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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
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KONSEKROWANI
W najbliższy wtorek Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego w polskiej tradycji nazywane Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Współczesna tradycja
Kościoła w czasie tego Święta obchodzi Dzień Życia
Konsekrowanego, dedykowany tym, którzy wybrali powołanie kapłańskie lub zakonne oddając siebie całkowicie na wieczystą służbę Bogu.

MYŚL TYGODNIA

Nie spodobały się krytyczne
słowa Chrystusa skierowane do
swoich Rodaków: „Z pewnością
powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie” (Łk 4,
21 - 30).
W dzisiejszej liturgii słowa,
po pięknym Hymnie Św. Pawła
„O miłości”, usłyszymy Jezusa
przemawiającego do mieszkańców Nazaretu. Początkowo „dziwili się [oni] pełnym wdzięku
słowom, które płynęły z ust Jego”, lecz później zaczęli o Nim
powątpiewać, a nawet unieśli się
gniewem i chcieli Go strącić ze
skały...
Można być tak blisko Boga,
słyszeć Jego słowo, a jednak nie
wierzyć. Wierzyć w Jezusa to
rozpoznać w Nim Syna Bożego,
wcielenie Bożej miłości. Niestety, właśnie prawdziwa miłość bywa często nierozpoznana, pogardzana i odrzucana...

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Zbigniewa Kiernikowskiego na Diecezjalny
Dzień Życia Konsekrowanego
Serdecznie zapraszam wszystkie osoby konsekrowane na świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego,
które odbędzie się 2 lutego 2010 r. w Katedrze Siedleckiej. Zachęcam do udziału w tym szczególnym zgromadzeniu, które pozwoli na pełniejsze doświadczenie
wspólnoty osób żyjących tym samym powołaniem,
w tym samym Kościele lokalnym, jakim jest nasza diecezja.
Program spotkania:
9.00 - 9.30 - możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania;
9.30 - prezentacja Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z naszej diecezji;
- katecheza;
- bezpośrednie przygotowanie do Eucharystii;
10.15 - celebracja Eucharystii, połączona z liturgią światła i dziękczynieniem za dar życia konsekrowanego;
- po zakończeniu liturgii tradycyjnie spotkamy się na
agapie w stołówce Bursy św. Stanisława Kostki.
Z błogosławieństwem
BISKUP SIEDLECKI Zbigniew Kiernikowski

Z PARAFII I Z DIECEZJI
NIEDZIELNY SALON: Dziś o godz. 19.00 będzie
w naszym Sanktuarium kolejna uczta muzyczna, na
którą Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza
tym razem miłośników muzyki poważnej i nie tylko. W
cyklu „Niedzielny Salon Muzyczny” wystąpi Kwartet
Smyczkowy „Aleksandria”. W programie koncertu no-

szącego tytuł „Perły Baroku” usłyszymy utwory: Corellego, Bacha i innych kompozytorów.
AMAZONKI: Stowarzyszenie Amazonki Siedleckie
informuje, że we wtorek (2.02) w siedleckiej Katedrze
o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji
Amazonek. Bliższych informacji udzieli Joanna Zdunek
Prezes Stowarzyszenia, tel. 666 511 059.
BIERZMOWANI: Młodzież, przygotowującą się do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na
cotygodniową Nowennę do Ducha Św., która jest
w każdą niedzielę o godzinie 16.00. Ksiądz Biskup wyznaczył termin Bierzmowania na sobotę 20 marca
o godzinie 19.00 w czasie naszych Rekolekcji Wielkopostnych.
KONSEKROWANI: We wtorek (2 lutego) w Katedrze będzie Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego,
który zgromadzi Zakonników i Siostry Zakonne z całej
Diecezji.
DAR WOLNOŚCI: W każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 7:00 i Nabożeństwie Pierwszosobotnim Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji
wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu i innych.

PRZED BEATYFIKACJĄ

W październiku każdego roku
obchodzony jest Dzień Papieski.
W tym roku obchodom dziesiątego już Dnia Papieskiego będzie
przyświecać hasło: „Jan Paweł II
- Odwaga świętości”. Dla nas będzie to duchowe przygotowanie
do uroczystości wyniesienia na ołtarze Papieża-Polaka. Tradycyjnie Dzień Papieski
przypada w niedzielę poprzedzającą dzień wyboru
kard. Karola Wojtyły na papieża. W tym roku będzie to
10 października. Wylicza się też trzy aspekty tegorocznego hasła: „promocja świętych” przez Jana Pawła II –
oni są dla nas przykładem wiary, osobiste dążenie Papieża do świętości, która może być realizowana przez
każdego, i odwaga Ojca Świętego w wezwaniu,zwłaszcza młodych – do świętości.
Również w tym roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” będzie obchodzić 10-lecie działalności. Prowadzi ona program stypendialny dla zdolnych i ubogich
uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich. W
tym roku obejmie on już 2300 osób z 42 diecezji.
Wśród stypendystów jest 682 studentów i 270 tegorocznych maturzystów. Ważną częścią programu stypendialnego jest wychowanie w duchu nauczania Jana
Pawła II. Stypendyści co roku spotykają się na letnim
obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. Z tej okazji aktualni i byli stypendyści oraz zaproszeni goście wezmą udział w pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 19-22 lipca.
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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 – 1 lutego 2010 r.
Wspomnienie św. Brygidy, Dziewicy
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz; 2 Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13a; Mk 5, 1-20

6.30 1. + Reginę Kubajewską i Andrzeja Gozdka, zm. z Rodziny Gozdków oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Elżbieta Pliszka
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Mariana, Tadeusza, Seweryna i Aleksandrę Adamczuk
3. O pomyślny przebieg operacji i potrzebne łaski dla Córki Kasi, za
wstawiennictwem Św. Józefa, of. Mama

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)

18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła, of. p. Osińska
2. + Jana-Stanisława (w 2 r.), of. Rodzina
3. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla małżonków Agaty i Jacka oraz Ewy i Sławka i ich
Dzieci, of. Rodzice
Czuwanie Godziny Świętej
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 lutego
Wspomnienie Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)

18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła, of. p. Osińska
2. + Stefanię Łuszczak (w 5 r.), of. Wiesława Dębska
3. + Wacława (w 24 r.), Feliksę i Mieczysława, of. Jadwiga Kaciniel
19.00 Katecheza Neokatechumenalna

Wtorek – 2 lutego, ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
w polskiej tradycji nazywane Świętem Matko Boskiej Gromnicznej
Dzień Życia Konsekrowanego. Ml 3, 1-4; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Mikołaja, Janinę, Krystynę Materską, Zygmunta, Aleksandrę
Matyków, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina
8.30 1. + Annę (w 22 r.) i zm. z Rodzin Turgów, Małków i Kunów, of. Siostra

Syr 47, 2-11; Mk 6, 14-29

6.30 1. + Rodziców Ludomirę i Stanisława oraz męża Edmunda, zm. z
Rodziny Marciniuków, of. Bożena Marciniuk
2. Dziękczynna w 7 r. urodzin Oli, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Niej i dla jej Rodziców, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Zdzisława (w 1 r.), Elżbietę (w 29 r.), Eugenię i Ferdynanda, zm.
z Rodziny Stańczuków oraz Jadwigę i Hieronima Lewickich, of. Barbara Stańczuk

3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, zm. z Rodziny
Skalskich, Jadwigę, Barbarę, Eugenię, Sabinę, ks. Emila Kodyma,
ks. Alfreda Hoffmana, zm. Dobrodziejów i Przyjaciół, of. Alicja Wróblewska
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)

2. + Izydora, of. Córka
10.00 Obrzęd błogosławieństwa Gromnic i procesja.
1. + Czesława (w r.), Zofię i Helenę Popek oraz zm. z Rodziny
Henclów, of. Barbara Popek
2. + Stanisława i Genowefę Wierzchowskich oraz Stanisława i Annę
z Rodziny Grochowskich, of. Elżbieta Grochowska
16.30 Msza Św. Szkolna. Obrzęd błogosławieństwa Gromnic i procesja.

18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej
1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła, of. p. Osińska
2. + Ks. Tadeusza Kulika (10 r.), of. Pracownicy Muzeum Diecezjal-

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM
19.00 Próba Chóru Lilia

18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła, of. p. Osińska
2. + Stanisława Gizińskiego (w 16 r.), of. Córka
3. + Stanisława (w 5 r.) i Janinę, of. Córka
4. Dziękczynna w 2 r. ślubu Izy i Michała Romaniuków, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Józefa na dalsze życie
Środa – 3 lutego
Wspomnienie Św. Błażeja, Biskupa i Męczennika i Św. Oskara, Biskupa
Dzień modlitw za często chorujących na dolegliwości laryngologiczne.
2 Sm 24, 2.9-17; Mk 6, 1-6
6.30 1. + Stanisława Miałkowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Józefa (w 9 r.), of. Córka
Obrzęd błogosławieństwa ze świecami ku czci Św. Błażeja
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła, of. p. Osińska

2. + Leokadię (w 9 r.), Kazimierza, zm. z Rodzin Satyłów i Szczepaników, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Olgi, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę św. Józefa, of. Babcia
4. W intencjach czcicieli św. Józefa
Nabożeństwo do św. Józefa
19.00 Katecheza Neokatechumenalna

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 4 lutego
Dzień modlitw za cierpiących na choroby nowotworowe
1 Krl 2, 1-4.10-12; Mk 6, 7-13

6.30 1. + Kazimierę, Edwarda i Marię, zm. z Rodzin Piekarskich i Miłkowskich, of. Ewa Godlewska
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Stanisława, Wacława, Sabinę, Janinę i Tadeusza, zm. z Rodzin
Popków, Kryńskich i Tomczaków, of. Halina Popek
3. Dziękczynna w 25 r. urodzin Córki, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Niej oraz dla jej Męża i Syna,
of. Rodzice

nego

3. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa

Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 lutego
Wspomnienie Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy,
Św. Doroty, Patronki szpitalnych Oddziałów Położniczych
oraz NMP - Patronki sobotniego dnia. 1 Krl 3, 4-13; Mk 6, 30-34

6.30 1. Dziękczynna w intencji Michała z okazji Urodzin, z prośbą o opiekę św. Józefa i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Mama
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Helenę i Janusza Szkielonek oraz zm. z Rodziny, of. Piotr
Szkielonek

3. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli
Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Syna Maryi, of. Mama
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, of. KWC
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP oraz modlitwa różańcowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)
18.00 1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła, of. p. Osińska
2. + Józefa i Mariannę Sztetnerów i ich zm. Dzieci i Wnuki, of. Rodzina

3. Dziękczynna w 20 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Rodzice
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP
19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii

V Niedziela Zwykła - 7 lutego
Pierwsza niedziela Miesiąca. Wspomnienie św. Ryszarda, Księcia
Słowo Boże głosi ks. Paweł
Iz 6, 1-2a,3-8; 1 Kor 15, 1-11, Łk 5, 1-11

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00 1. + Apolonię, Henryka i Juliana Ługowskich oraz zm. z Rodzin
Szostków i Chojeckich, of. Henryka Ługowska
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
2. + Arkadiusza (w 17 r.) i Stanisława Krasnodębskich oraz Annę
i Władysława Wasilewskich, of. p. Zdolińscy
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3. Dziękczynna z racji ur. Bernarda, z prośbą o wypełnienie się woli
Bożej w jego życiu, przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa, of.
Mama

10.00 1. + Stanisława (w 6 r.), brata Stanisława (w 10 r.), Rodziców z obu
stron Rodziny oraz siostry Marię i Wacławę, of. Elżbieta Skolimowska

2. + Hipolita (w 3 r.) i Jerzego oraz Rodziców z obu stron Rodziny,
of. Emilia Pucyk

11.30 1. + Adelę i Zygmunta Paszyńskich oraz Mariannę Rozbicką, of. Teresa Rozbicka

2. Dziękczynna w 25 r. urodzin syna Łukasza, z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze życie, of. Rodzice

12.45 1. W intencji Parafian i Gości
2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wierność łasce powołania dla
Kapłanów pracujących w naszej Parafii, of. K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara
Rytel)
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Michał, z-ca ks. Proboszcz
16.30 Liturgia Domowego Kościoła

1. Gregorianka: + Franciszkę i Pawła, of. p. Osińska
18.00 1. + Eugenię (w 2 r.) i Stanisława (w 6 r.) oraz zm. Rodziców, of.
Alina Piekart
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

ŚWIADKOWIE Z HAITI

Licia Betor, która pracuje w Centrum Ratunkowym Real Hope For
Haiti (z ang. Prawdziwa Nadzieja dla Haiti), na własne oczy widzi zniszczenia na Haiti, a pacjenci przychodzą do jej ośrodka błagając o pomoc.
Cudem przeżyli ogromny kataklizm. Niszczycielska siła zrównała z ziemią całe miasta. Na tym, co zostało z ulic, leżą stosy ciał. Panuje całkowity chaos, ci, którzy toczą bezlitosną walkę z czasem opadają z sił.
Matki płaczą za utraconymi dziećmi, cierpienie ojców jest ciche. Świadkowie tragedii dzielą się z nami tym, co zobaczyli na własne oczy.
Ten chłopiec dotarł tu wczoraj popołudniu. Był uwięziony pod ruinami
swego domu. Jego lewa ręka złamana jest w dwóch miejscach, a lewa
noga - zmiażdżona jest od kolana w dół. Było zimno i robiło się już
ciemno. Kiedy jego ojciec dotarł do domu i wszedł na podwórko, ogarnęła go rozpacz. Stracił żonę i czworo pozostałych dzieci.
Był ogromnie wdzięczny, że był w stanie wyciągnąć żywego chociaż
jednego syna. Chciał iść gdziekolwiek, byle nie wracać do Port-auPrince. Wtedy musieliśmy mu powiedzieć, że musi wrócić do tego piekła,
z którego właśnie przybył. Nogi jego syna trzeba amputować, aby
dziecko mogło przeżyć.
Jeden z przyjaciół Enocha został uwięziony wewnątrz swego domu
ze swymi dwoma braćmi oraz matką. Wszyscy zginęli, poza nim, więc
ludzie próbowali go ratować. Krzyczał na nich, by przestali i zostawili go
samemu sobie. Chciał po prostu umrzeć ze swoją rodziną. Kiedy zapytali
go, co mogą mu zrzucić, zanim go wydobędą, powiedział, że chce tylko
broń, żeby mógł się zabić. Większość miasta jest zniszczona i trzeba
będzie ją zrównać z ziemią. Wszędzie leżą tysiące, tysiące ciał zabitych.
Słyszeliśmy, że zaczęto kopać już masowe groby w rejonach wysypiska
śmieci.

STRONA 3
David McDaniel jest dyrektorem organizacji typu non-profit, Ch-

ildren's International Lifeline, która pomaga żywić i kształcić dzieci na
Haiti. Mówi: w czwartek, 14 stycznia wróciłem do wioski i zobaczyłem
wiele domów, które są zupełnie zniszczone. Nigdy nie będziemy w stanie wybudować tutaj każdemu nowego domu. Tak jest wszędzie.
Wpuszczali mnie do swoich domów, w których łóżka były pełne gruzu i
kamieni. Ich kuchnie, które już wcześniej były bardzo ubogie, teraz nie
mają nawet ścian. Ludzie śpią na ulicach, ponieważ czują się tam bezpieczniej, niż w swych własnych domach. Jest źle. Te chatki z błota są
pochylone, a domy z kamienia mają ogromne dziury, ściany się przewracają, a szczeliny są tak duże, że można przez nie przejść.
Jestem taki zmęczony, ale muszę być silny dla tych ludzi. Jest tu kobieta, która u nas sprzątała. Poszedłem do jej domu. Ma piątkę dzieci, a
jej dom jest pełen skał. Powoli zaczęła go sprzątać, ale wciąż śpi na
ulicy. Prawie zwaliło mnie na kolana, kiedy wszedłem tam, myśląc o tym,
że ona pomagała mi wcześniej, a jej dom jest w takim strasznym stanie.
Powiedziałem jej, jak bardzo jest mi przykro i, że nie miałem pojęcia, że
jej dom został tak zniszczony. Poczułem w głębi serca, że muszę zrobić
coś więcej.
Gwenn Goodale Mangine, opiekunka w sierocińcu w mieście Jacmel na Haiti, pracuje dla organizacji misyjnej „Joy in Hope”. W czwartek, 14 stycznia, godzina 13.24 czasu lokalnego widziałam pracowników
Haitańskiego Czerwonego Krzyża próbujących ratować kogoś, kto był
uwięziony pod zawalonym betonowym budynkiem i wciąż żył. Kiedy
stałam tam, słyszałam, jak ludzie wokół rozmawiają. Pierwsze dziecko
kobiety zostało wyciągnięte z gruzów martwe, jego ciało leżało w worku
przede mną. Kobieta rozpaczała z powodu śmierci tego dziecka. Siedziała, trzymając się kurczowo swojego męża, ponieważ wiedziała, że
pod gruzami jest wciąż jeszcze żywe jej drugie dziecko. Akcja ratunkowa
trwała długo.
Zapach śmierci sprawił, że wszyscy przykryliśmy usta, aż w końcu
ktoś przyniósł butelkę z formaldehydem i spryskał worek z ciałem. Czekaliśmy i czekaliśmy, podczas gdy ludzie wciąż kopali. Po pewnym czasie, wreszcie zaczęli przekazywać wodę, ponieważ najwyraźniej do kogoś dotarli. Czas dalej mijał…. Ale kiedy akcja ratunkowa była kontynuowana, dziecko umarło.
Kiedy podali w końcu tę wiadomość, matka płakała i krzyczała: „Bondye! Mwen pa kapab fe anko!” („Boże, nie wytrzymam już dłużej!”). W
mojej głowie przewinęły się szybko obrazy kobiet rodzących swoje
dzieci… „Bondye... Mwen pa kapab fe anko! Mwen pa kapab fe anko!
Mwen pa kapab fe anko!”.
Richard Morse z Port-au-Prince Haiti, Twitter mówi: Od czwartku
mieszkamy na ulicach. Ulice są teraz domem dla całej populacji. Nie
trzeba nigdzie jechać, by zobaczyć zniszczenia, gdziekolwiek pójdziesz,
zobaczysz coś, co nie jest normalne, a często cierpienie jest ciche.
Gwenn Goodale Mangine, wspomniana już opiekunka z sierocińca: „Telefony wciąż nie działają. W Jacmel nie ma prądu i tak pewnie
będzie jeszcze przez długi czas, mamy generator, który działa tylko nocą
żeby oszczędzać paliwo. Nasza sieć internetowa nie działa a internet nie
jest zbyt silny, nie można korzystać ze skype'a ani prowadzić rozmów video. Wiem, że wszyscy martwią się o swoich przyjaciół i rodzinę. robimy
co w naszej mocy, aby odpowiedzieć wszystkim, ale mamy ograniczoną
liczbę godzin w ciągu dnia i próbujemy też upewnić się, że również o nasze rodziny ktoś się troszczy w tych strasznych chwilach".
Tara i Troy Livesay, para Amerykanów kierujących chrześcijańską
organizacją misyjną na Haiti, World Wide Village. Jacmel, Haiti: Ciała
zmarłych przeciągane są tylko na bok drogi, przykrywane czymś i tak
zostawiane. Nie mieszkamy w rejonie, który ucierpiał najbardziej, ale
nawet tutaj jest tak wiele zabitych. Wszystko na Haiti (przed trzęsieniem)
działało w oparciu o generatory, przetworniki i akumulatory - czasami
(przed trzęsieniem) mieliśmy prąd miejski. Teraz nie ma prądu. Firmy
internetowe muszą wykorzystywać olej napędowy i generatory, aby ich
sieci działały. To pewnie nie będzie trwało wiecznie… przyszło i pójdzie.
Zrobimy, co w naszej mocy, by utrzymać kontakt. Ale olej napędowy wyczerpie się szybko i będziemy musieli znaleźć jakiś inny sposób komunikacji. Módlcie się. Przez te znaki Bóg mówi także do… Ciebie!
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Plan Oazy Modlitwy: 12.45 - zawiązanie
wspólnoty i przygotowanie do Eucharystii;
13.00 - Eucharystia; 14.00 - Konferencja tematyczna; 15.00 - Lunch; 15.45 - Spotkanie w grupach; 16.45 - Modlitwa wspólnotowa
17.15 - Powrót do domu. ks. Marek Andrzejuk

Na czym polega pracoholizm czyli uzależnie-

nie od pracy? Jakie są jego objawy i możliwe
konsekwencje? - przeczytamy w artykule „Chorzy na pracę”;
Czy wiemy, że 2 lutego oprócz święta Ofiarowania Pańskiego przeżywamy Dzień Życia KonModerator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie sekrowanego? Co to znaczy „być konsekrowaDUSZPASTERSTWO RODZIN Diecezji nym”? Odpowiedzi w rozmowie „Echa”.
Zachęcamy do lektury!
Siedleckiej organizuje rekolekcje:
5-7 lutego br. - DLA MAŁŻEŃSTW - w Górkach koło Garwolina - Uzdrawiająca moc przebaczenia. Prowadzący ks. Marek Andrzejuk
(moderator Domowego Kościoła Ruchu Świat- DOŚĆ EGZAMINÓW - SĄ FERIE
ło-Życie).
5-7 marca br. - DLA NARZECZONYCH - w
Siędlanowie - Jak mówić? Jak słuchać? Prowadzący ks. Jan Kluska (duszpasterz rodzin).
12-14 marca br. - DLA MAŁŻEŃSTW - w Kodniu - Modlitwa małżeńska i rodzinna. Prowadzący ks. Henryk Góral (duszpasterz rodzin).
Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie
uczestnictwa ze względu na określoną liczbę
miejsc w Domach Rekolekcyjnych. Informacje
szczegółowe na stronie internetowej www. dr- GŁUCHY TELEFON: Dzwoni mocno zamyślony do
kolegi: - Cześć, co robisz?
siedlce.pl
Zapisy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin - Rozmawiam z Tobą.
- Aha, to nie przeszkadzam.
Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, ul. Bpa I. Świr- PODOBIEŃSTWO: Pani pyta Jasia:
skiego 57, w poniedziałki, czwartki i piątki: - Jasiu, dlaczego zadanie jest napisane pismem
10.00-13.00, we wtorki i środy: 14.00-18.00. Twojego taty?
Tel. (025) 644-58-51, e-mail: drsiedlce@drsie- - Bo pisałem jego długopisem.
Z poważaniem
Ks. Jacek Sereda NIE POZNAŁ: Był sobie facet bardzo brzydki, ale
Kuba Olewiński dlce.pl

Nazywam się Jakub
i mieszkam w Siedlcach. Zwracam się z
gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku w
rocznym zeznaniu podatkowym na moje leczenie i rehabilitację.
Mam 8 lat i mam wzrost
trzyletniego
dziecka.
Cierpię na rzadką chorobę – achondroplazję,
która charakteryzuje się
właśnie niskim wzrostem. Jestem bardzo pogodnym, zdolnym i ciekawym życia chłopcem.
Abym mógł się uczyć i normalnie funkcjonować
wśród swoich rówieśników, niezbędna jest mi
rehabilitacja oraz kosztowna (i bolesna) operacja wydłużania kończyn.
Więcej na ten temat znajdziecie na stronie
internetowej www.nieduzi.org. Aby przekazać
1% podatku wystarczy zeznanie podatkowe
wypełnić w poniższy sposób:
<w rubryce 124 napisać: Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu
<w rubryce 125 nr KRS: 0000051108
<w rubryce 128: Jakub Olewiński
<w rubryce 129 zakreślić kwadrat znakiem X
Za okazaną mi pomoc i życzliwość dziękuję.

Człowiek to biedak, który wszystko
musi wypraszać u Boga.
Św. Jan Maria Vianney (1786-1859)

NA REKOLEKCJE!
DLA KSM: W tym roku po raz pierwszy odbędą się Diecezjalne Rekolekcje dla KSM-owicza. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży będą mogli wziąć w nich udział w
dwóch turach: c Dla Mazowsza będzie to termin od 8 do 10 lutego i d dla województwa lubelskiego od 22 do 24 lutego.
Rekolekcje odbędą się w naszym domu rekolekcyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu Starym. Chęć udziału w rekolekcjach należy zgłaszać telefonicznie 025
644 2989 lub drogą mailową ksm@ksmsiedlce
.pl do 31 stycznia.
Ksiądz Wojciech Hackiewicz, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, Diecezjalny Asystent KSM.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE Diecezji Siedlec-

Kierownik Wydziału Duszpasterstwa Rodzin uczciwy. Żył bardzo bogobojnie, ale cierpiał z powoDLA KSIĘŻY: Od dziś (31 stycznia) do 03 du brzydoty. Kiedy był już w średnim wieku, wpadł na
lutego w gmachu Seminarium w Nowym Opolu pomysł, żeby zrobić sobie operację plastyczną.
Wszystko załatwił, poszedł do szpitala, operacja się
będą rekolekcje kapłańskie dla księży z Woje- odbyła. Efekt przeszedł jego oczekiwania. Był bardzo
wództwa Mazowieckiego.
szczęśliwy, wierzył, że zmieni się jego życie. Kiedy
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
wychodził ze szpitala, nie zauważył ciężarówki,
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, wpadł pod nią i się zabił. Poszedł do nieba. Przy
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
pierwszej okazji spotkał się ze Św. Piotrem i mówi:
tel. 025-6402828, fax 025-6320223
- Dlaczego mi to zrobiłeś? Przecież całe życie postęDruk: NOWATOR. Poczta internetowa:
powałem według przykazań a teraz kiedy moje życie
jozefsiedlce@wp.pl
mogło się odmienić … Dlaczego?
www.jozef.siedlce.pl
Św. Piotr na to:
Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
- Słuchaj, tak się zmieniłeś, że ja cię wcale nie poz31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
nałem!
Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce
KŁOPOT MECHANIKÓW: Majster w roboczym ub86 2030 0045 1110 0000 0046 2120
raniu, ubrudzony cementem przychodzi do drogiego
Materiały przygotowali:
autosalonu:
ks. Paweł Broński, ks. Henryk Drozd,
- A ile kosztuje ten Mercedes?
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Michał Mościcki,
- 250 000 euro.
s. Klaudia Pasicz
- A na kredyt? Na rok?
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej - 25 000 euro miesięcznie.
- Dużo, a na dwa lata?
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
- 12 500 euro miesięcznie.
Kancelaria parafialna czynna
- Też niemało...
w dni powszednie od 16.00 do 17.30
- To może miałby pan ochotę na tańszy samochód?
- Ochotę bym miał, ale płyta nam się przewróciła
właśnie na taki samochód szefa...
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
KRYZYS: W USA szaleje kryzys finansowy. Dzwoni
Zbliżają się ferie zimowe. Jakie propozycje bankier do bankiera: - Cześć stary, jak sypiasz?
w naszym regionie przygotowano dla młodzieży, - Jak niemowlę.
by nie spędziła tego czasu nudząc się w domu? - Żartujesz?
Odpowiedź w raporcie „Echa”, który nosi zna- - Nie. Wczoraj całą noc płakałem i dwa razy zmieniałem pieluchę.
czący tytuł: „Zimowe pojedynki z nudą”;
Na czym polega rola rodziców chrzestnych? CO LEPSZE: Siedzą dwa szczury i jedzą taśmę filCo zrobić, aby bycie rodzicem chrzestnym mową. Jeden mówi:
nie było czystą formalnością? Jakie obowiązki - Dobry ten film.
A drugi na to:
niesie ta funkcja? - odpowiedź w tekście „Chrze- No, ale książka była lepsza.
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kiej zaprasza na rekolekcje pod hasłem: „A wy
za kogo mnie uważacie”? Są one skierowane:
do osób dorosłych, które chcą zaczerpnąć z
charyzmatu Ruchu Światło-Życie, a nie są w
Domowym Kościele, ani we wspólnotach młodzieży Ruchu Światło-Życie. Będą one tylko w
niedzielę 21 lutego br. od godziny 12.45 do
17.15 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
w Łukowie (AL Kościuszki 21 B). Koszt to dobrowolna ofiara. Zgłoszenia: telefonicznie 500
637 165, e-mailem: anyia@tlen.pl do dnia 15
lutego br.
stny pilnie poszukiwany!”.

