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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Wszedłszy do jednej łodzi, 
która należała do Szymona, po-
prosił go, żeby nieco odbił od 
brzegu. Potem usiadł i z łodzi 
nauczał tłumy. Gdy przestał mó-
wić, rzekł do Szymona: Wypłyń 
na głębię i zarzućcie sieci na po-
łów!” (Łk 5,1-11). 
     Słynne wezwanie: „Wypłyń 
na głębię!”, Jezus kieruje do 
Piotra po nieudanym nocnym 
połowie ryb, gdy mogło się zda-
wać, że cały wysiłek rybaków 
poszedł na marne. Tymczasem 
połów okazuje się znacznie ob-
fitszy, niż mogli się spodziewać. 
Po zmartwychwstaniu to właśnie 
Piotrowi ukaże Jezus potęgę Bo-
żej chwały i ponownie wezwie 
go do obfitego połowu. A Piotr, 
który rozpozna ogrom własnego 
grzechu, będzie gotowy, by wy-
płynąć na głębię przebaczenia i 
miłości. 

 

 
14 lutego będą 

IMIENINY KSIĘDZA BISKUPA 
ZBIGNIEWA KIERNIKOWSKIEGO 

 

DOSTOJNEMU 
SOLENIZANTOWI 

SERDECZNE 
ŻYCZENIA   

OBFITOŚCI BOŻYCH DARÓW 
NA DZIEŃ IMIENIN I W CAŁYM ŻYCIU 

składają Parafianie i Załoga Św. Józefa 
************************************************************** 

JUBILEUSZ OPIEKUNA 

500 

     Dwanaście lat temu 
14 czerwca 1988 roku 
wyszedł pierwszy „spe-
cjalny” numer gazety 
parafialnej „Opiekun”. 
Dziś przeżywamy mały 
jubileusz - bierzemy do  

ręki już 500-ny numer. Dziękujemy Bogu za pomysło-
dawców Opiekuna, jego twórców, redaktorów, którzy 
pozostawili trwały wkład w jego rozwój. Dziękujemy 
także drukarni NOWATOR, która od lat (i po przyzwo-
itych cenach) powiela nasze czasopismo. 
     Z racji Jubileuszu „Opiekuna”, ogłaszamy konkurs 
na nową szatę graficzną naszej gazety, a szczególnie 
na jej nagłówek. Rzeczą niezwykle ważną jest, aby 
projekt miał walory estetyczne zarówno w kolorowej 
wersji (do Internetu), jak i w czarno-białej (do druku pa-
pierowego). Autor wybranego projektu otrzyma w na-
grodę nowy telefon komórkowy. Przewidziane są też 
nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Naj-
bardziej wskazane są projekty w wersji cyfrowej. Ter-
min składania propozycji upłynie 19 marca br. 
 

KATECHEZY      W ubiegłą  nie-
dzielę przybyli do 
naszej Parafii kate-
chiści odpowiedzial-
ni za Drogę Neoka-
techumenalną w na-
szej Diecezji. Podjęli 
oni apostolski trud  
głoszenia katechez, 
które możemy usły-
szeć w poniedziałki 
i   środy o godzinie 
19.00.    Zachęcamy  

do skorzystania z tej rzadkiej okazji, która umożliwia 
wejrzenie w głąb siebie, spojrzenia na nowo na własną 
historię oraz ułatwia odbudowanie więzi z ludźmi i z 
Bogiem. 

NAPROTECHNOLOGIA 

 

 

   Urząd Miasta Siedlce, Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, Wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedl-
cach oraz Duszpasterstwo Służby Zdrowia 
Diecezji Siedleckiej zapraszają na Konfere-
ncję na temat: „Płodność małżeńska w róż- 

nych aspektach, możliwości leczenia”. Konferencja od-
będzie się w dniu 17 lutego br. w sali Wojewódzkiego 
Szpitala w Siedlcach ul. Poniatowskiego. 
     W programie konferencji między innymi o g. 11.00 dr 
n. med. T. Wasilewski: „Propozycje leczenia niepłodnoś-
ci małżeńskiej w obrębie medycznym”; o 12.00 dr n. 
med. M. Barczentewicz: „Etyczna praktyka w leczeniu 
niepłodności”. Informacji o konferencji udziela i zgłosze-
nia przyjmuje p. Halina Głuchowska Przewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach 
tel. 25-6328435 i Anna Garucka Naczelna Pielęgniarka 
WSS Tel. 25-6403209.  
SŁÓW KILKA WYJAŚNIENIA: 

     Niepłodność małżeńska to stan ciała i duszy mał-
żeństw, dla których pragnienie posiadania dziecka krzy-
żuje się z niemożnością przekazania życia. Zaburzenie 
płodności jest często objawem choroby. Medycyna nie 
zna wszystkich przyczyn, ale wiele poznano i są skute-
cznie leczone. Konieczna jest bardzo dokładna, wielos-
tronna diagnostyka kobiety i mężczyzny. Nie można po-
minąć tego etapu postępowania w niepłodności. Nie mo-
żna tylko proponować drogi na skróty (sztuczna insemi-
nacja czy in vitro), bo to nie prowadzi do leczenia przyczyn. 
    Naprotechnologia to rozwijająca się od kilkunastu lat 
w USA, a od ok 3 lat w Polsce nauka i metoda rozpoz-
nania i leczenia niepłodności. NaProTechnology - Na-
tural Pocreative Technology - Technologia Naturalnej 
Prokreacji opiera się na rozpoznaniu zaburzeń mecha-
nizmów fizjologicznych, wymaga bardzo dokładnej ob-
serwacji organizmu kobiety podczas naturalnego cyklu 
miesięcznego. Opracowana została przez prof. Thoma-
sa Hilgersa w USA, który jest członkiem Papies-
kiej Akademii Pro Vita. Respektuje szacunek dla życia 
od początku, szacunek dla małżonków, dla godności 
kobiety i mężczyzny i jest zgodna z nauką Kościo-
ła. Oparta jest na  standaryzowanym zapisie kart ob-
serwacji ginekologicznej Model Creightona, diagnosty-
ce hormonalnej, usg, endoskopowej. Pomaga również 
tam, gdzie przyczyną niepłodności jest czynnik męski. 
W leczeniu stosowane są metody wspomagające natu-
ralną płodność, ale też metody chirurgiczne. W zależ-
ności od przyczyn i czasu leczenia metoda jest skute-
czna od 40% do 80 % (Lublin, dr M. Barczentewicz). 
W Polsce działa kilka Poradni NaProTechnologii. 
     Więcej informacji można znaleźć  na stronie interne-
towej www.leczenie-nieplodnosci.pl. 

Elżbieta Kowalczuk - lekarz 
Duszpasterstwo Służby Zdrowia 

Tygodn ik  Para f ia lny  

Numer 6 ( 500 )  
7 lutego 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 – 8 lutego 2010 r. 

Wspomnienie Św. Hieronima Emilianiego i Św. Józefiny Bakhity 
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Paweł, z-ca ks. Pro-

boszcz; 1 Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56 
6.30 1.+ Lucjana Bielińskiego (w 4 r.), Ewę Mazurczak, Stefanię i Stefa-

na, of. Cecylia Bielińska 
 2. + Adama (w 13 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci 
 2. + Jerzego Popiołka (w 2 r.), of. Żona z Córką 
 3. + Helenę (w 5 r.) i Kazimierza Montewków, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska 

 2. Zm. polecanych w wypominkach 2009/2010 
 3. + Franciszka Maksymiuka (w 38 r.), Władysława, Tomasza, Ada-

ma i Leszka, of. Córka 
 4. + Jana Księżpolskiego (w 10 r.), Rocha i Franciszkę, of. Rodzina 

19.00 Katecheza Neokatechumenalna 
Wtorek – 9 lutego 

Wspomnienie Św. Apolonii, Patronki Stomatologów 
1 Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13 

6.30 1.+ Wacława (w 18 r.), Rozalię, Ryszarda, zm. z Rodzin Krzyckich, 
Jerominiaków i Replinów, of. Elżbieta Jerominiak 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci 
 2. + Władysława Andrzejewskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. O łaskę zdrowia, błogosławieństwa Bożego przez wstawiennictwo 

św. Józefa dla Edyty, Andrzeja i Kacperka, of. Babcia 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska 

 2. + Stanisława, Zofię, Zygmunta, Kamilę i Wiesławę Radoszew-
skich of. Marianna Wrona 

 3. + Włodzimierza (z racji dnia urodzin) zm. z Rodzin Ciozdów i Ko-
zaków, of. Krystyna Ciozda 

Środa – 10 lutego 
 Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy;    1Krl 10, 1-10; Mk 7,14-23 

6.30 1. + Zofię Talacha (w 29 r.), zm. z rodziny Talachów, of. Krystyna 
Wakuła 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci 
 2. + Juliannę (w 21 r.), Konstantego, (w 40 r.), Elżbietę (w 1 r.), zm. 

z Rodzin Szarków, Zawistowskich i Karwowskich, of. Dzieci 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Alicji, z prośbą o Boże Błogosławień-

stwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla niej i dla jej Rodziców, of. Ro-
dzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska 

 2. + Mariannę Musiejczuk (w 17 r.), Kazimierza, Wacławę, Józefę, 
Janinę, Jana, Feliksę i Mariannę zm. z Rodzin Musiejczuków, Grze-
siuków i Potockich 

 3. + Wandę (w 18 r.) i Michała, of. Córka 
 4. + Leokadię (w 1 r.) i Wandę, (w 10 r.), zm. z Rodzin Mikiciuków i 

Koplejewskich, of. Wiesława Koplejewska. 
Nabożeństwo do św. Józefa 

19.00 Katecheza Neokatechumenalna 
Czwartek – 11 lutego 

Wspomnienie NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego 
Tłusty Czwartek 

1 Krl 11, 4-13; Mk 7,24-30 
6.30 1. + Czesławę i Kazimierę Anusiewiczów, of. Syn Janusz 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci 

10.00 Msza Św. dla Chorych, z Sakramentem Namaszczenia i uroczystym bło-
gosławieństwem 
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Patronki Matki Bożej z Lourdes 
dla Członkiń z K.Ż.R. nr 18 i dla ich Rodzin, zel. Grażyna Litwiniuk  

 2. + Lucynę Kielak (w 6 r.), ks. Jana Niedziałka, Wiktorię, Francisz-
ka, Janinę i Józefa, of. Rodzina 

 3. + Edwarda (w 16 r.) i Cecylię, zm. z Rodzin Bukowskich i Ptaków, 
of. Syn 

17.00 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (przed Chrztem Św. 14 lutego) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska 

 2. + Beatę i Zbyszka Budreckich (w 8 r. ich śm.), of. Rodzina 
 3. + Zofię i Antoniego Tomczyk, of. Córka 

Nabożeństwo NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 12 lutego 
1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Mk 7,31-37 

6.30 1. + Andrzeja (w 10 r.), Joannę, Bronisława i Mieczysława zm. z Ro-
dzin Kąkolów i Wakułów, of. Eleonora Kąkol 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci 
 2. + Zdzisława Wronę (w 19 r.), of. Żona 
 3. + Krystynę Kłusek (w 30 dzień), of. Rodzina 

16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 

1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska 
 2. + Antoniego, Bronisławę, Macieja i Józefę, zm. z Rodzin Trębic-

kich i Izdebskich, of. p. Trębiccy 
 3. + Józefa (w 19 r.), of. Córka 
 4. Dziękczynna w r. ślubu Marii i Andrzeja, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Małżonkowie 
 5. Poza parafią: Dziękczynna za dar życia i zdrowia Michała w 10 r. 

urodzin, Macieja w 6 r. urodzin i Mikołaja w 2 r. urodzin, z prośbą o 
dary Ducha Św. dla nich na dalsze życie, of. Rodzice i Dziadkowie 

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

Sobota – 13 lutego 
Wspomnienie św. oraz NMP Patronki sobotniego dnia. 

Ostatnia sobota karnawału;  1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Mk 8,1-10 
6.30 1. + Walentego i Helenę Świątków, of. Córka 

 2. Dziękczynna w 2 r. urodzin Huberta, z prośbą o łaskę zdrowia i 
Bożego błogosławieństwa na dalsze życie, of. Dziadkowie 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci 
 2. + Mariana i Wiesławę Jurzyków oraz Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Teresa Kupa 
 3. Dziękczynna  w 1 r. ślubu Izabeli i Michała, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Rodziny na 
dalsze lata, of. Matka 

11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska 

 2. Poza Parafią: + Franciszka (w 27 r.), Stanisławę i Bogdana, zm. z 
Rodziny Marciszewskich, of. Córka 

 3. Dziękczynna w 10 r. Chrztu Macieja, z prośbą o potrzebne łaski i 
wypełnienie się woli Bożej w jego życiu, of. Mama 

 4. Dziękczynna w 12 r. ślubu Uli i Pawła, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla nich i dla ich dzieci: Kamila, Rafała i Radka na dalsze 
lata życia,  of. Bezimienna 

19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii 
Niedziela Zwykła - 14 lutego 

Wspomnienie Św. Cyryla. Mnicha i Metodego, Biskupa - Patronów Europy.
Wspomnienie Św. Walentego, Patrona epileptyków i zakochanych 

NIEDZIELA RADIOWA. 
Słowo Boże głosi ks. Gość z Katolickiego Radia Podlasie 

Jr 17, 5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Czesława, Leokadię i Natalię, zm. z Rodzin Krasuckich i Gro-

dzickich, of. Zofia Czerska 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Damiana, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na całe życie, of. Rodzice 
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci 

 2. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek 
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10.00 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Stanisławy i Władysława, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. 
Dzieci  

 2. Dziękczynna w rocznicę urodzin Katarzyny, z prośbą o zdrowie i 
dary Ducha Św. na dalsze życie, of. Małgorzata Frankowska 

11.30 1. + Stanisława (w 10 r.), Sabinę, Jana, Mariannę, Franciszka i Ta-
deusza, of. Elżbieta Dropio 

 2. Dziękczynna w 13 r. ur. Sylwii, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Rodzice 

 3. Poza Parafią: Dziękczynna z racji urodzin Kasi, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i dary Ducha Św. w całym życiu, of. Rodzice i 
Babcia oraz Bracia Paweł i Maciek 

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

16.30 Liturgia Domowego Kościoła 
1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska 

18.00 1. + Piotra Smuniewskiego (w 1 r.), of. Córka 
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu   

 

RADIOWA NIEDZIELA 
     W przyszłą niedzielę Gośćmi naszej Parafii 
będą przedstawiciele naszej diecezjalnej rozgło-
śni Katolickiego Radia Podlasie. Opowiedzą oni 
o swojej pracy, umożliwią otrzymanie pamiątek i 
informatorów oraz zbiorą ofiary na tacę, które 
zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Roz- 

głośni. Niedziela Radiowa jest świętem tych naszych Parafian, którzy 
należą do Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. 
     Katolickie Radio Podlasie - to nasza lokalna stacja radiowa o katolickim 
charakterze obejmująca zasięgiem środkową część wschodniej Polski. Ra-
dio rozpoczęło nadawanie 9 lipca 1992 roku, jako radio diecezjalne w Siedl-
cach. Siedziba radia od początku istnienia mieści się przy ul. Bp. I. Świrskie-
go 56. 
     Krótka historia przygotowań: 
     4 września 1991 r. Ks. Biskup Jan Mazur powołuje regionalną rozgłośnię 
radiową - Katolickie Radio Podlasie, a pierwszym jej dyrektorem zostaje ks. 
Henryk Drozd. W październiku 1991 r. Ministerstwo Łączności, wydaje zez-
wolenie na przydział częstotliwości na paśmie 101,7 MHz. W zimie 1991/ 
1992 r. jest organizowany zespół redakcyjny, a na pomieszczenia radia zos-
taje przeznaczona cześć drugiego piętra starego seminarium, poddanego 
adaptacji na potrzeby studia radiowego. 
     W lutym 1992 r. zostaje zorganizowany konkurs na sygnał wywoławczy, 
znak graficzny oraz nazwę nowej rozgłośni, oddający regionalny i religijny 
charakter profil radia. W kwietniu 1992 r. odbywa się pierwsze spotkanie 
zespołu redakcyjnego, który rozpoczyna prace nad programem rozgłośni. 
W maju 1992 r. jest instalowany nadajnik w Chotyczach k/Łosic, oraz bezpo-
średnie łącza transmisyjne z Katedry i z Centrum Kultury i Sztuki w Siedl-
cach. 
     W czerwcu 1992 r. został rozstrzygnięty konkurs na sygnał dźwiękowy ra-
dia, zostaje nim 16 sekundowy utwór Tomasza Tymińskiego, oparty na Mo-
tywie tradycyjnej pieśni kościelnej „Przykazanie nowe daję wam”. W czerwcu 
1992 r. ma miejsce publiczna prezentacja znaku graficznego (logotypu), au-
torstwa Anny Jaworskiej, symbolizującego kulę ziemską, którą obiega Infor-
macja i powstaje ostateczny rys ramówki radia. 7 lipca 1992 r. odbywa się 
próbna emisja sygnału z nadajnika w Chotyczach, na paśmie UKF. 
     Charakter rozgłośni 
     Rozgłośnia ma charakter katolicki, jednak większość uwagi poświęca 
sprawom regionalnym, stając się regionalnym centrum informacyjnym, po-
siada też liczne redakcje terenowe (między innymi w Białej Podl., Drohiczy-
nie, Garwolinie, Łukowie, Międzyrzecu Podl., Radzyniu Podl., Siemiaty-
czach, Sokołowie Podl. i Węgrowie). Radio nadaje na obszarze pomiędzy 
Białymstokiem, Warszawą i Lublinem, w promieniu ok. 100 km od nadajnika 
w Chotyczach k. Łosic (RTCN Łosice) i ok. 30 km od nadajnika w Żelecho-
wie. Ogólnopolskie badania słuchalności stacji radiowych Radio Track pro-
wadzone przez MillwardBrown SMG/KRC pokazują, że ponad 30% Mieszka-
ńców regionu systematycznie słucha Radia Podlasie - przynajmniej przez 
cztery dni w tygodniu. 
     Rok temu 2 lutego 2009 wystartował w nowej odsłonie regionalny portal 
informacyjny www.radiopodlasie.pl 

Z historii naszej Szkoły… 

 

   W naszej Szkole świąteczny nastrój 
nie opuszczał nas jeszcze przez kilka 
tygodni po Bożym Narodzeniu. Przed-
ostatnia środa miesiąca była dla nas 
dniem wyjątkowym, ponieważ postano-
wiliśmy przygotować spotkanie opłatko-
we. Zaprosiliśmy wszystkich Rodziców. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas rów- 

nież poprzednia Pani Dyrektor Władysława Andraszek. Oprawą muzyczną 
zajęła się siedlecka grupa artystyczna „Teatr ES”, która zaśpiewała dla nas 
najpiękniejsze kolędy. Na tym wydarzeniu nie zabrakło przedstawiciela władz 
naszego miasta, które reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Pan 
Jarosław Głowacki.  
     Specjalnie na tę okazję nasi uczniowie, pod kierownictwem Pani Dyrektor 
Doroty Mazur,  przygotowali słowno-muzyczną  inscenizację, która zachwyciła 
gości. Po części artystycznej Ks. Sławomir odmówił modlitwę, wygłosił piękną 
mowę oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia. Następnie podzieliliśmy się 
opłatkiem. Na koniec uroczystości uczniowie zrobili Rodzicom i Gościom Spe-
cjalnym miłą niespodziankę, wręczając im drobne upominki w postaci własno-
ręcznie wykonanych aniołków. Uśmiechnięte twarze obdarowanych mówiły  
same za siebie. 
     To spotkanie opłatkowe było wspaniałym wydarzeniem. Pozwoliło ono na 
uwolnienie się od obowiązków i codziennych problemów, choć na chwilę, i za-
stąpienie złości ciepłymi, świątecznymi emocjami, które pojawiły się w nas 
podczas tej jakże rodzinnej atmosfery. 
     Po spotkaniu opłatkowym nasi uczniowie przygotowywali się do kolejnego 
przedsięwzięcia. Oni nie potrafią próżnować i już następnego dnia, tj. 21 
stycznia  czworo uczniów z naszego Gimnazjum wybrało się do Katolickiego 
Radia Podlasie razem z Ks. Sławkiem. Poprowadzili tam audycję z Modlitwą 
Wieczorną oraz Różaniec. Była to dla nich interesująca lekcja - jak przyznają - 
którą z chęcią jeszcze powtórzą. 
     Na planowanie kolejnych działań uczniowie będą teraz mieli trochę czasu. 
Rozpoczęliśmy ferie! Jedni pojadą na obozy, inni odwiedzą krewnych lub zo-
staną w domu. Bez względu na to, gdzie będziecie, życzymy Wam wszystkim 
udanego wypoczynku pod znakiem Pana Boga, który w Swojej Łasce niech 
Was chroni i bezpiecznie doprowadzi do końca ferii.  

Dyrektor oraz Nauczyciele i Uczniowie Społecznego Gimnazjum KSW 
Opracowała: Izabela Jastrzębska  

„W DRODZE DO MADRYTU” 
     Trwają przygotowania do najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który 
będzie w Madrycie w 2011 roku. Te spotkania młodzieży ustanowił Jan Paweł 
II. Przyszłoroczne będzie jubileuszowe - bo już 25-te. 
     Z tej racji w ostatnim tygodniu stycznia br. odbyło się w Warszawie Krajowe 
Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Jest ono szeroką platformą spotkania osób 
odpowiedzialnych za młodzież w polskich diecezjach. Biorą w nim udział dusz-
pasterze i delegaci młodzieży. Każdego roku Forum podejmuje bieżące wy-
zwania duszpasterskie, zgodne z kierunkiem pracy naznaczonej przez orędzia 
Ojca Świętego. W ubiegłym roku w nawiązaniu do hasła: „Młodzież - prorocy 
nowej ery” - było to poszukiwanie współczesnych form nowej ewangelizacji. 
Owocem zeszłorocznego Forum jest powołana Akademia Liderów Nowocze-
snej Ewangelizacji, która w kilku miejscach Polski szkoli młodych liderów do 
pracy w Kościele. 
     Forum przygotowało Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Mło-
dzieży, któremu przewodniczy ks. Grzegorz Suchodolski z naszej Diecezji. 
Miejscem spotkań był Dom Rekolekcyjno-Formacyjny w Warszawie na Biela-
nach pod patronatem Ks. Biskupa Henryka Tomasika Krajowego Duszpaste-
rza Młodzieży, który wcześniej uczestniczył w spotkaniu ekip przygotowaw-
czych w stolicy Hiszpanii. 
     Komitet hiszpański przygotowujący Światowe Dni Młodzieży w Madrycie, 
uwzględnił język polski w programie tego spotkania.  
Oficjalne teksty będą tłumaczone również na język polski, dotyczy to także 
transmisji głównych uroczystości. - Ułatwi to znacznie dobry udział polskiej 
młodzieży w spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI oraz w spotkaniach 
towarzyszących. Organizatorzy szacują, że na Światowe Dni Młodzieży przy-
będzie z Polski do Madrytu, co najmniej 50 tys. osób. 
     O postępach przygotowań i możliwości wyjazdu do Madrytu będziemy na 
bieżąco informowali Czytelników Opiekuna. 
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WIZYTA W ANGLII 

 

     Benedykt XVI pot-
wierdził, że w bieżą-
cym roku, w dniach 
16-19 września od-
wiedzi Wielką Bryta-
nię. Poinformował o 
tym biskupów Anglii i 
Walii podczas zakoń-
czenia ich wizyty w 
Watykanie „Ad limina 
Apostolorum”. Ojciec  

św. podkreślił, że pomimo nacisków sekularyza-
cji wśród katolików Anglii i Walii nie brakuje 
znaków żywej wiary i pobożności. „Przy okazji 
mojej zbliżającej się wizyty apostolskiej w Wiel-
kiej Brytanii będą mógł osobiście doświadczyć 
tej wiary i jako Następca Piotra ją umocnić i po-
krzepić” - stwierdził papież. 
     Ojciec Święty odniósł się do sytuacji spo-
łecznej Wielkiej Brytanii oraz prób narzucania 
ustawodawstwa, które dążąc do zapewnienia 
równych szans różnym grupom społecznym na-
rzuca niesprawiedliwe ograniczenia wolności 
wspólnot religijnych. „Pod niektórymi względami 
narusza ono prawo naturalne, tkwiące u pod-
staw równości wszystkich ludzi oraz poprzez 
które jest ona gwarantowana” - stwierdził pa-
pież. Wezwał biskupów, aby zatroszczyli się o 
prezentowanie pełni nauczania moralnego Ko-
ścioła oraz jego przekonującą obronę. „Wier-
ność Ewangelii w żaden sposób nie ogranicza 
wolności innych ludzi, przeciwnie, służy ona ich 
wolności, dając im prawdę” - powiedział Bene-
dykt XVI. Zaapelował do biskupów, by walczyli 
o prawo uczestnictwa Kościoła w debacie pu-
blicznej i umożliwiali w ten sposób wyrażanie 
przekonań wielu ludzi, którzy nie mają środków, 
by je wypowiadać na forum publicznym. „Skoro 
tak wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii dekla-
ruje się jako chrześcijanie, jak można podda-
wać w wątpliwość prawo do głoszenia Ewange-
lii?” - zapytał papież. 
     Papież wskazał: „Chciałbym was też zachę-
cić do wielkoduszności w realizacji postanowień 
konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coeti-
bus”, aby pomagać tym grupom anglikanów, 
którzy pragną wejść w pełną komunię z Koś-
ciołem Katolickim. Jestem przekonany, że jeśli 
będą ciepło i serdecznie przyjęte, grupy takie 
staną się błogosławieństwem dla całego Koś-
cioła” - stwierdził w przemówieniu do biskupów 
Anglii i Walii Benedykt XVI. 

ECHO KATOLICKIE nr 5 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 

 Każdy z nas w jakiś sposób zetknął się 
z chorobą. W tym trudnym doświadczeniu po-
trzebni są ludzie, którzy oprócz leczenia ciała 
pomogą uzdrowić ducha. O ciężkiej, ale owoc-
nej pracy szpitalnych kapelanów przeczytamy w 
raporcie „Echa”; 

 O podstawowych zasadach dotyczących 
sprawowania sakramentów oraz o tym, komu 
nie można ich udzielać. W najnowszym „Echu” 
znajdziemy pełny tekst wskazań biskupa sie-
dleckiego dla duszpasterzy w sprawie udziela- 

nia sakramentów; 
 Czy seks jest grzechem? - wywiad z o. Ksa-

werym Knotzem - autorem bestsellerowych ksią-
żek poświęconych etyce seksualnej Kościoła; 

 O tym, kto wymyślił walentynki, czym jest 
prawdziwa miłość i czy jest możliwa - w artykule 
„Przywdziana w czerwone serduszka”. Zachę-
camy do lektury!  

W PARAFII I W DIECEZJI  
WARSZTATY: W czwartek (11 lutego) w Opolu 
k/Siedlec, w gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej będą Warsz-
taty Liturgiczno-Muzyczne dla animatorów życia 
muzycznego i liturgicznego w Parafiach. 
RADA: W sobotę (13 lutego) w siedleckim 
Centrum Charytatywno-Duszpasterskim o go-
dzinie 14.30 będzie spotkanie Diecezjalnej Ra-
dy Duszpasterskiej  
IMIENINY KS. BISKUPA: W niedzielę, 14 lu-
tego br. o godz. 18.00 w katedrze będzie spra-
wowana Msza św. z racji Imienin Biskupa Sie-
dleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, pod 
przewodnictwem Dostojnego Solenizanta. Po 
Mszy św. będzie agapa w Centrum Charyta-
tywno-Duszpasterskim. Dzień Imienin Pasterza 
Diecezji jest dla nas okazją do wyrażenia pa-
mięci w modlitwie. Imieniny Ks. Biskupa wypa-
dają wprawdzie 17 lutego, to ich termin został 
przyspieszony, ponieważ w tym dniu wypada 
Popielec i rozpoczyna się Wielki Post. 
RADIOWA NIEDZIELA: Również w przyszłą 
niedzielę Gośćmi naszej Parafii będą przedsta-
wiciele Katolickiego Radia Podlasie, którzy opo-
wiedzą o sprawach Radia. Ofiary składane 
w  tym dniu na tacę będą przeznaczone na 
utrzymanie tej Rozgłośni. 
BIERZMOWANI: Młodzież, przygotowującą 
się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, za-
praszamy na cotygodniową Nowennę do Ducha 
Św., która jest w każdą niedzielę o godzinie 
16.00. Ksiądz Biskup wyznaczył termin Bierz-
mowania na sobotę 20 marca o godzinie 19.00 
w czasie naszych Rekolekcji Wielkopostnych. 
TRZEŹWOŚĆ: Od 14 do 21 lutego w Polsce 
obchodzony jest „Tydzień modlitw o trzeźwość”. 
Już dziś pomyślmy, jaki będzie nasz udział 
w tym wołaniu Kościoła.  

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

 
Z DWOJGA ZŁEGO 

  
PODWYŻKA: Do dyrektora przychodzi praco-
wnik:  -  Słucham pana?  -  dyrektor podnosi 
wzrok zza biurka. 
- Panie dyrektorze, pracuję za trzech, a nie Mo-
gę doczekać się podwyżki! 
- Nie mogę, niestety, ponieść panu pensji, ale 
proszę mi podać nazwiska tych dwóch, za któ-
rych pan pracuje, a natychmiast ich zwolnię. 
ŚNIADANIE MAŁP: Rodzina pawianów zaja-
da obiad. W pewnej chwili matka zwraca się do 
synka: 
- Jedz kulturalnie tego banana nożem i widel-
cem, a nie tak jak ludzie - łapami... 
DOKĄD PÓJDĄ: Młody dinozaur pyta mamę: 
- Mamo czy my po śmierci pójdziemy do nieba? 
- Nie synku - odpowiada mama. - My po śmierci 
idziemy do muzeum. 
MIAŁ SZANSĘ:  Wiosenne roztopy na terenach 
powodziowych. W kościele Msza św. Nagle 
ktoś wbiega do kościoła z wiadomością, że po-
ziom wody w rzece szybko wzrasta - idzie wiel-
ka powódź, wszyscy parafianie próbują się rato-
wać, tylko proboszcz pozostaje w kościele. Wo-
da zalewa świątynię. Do proboszcza podpływa  
łodzią jeden z wiernych: 
- Księże Proboszczu, wsiadajcie bo zginiecie. 
- Nie zginę, Bóg mnie uratuje! 
     Poziom wody groźnie wzrasta. Podpływa ko-
lejny mieszkaniec Parafii i mówi: 
- Proboszczu, niech ksiądz ucieka, bo zginie! 
- Nie zginę Bóg mnie uratuje. 
     Podpływa trzeci i historia się powtarza. 
     Duża fala wody uderza w kościół i plebanię. 
Proboszcz ginie. Spotyka się z Bogiem i ma żal 
do Stwórcy: 
- Boże, mój Ojcze, ja tak wierzyłem w to, że 
mnie uratujesz. 
     A Pan Bóg na to: 
- Dawałem ci szansę trzy razy, ale ty jesteś 
uparty i z żadnej nie chciałeś skorzystać! 
SKĄD TO MASZ?: Synek przychodzi do domu 
z pełnym koszykiem gruszek. Mama się pyta: 
- Skąd masz te gruszki? 
- Wziąłem od sąsiada - odpowiada chłopak. 
- Czy sąsiad o tym wie? 
- No pewnie, przecież mnie gonił. 
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