i to 
tak słonych? 
- Widzisz - odpowiada przyszły święty, wskazując 
na swe ciało - by przyprawić tyle mięsa, potrzeba 
wiele soli. 
PUŁKOWNIK DO MAJORA: - Jutro o 11:00 
nastąpi zaćmienie Słońca, co nie zdarza się każ-
dego dnia. Niech wszyscy żołnierze wyjdą na plac 
ćwiczeń, będę im udzielał wyjaśnień. W razie 
deszczu, ponieważ i tak nic nie będzie widać, pro-
szę zebrać ludzi w sali gimnastycznej. 
WIELORYB: Mała dziewczynka rozmawiała 
z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel twier-
dził, że jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb 
mógł połknąć człowieka. Pomimo, że jest taki 
wielki, jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka 
upierała się, że przecież Jonasz został połknięty 
przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, 
że to fizycznie niemożliwe.  
     Na to dziewczynka:  
- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza.  
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie 
nauczyciel.  
- Wtedy pan go zapyta! 
PIES I WODA: Uniwersytet Warszawski, wyk-
ład z biologii dla obcokrajowców z Afryki i Azji. 
Profesor kończy wykład: 
- I tak oto właśnie ciecz ścieka. 
     Na to czarnoskóry student mówi: 
- Polska języka dziwna. Pies ścieka i woda ścieka. 
KANDYDAT NA DYREKTORA: Pani zadała 
dzieciom temat wypracowania - ”Jak wyobrażam 
sobie pracę dyrektora?”. Wszystkie dzieci piszą 
tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce. 
- Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczy-
cielka. 
- Czekam na sekretarkę. 
NARESZCIE KONIEC: - Podobał Ci się film? 
- pyta chłopak swojego kolegę w kinie. 
- Nie. 
- To dlaczego bijesz brawo? 
- Bo już się skończył. 
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