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MYŚL TYGODNIA 

 
     Usłyszeliśmy dziś: „W Kanie 
Galilejskiej odbywało się wesele 
i była tam Matka Jezusa. Zapro-
szono na to wesele także Jezusa 
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi do 
Niego: Nie mają już wina. Jezus 
Jej odpowiedział: Czyż to moja 
lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czyż jeszcze nie nadeszła go-
dzina moja? Wtedy Matka Jego 
powiedziała do sług: Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam po-
wie” (J 2,1-12). 
     Zróbcie, jak posłuszni słudzy 
z Kany Galilejskiej, a następnie 
radujcie się cudami, których 
Bóg będzie dokonywał przez 
swego Jednorodzonego Syna. 
Nie wszystkie od razu da się zau-
ważyć - największe z nich mogą 
wprowadzić w błąd nasz wzrok, 
jak chleb i wino, które w ostat-
nim ziemskim cudzie Jezusa sta-
ły się Jego Ciałem i Krwią, dają-
cymi nam życie wieczne. Ten, 
kto potrafi patrzeć przez wiarę, 
rozpozna je: zobaczy pod posta-
cią chleba Ciało, a pod postacią 
wina Krew naszego Zbawcy. 

 

  

„BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI” 
 „Bądźmy świadkami 
Miłości” - to hasło pro-
gramu pracy duszpas-
terskiej w Kościele Ka-
tolickim w Polsce na 
ten Rok Liturgiczny. 
Jest to otwarcie się na 
miłość po to, by dojść 
do jedności życia. Po 
drugie  -  rozbudzenie 
dynamizmu ewangeli-
zacyjnego  i  po trzecie  
- budowanie solidarności społecznej. 
     Realizacja programu Kościoła katolickiego w Polsce 
dokonuje się równolegle z diecezjalnym programem 
pracy duszpasterskiej pod nazwą: ”Chrzest w życiu 
i misji Kościoła”. Przyjmujemy program duszpasterski 
Kościoła w Polsce, chcemy go realizować, ale przede 
wszystkim robimy to co jest u nas. 

TRZYDNIOWA ADORACJA 

 
     Przywrócenie trzydniowej adoracji Najświętszego 
Sakramentu (dawniej nazywanej Czterdziestogodzin-
nym Nabożeństwem) w każdej parafii diecezji siedlec-
kiej jest jednym z działań podjętych z inicjatywy Bi-
skupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Dzia-
łanie to ma na celu przygotowanie wiernych na ob-
chody jubileuszu 200-lecia powstania naszej Diecezji. 
Chodzi o wewnętrzne przygotowanie się do tych uro-
czystości tak, aby nasza wiara była głęboka, praw-
dziwa oraz nade wszystko byśmy zrozumieli dogłębnie 
co to znaczy być chrześcijaninem.   
     Decyzję o wprowadzeniu trzydniowej adoracji pod-
jęto w sierpniu 1923 roku na Pierwszym Synodzie Die-
cezji Siedleckiej w Janowie Podlaskim. Jednak z upły-
wem czasu w wielu parafiach zaniechano odprawiania 
tego Nabożeństwa. Terminy adoracji nie powinny po-
krywać się z terminami rekolekcyjnymi, chyba że tak 
było ustalone na synodzie z 1923 roku. W siedleckich 
Parafiach terminy tej Adoracji będą następujące: Par. 
Bożego Ciała 1-3.06; Par. Ducha Św. przed uroczysto-
ścią Zesłania Ducha Świętego; Parafia Katedralna 
przed Środą Popielcową (to stary termin synodalny); 
Par. Miłosierdzia Bożego przed II niedzielą wielka-
nocną; Par. Św. Józefa 28-30.04; Par. Św. Maksymi-
liana Kolbe 11-13.08; Par. Św. Stanisława BM od Uro-
czystości Zesłania Ducha Św. (to również stary termin 
synodalny); Par. Św. Teresy 22-24.09; Par. Męczenni-
ków Podlaskich 21-23.01. 

2010 - ROK ŚW. JAKUBA 
     Otwarcie Świętych Drzwi, tzw. Drzwi Przebaczenia (Pu-
erta del Perdón) w katedrze w Santiago de Compostela zain-
augurowało 1 stycznia 2010 r. kolejny, już 119 Rok św. Ja-
kuba (Ano Jacobeo). Papież Benedykt XVI w liście do metro-
polity Santiago Arcybiskupa Juliána Barrio podkreślił, że 
„droga do Santiago, usiana licznymi świadectwami gorliwo-
ści, pokuty, gościnności, sztuki i kultury, opowiada wymownie 
o duchowych korzeniach Starego Kontynentu”. Pielgrzymują-
cych Drogą św. Jakuba zachęcił do dawania świadectwa, iż 
Chrystus żyje i jest naszą nadzieją. 
     Jubileusz w Santiago de Compostela zbiega się z Rokiem 
Kapłańskim, dlatego Papież przypomniał także o roli kapła-
nów wśród pielgrzymów, którzy pomagają im spotkać się z 
Chrystusem przez sakramenty Pokuty i Eucharystii. Do grobu 
św. Jakuba w Hiszpanii pielgrzymuje coraz więcej Polaków. 
W zeszłym roku pielgrzymi z Polski uzyskali 1321 Composteli 
(czyli tyle przybyło Pielgrzymek). Tym samym przesunęliśmy 
się już na 12 pozycję w rankingu pielgrzymów cudzoziem-
ców. Jak zwykle pierwsze miejsca zajęli kolejno Niemcy, 
Włosi i Francuzi (poza Hiszpanami oczywiście). W sumie w 
2009 roku do Santiago przyszło, albo przyjechało na rowerze 
lub konno ponad 1450000 pielgrzymów. 
     W dziejach Kościoła Santiago de Compostela jest wymie-
niane, obok Jerozolimy i Rzymu, jako jedno z trzech najważ-
niejszych celów chrześcijańskiego pielgrzymowania. Według 
tradycji w miejscu, w którym dziś leży to hiszpańskie miasto, 
pochowano ciało św. Jakuba Starszego, Apostoła, brata Jana 
Ewangelisty. Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego, kazał 
ściąć go mieczem (Dz 12, 1-2) podczas pierwszego prześla-
dowania. Ikonografia przedstawia Jakuba z pielgrzymim ki-
jem w ręku i ze zwojem Ewangelii, typowymi dla wędrownego 
apostoła, oddanego głoszeniu Dobrej Nowiny i charaktery-
stycznymi dla pielgrzymowania. W Santiago dwukrotnie 
przebywał Jan Paweł II, raz nawet przeszedł odcinek Camino 
Frances – drogi francuskiej. 
     W dokumencie, zwanym 
„Aktem europejskim z Santia-
go de Compostela”, napisał, 
że „cała Europa odnalazła 
się wokół tej «pamiątki» 
świętego Jakuba, w tych sa-
mych wiekach, w których bu-
dowała się jako kontynent 
jednorodny i zjednoczony du-
chowo. Dlatego to sam Goe-
the stwierdzi, że świadomość 
europejska zrodziła się w 
pielgrzymowaniu”. W sobotę, 
2 stycznia br., abp Barrio   
otworzył w Santiago aleję noszącą jego imię - Avenida Joán 
Paulo II (Aleja Jana Pawła II). 
     W 1982 r. Rada Europy uznała Camino de Santiago za 
drogę ważną dla kultury kontynentu i zaapelowała o odtwa-
rzanie i utrzymywanie dawnych szlaków pątniczych. W paź-
dzierniku 1987 r. Drogę św. Jakuba ogłoszono pierwszym 
Europejskim Szlakiem Kulturowym Rady Europy, a sześć lat 
później wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Jubileuszowy Rok Święty ogłasza się w Santiago 
de Compostella we wszystkich latach, w których święto apo-
stoła Jakuba - 25 lipca - przypada w niedzielę. 

Tygodn ik  Para f ia lny  

Numer 3 ( 497 )  
17 stycznia 2010 r. 

Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. 

Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą św.
Poniedziałek – 18 stycznia 2010 r. 

Początek „Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan” (18-25 stycznia) 
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Paweł, z-ca ks. Sławek 

1 Sm 15, 16-23; Mk 2, 18-22 
6.30 1. + Sewerynę, Władysława, Wacława, Stefanię, Władysława i Sta-

nisława, of. p. Pawlik 
7.00 1. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

 2. Gregorianka: + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 3. + Zofię (w 1 r.), Józefa i Andrzeja Ławeckich, of. Urszula Sowa 
 4. + Wacława Niedziółkę (w 18 r.), Michalinę, Antoniego, Józefę 

i Józefa, of. Elżbieta Barszcz 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tade-

usz Sroka 
 2. + Aleksandra (w 15 r.) i Mariannę Kostrzewa, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Piotra Niciporuka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo w dorosłym życiu, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna  w 1 r. ślubu Małgorzaty i Tadeusza, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę św. Rodziny i szczęśliwe Rodziciel-
stwo, of. Małżonkowie 

Wtorek – 19 stycznia 
Wspomnienie Św. Mariusza, Męczennika, Św. Henryka Biskupa Uppsali 

oraz Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (2); 1 Sm 16, 1-13; Mk 2, 23-28 

6.30 1. + Henryka (z racji imienin), of. Danuta Seńko 
7.00 1. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

 2. Gregorianka: + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 3. + Henryka Kiełczykowskiego, of. Żona 
 4. + Henryka Zaliwskiego (z racji imienin), Zuzannę, Janinę i Fran-

ciszka, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tade-

usz Sroka 
 2. + Jana (w 20 r.), of. Syn 
 3. + Zenona, Zdzisława, Helenę, Aleksandra, Wiktorię i Bolesława, 

of. Danuta Borkowska 
 4. W intencji ks. Proboszcza z racji dnia imienin, of. Kościół Domowy 

Środa – 20 stycznia 
 Wspomnienie Św. Męczenników Fabiana, Papieża i Sebastiana 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (3);  
1 Sm 17, 32-33.37.40-51; Mk 3, 1-6 

6.30 1. + Stanisława, of. Rodzina Szczęsnych z Myszkowa 
7.00 1. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

 2. Gregorianka: + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 3. + Władysława Andrzejewskiego, of. Sąsiedzi z bloku nr 26 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tade-

usz Sroka 
 2. + Stanisława Brodziaka (w 10 r.), Stanisława Morawskiego (w 50 

r.), Stanisławę i Władysławę, of. Wiktoria Morawska 
 3. + Bogdana (w r. śm.), Mariana, Helenę, Marylę i Zygmunta, of. 

Rodzina 
 4. Dziękczynna w 22 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Mama 
Nabożeństwo do św. Józefa 

19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego 
Czwartek – 21 stycznia 

Wspomnienie Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (4); 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Mk 3, 7-12
6.30 1. Dziękczynna w 67 r. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę św. Józefa dla Antoniny i Czesławy, of. Rodzeństwo 
7.00 1. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

 2. Gregorianka: + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 3. + Antoniego i Henrykę Rozbickich, of. Córka 
 4. + Jerzego Kosmalskiego (w 5 r.), of. Żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tade-
usz Sroka 

 2. + Mieczysława Płatkowskiego, of. Córki 
 3. + Aleksandra (w 8 r.), Mariannę, Walerego, zmarłych z Rodzin 

Zająców i Mazurków, of. Lucyna Arciszewska 
 4. + Mieczysława Ambroziaka, Krzysztofa Prachnio oraz Bolesława i 

Adama Borkowskich, of. Zofia Ambroziak 
Nabożeństwo NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 
Piątek – 22 stycznia 

Wspomnienie Św. Wincentego Diakona i Męczennika 
oraz Św. Wincentego Pallotiego, Kapłana 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (5); 1 Sm 24, 3-21; Mk 3, 13-19 
6.30 1. + Wincentego (z racji imienin i urodzin), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

 2. Gregorianka: + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 3. + Witolda (w 24 r.), Władysławę, Józefa, Eugeniusza i Janinę, of. 

Krystyna Pastor 
 4. + Rodziców Jana i Annę Płatkowskich, Braci Stanisława, Józefa 

oraz Romualdę i Włodzimierza, of. Jan Płatkowski 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 

1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tade-
usz Sroka 

 2. + Stefanię Wymiatał (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Dariusza, Ryszarda, Franciszkę, Edwarda, Mariannę i Czesła-

wa, of. Jadwiga Zieniuk 
 4. + Jana Myrchę (w 12 r.) i Jadwigę Walecką (w 28 r.), of. Barbara 

Myrcha 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

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

Sobota – 23 stycznia 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz 

Bł. Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy, Męczenników z Pratulina 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (6),  

2 Sm 1, 1-4.11-12.19.23-27; Mk 3, 20-21 
6.30 1. + Rodziców Janinę (w 25 r.) i Pawła (w 27 r.), Męża Wacława i 

zm. z Rodziny, of. Maria Nieścieruk 
7.00 1. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

 2. Gregorianka: + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 3. + Annę (w 20 r.) i Jana Staniszewskich, of. Córki 
 4. + Kazimierza Kryńskiego (z racji urodzin), of. Żona z Dziećmi 

11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tade-

usz Sroka 
 2. + Tadeusza Kępę (w 5 r.), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Wiktorię (w 11 r.), Wacława, Mariannę, Józefa, of. Córka 
 4. O zdrowie i ulgę w cierpieniu oraz potrzebne łaski dla Anieli, of. 

Rodzina 
19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii 
III Niedziela Zwykła - 24 stycznia, Tydzień Modlitw o Jedność Chrze-

ścijan (7); Ne 8, 1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1-4;4, 14-21 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Henrykę Szczepanik (w 6 r.), Franciszka, Henryka, Franciszka, 

Adama i Stanisława, of. Mirosław Szczepanik 
 2. + Genowefę Michalak (w 15 r.), zm. Rodziców i Teściów, of. Ro-

dzina Michalaków 
8.30 1. Gregorianka: O przebaczenie grzechów i zbawienie duszy 

 2. Gregorianka: + Hannę Gargol, of. Ojciec i Siostra 
 3. + Edytę Jastrzębską (w 28 r.), Aleksandra i Janinę, of. Rodzice 

10.00 1. + Henryka (w 5 r.), Bogumiłę, zmarłych z Rodzin Przesmyckich i 
Tarkowskich, of. Córka  
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 2. + Edwarda (w 20 r.) oraz Rodziców Marię i Jana, of. Gustawa 

Truszkowska 
11.30 1. + Henryka Mioduszewskiego (z racji imienin), of. Żona 

 2. + Helenę Pieńkowską (w 5 r.), of. Syn z Rodziną 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 

 2. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Oli Szczepanik w 
1 r. Chrztu Św., of. Babcia 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Michał
16.30 Liturgia Domowego Kościoła 

1. + Apolonię (w 4 r.) i Bogdana (w 3 r.) Pietruk, zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Sewerynę, Jana, Filomenę i Wacława, of. Tade-
usz Sroka 

19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

DOBRO JĘZYKA OJCZYSTEGO 
List pasterski Episkopatu Polski: 

Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia! 
     Ewangelia dzisiejszej niedzieli przeniosła nas na wesele do Kany Galilejskiej. 
Obecny tam Chrystus ukazał swoją boską moc, zamieniając wodę w wino, aby w 
życiu nowożeńców nie zabrakło miłości i szczęścia. Przez ten pierwszy cud „objawił 
swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11). Przed wiekami zaprosi-
liśmy na naszą ziemię Chrystusa, a wraz z Nim Jego Matkę. Nasza Ojczyzna stała 
się weselną Kaną, w której dokonuje się cud przemiany ludzkich serc za sprawą 
Ewangelii, głoszonej w języku polskim. Wiara chrześcijańska, wyrażana w ojczystej 
mowie, zakorzenia się w naszej kulturze, przemienia ją i kształtuje już od ponad ty-
siąca lat.  
1.  Język nośnikiem ojczystej kultury 
     Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbio-
rowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować 
jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości naro-
dowych stanowi podstawę tożsamości narodu. 
Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej 
skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony. Po utracie niepodległości za-
borcy eliminowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować 
nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo. 
     Decydującą rolę odegrał wówczas Kościół, który ponad granicami zaborów jed-
noczył Polaków przez tę samą wiarę, kulturę religijną i język. Dziedzictwo polskich 
poetów i pisarzy wieków średnich, renesansu i baroku, zostało zachowane dzięki 
odwadze duchownych i świeckich, którzy w liturgii i w codziennym życiu domowym 
posługiwali się polską mową, kultywując pamięć o wspaniałej przeszłości naszej 
kultury narodowej.  
     Choć Polska – na skutek wojen, grabieży i zaborów – straciła ogromną część 
tworzonych przez wieki dóbr kultury, to jednak Polacy obronili swoją tożsamość, a 
stało się to w znacznej mierze dzięki językowi. Znajdował on najpełniejszy wyraz w 
twórczości literackiej w kraju i na emigracji. Wielkie dzieła sztuki rodziły się pomimo 
klęski, która nie zdołała złamać ducha narodu umacnianego wiarą i modlitwą w oj-
czystym języku. Ojczyzna bowiem – jak pisała Maria Konopnicka – „to ta ziemia 
droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie 
matka miła w polskiej mnie mowie pacierza uczyła”.i 
     Wybitna twórczość polskich romantyków, pozytywistów i twórców Młodej Polski 
stała się skuteczną bronią w walce o duchową suwerenność Polaków. Jak bowiem 
napisał Norwid, „nie miecz, nie tarcza – bronią języka, lecz – arcydzieła”.ii Literatura 
przypominała dzieje Polski, uczyła miłości Ojczyzny i zachęcała do pracy. Dzieła 
literackie polskich autorów znalazły uznanie w świecie, czego dowodem były liczne 
tłumaczenia na inne języki i przyznawane nagrody. Dzięki nim świat dowiadywał się 
o Polsce, mimo że nie było jej na mapach Europy.  
     Przemoc zaborców okazała się bezsilna wobec naszej kultury. W jej zwycię-
stwie, dzięki Bożej Opatrzności i pracy wielu pokoleń, wypełniły się w pewnym sen-
sie słowa proroka Izajasza z dzisiejszego pierwszego czytania: Nie będą więcej 
mówić o tobie „Porzucona”, o krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona” (Iz 62,4). 
Nasz naród – jak mówił w UNESCO Jan Paweł II – przetrwał najstraszniejsze do-
świadczenia dziejów; wielokrotnie skazywany na śmierć pozostał przy życiu i pozo-
stał sobą pośród rozbiorów i okupacji w oparciu o własną kulturę, która okazała się 
silniejszą potęgą od tych, które chciały ją zniszczyć.iii 
2.  Zagrożenia dla języka i kultury narodowej 
     Wraz z rozwojem kultury masowej nasiliły się w ostatnich latach zjawiska degra-
dacji kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu – w telewizji i w 
radiu, w filmach, piosenkach, gazetach i na forach internetowych – widać wyraźnie 
upadek języka i obyczaju. Zjawiska te budzą uzasadniony niepokój.  
     Współczesny świat, o którym mówi się, że jest „globalną wioską”, zbyt łatwo po-
zwala się zdominować przez negatywny model kultury masowej, narzucany w radiu 

i telewizji. Postępująca komputeryzacja społeczeństwa oraz rozwój elektronicznych 
środków komunikacji często prowadzą do zubożenia języka. Zjawisko to obejmuje 
wszystkie grupy społeczne. Zubożenie języka obserwujemy u dzieci i młodzieży, u 
dorosłych i starszych, u polityków i ludzi kultury. Spotykamy się z nim na ulicy i w 
tramwaju, w szkole i w pracy, w gazetach i książkach, w teatrze i w programach 
rozrywkowych. 
     Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wulgaryzacja języka i lekceważenie 
kultury narodowej. Jesteśmy świadkami wprowadzania do przestrzeni publicznej 
zwrotów prymitywnych i obraźliwych, niegodnych chrześcijanina i Polaka. Tradycję 
narodową przedstawia się w sposób karykaturalny, zaś o bohaterach mówi się z 
pogardą. Bolesną i niebezpieczną tego konsekwencją jest niepokojący brak sza-
cunku dla dziejów i dokonań własnego narodu.  
     Profesorowie i wykładowcy wyższych uczelni podkreślają, że w wyniku obniża-
nia wymagań edukacyjnych w zakresie języka polskiego i historii narodowej, zanika 
znajomość przeszłości oraz umiejętność poprawnego mówienia i pisania w ojczy-
stym języku. Socjologowie zwracają natomiast uwagę, że istnieje wprost proporcjo-
nalna zależność między agresją słowną i wulgaryzacją języka a przemocą fizyczną 
i wulgarnością zachowań.  
3.  Obronić język i kulturę polską 
     Zwracając uwagę na niebezpieczeństwa, dostrzegamy także zjawiska pozy-
tywne. Są pośród nas ludzie i grupy społeczne, którym leży na sercu dobro ojczy-
stej kultury wyrażanej w języku. Dziękujemy tym polskim twórcom, pisarzom, po-
etom, dramaturgom, reżyserom i aktorom, którzy żyjąc dzięki słowu, równocześnie 
dbają, by ich zamysł i myśl zostały oddane w piękny, zachwycający sposób, budu-
jący przestrzeń wzajemnego ubogacenia i dobra. Dziękujemy kapłanom, którzy 
przekazując Słowo Boże troszczą się także o językowe piękno przekazu. 
     Z wdzięcznością myślimy o polonistach, nauczycielach akademickich i szkol-
nych, którzy starają się przekazać nie częściową jedynie, lecz pełną znajomość ję-
zyka polskiego oraz obudzić zainteresowanie lekturą arcydzieł literatury polskiej. 
Pamiętamy również o bibliotekarzach, którzy wiele wysiłku wkładają w promowanie 
polskiej literatury i jej twórców przez organizowanie wystaw, konkursów, lekcji bi-
bliotecznych, spotkań autorskich czy dyskusyjnych klubów czytelników. 
     Godne podkreślenia są takie inicjatywy krajowe, jak chociażby coroczny plebi-
scyt na „Mistrza Mowy Polskiej” – osobę, która w życiu publicznym posługuje się 
wzorową polszczyzną. Na uwagę zasługuje „Dyktando Ogólnopolskie,” które już od 
dziesięciu lat gromadzi entuzjastów języka polskiego. Wiele dobrego w rozwój psy-
chiczny, intelektualny i moralny najmłodszego pokolenia Polaków wnosi też kam-
pania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”.  
     Z serdecznym podziękowaniem zwracamy się do tych rodzin, które pomimo 
trudności troszczą się o wychowanie dzieci w naszej bogatej kulturze chrześcijań-
skiej i dbają o piękno  języka polskiego. Zachęcamy wszystkie rodziny, by były 
szkołą posługiwania się językiem szacunku, prawdy, dobra i miłości. 
     Jednocześnie kierujemy apel do wszystkich Polaków, w kraju i za granicą, aby 
zaangażowali się w inicjatywy zmierzające do obrony kultury i piękna polszczyzny. 
Jego motywacją powinno być poczucie godności osobistej, szacunek dla samego 
siebie, dla naszych bliźnich, dla kraju ojczystego i jego kultury, która ujmuje i budzi 
uznanie poznających ją cudzoziemców. 
     „Wyrazem naszego szacunku do człowieka – mówił kiedyś Sługa Boży Kard. 
Stefan Wyszyński – jest posługiwanie się mową ojczystą, przemawianie językiem 
czystym, pięknym, takim, który jak czerpak umie z myśli ludzkiej wziąć całą treść, 
by zamknąć ją w słowie. A co nie da się zamknąć w słowie, będzie się obficie 
przelewało, tworząc więź słów z myślą i duchem, ducha z miłością. Dopiero wtedy 
będzie to poezja, będzie to kultura, będzie to słowo pożywne jak pokarm. Takie 
właśnie słowo potrzebne jest współcześnie.”iv 
     Niech więc mówienie na co dzień pięknym językiem polskim stanie się troską 
nas wszystkich, a szczególnie osób publicznych na każdym poziomie i stanowisku. 
Od gminnego samorządu do ministerstwa, a szczególnie w radiu i w telewizji; także 
w domu i na ulicy. Wzorem niech będzie dla nas Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł 
II, niezrównany Mistrz polskiej mowy, który pięknym językiem mówił do nas przez 
całe lata jako Piotr naszych czasów, przypominając o wzajemnej miłości i pojedna-
niu, o wierności Bogu i człowiekowi. 
     Wszystkim, którzy podejmują szlachetny wysiłek moralnego odrodzenia naszej 
Ojczyzny i tworzenia, w duchu Ewangelii, kultury życia codziennego, godnej czło-
wieka, Polaka i chrześcijanina, udzielamy Bożego błogosławieństwa. 
     Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce 

Jasna Góra, 26 listopada 2009 r. List należy odczytać w niedzielę, 17.01.2010 r.  
Za zgodność: 

+ Biskup Stanisław Budzik Sekretarz Generalny KEP 
                                                 
i M. Konopnicka, Co Ojczyzna?, w: Śpiewnik historyczny, Warszawa 1919, s. 3. 
ii C.K. Norwid, Język-ojczysty, w: Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1968, s. 320. 
iii Por. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, 2 VI 1980 r., 
14, w: Tenże, Nauczanie papieskie, III, 1, Poznań-Warszawa 1985, s. 732. 
iv S. Kard. Wyszyński, Z rozważań nad kulturą ojczystą, Poznań 1979, s. 244. 



STRONA 4                                                                                                  17 STYCZNIA 2010 R. OPIEKUN Nr 3 

ECHO KATOLICKIE nr. 50 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 

 Czy tylko koperta i rozmowa o niczym? 
W tekście z cyklu „Zapytaj księdza” niezwykle 
aktualny temat wizyty duszpasterskiej czyli ko-
lędy; 

 List od misjonarza z naszej diecezji - ks. 
Stanisława Tymoszuka - opowiadający o waru-
nkach jego pracy w Czadzie w Afryce; 

 Czy jest możliwa radość na emeryturze? 
Odpowiedź w raporcie „Echa”! 

 Zemsta czy dziejowa sprawiedliwość? O no-
wych przepisach, zmniejszających świadczenia 
emerytalne byłym esbekom w tekście „Byli 
esbecy utracili przywileje emerytalne”; 

 Czy można zaadoptować dziecko z Afryki 
lub innego kontynentu? O programie „adopcja 
na odległość” w rozmowie „Echa”; 

 Czy można uzależnić się od telefonu komór-
kowego i pisania SMS-ów? Odpowiedź w tek-
ście „(Bez)silne słowo”. Zachęcamy do lektury! 
     Wcale nie trzeba wielu słów, aby się 
dobrze modlić. Wiarą wierzymy, że 
tam, w Tabernakulum, obecny jest 
dobry Bóg. Jemu otwierajmy serce, 
dziękując, że nas dopuszcza do siebie, 
z tego się radujmy - oto najlepszy spo-
sób modlitwy. 

Św. Jan Maria Vianney (1786-1859) 
 
W PARAFII I W DIECEZJI 

Z MEDALIKAMI: Dziś o godzinie 12.45 kolej-
ne spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i ich 
Rodziców. Temat „Naucz krzyż Twój całować 
i nosić” (słowa piosenki). Rodzice przyniosą 
medaliki, które po pobłogosławieniu założą 
dzieciom.                                        ks. Paweł 
PRZED BIERZMOWANIEM: Kandydatów do 
Bierzmowania i ich Rodziców zapraszam serde-
cznie na spotkanie dziś (17.01) o godzinie 
16.00. W tym dniu Rozpoczniemy 9 cotygodnio-
wych spotkań Nowenny do Ducha Św. 

Ks. Sławek 
KU CZCI UNITÓW: W przyszłą sobotę (23. 
01) w diecezji siedleckiej obchodzić będziemy 
Wspomnienie Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich. Osiem dni przed uroczystością (od 
14 stycznia) w Pratulinie odprawiana będzie 
Nowenna do Bł. Męczenników połączona z Eu-
charystią. 
     W sobotę o godz. 10.00 w Pratulinie Ks. Bis-
kup Ordynariusz będzie sprawował Eucharystię 
w intencji dziękczynnej za świętość Boga, którą 
objawili Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 
Towarzyszy. 
     Natomiast w Katedrze o godz. 17.00 będzie 
Eucharystia w obrządku bizantyjsko-słowiańs-
kim, we wspomnienie Bł. Męczenników z Pratu-
lina. 
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY będą w dwu 
terminach: a) dla pracujących w Województwie 
Mazowieckim od 31 stycznia do 03 lutego w 
siedleckim Wyższym Seminarium Duchownym; 
b) Natomiast od 24 do 27 lutego, także w Opolu 
k/Siedlec rekolekcje będą mieli kapłani z woje- 

wództwa lubelskiego. 
REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW: W Die-
cezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Opolu 
k/Siedlec odbędą od 12 do 14 lutego br. Reko-
lekcje dla chłopców ze szkół ponadgimnazjal-
nych i studentów. Szczegółowych informacji 
udzielą księża z naszej Parafii. Zgłoszenia do 
10 lutego br. 

III KATECHEZA 
     W najbliższą sobotę (23.01) będzie III-cia 
katecheza z programu „Chrzest w życiu i misji 
Kościoła”. Spotkania odbędą się w IV rejonach: 
Rejon siedlecki w gmachu WSD w Opolu No-
wym o  godz. 9:00; Rejon bialski w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej 
przy ulicy Sportowej (na terenie parafii Wnie-
bowzięcia NMP) o godz. 10.00; Rejon garwoliń-
ski w budynku Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Garwolinie, godz. 10:00 i Rejon 
parczewski – spotkanie w budynku Publicznego 
Gimnazjum w Parczewie ul. Spółdzielcza o 
godz. 10:00. 
     Na spotkanie zaproszeni są wszyscy Księża 
Proboszczowie, referenci liturgiczni i 2 osoby 
świeckie z każdej Parafii. Wszyscy zabierają ze 
sobą Pismo św., notatnik oraz II zeszyt kate-
chez. Są już zaplanowane terminy Kongresów 
podsumowujących roczną pracę nad progra-
mem duszpasterskim „Chrzest w życiu i misji 
Kościoła”: 8 maja – rejon parczewski, 15 maja 
garwoliński, 22 maja bialski, 29 maja siedlecki.   
DZIĘKUJEMY ZA KOLĘDĘ 

     Dobiegła końca Wizyta Duszpasterska w na-
szej Parafii. W ciągu 16 dni odwiedziliśmy pra-
wie 3 tys. rodzinnych domów. Spotkaliśmy ok. 9 
tys. Parafian. Dla Kapłanów było to ważne i ra-
dosne doświadczenie. Wielokrotnie będziemy 
powracali do spraw związanych z Wizytą Dusz-
pasterską 
     Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli 
w realizacji Kolędy. Dziękujemy za wszelkie su-
gestie i uwagi, które pomogą w działaniach 
duszpasterskich w Parafii. 

Księża z Załogi Św. Józefa  
Do wynajęcia są pomieszczenia magazynowe 
z biurem przy ul. Broniewskiego o łącznej po-
wierzchni 259 m2. Tel. 662 080 583  

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 po-

wszednie od 16.00 do 17.30

 
W Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła i prawem 
Rzeczypospolitej chcą wstąpić 

narzeczeni stanu wolnego.  
Zapowiedź I: 
    # Marcin Duczek z naszej Parafii i Anna Gro-
mek z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

 
JAZDA ZA „L”-ką 

 
 
Z PRZYMRUŻENIEM OKA: 

 Sznurowadła prowadzą do rozwiązania. 
 Idź do lasu i nie rób hałasu. 
 Nerwowy nie jest ten, kto puka palcami 

w stół, a ten, kogo to denerwuje. 
 Życie to chytra sztuka. Kiedy masz wszyst-

kie karty w ręku, zaczyna grać z Tobą w sza-
chy. 

 Lubię ludzi otwartych - mówi chirurg. 
 Odkąd sięgam pamięcią, zawsze miałem 

sklerozą. 
 Człowiek 30 procent swego życia przesypia, 

przez pozostałe 70 procent marzy, żeby się 
wreszcie wyspać. 
„PRAWDZIWE CHŁOPY”: 
- Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba do wkrę-
cenia żarówki? 
- Ani jednego, bo prawdziwy mężczyzna nie boi 
się ciemności. 
ZAMYŚLONY PREZES: Sekretarka mówi do 
zapracowanego biznesmena:  
- Panie prezesie, śnieżna zima przyszła!  
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przy-
szła jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, 
to umówisz ją na konkretną godzinę. 
HRABINA przyjmuje do pracy nową służącą - 
dziewczynę z dalekiej wsi. Okazuje się, że dzie-
wczyna jest czysta, skromna i pracowita, zaś 
hrabina jest wielbicielką zwierząt i ptaków: 
- Przyjmuję cię. Aha, a czy lubisz kanarki i pa-
pugi? 
- Ja tam, pani hrabino, jadam wszystko... 
SKARGA: Pani nauczycielka skarży się dyrek-
torowi: 
- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z nimi! Pytam ich, 
kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni! 
- Niech się pani tak nie denerwuje - uspokaja 
dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej 
klasy. 
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