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MYŚL TYGODNIA 

 
     Z niepokojem słuchamy słów 
dzisiejszej Ewangelii: „Przyjdzie 
czas, kiedy z tego, na co patrzy-
cie, nie zostanie kamień na ka-
mieniu, który by nie był zwalony. 
Ale włos z głowy wam nie spad-
nie” (por. Łk 21,12-19). 
     W trudnych sytuacjach Pan 
Jezus mówił do Apostołów: „Nie 
lękajcie się”. W naszym życiu 
radość przeplata się ze smut-
kiem, zabawa z żałobą. Kiedy 
przychodzą trudne doświadcze-
nia, cierpienie, nie wolno pod-
dawać się przerażeniu, zwątpie-
niu czy rozpaczy, gdyż zły duch 
tylko na to czeka. 
     Pan zawsze jest z nami, On 
przychodzi, aby umocnić naszą 
nadzieję. Nie dzięki własnej sile, 
ale dzięki Jego łasce zdołamy 
nawet w chwilach największej 
próby wytrwać w wierności i 
„przez swą wytrwałość ocalić 
swoje życie”. Może nie zawsze 
to doczesne, ale zawsze to wie-
czne. A ono jest najważniejsze! 

 

KRÓLEWSKIE SNY                   

 

    Już w przyszłą nie-
dzielę Kościół obcho-
dzi Uroczystość Chry-
stusa Króla Wszech-
świata. Dziwny to 
Król. Nie walczy mie-
czem, ani nie szuka 
ludzkiej sławy, jednak 
prowadzi   walkę  du- 

chową ze złem, i to ze wszystkich swoich sił o nasze serca, 
by w nich mógł królować. 
     O tej właśnie swojej „przygodzie” z Jezusem-Królem chce 
nam opowiedzieć przyszła niedziela, ostatnia w Roku Koście-
lnym.  Niedziela ta jest świętem patronalnym wszystkich grup 
i wspólnot parafialnych, a szczególnie Akcji Katolickiej i Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży.  

RODZINA W SIECI 

 
     W całej Europie 13 milionów dzieci ma częsty dostęp do 
internetu. To na ich Rodzicach spoczywa odpowiedzialność, 
aby zapewnić im bezpieczeństwo w internecie. Trzeba wie-
dzieć, jak uchronić najmłodszych przed niepożądanymi tre-
ściami dostępnymi „w sieci”. Odkrywając wspólnie z dziec-
kiem wirtualny świat sprawisz, że internet nie będzie już sta-
nowił realnego zagrożenia dla Waszej rodziny. Musicie wie-
dzieć, jakie strony przeglądają, z kim rozmawiają, czym się 
interesują itp. Nie pozwolilibyście im wyjść samym, nie wie-
dząc dokąd i z kim idą, więc również nie powinniście zosta-
wiać ich samych w internecie, nie znając ich poczynań. 
     Edukujcie się sami i przekażcie swoją wiedzę dzieciom. 
Dla wielu rodziców internet jest wciąż nieznanym światem. 
Bardzo ważne jest, żebyście wiedzieli, co internet oferuje 
waszym dzieciom, jakie ryzyko niesie ze sobą i jak je przed 
nim ustrzec. Ustalcie jasne reguły korzystania z sieci, obej-
mujące czas i sposoby korzystania. Upewnijcie się, że te za-
sady są przestrzegane, zwłaszcza obligatoryjny zakaz wcho-
dzenia do internetu w nocy. Jeśli macie w domu tylko jeden 
komputer dla całej rodziny, powinien on być umieszczony 
w pokoju ogólnie dostępnym, a nie w sypialni Waszego dzie-
cka. 
     Ostrzeżcie dzieci, by nie podawały w sieci swoich prywat-
nych danych, takich jak imię, adres lub zdjęcia. Poradźcie im, 
żeby na forach posługiwały się pseudonimami. Nauczcie 
swoje dzieci, żeby nie ufały pierwszemu wrażeniu. W inter-
necie nic nie jest tym, czym się wydaje być. Nauczcie swoje 
dzieci ostrożności i takiego postępowania, które zapewni im 
bezpieczeństwo i prywatność. Aby uchronić dzieci przed nie-

bezpiecznymi treściami, zainstalujcie aktualne i efektywne 
programy zabezpieczające. Jednym z głównych zagrożeń 
jest wyłudzenie tożsamości, czyli podszycie się pod kogoś 
innego w celu nawiązania kontaktu z dzieckiem. Tę taktykę 
często stosują napastnicy seksualni. Edukacja jest bez wąt-
pienia najlepszym sposobem na ochronę młodych ludzi przed 
tym niebezpieczeństwem. Zasada „nie rozmawiaj z niezna-
jomym” sprawdza się zarówno w świecie realnym jak i wirtu-
alnym i dzieci muszą czuć pełne zaufanie do swoich rodzi-
ców i opiekunów, mogąc w każdej chwili podzielić się z nimi 
wątpliwościami. 
     Nauczcie dzieci nie otwierać żadnych plików i nie klikać 
w linki przesłane w sieci do czasu potwierdzenia tożsamości 
ich nadawcy. W przypadku poczty elektronicznej również ma-
my do czynienia z zagrożeniami. Spam to niechciane wiado-
mości bardzo często wykorzystywane są do reklamowania 
wszystkiego, od kasyn gry po farmaceutyki. Niektóre wiado-
mości mogą być atrakcyjnie zatytułowane i zachęcać do ot-
wierania linków bądź załączonych plików (zawierających wi-
rusy i złośliwy kod). Wielu dorosłych nabiera się na możli-
wość obejrzenia filmów, zdjęć erotycznych czy pobrania gier, 
tym bardziej narażone są na to dzieci. 
     Wymiana plików przez programy p2p (eMule, Kazaa, sieci 
Bittorrent) to jedna z najczęstszych przyczyn infekowania 
komputerów. Wiele wirusów i plików zawierających złośliwy 
kod nosi nazwy popularnych filmów i programów, co zachęca 
użytkowników do ich pobierania i otwierania. Wasze dziecko  
powinno wiedzieć, które pliki można pobierać, a których nale-
ży unikać. Blogi i portale społecznościowe, służące udostęp-
nianiu plików, poznawaniu nowych ludzi itp. to jedne z najbar-
dziej popularnych stron w sieci. Najczęściej wymagają one 
założenia profilu osobistego, zawierającego dane osobowe 
i prywatne informacje. Na ogół wystarczy podać adres e-mail 
i nazwę konta użytkownika, zawierającą pseudonim, a nie 
prawdziwe imię i nazwisko. Nie powinno się korzystać ze 
stron wymagających podania wieku, adresu domowego i w 
szczególności zdjęć. Upewnijcie się, że Wasz komputer jest 
chroniony przez oprogramowanie antywirusowe i anty-spy-
ware’owe. Postarajcie się, aby oprogramowanie było na bie-
żąco uaktualniane i zwracajcie szczególną uwagę na ostrze-
żenia, jakie generuje program. Sprawdźcie, czy korzystacie 
z filtru spamu, który zainstalowany jest w programie obsługu-
jącym pocztę e-mail i nie udostępniacie swojego adresu 
w sieci. Unikajcie e-maili od nieznajomych i skanujcie wszyst-
kie załączniki, zanim je otworzycie. 
     Upewnijcie się, że ustawione zostały funkcje kontroli ro-
dzicielskiej w systemie operacyjnym, przeglądarce interneto-
wej, wyszukiwarce i programie obsługującym pocztę e-mai-
lową. Stwórzcie oddzielne konta użytkowników dla dzieci. 
Upewnijcie się, że zabezpieczenia chroniące Waszą prywat-
ność są ustawione na najwyższy poziom (można je znaleźć 
w „opcjach” w pasku narzędzi w przeglądarce internetowej). 
Gdy Wasz komputer zacznie zachowywać się w dziwny spo-
sób, może to oznaczać, że został zainfekowany. Wówczas 
należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych lub 
z informatykiem. Oni powinni Wam udzielić informacji, co 
należy w danej sytuacji robić. 
     Kiedy tylko możecie, usiądźcie obok dziecka serfującego 
po internecie. Jest to świetny sposób do nawiązania roz-
mowy i dodatkowo pozwala zwiększyć zaufanie dziecka do 
rodzica. Niech wspólna nauka stanie się Waszym wspólnym 
zadaniem, by dziecko nie nabrało przekonania, że jego praw-
dziwy Tato to Google, a Mama to Wikipedia. 

Tygodnik  Pa raf ia lny  

Numer 46 ( 5 3 9 ) 
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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 - 15 listopada 2010 r. 
Wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła; Dyżur du-
szpasterski w Parafii: ks. Jarek,  z-ca ks. Sławek, Czyt. Ap 1,1-4;2,1-5a; Łk 18,35-43 

6.30 1. + Józefa Bednarczyka, of. Córka 
 2. + Weronikę Pietruszewską (w 1 r.), of. Brat 

7.00 1. Gregorianka: + Sylwię Sulej, of. Rodzice 
 2. + Leokadię, Jana i Lucjana Pieczara (w r.), of. Marianna Wrona 
 3. + Łucję (w 7 r.), Mariana i Romana oraz zm. Rodziców, of. Przyjaciel 
 4. + Wiesława Wakułę (w 7 dzień), of. Rodzina 

17.20 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka:+ Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/2011 
 2. Gregorianka: + Anielę i Ksawerego Szkup, of. Rodzina 
 3. + Józefę i Józefa Frankowskich oraz Jana i Franciszkę, of. Córka 
 4. Dziękczynna za dar życia w 40 urodzin Doroty, z prośbą o dary 

Ducha Św. i potrzebne łaski, of. Dorota Obrępalska 
Nieszpory za Zmarłych 

Wtorek - 16 listopada 
Wspomnienie NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, Św. Małgorzaty 
Szkockiej i Św. Gertrudy, Dziewicy. Wspomnienie poświęcenia rzymskich 
bazylik Św. Apostołów Piotra i Pawła; Dzień modlitw o beatyfikację Sługi 

Bożego Jana Pawła II; Czyt. Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10 

6.30 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla 
żyjących oraz wieczny pokój dla zmarłych z KŻR nr 3 i ich Rodzin. 

7.00 1. Gregorianka: + Sylwię Sulej, of. Rodzice 
 2. + Edmunda (z racji imienin), Bogdana, Mieczysława, Krystynę i 

Kazimierza, of. Wanda Adamczyk 
 3. + Edmunda Marciniuka (z racji imienin), of. Żona 
 4. Dziękczynno błagalna w 47 r. urodzin Syna, z prośbą o powrót do 

Rodziny i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
17.20 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/11 
 2. Gregorianka: + Anielę i Ksawerego Szkup, of. Rodzina 
 3. + Antoniego (w 24 r.), Kazimierę, Józefa, Annę, Juliannę, Zofię i 

Edwarda, of. Jadwiga Szostek 
 4. Dziękczynna sióstr z KŻR nr 4 w dniu Patronki koła NMP Ostrob-

ramskiej, z prośbą o potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodzin, of. Te-
resa Niedziółka 

Nieszpory za Zmarłych 

Środa – 17 listopada; Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy 
Międzynarodowy dzień modlitw za studentów; 

Dzień Wspólnoty Różańca Nieustającego; Czyt. Ap 4,1-11; Łk 19,11-28 

6.30 1. + Stanisławę, Jana, Piotra, Mariana i Mieczysława oraz zm. 
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Stanisława Paczek 

 2. + Eugeniusza, Franciszkę i Wacława z Rodziny Starak oraz Ma-
riannę, Wacława i Wiktora Popek, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Sylwię Sulej, of. Rodzice 
 2. + Jadwigę Adamczyk, zm. z Rodzin Adamczyków i Wakułów, of. 

Hanna Wakuła 
 3. Dziękczynna za ocalenie życia z wypadku oraz za liczne łaski 

otrzymywane każdego dnia, of. Wanda Matwiejczuk  
17.20 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/11 
 2. Gregorianka: + Anielę i Ksawerego Szkup, of. Rodzina 
 3. + Franciszka Koziestańskiego (w 3 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka 
 4 + Jadwigę Ilczuk (w 1 r.), of. Córka 

Nieszpory za Zmarłych 

Czwartek – 18 listopada 
Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy. 

Dzień modlitw za ludzi walczących z nałogiem palenia papierosów. 
Czyt. Ap 5,1-10; Łk 19,41-44 

6.30 1. + Wacława (w 22 r.) oraz zm. Rodziców z Rodzin Kaługów i Majo-
rów, of. Jadwiga Kaługa 

7.00 1. Gregorianka: + Sylwię Sulej, of. Rodzice 
 2. + Janinę Popielewską, of. Siostry z Koła Żywego Różańca nr 14 
 3. O miłosierdzie Boże dla Tomasza, opiekę Matki Bożej i św. Józe-

fa, of. Mama 

10.00 1. Dziękczynna w intencji nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 5 
(przy ul. Granicznej) z racji dniu patrona i otwarcia boiska Orlik 2012 

17.20 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/11 
 2. Gregorianka: + Anielę i Ksawerego Szkup, of. Rodzina 
 3. + Janinę (w 9 r.) i Stanisława, of. Córka 
 4. + Wacława i Irenę Rowickich, of. Alina Łagodzin 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Spotkanie formacyjno-modlitewne Akademickiej Grupy Ewangelizac. 

Piątek – 19 listopada 
Wspomnienie Bł. Salomei, Dziewicy; Czyt. Ap 10,8-11; Łk 19,45-48 

6.30 1. + Eugenię Kwiekowską, of. Siostra 
7.00 1. Gregorianka: + Sylwię Sulej, of. Rodzice 

 2. + Janinę i Antoniego Lipińskich (w 11 r.), of. Córka 
 3. Dziękczynna z okazji urodzin Krystyny, Wiesława, Ewy i Grażyny, 

z prośba o potrzebne łaski na ich dalsze życie, of. Mama 
15.00 Próba Zespołu Światełko 

15.00 W intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego 

17.20 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/11 
 2. Gregorianka: + Anielę i Ksawerego Szkup, of. Rodzina 
 3. + Pelagię (w 31 r.), Lucjana, Andrzeja i Leokadię oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska 
 4. Dziękczynna z racji imienin Karoliny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota - 20 listopada 
Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana 

Czyt. Ap 11,4-12; Łk 20,27-40 

6.30 1. + Janusza (w 14 r.), of. Żona 
 2. + Genowefę i Franciszka oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Stanisława Panek 
7.00 1. Gregorianka: + Sylwię Sulej, of. Rodzice 

 2. Gregorianka: + Anielę i Ksawerego Szkup, of. Rodzina 
 3. + Jadwigę Krajewską (w 5 r.), of. Danuta Przesmycka 
 4. + Jadwigę Ornoch (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu 

11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.20 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/11 
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

w całym życiu, of. Alicja Paczuska 
 3. W intencji przebłagalnej za grzechy, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla dzieci, of. Bezimienna 
Nieszpory za Zmarłych 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
XXXIV Niedziela Zwykła - 21 listopada 

Ostatnia niedziela Roku Kościelnego Dzień Patronalny Akcji Katolickiej 
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dzień modlitw za Pracowników 

Socjalnych; Czyt. 2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Mariannę, Zofię i Stanisława, zm. z Rodzin Charczuków, Stefa-

niuków i Sugierów, of. p. Sugiera 
 2. + Reginę (w 7 r.), Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich oraz 

Rodziców Mariannę i Bronisława Zabadałów, of. p. Podniesińska 
8.30 1. Gregorianka: + Sylwię Sulej, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna w 64 r. urodzin Marianny, z prośbą o zdrowie i opie-
kę św. Józefa i Matki Bożej, of. Marianna Wrona 

9.30 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 
10.00 1. Gregorianka: + Anielę i Ksawerego Szkup, of. Rodzina 

 2. + Stanisławę Wrona, jej zm. Rodziców i Teściów z obu stron Ro-
dziny oraz Franciszka, of. Marianna Wrona 

 3. + Stanisławę (w 15 r.) i Arkadiusza Krasnodębskich, Annę i Wła-
dysława Wasilewskich oraz Jana Zdolińskiego, of. p. Zdolińscy 

11.30 1. + Tadeusza Olszewskiego (w 6 r.), of. Rodzina  
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 2. + Michała Mroczka (w 13 r.), zm. z Rodziny Mroczków, of. Rodzina 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa 

i Akt Poświęcenia (dziś odpust zupełny za udział w odmówieniu tego Aktu) 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Adam 

16.30 1. Gregorianka: + Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/11 
 2. Dziękczynna z racji urodzin Marka Pasiaka, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze życie, of. Syn 
18.00 1. + Wiesława Kamińskiego (w 3 r.), of. Mama 
19.00 Nieszpory za Zmarłych i Niedzielna Adoracja Najświętsz.Sakramentu 

W INTENCJI PRYMASA 
     Na Jasnej Górze i w innych miejscach 
Polski rozpoczęła się 28 września no-
wenna przed obchodami 30. rocznicy 
śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Zmarły 28 maja 1981 roku niezłomny 
Prymas Tysiąclecia cierpiał prześlado-
wanie i był więziony przez władze komu-
nistyczne. Od lat toczy się jego proces 
beatyfikacyjny. Kościół w Polsce za-
wdzięcza kard. Wyszyńskiemu zachowa-
nie swojej tożsamości i żywotności. Na-
zywany jest on Prymasem Jasnogórskim, 
gdyż cała Jego posługa związana była z   
tym miejscem. Każdego 28. dnia miesiąca w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej 
Górze sprawowana będzie o godz. 18.30 Msza św. w intencji jego rychłej 
beatyfikacji. W kazaniach w oparciu o konkretne opracowania przywoły-
wane będą wydarzenia z życia i posługi Wielkiego Prymasa. 
     „Tą nowenną chcemy przypomnieć postać i nauczanie Prymasa Ty-
siąclecia. Chcemy przypomnieć jego sylwetkę i to, jaki wpływ wywarł na 
życie Kościoła i Ojczyzny” – mówi Stanisława Grochowska, odpowie-
dzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, z inicjatywy którego 
podjęto modlitwę. Przełożona przypomniała słowa Jana Pawła II, które 
wypowiedział tuż po wyborze na Stolicę Apostolską: „Nie byłoby na Stolicy 
Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej 
się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego 
zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry”. 
     Na treść nowenny, powstałej w oparciu o modlitwę w intencji beatyfikacji 
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, składać się będą tematy: Apostoł 
przybliżający światu Bożą Miłość, Człowiek heroicznej wiary, Mężny wobec 
przeciwności i prześladowań dla imienia Bożego, Miłość do Kościoła, Świadek 
umiłowania Ojczyzny, Miłość człowieka, Człowiek zwyciężający zło dobrem i 
przebaczający wrogom, Zawierzony bez granic Maryi, Maryja jako pomoc i 
obrona Narodu Polskiego. Od 1981 r. - a więc od śmierci kard. Wyszyń-
skiego - w nocy z 27. na 28. dnia każdego miesiąca, na Jasnej Górze trwają 
nocne czuwania w intencji beatyfikacji Prymasa Polski. Noc modlitwy jest też 
sposobnością do błagania w łączności z Nim w sprawach Kościoła i Ojczyzny. 
     Proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego trwa od 1989 r. Na 
szczeblu diecezjalnym zakończył się w 2001 r. W tym czasie odbyło się 289 
sesji, w ramach których przesłuchano 59 świadków. Watykańska Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o ważności procesu beatyfikacyjnego 
Prymasa Tysiąclecia. Obecnie trwa opracowywanie Positio. O tym, że kult 
kard. Wyszyńskiego jest wciąż żywy w sercach Polaków, świadczy ponad 2 
tys. próśb i podziękowań złożonych przy jego krypcie w archikatedrze war-
szawskiej. Liczne rzesze wiernych uczestniczą w sprawowanych w tej świątyni 
zawsze 28. dnia każdego miesiąca Mszach św. w intencji rychłego wyniesienia 
na ołtarze Prymasa Tysiąclecia oraz w czuwaniach nocnych na Jasnej Górze. 
Nowenna ku czci Prymasa Tysiąclecia rozpoczęła się także w archidiecezji 
warszawskiej i w Radomiu. 
 

ŚW. WIKTOR 
     We wtorek (16.11) odbędzie się sesja Kapituły Kolegiackiej Janowskiej 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa w Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy 
w Radzyniu. Świątynię tę nawiedzą w tym dniu relikwie św. Wiktora (które na 
stałe są w Janowie Podlaskim), zaś uczestnicy spotkania wysłuchają wy-
kładu p. Wiktora Kapłana, Kustosza Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pt.: 
„Święty Wiktor Patron Kapituły Kolegiackiej Janowskiej - dzieje kultu”. 

Nie wszyscy wiedzą, że w jednej z sal naszej Parafii jest 
harcówka, w której mają spotkania dziewczęta z 5 SDH* 
„Źródło”. Ich opiekunem z ramienia Parafii Św. Józefa 

jest ks. Sławek Harasimiuk. 
Poznajmy wakacyjne wspomnienia naszych harcerek. 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI 

 
     W leśnej gęstwinie od rana rozlegał się gwar komend, piosenek ogni-
skowych i radosnych okrzyków. Przez 3 tygodnie las w Kwiatkowie był 
zamieszkany przez uczestniczących w obozie harcerzy i harcerki ze śro-
dowiska Siedleckiego oraz Suwałk. 5 SDH „Źródło” również brała w nim 
udział. Pierwszy tydzień zajęła nam pionierka , postawiłyśmy ogromną 
chatę, kapliczkę , ppoż* śmietnik i odjazdową huśtawkę. Potem nasza dru-
żyna przygotowywała się do wielkiego festynu, który zorganizowałyśmy dla 
całego zgrupowania. Miałyśmy obrzędowość wiejską toteż nasz podobóz 
stworzył koło gospodyń wiejskich o pachnącej nazwie „Kwiaty Mazowsza”. 
W trakcie przygotowań udało nam się samodzielnie ugotować dwa rodzaje 
dżemów, zrobić biały ser z mleka prosto od krowy a także kiszoną kapu-
stę; posadziłyśmy i pielęgnowałyśmy nasiona na kiełki, które przepysznie 
smakowały na kanapkach :) Na festynie pokazałyśmy wymyślone i przy-
gotowane przez nas przedstawienie kukiełkowe o pasztetowej księżniczce, 
marmoladowym księciu i sczerstwiałym bezglutenowym królu. Zaprezen-
towałyśmy też swoje talenty wokalne śpiewając wcześniej starannie wy-
uczone piosenki i przyśpiewki ludowe. Oprócz przygotowań miałyśmy 
również czas na śpiewanki przy ognisku, naukę pisania i składania wnio-
sków o dotacje unijne dla rolników;) a także na trochę spóźnioną noc so-
bótkową z puszczaniem wianków i nocnym skakaniem przez ogniska. 
     Po festynie drużyna udała się na trzydniowe rajd po malowniczych Kur-
piach. Jako, że było nas mało podróżowałyśmy głównie autostopem po-
dzielone na zróżnicowane wiekowo patrole. Odwiedziłyśmy min. Klon, 
Kadzidło, Rozogi; podziwiając piękno kurpiowskiej tradycji i kultury a także 
poznając wspaniałych ludzi zajmujących się jej podtrzymywaniem i 
przekazywaniem. Po powrocie rozpionierka* i watra*!!! (Dobrze, że koniec 
obozu jest tak przyjemny inaczej lały by się strumienie gorzkich łez, że to 
już koniec). W drodze powrotnej okupując przedział bagażowy w pociągu 
wszyscy mieli wątpliwości co do świeżości swojego zapachu ale stwier-
dzali, iż obóz był super i z utęsknieniem będą wspominali pasztet „Mazo-
wiecki”. Obóz to wspaniała okazja do spędzenia aktywnie czasu na łonie 
natury ze wspaniałymi ludźmi, odizolowania się od cywilizacji, by odpocząć 
i nabrać sił na przyszły rok :) 

Drużynowa 5 SDH „Źródło” 
Słowniczek wyrazów harcerskich: 
5 SDH - Piąta Siedlecka Drużyna Harcerska 
ppoż. - zabezpieczenia przeciw pożarowe na wypadek nie zagaszenia ogniska. 
Podobóz - wydzielona część lasu dla danej drużyny. 
Zgrupowanie - wszyscy uczestnicy tworzący obóz a także miejsce centralne w obozie w któ-
rym znajdują się: stołówka, izolatka, kuchnia, noclegi kadry obozu. 
Obrzędowość - motyw przewodni obozu dla drużyny. 
Pionierka - budowa obozu: wyposażenia namiotów; pryczy, półek, jamników na buty oraz po-
zostałych rzeczy na terenie podobozu. 
Rozpionierka - rozwalanie tego wszystkiego co się budowało na początku obozu. 
Watra - całonocne ognisko całego zgrupowania z mnóstwem gier, pląsów, piosenek i w nie-
których środowiskach, z mnóstwem smacznego jedzenia :)) 



STRONA 4                                                      OPIEKUN Nr 46                                       14 LISTOPADA  2010 R. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PRAWNICY. Dziś (14.11) spotkanie forma-
cyjne Duszpasterstwa Prawników. Odbędzie się 
ono o godz. 16.00 w Kaplicy przy ul. Kościuszki 
10. Rozpocznie się Eucharystią. Następnie ks. 
Jacek Świątek poruszy temat: „Media współ-
czesne między informacją a deformacją". Praw-
ników i sympatyków duszpasterstwa zaprasza 
ks. Tomasz Czarnocki, Diecezjalny Duszpas-
terz Prawników. 

WYPOMINKI. Zapraszamy na modlitwy wy-
pominkowe w dni powszednie o 17.20 i w nie-
dzielę o 9.30, według następującej kolejności: 
Poniedziałek: ulice z Nowych Siedlec, 
Wtorek: ul. Chrobrego numery nieparzyste 
Środa, ul. Chrobrego numery parzyste 
Czwartek: ul. Mieszka I 
Piątek: ul. Batorego, Łąkowa, Nowy Świat, So-
kołowska i Żytnia; 
Sobota: ul. Jagiełły; 
Niedziela: Wioski. Inne szczegóły są zapisane 
na odwrocie parafialnej karty wspominkowej. 

DYŻUR W ŁAGIEWNIKACH.  

 
     W listopadzie nasza Diecezja pełni „dyżur 
liturgiczny” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. W każdą niedzielę listopada o 
godz. 7.00 nasi kapłani będą celebrowali Mszę 
Św. Eucharystia ta będzie transmitowana przez 
1 program Telewizji Polskiej. 

CELEBRACJA. Jutro (15.XI) będzie Cele-
bracja słowa Bożego w katedrze siedleckiej pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza. 
Rozpoczęcie o godz. 19:00. 

KATECHECI. W piątek, sobotę i w niedzielę 
(19-21.XI) w Domu Rekolekcyjnym w Opolu No-
wym przy WSD będą rekolekcje dla katechetów 
świeckich diecezji siedleckiej. Początek 
w piątek o godzinie16.00. 

MŁODZI KSIĘŻA. W sobotę (20.XI) w Cen-
trum Charytatywno-Duszpasterskim o godz. 
10.00  będzie spotkanie młodych Księży w ra-
mach studiów „Formatio permanens”. 

W ŻYCIU I MISJI. W naszej Diecezji odby-
wają się spotkania związane z drugą katechezą 
programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu 
i misji Kościoła”. W sobotę (20.XI) będą spotka-
nia w III rejonach (bialski, garwoliński, parczewski). 

I KOMUNIA ŚW. Dzieci przygotowujące się 
do I Komunii Św. i ich Rodziców, Ks. Sławek za-
prasza w przyszłą niedzielę (21.XI), na kolejne 
spotkanie formacyjne. O godzinie 16.00 będzie 
katecheza, zaś o 16.30 Msza Św. 

DLA MAŁŻEŃSTW. W diecezjalnym Domu 
Rekolekcyjnym w Siedlanowie koło Radzynia 
Podl. w każdy weekend aż do Adwentu prowa-
dzone są rekolekcje. Szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie internetowej Diecezjal-
nego Duszpasterstwa Rodzin www.drsiedlce.pl 
Natomiast zapisy prowadzone są pod numerami 
tel. 25-6423331 oraz 25-6423378. 
 

ASYSTENT 

 

      Ks. Biskup Ordynariusz prze-
słał do naszej Parafii dekret, 
w którym mianował Ks. Jarosła-
wa Dziedzica asystentem koś-
cielnym Szkolnego Koła Caritas 
nr  12  w  Zespole  Oświatowo- 

Wychowawczym w Strzale-Chodowie oraz Koła 
nr 16 w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Jana 
Ignacego Paderewskiego w Siedlcach. Z serca 
gratulujemy Ks. Jarkowi nominacji i powierzo-
nych mu funkcji. 
 

ORLIK 

 
     Dobiegają końca prace przy budowie obiek-
tów sportowych na terenie należącym do Zes-
połu Szkół Nr 1 (przy ul. Granicznej), w ramach 
projektu „Moje boisko-ORLIK 2012”. Uroczyste 
otwarcie odbędzie się w czwartek (18 listopada) 
o godzinie 11.00. Zostanie ono poprzedzone 
Mszą Św. w naszym kościele, celebrowaną 
o godzinie 10.00. 
 

NAUCZYCIELE 
  Po raz kolejny odbędą 
się rekolekcję pod naz-
wą „Nauczycielu Dob-
ry”. W tym roku tema-
tem przewodnim jest 
Powołanie. Rekolekcje 
skierowane są do nau-
czycieli oraz wychowa-
wców. Podczas nich 
będą poszukiwane od-
powiedzi na pytania:  
„Czy szkoła może/powinna wychowywać do ro-
zeznania powołania? Jak rodzice mogą poma-
gać swoim dzieciom w odkrywaniu swojego po-
wołania? Bóg dawcą powołania - odwaga pod-
jęcia formy życia, do której On powołuje konkre-
tnego człowieka. Jakie środowisko sprzyja 
kształtowaniu się i wzrostowi powołań? Jak rea-
lizuję swoje powołanie? Rekolekcje odbędą się  
3-5 grudnia br. CDH w Zakroczymiu. Bliższe in-
formacje są na stronie internetowej: (www. na-
uczycieldobry.blogspot.com). Zgłoszenia należy 
kierować na adres: Centrum Duchowości „Ho-
noratianum”, ul. H. Koźmińskiego 36b, Zakro-
czym. Tel. 22-7852328 i 22-7853496, e-mail: 
nauczycieldobry@interia.pl       Maria Cimińska 

 

TANGO Z KWIATKIEM W ZĘBACH 

 
OPOWIEŚCI O RANDCE. 
- Jak spędziłaś Sylwestra? 
- Sam poszedł. 
DIALOG: - Piszą, że woda podrożała...  
- O, wreszcie do abstynentów się dobrali! 
MURZYN I BIAŁY: 
- Ej, ciebie wyprali w Persilu? 
- Tak, a ciebie pewnie w Persil Black Magic. 
W AUSTRALII: Młoda para zwiedza australijską 
pustynie. Drogę przecina im kangur. 
- Zobacz jakie tu mają wielkie pasie koniki! 
W RAJU: Ewa pyta Adama drżącym głosem:  
- Adamie kochasz Ty mnie?  
- A kogo mam tu kochać? 
IDEALNI: Adam i Ewa tworzyli idealną parę:  
- On nie musiał wysłuchiwać, za kogo ona mogła 
wyjść za mąż.  
- Ona nie musiała wysłuchiwać jak gotowała jego 
matka. 
WEZWANIE: Dyrektor wzywa kadrowego: 
- Proszę znaleźć w naszej firmie sprytnego, mło-
dego człowieka, z dużą wiedzą i umiejętnościami, 
mającego dobry kontakt z ludźmi. Jednym sło-
wem, kogoś takiego, kto mógłby mnie zastąpić.  
– I mam go tu do pana przysłać?  
– Nie, natychmiast zwolnić. 
DOBRY SPOSÓB: 
- Jak pozbyć się pozbyć młodszego przeszkadza-
jącego braciszka na dłuższy czas? 
- Wpuścić go do okrągłego pokoju i kazać usiąść 
w kącie. 
 

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. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
s.M. Amabilis Gliniecka, 

fot. Tomasz Końko  
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 

 




