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MYŚL TYGODNIA 

 
     Usłyszeliśmy dziś w Ewange-
lii o Św. Janie Chrzcicielu: „On 
jest tym, o którym napisano: Oto 
Ja posyłam mego wysłańca 
przed Tobą, aby Ci przygotował 
drogę” (Mt 11,2-11). 
     Ostatnim etapem życia i misji 
Jana Chrzciciela było usuwanie 
się w cień. Największy spośród 
urodzonych z niewiasty dążył na 
ostateczne spotkanie z Bogiem 
drogą umniejszania się. Choć 
wiedział, że jego misja dobiega 
końca, nie był pewien, czy speł-
niła się w Jezusie; w więzieniu 
zaś był osamotniony i jakby za-
pomniany przez Mistrza. Pozo-
stało mu cierpliwie i ufnie ocze-
kiwać - jak bezradnemu dziecku 
- że spełnią się powierzone mu 
plany Boże. Czyż nie najpełniej 
zrozumiemy tajemnicę narodze-
nia Boga-Człowieka, gdy przyj-
miemy wobec niej postawę uf-
nego dziecka? 

 

JUBILACI 

 
     Jubileusz, to rocznica wydarzenia, wyróżniająca się 
liczbowo, dzięki czemu istnieje okazja do uroczystych 
obchodów, a czasem także do refleksji nad minionym 
okresem, podjęcia nowych zobowiązań itp. Najczęściej 
jest to „okrągła” rocznica, czyli liczba lat zamykająca 
jakiś wyrazisty przedział liczbowy. Jubileuszami są ko-
lejne rocznice 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 lub inne, 
których  liczby kończą się zerami, lub piątką. Jubileusz 
jest z definicji rocznicą wydarzającą się rzadziej niż co 
roku. Bywa nawet, że przygotowania do jubileuszu 
trwają kilka lat. Przykładem wydarzeń towarzyszących 
jubileuszowi może być 50-lecie kapłaństwa, lub posługi 
duszpasterskiej. 
     Od kilku lat w naszym Sanktuarium uroczyście ob-
chodzimy jubileusze małżeńskie i rodzinne, w ostatnią 
niedzielę Roku Kalendarzowego, którą liturgia nazywa 
„Niedzielą Świętej Rodziny” - Patronki wszystkich Ro-
dzin. Podczas Mszy Św. o godzinie 12.45 celebrowa-
nej w intencji Jubilatów, odnowią oni przyrzeczenia 
małżeńskie i otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zgłosiło 
się już wiele małżeńskich par, które w ten sposób pra-
gną podziękować Bogu, za wspólnie przeżyte lata. 
     Ludowa tradycja ciekawie nazywa poszczególne 
rocznice zawarcia ślubu. Oto kilka przykładów: piąta 
rocznica nazywana jest drewnianą, dziesiąta - cynową, 
dwudziesta piąta - srebrną, a pięćdziesiąta - złotą. 
 

SIEDLECKA WIGILIA 

 
     W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia Fundacja „PRO-BONO" we współpracy 
z Urzędem Miasta Siedlce i CARITAS Siedlce po raz 
kolejny organizuje Spotkanie Opłatkowe dla Mieszkań-
ców Miasta Siedlce. Naszym celem jest zorganizowa-
nie plenerowego spotkania dla jak najszerszego grona 

mieszkańców Siedlec. Powyższa akcja będzie służyć 
integracji mieszkańców naszego miasta, tak by w ten 
Bożonarodzeniowy czas nikt nie pozostał sam. Powyż-
sze Spotkanie Opłatkowe odbędzie się na Placu Gen. 
Sikorskiego w dniu 19 grudnia br. w godzinach od 
11.30 do 13.30. Chcielibyśmy w tym dniu zamienić 
Plac Sikorskiego jeden wielki stół, przy którym wszyscy 
będziemy mogli się spotkać, wymienić życzenia świą-
teczne i wspólnie pośpiewać kolędy i pastorałki. 
     Spotkanie rozpocznie się wspólnym śpiewaniem ko-
lęd i pastorałek. O godzinie 12.00 Ks. Biskup Zbigniew 
Kiernikowski wygłosi Słowo Boże oraz poświęci opłatki. 
Po wspólnym podzieleniu się opłatkiem będzie można 
skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych. 

Prezes Zarządu Ewelina Kopiec 
Fundacja „PRO-BONO”, ul. Starowiejska 102 

  

SOLIDARNI ZE WSCHODEM 

 

     W II niedzielę Ad-
wentu, z inicjatywy 
Konferencji Episkopatu 
Polski jest obchodzony 
w Kościele w Polsce 
już po raz XI: Dzień 
modlitwy i pomocy 
materialnej Kościoło-
wi na Wschodzie. Ce-
lem tego dnia jest zwró- 
cenie oczu i myśli w 
stronę odradzającego 
się Kościoła Katolickie-
go w krajach Europy 
Wschodniej, Rosji i Azji  

Środkowej oraz popieranie wszelkich inicjatyw podej-
mowanych na rzecz ewangelizacji Wschodu. 
     XI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi 
na Wschodzie jest ważnym wydarzeniem dla wielu Po-
laków. Jedni są emocjonalnie związani z tamtymi tere-
nami, drudzy trudzą się wspomagając w różny sposób 
tych, którzy przyczyniają się do odradzania Kościoła 
Katolickiego na Wschodzie. W tym szczególnym dniu 
jesteśmy duchowo bliscy z naszymi kapłanami oraz 
siostrami, braćmi zakonnymi i wolontariuszami świecki-
mi, którzy są wdzięczni za dar wsparcia modlitewnego 
i dar serca. 
     Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Pola-
ków zarówno w kraju, jak i naszych Rodaków poza 
granicami Ojczyzny o poparcie inicjatywy Konferencji 
Episkopatu Polski w swoich środowiskach i uprzejmie 
prosimy o duchowe wsparcie modlitewne, a kogo stać 
i o wsparcie materialne dla naszych sióstr i braci gorli-
wie zaangażowanych w dzieło ewangelizacji i jedności 
Kościoła na Wschodzie. Z góry dziękujemy za ducho-
we włączenie się w ten modlitewny dzień i za ofiary 
złożone na ten cel i przesłane na konto. 

     Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, 
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa 

Tygodnik  Pa raf ia lny  

Numer 50 ( 5 4 2 ) 
12 grudnia 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 - 13 grudnia 2010 r. 
Wspomnienie Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy. 

Kwartalne dni modlitw o Życie chrześcijańskie Rodzin (dzień 2). 
Rocznica wybuchu Stanu Wojennego przeciwko Narodowi Polskie-

mu. Dyżur duszpasterski w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Jarek 
Czyt. Lb 24,2-7.15-17;Mt 21,23-27 

6.30 Msza Św. Roratnia 
1. + Mariannę Krupa (w 7 dzień), of. Rodzina 

 2. + Andrzeja Skupa, of. Siostra 
7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina 

 2. + Marię-Barbarę Prekurat, of. Sąsiedzi 
 3. Dziękczynna w 12 rocznicę urodzin Angeliki, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 

Borkowska 
 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3. + Marię Prokurat (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. + Wandę Tyczyńską (w 2 r.), of. Syn z Rodziną 
 5. + Stanisława Borkowskiego (w 28 r.) i Bronisławę, zm. z Rodziny 

Borkowskich, of. Krystyna Borkowska 

Wtorek - 14 grudnia 
Wspomnienie Św. Jana od Krzyża, Kapłana i Doktora Kościoła; Kwartalne 

dni modlitw o Życie chrześcijańskie Rodzin (dzień 3) 
Czyt. So 3,1-2.9-13;Mt 21,28-32 

6.30 Msza Św. Roratnia 
1. + Franciszkę, Mariannę, Julię, Apolonię i Marcina, of. Rodzina 

 2. + Józefa Kaślikowskiego (w 24 r.), zm. z Rodziny Kaślikowskich, 
of. Syn z Rodziną 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. + Bolesława, zm. z rodziny Piekartów i Wakułów, of Rodzina 
 3. + Irenę Szewczyk (w 1 r.) oraz Bolesława i Izabelę, of Syn Andrzej 

Szewczyk 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 
Borkowska 

 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3. + Antoniego, zm. z Rodzin Kobylińskich i Kalickich, of. Janina Ka-

licka 
 4. + Jana-Rudolfa Głuchowskiego, of. Córki i Rodzina 

Środa – 15 grudnia 
Kwartalne dni modlitw o Życie chrześcijańskie Rodzin (dzień 4) 

Czyt. Iz 45,6-8.18.21-25;Lk 7,18-23 

6.30 Msza Św. Roratnia 
1. + Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysławę, Tomasza, Tadeusza 
i Sabinę, of. Syn 

 2. Dziękczynna z racji urodzin ks. Pawła, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i dary Ducha Św. w posłudze kapłańskiej, of. Rodzice 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. + Małgorzatę Celińską-Drozd (w 1 r.), zm. z Rodzin Celińskich i 

Kucharzewskich, of. Rodzina Celińskich 
3. Dziękczynna w dniu imienin siostry Emanueli, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w służbie Bogu i lu-
dziom, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictw. K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 
Borkowska 

 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3.+ Mariana i Otolię Świnarskich, of. Beata Dzięciołowska 
 4.+ Helenę, Władysława i Jana oraz zm. Rodziny, of. p. Kobylińska 

Nowenna do Św. Józefa 

Czwartek - 16 grudnia 
Dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II; Kwartalne dni 

modlitw o Życie chrześcijańskie Rodzin (dzień 5), Czyt. Iz 54,1-10;Lk 7,24-30 

6.30 Msza Św. Roratnia 

1.+ Ewę Zdun (w 32 r.), of. Teresa Gromada 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 2 r. urodzin Szymona, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 

Borkowska 
 3. + Marię Koziestańską (w 2 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka 
 4. + Wiesława i Waldemara (z racji ich imienin), of. Mama 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie modlitewno-formacyjne Akademickiej Grupy Ewangeliza-

cyjnej 
Piątek – 17 grudnia 

17-24.XII dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. Kwartalne dni modlitw o Życie chrześcijańskie Rodzin (dzień 6). 

Dzień czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego 
Czyt. Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17 

6.30 Msza Św. Roratnia 

1. + Kazimierę, Henryka, Władysława i Stefanię, of. Zofia Frankow-
ska 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. + Zbigniewa (w 36 r.), Aleksandra, Janinę, Zdzisława i Józefa, of. 

Helena Świniarska 
 3. + Zbigniewa (w 36 r.), of. Córki 

15.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 Msza Św. Grup Parafialnych 
1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 
Borkowska 

 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3. + Anielę Gadomską (w r.), Józefa, Mariana i Jana Malackiego, of. 

Córka 
 4.+ Wacława, Henryka, Jana, Seweryna, Filomenę i Zofię, of. p. 

Sroka 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Odprawa grup Ruchu Światło-Życie, KSM i Służby Liturgicznej  
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota - 18 grudnia 
Wspomnienie N.M.P. Patronki sobotniego dnia; 17-24.XII dni bezpośred-

niego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Kwartalne dni 
modlitw o Życie chrześcijańskie Rodzin (dzień 7); Czyt. Jr 23,5-8;Mt 1,18-24 
6.30 Msza Św. Roratnia 

1. + Alfredę Łagodzin (w 12 r.) oraz Krystynę i Czesława, of. Zofia 
Łagodzin 

 2. + Eugeniusza Bernaciaka (w 23 r.), jego zm. Rodziców i Braci 
oraz Małżonkę Janinę, of. Dzieci i Wnuki 

 3. + Adelę i Aleksandra Marciszewskich oraz Wandę Smolińską, of. 
Córka 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara Bo-

rkowska 
 4. + Gabrielę Grzebisz (w 11 r.), of. Siostra 
 5.+ Stefanię (w 31 r.) i Ludwika, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. p. Kamianka 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
19.00 Różaniec pod przewodnictw. K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. + Jadwigę (w 5 r.), zm. z Rodziny Łastowieckich, Skolimowskich, 
Siennickich i Tarasiuków i Tomaszewskich, of. Stanisław Łastowiec-
ki 

 2. + Janinę Szkopek (w 3 r.) oraz jej Rodziców Bolesławę i Mate-
usza, of. Sabina Wołosz 

Czwarta Niedziela Adwentu - 19 grudnia 2011 
17-24.XII dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. Czyt. Iz 7,10-14;Rz 1,1-7;Mt 1,18-24 

6.40 Próba Zespołu Światełko 

7.00 1. + Zbigniewa (w 10 r.), Barbarę, Małgorzatę, Jerzego, Mariannę i 
Edwarda, of. Wiesława Wereda  
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 2. + Dariusza (z racji imienin), of. Matka Chrzestna  

8.30 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. + Dariusza Pióro (z racji imienin), of. Mama 
 3. Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Damiana, z prośbą o po-

trzebne łaski i Boże błogosławieństwo, of. Rodzice 
10.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 

 2. (poza Parafią) + Ryszarda, zm. z Rodzin Stańczuków i Lechów, of. 
Dzieci 

 3. + Hieronima Biaduń (w 9 r.), of. Ewa Wakuła 
 4. + Marka (13 r.), Bogumiłę i Gabriela Gawrońskich, of. Leokadia 

Gawrońska 
11.30 1. + Mariannę Rozbicką (w 6 r.), of. Teresa Rozbicka  

 2. + Alfredę (w 12 r. i z racji imienin), of. Michał Szczech z Rodziną 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Jarek 

16.30 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 
Borkowska 

18.00 1. Dziękczynna w dniu imienin Dariusza, z prośba o dary Ducha Św. 
i błogosławieństwo Boże na dalsze życie, of. Rodzice 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem 
Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

LEŚNE DYLEMATY 

 
     Po przekazaniu polskich środków społecznego przekazu i banków kapitałowi 
obcemu, po prawie całkowitej likwidacji polskiej armii, blokowaniu polskich za-
sobów energetycznych pakietem klimatyczno-energetycznym, po likwidacji pol-
skich stoczni i polskiego rybołówstwa na Bałtyku oraz po konsekwentnym nisz-
czeniu polskiej wsi przyszedł czas na destrukcję jednej z ostatnich jeszcze do-
brze funkcjonujących ostoi polskiej państwowości, jaką są polskie Lasy Pań-
stwowe. Taki będzie skutek inicjatywy ministra finansów koalicyjnego rządu po-
legającej na włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. 
     Lasy nasze obejmują 9 milionów hektarów, czyli 29% powierzchni kraju. 
W strukturze własnościowej dominują Lasy Państwowe pozostające w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i stanowią one 78% 
wszystkich lasów w Polsce. Zgodnie z ustawą o Lasach z 1991 roku, gospodarka 
Lasów Państwowych nastawiona jest na: 1. zachowanie lasów i korzystnego ich 
wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka, 
2. ochronę występujących w lasach wszystkich dziko żyjących gatunków, 3. och-
ronę gleb, 4. ochronę wód powierzchniowych i głębinowych, 5. produkcję drewna 
oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu. 
     Lasy Państwowe to wielki majątek narodowy. O jego wielkości świadczy fakt, 
iż same nagromadzone zasoby drzewne są warte ponad 300 mld złotych. Od za-
rania II RP, mimo że pozyskiwaliśmy cały czas drewno, grzyby, jagody i zwie-
rzynę, wydatnie zwiększyła się lesistość kraju i poprawił się przyrost masy 
drzewnej. Najlepszym dowodem tego jest wzrost zapasu drewna w Lasach Pań-
stwowych od 906 mln m3 w 1945 r. do 1629.3 mln m3 w chwili obecnej. Lasy 
Państwowe, które zabezpieczają potrzeby człowieka są sprawnie zarządzane. 
Samofinansują swoją działalność i płacą podatki na rzecz samorządów. Z Lasów 
Państwowych korzystają nieodpłatnie miliony ludzi. O ich roli w okresie dużego 
bezrobocia na terenach wiejskich, świadczą dane o skupie płodów leśnych. Nie-
dawno w jednym roku skupiono 9723 tony jagód, 5339 ton innych owoców le-
śnych oraz 2378 ton grzybów o łącznej wartości ponad 150 mln złotych.  
Kara za gospodarność 
     Dzieje się tak, gdyż od ponad 100 lat polskie Lasy Państwowe zagospodaro-
wywane były zgodnie z planami urządzeniowymi lasu niezależnymi od demokra-
cji, protestów i głosowań. Liczyła się wiedza przyrodnicza reprezentowana przez 
do tego przygotowanych leśników. Polskie Lasy Państwowe działają w oparciu 
o zasadę gospodarności podyktowaną ustawowo samowystarczalnością finanso-
wą. Jest to ewenement na skalę światową. Dysponując nagromadzonym przez 
dziesiątki lat majątkiem, zapewniają nam bezpieczeństwo ekologiczne. Są miej-

scem pracy kilkudziesięciu tysięcy osób i samofinansując się, nie wymagają po-
mocy państwa, któremu służą.  
     To było szansą na to, że zostawimy lasy przyszłym pokoleniom w jeszcze 
w lepszym stanie, niż są obecnie. Szansa ta jest zagrożona, gdyż sukcesy pol-
skiego leśnictwa stały się jego zagrożeniem. 300 mld zł zmagazynowane w za-
sobach drewna podnieca wyobraźnię liberalnych kół gospodarczych. Do tego 
dochodzi świadomość, że znacznie więcej można pozyskać z pokładów piasku, 
żwiru, a po wylesieniu - ze zmiany kategorii użytkowania, a więc zamiany lasów 
na tereny budowlane. Efektem tej świadomości były i są pomysły prywatyzacji 
Lasów Państwowych. Już trzy lata temu rozpoczęto działania prawne, prowa-
dzące do korozji prawa leśnego, całkowicie zgodnego z dyrektywami Unii Euro-
pejskiej. Finałem tej gry była decyzja rządu PO-PSL z 3.08. br., a w potem pro-
pozycje ministra finansów w projekcie ustawy z 7.09 br. oraz w projekcie rozpo-
rządzenia z 7.10 br. powodujące włączenie Lasów Państwowych do sektora fi-
nansów publicznych. Minister finansów, ratując - jak twierdził - budżet państwa, 
postanowił przejąć pieniądze z Lasów, by za nie realizować cele ochronne i gos-
podarcze. 
Upadłościowy scenariusz 
     Według ekspertów, rozwiązanie to spowoduje zadłużenie Lasów Państwo-
wych, a następnie bankructwo gospodarki leśnej. Doprowadzi do kresu misji wy-
pełnianych przez Lasy Państwowe, destrukcji i prywatyzacji, z wizją opanowania 
przez kapitał obcy. Będzie to kres misji Lasów Państwowych pod względem bez-
pieczeństwa ekologicznego państwa i zabezpieczania potrzeb jego mieszkańców 
przez zakaz zbioru runa leśnego i grzybów, a nawet wstępu do lasu. Głębsza 
analiza działań rządu i skali dezinformacji w ciągu ostatnich miesięcy ujawnia, że 
celem włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych nie było 
ratowanie budżetu. Budżet tegoroczny został przyjęty przez Radę Ministrów i nie 
ma w nim mowy o środkach pozyskanych z Lasów Państwowych. Oczywiście, że 
nie mogło to być celem, gdyż 2 mld zł, do których zaoszczędzenia Lasy Pań-
stwowe zostały zmuszone w ciągu ostatnich lat, nie wykonując planowych dzia-
łań, nie może uratować konających finansów publicznych. Cel jest inny. Jest nim 
destabilizacja Lasów Państwowych przez zabranie im pieniędzy na działalność, 
a następnie zmuszenie ich do zadłużenia w bankach komercyjnych. Finał jasny 
i wielokrotnie przerabiany. Doprowadzić lasy do bankructwa, a następnie przejąć 
je, najlepiej za „symboliczną złotówkę”, i to jeszcze przez kapitał obcy, repre-
zentowany przez banki komercyjne.  
Składajmy podpisy 
     Zamach na Lasy Państwowe odbywa się przy całkowitej ciszy mediów. Ty-
sięczna manifestacja umundurowanych leśników pod Radą Ministrów 29 wrze-
śnia została oceniona jako nieistotny happening. Protesty świata naukowego, 
myśliwych i stowarzyszeń gospodarczych traktowane są jako dane do dyskusji. 
Złożenie 20.10 br. u marszałka Sejmu ponad 200 tys. podpisów zebranych przez 
leśników i myśliwych wśród ludzi protestujących przeciw włączeniu Lasów Pań-
stwowych do sektora finansów publicznych, to dla władzy okazja do poklepania 
po plecach i deklaracji, że Lasy są niezwykle ważne, dobrze zarządzane i zrobi 
się, co tylko w mocy. Moc ujawniła się natychmiast 29 października. Rada Mini-
strów, bez uzgodnień zgodziła się na włączenie Lasów Państwowych do sektora 
finansów publicznych. W tej sytuacji, znając złą wolę rządu i kierując się przeko-
naniem, że łamane jest prawo, a proponowane rozwiązania dotyczące Lasów 
Państwowych są zmianami ustrojowymi, posłowie z PiS oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, postanowiło ogłosić inicjatywę zbiera-
nia podpisów pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy 
przyszłości Lasów Państwowych. 
     Chcemy zwrócić się do obywateli z pytaniem: „Czy jesteś za zmianą statusu 
prawnego Lasów Państwowych poprzez włączenie ich do sektora finansów pu-
blicznych, zgodnie z propozycją ministra finansów, co w konsekwencji może 
prowadzić do ich destrukcji, a w przyszłości do prywatyzacji?”. Podobny wniosek 
został złożony do marszałka Sejmu 15 października przez grupę posłów z suge-
stią, aby ze względu na obniżenie kosztów, referendum odbyło się w dniu wybo-
rów samorządowych. Niestety marszałek, korzystając z przysługującego mu 
prawa, włożył powyższy wniosek do przysłowiowej „zamrażarki”, motywując to 
koniecznością zasięgnięcia opinii prawnych. Prosząc o wsparcie inicjatywy refe-
rendum, wyrażamy nadzieję, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, iż zasoby le-
śne są dobrem narodowym i muszą służyć każdemu z nas. Nikomu nie powinno 
przysługiwać prawo do wszczynania działań niszczących dobro narodowe, jakim 
są polskie Lasy Państwowe. Złóżmy podpis pod wnioskiem o poddanie pod refe-
rendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Lasów Państwowych. Wzory list po-
parcia znajdują się na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju Polski: www.ekorozwoj.pl.  

     Prof. dr hab. Jan Szyszko 
     Listę z podpisami należy przekazać na adres: Prof. Jan Szyszko. Poseł na Sejm 
RP, Prezes Stowarzyszenia Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Sejm RP. 00-
902 Warszawa ul. Wiejska 4/6/8. Lista winna zawierać: Lp. Imię (imiona) i nazwi-
sko, Adres zamieszkania, Numer ewidencyjny PESEL, Własnoręcznie złożony 
podpis. 
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W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź I: 
   # Paweł Łukasiewicz z Parafii Św. Michała 
Archanioła w Płońsku (Diecezja Płocka) i Moni-
ka Wereda z naszej Parafii (116) 

    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
RORATY są celebrowane codziennie w dni po-
wszednie o godz. 6.30. Zabierzmy ze sobą lam-
piony i serca pełne dobrych czynów. W dni Rorat 
druga Msza Św. rozpoczyna się o godzinie 7.10. 

ROCZNICA KLAS III. Dziś (12.XII) o godz. 
16.00 będzie spotkanie Dzieci klas III i ich Rodzi-
ców, w związku z przygotowaniem obchodów 
rocznicy I Komunii Św. 

AKADEMICY. Przez trzy kolejne dni (ponie-
działek, wtorek i środę - 13,14 i 15 grudnia br.) 
w kościele Ducha Św. będą rekolekcje dla studen-
tów pod hasłem: „A jeśli Bóg jest...”. Głosił je bę-
dzie Krajowy Asystent Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży ks. Zbigniew Kucharski. 

O ŻYCIE RODZIN. W trzeci tydzień Adwentu 
(w tym roku od 12 do 18 grudnia)  obchodzone są 
„kwartalne dni modlitw o Życie Chrześcijańskie 
Rodzin”. 

STAN WOJENNY. W poniedziałek, 13 grud-
nia mija rocznica wybuchu Stanu Wojennego 
przeciwko Narodowi Polskiemu. 

BEZPOŚREDNIE DNI. Wśród adwentowych 
dni najważniejsze są te od 17 do 24 grudnia.  Ko-
ściół nazywa je dniami bezpośredniego przygoto-
wania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

NIEUSTAJĄCY.  Piątek (17 grudnia) to kolej-
ny dzień czuwania Wspólnoty Różańca Nieustają-
cego. Wspólnota zaprasza w tym dniu na modli-
twę różańcową o 17.30. 

I KOMUNIA ŚW. W przyszłą niedzielę (19. 
12) o godzinie 16.00 kolejne spotkanie Dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Św. i ich Ro-
dziców. Po katechezie Msza Św. o 16.30. Na 
Mszę Św. Rodzice przynoszą medaliki, które po-
święcą i wręczoną swoim Dzieciom, jako znak 
wiary i miłości. Będziemy także zachęcać Dzieci, 
aby przygotowały Paczkę Świąteczną (w ramach 
akcji Rodzina-Rodzinie), w miarę  możliwości skła-
dając dar adwentowy w postaci przyborów szkol-
nych, zabawek lub „pluszaków”. Sprawią one na 
Święta radość Dzieciom, które są w trudnej sytua-
cji materialnej. Całością pokieruje nasz zespół Ca-
ritas. Dlatego w kościele przy dekoracji adwento-
wej (przy żłobku) będzie wystawiony duży kosz, 
do którego można będzie składać prezenty. Kto 
z Rodziców chciałby bliżej zaangażować się w tę 
akcję, serdecznie zapraszamy.         Ks. Sławek 

KARTKI OD HARCEREK. Nasze Harcerki 
również wspomagają „Wigilijne Dzieło” świątecz-
nej pomocy. Przygotowały Kartki świąteczne wy-
konane własnoręcznie i także zapakowały sianko 
na stół wigilijny. Można będzie je otrzymać wraz 
ze Świecami Wigilijnymi w przedsionku kościoła. 

Ks. Sławek 
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 49 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” mo-
żemy przeczytać: 
 Demon Południa, noc ciemna… Co te wyraże-
nia mają wspólnego z wiarą? Czy wiara jest zaw-
sze ciepła i miękka jak pluszowy miś? Odpowiedzi 
szuka ks. Paweł Siedlanowski w tekście „Drew-
niany Bóg i czapka niewidka”; 

 Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie? Jest to pytanie wielce niepokojące i 
podszyte wątpliwością. Co możemy zrobić by na-
sza wiara przetrwała? - pyta ks. Zbigniew Sobolew-
ski w kolejnym odcinku adwentowych rozważań;  
 Czy analfabeci są wśród nas? Co zrobić, gdy 
okaże się, że ktoś z naszych bliskich to… homo 
sapiens? Z tymi prowokującymi pytaniami mierzy 
się autor tekstu „Homo bez sapiens?”; 
 Jak bezpiecznie prowadzić auto zimą? - ABC 
zimowej jazdy dla kierowców w dziale „Motoryza-
cja”. Zapraszamy do lektury! 

OD DOBREGO ŁOTRA 

 
     Ogólnopolski konkurs dotyczący świąt Bożego 
Narodzenia ogłosił portal internetowy www. dobry 
lotr.pl. Organizatorem konkursu jest wspólnota św. 
Dobrego Łotra w Radomiu. Konkurs polega na na-
pisaniu tekstu bądź przygotowaniu pracy artysty-
cznej na wybrany temat: twoje duchowe wydarze-
nie 2010 roku, czym są dla Ciebie Święta Bożego 
Narodzenia i postanowienie noworoczne. Prace 
należy nadsyłać do 20 grudnia. 
     Jeden z organizatorów konkursu Grzegorz Dę-
bski poinformował, że dopuszczalne jest sporzą-
dzenie kilku prac konkursowych, jednak nagrodzo-
na zostanie jedynie najlepsza praca spośród 
wszystkich wysłanych. Teksty muszą być zapisa-
ne w programach Ms Word lub OpenOffice Writer, 
natomiast prace artystyczne muszą być zapisane 
w formatach jpg, jpeg i bmp (ewentualne prace 
wykonane odręcznie należy przesłać w formie ze-
skanowanej). 
     Prace powinny być podpisane imieniem i naz-
wiskiem autora ze wskazaniem wybranego tematu 
konkursowego. Powinny być sporządzone przez 
osobę wysyłającą zgłoszenie do konkursu, oraz 
nie publikowane wcześniej w żadnej formie. Prze-
syłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze 
zgodą autora na jej nieodpłatną i nieograniczoną 
w czasie publikację na portalu www.dobrylotr.pl. 
Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 
20 grudnia 2010 roku na e-mail: konkurs@dobry 
lotr.pl. 
     Wspólnota Św. Dobrego Łotra działa od 2007 
roku. Formacja opiera jest na programie Redemp-
toris Missio, czyli ewangelizacji ochrzczonych 
i tych, którzy Chrystusa nie znają. Duszpasterzem 
wspólnoty jest ks. Sławomir Płusa, diecezjalny eg-
zorcysta (Diecezji Radomskiej). 

 
NIE SIADAJ ZA NIM W KINIE 

 
 
W AFRYCE: 
- A jak wy te kokosy z drzew zbieracie? 
- Nie zbieramy. Jak duży wiatr wieje, same spadają. 
- A jak długo wiatru nie ma? 
- No to mamy nieurodzaj. 
BEZ MANDATU: Żona wraca do domu i mówi: 
- Kochanie, dzisiaj pięć razy przejechałam na czer-
wonym świetle bez żadnego mandatu! 
- No i co z tego? 
- Nic. Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam nową to-
rebkę! 

ZAGADKA: 
     Jest 7 krasnali, 7 szklanek mleka i 6 ogórków. 
- Czego jeden krasnal nie dostanie? 
- Biegunki. 
TEATR: Student wybrał się z kolegą do teatru. Ko-
lega, przeglądając program zauważa: 
- Wiesz, drugi akt tej sztuki rozgrywa się po pięciu 
latach… 
- Ale bilety zachowują ważność? 
PRZYPADEK: - Co ci się stało w oko? 
- Dostałem śrubokrętem od sąsiadki. 
- Przez przypadek? 
- Nie, przez dziurkę od klucza, gdy podglądałem. 
O KALENDARZU: Rozmawiają dwie koleżanki 
i pierwsza mówi do drugiej: 
- Wiesz, że Nowy Rok wypada w tym roku w piątek. 
     A druga na to: 
- Oby nie trzynastego. 
 

-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, dk. Michał Burdach 

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 

 




