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MYŚL TYGODNIA 

 
     Przyjście Chrystusa na świat 
było bardzo ważne, bo „miało 
się spełnić słowo proroka Izaja-
sza: … Lud, który siedział w 
ciemności, ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy 
śmierci światło wzeszło” (Mt 
4,12-23). 
     Źródłem najgorszego rodzaju 
smutku jest poczucie zniewole-
nia bezsensem. Pytania bez od-
powiedzi – dlaczego dzieje się 
tak źle, dokąd zmierzam, po co? 
Życie zamienia się w ponurą po-
dróż do nikąd... 
     Jezus przychodzi, aby złamać 
wszelkie „jarzmo” tego smutku. 
Chce pomnożyć radość, zwięk-
szyć wesele, „aby naród kro-
czący w ciemnościach mógł uj-
rzeć światłość wielką”. On staje 
na rozdrożach naszych, tak czę-
sto jałowych, poszukiwań sensu 
i wzywa nas do pójścia za Nim. 

 

DZIŚ DZIEŃ PRATULINA 

 
     Dziś (23 stycznia) wypada liturgiczne wspomnienie 
Bł. Męczenników Podlaskich. Z tej racji w Katedrze 
o godz. 17.00 rozpoczną się uroczyste Nieszpory, któ-
rym przewodniczył będzie Ks. Biskup Ordynariusz. 

MUZEUM MĘCZENNIKÓW 
     Pratulin to szczególne miejsce upamiętniające ofiarę 
Unitów Podlaskich. Już niebawem rozpoczną się prace 
nad projektem pod nazwą „Rewitalizacja otoczenia Muze-
um Męczenników Podlaskich”. Muzeum tworzy stary, dre-
wniany, zabytkowy kościół przeniesiony ze Stanina, który 
został postawiony w miejscu męczeństwa, a który bardzo 
przypomina nieistniejącą dziś świątynię, przy której zginęli 
Bł. Wincenty Lewoniuk i jego Towarzysze. 
     Wokół kościółka pojawią się różne elementy, m.in. 
zbiornik wodny, jak w skansenach architektury drewnia-
nej. Będzie on swoistą atrakcją Pratulina. Wokół stawu 
zostanie przeprowadzony szlak spacerowy i alejki, dzięki 
którym staw będzie można obejść dookoła. Teren wokół 
kościoła będzie wyrównany, zostaną zasiane trawniki i za-
sadzona będzie mała zieleń. Pojawią się ławki, kosze na 
śmieci. Jest też dalszy plan, aby po zakończeniu tego pro-
jektu, na terenie przy kościele pojawiła się wieża widoko-
wa, miejsce przeznaczone na wypoczynek, może jakiś 
mały ziemny amfiteatr, dom pielgrzyma, czyli miejsce 
gdzie będzie można wypocząć, przenocować i coś zjeść. 
Została podpisana umowa z instytucjami, zajmującymi się 
rozwojem regionalnym, na zagospodarowanie tego terenu 
tak, aby służył także rozwojowi ruchu turystycznego w na-
szym regionie. Planowo prace potrwają do października 
2012 roku. 

APEL O JEDNOŚĆ 
     Dobiega końca Tydzień Ekumeniczny, nazywany nie-
raz Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest on 
zawsze obchodzony od 18 do 25 stycznia, a w tym roku 
pod hasłem: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólno-
cie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Do mo-
dlitewnych zmagań o sprawiedliwość, pokój i pomyślność 
dla wszystkich ludzi tej ziemi zachęcają chrześcijanie 
z Jerozolimy. Głównym motywem tegorocznego Tygodnia 
Ekumenicznego jest Jerozolima. Chrześcijanie z tego kra-
ju przypominają czasy, kiedy Kościół nie był podzielony. 
Kierują do chrześcijan na świecie zachętę, by „ponownie 
odkryli wartości, które scalały pierwotną chrześcijańską 
wspólnotę w Jerozolimie - naukę apostołów, łamanie chle-
ba i modlitwę”. Modlitwa nie może zastąpić działania, ale 
musi mu towarzyszyć.  

     Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan, przygoto-
wywane przez Światową Radę Kościołów i Papieską 
Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan, odbywają się 
od 1968 r. W Polsce obchody Tygodnia Ekumenicznego 
są przygotowywane przez Kościół Rzymskokatolicki i Pol-
ską Radę Ekumeniczną (PRE). W jej skład wchodzi sie-
dem Kościołów: Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-
Reformowany, Ewangelicko-Metodystyczny, Polskokato-
licki, Starokatolicki Mariawitów i Chrześcijan Baptystów 
oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. 
 

BŁOGOSŁAWIONY RODAK 
     Wszyscy są zgodni: Beatyfikacja Jana Pawła II to 
wyjątkowy moment dla Polski i Kościoła. Nastąpi ona 
1 maja 2011 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 
którą ustanowił i która dla Papieża Polaka była zawsze 
ważna. Podpis Benedykta XVI pod dekretem o uznaniu 
cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II zakończył 
proces beatyfikacyjny. Teraz można zacząć modlić się 
o cud, który jest wymagany do następnego kroku, ja-
kim byłaby kanonizacja polskiego papieża. 
     Nie tylko uznany cud był inspiracją do beatyfikacji. 
Przekonywujące było świadectwo Jana Pawła II w ok-
resie choroby i cierpienia. To jest papierek lakmusowy, 
że pomimo kariery, jaką przeżył - a w krótkim czasie 
doszedł do najwyższych godności w Kościele - pozos-
tał sobą. Był zawsze człowiekiem pełnym pokory. I ta-
kim pozostał aż do śmierci. Nawet w sytuacji, gdy me-
dycyna była bezradna wobec jego schorzenia, umiał 
Bogu mówić: „Tak”. 
     Ciągle przychodzą listy, zwłaszcza od dzieci, które 
trafiają na grób Jana Pawła II. Są zaadresowane po 
prostu: „Jan Paweł II – Niebo”. Są to listy bardzo głębo-
kie, osobiste. Są w nich prośby, podziękowania, z któ-
rymi ludzie pielgrzymują do tego miejsca. Nie ulega 
wątpliwości, że ktoś, kto żył w takiej zażyłości z Bo-
giem, jest święty od dawna, bo Świętym się nie zostaje 
w momencie ogłoszenia. Jest także wiele owoców na-
uczania i pontyfikatu Jana Pawła II, który stał się wzo-
rem do naśladowania. Jeszcze za życia Papieża po-
wstały m.in. Instytut Jana Pawła II w Lublinie, a także 
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, a po śmierci 
Ojca Świętego dołączyły do nich Instytut Papieża Jana 
Pawła II, Centrum Opatrzności Bożej, Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, muzeum w do-
mu rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach oraz Cen-
trum Myśli Jana Pawła II, które jest Instytucją Kultury 
m.st. Warszawy.  
     Na zakończenie obrzędu beatyfikacji będzie podana 
data wspomnienia liturgicznego ustalana przez Kon-
gregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 
Ciało Ojca Świętego zostanie przeniesione z Grot Wa-
tykańskich do Kaplicy św. Sebastiana w bazylice waty-
kańskiej. Trumna nie zostanie otwarta i nie przewiduje 
się ekshumacji ciała przyszłego błogosławionego. 
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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 - 24 stycznia 2011 r. 

Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25.01) 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek., z-ca ks. Adam 
Czyt. Hbr 9,15.24-28; Mk 3,22-30 

6.30 1. + Grzegorza (w 34 r.), Grażynę i Bogusława oraz zm. z Rodziny 
Kaszubskich, of. Elżbieta Kaszubska 

 2. + Stanisławę, Władysława, Mariana, Janinę i Jana, of. Jadwiga 
Małycha 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Kazimierza Kryńskiego (z racji urodzin), of. Żona z Dziećmi 
 4. + Antoniego, Anielę i Jadwigę, of. Maria Chromińska 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Wacława (w 5 r.) i Leszka, of. p. Andrzej 
 4. + Helenę Pieńkowską (w 6 r.), of. Syn z Rodziną 

Wtorek - 25 stycznia 
Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła 

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25.01) 
Czyt. Dz 22,3-16 (Dz 9,1-22); Mk 16,15-18 

6.30 1. + Zm. z Rodzin Wolaninów i Stańczuków, of. Helena i Kazimierz 
Stańczuk 

 2. + Zuzannę Korgul, of. Sąsiedzi z klatki 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Jadwigę Poniatowską( w 60 dz.), of. KŻR nr.9 zel. Irena Bor-

kowska 
 4. + Ewę Ziemian (w 4 r.), of. Córka i Syn 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Genowefę Michalak (w 15 r.), of. Mąż, Dzieci i Wnuki 
 4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

Środa – 26 stycznia 
Wspomnienie Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa, Przyjaciół Św. Pawła 

oraz Bł. Michała Kozala, Biskupa 
Czyt. Hbr 10,11-18; Mk 4,1-20 (2 Tm 1,1-8 (Tt 1,1-5); Łk 10,1-9 

6.30 1. + Stanisławę i Mariana oraz Mariannę i Rozalię, of. Halina Wasi-
lewska 

 2. + Czesława (w 41 r.), Alfredę i Krystynę Łagodzin, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Lucjana Wypych (w 10 r.) i Joannę oraz Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Krystyna Borkowska 
 4. + Jadwigę Wrzosek (w 1 r.), of. Córka Grażyna 

17.30 Różaniec pod przewodnictw. K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Leokadię (w 2 r.), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 23 urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Mama 
Nowenna do Św. Józefa 

Czwartek - 27 stycznia. 
Wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa 

Światowy dzień modlitw za Celników 
Czyt. Hbr 10,19-25; Mk 4,21-25 

6.30 1. + Marię (w 24 r.), Antoniego, zm. z Rodzin Januszów, Gieleciń-
skich, Niemczyków, Ordyczyńskich, Stelmachowiczów oraz ks. Al-
freda Hoffmana, of. Halina i Krzysztof Iskra 

 2. + Bogumiłę Plichta (w 30 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Czesława Tarkowskiego (w 3 r.), of. Żona 
 4. + Helenę (w 37 r.), Edwarda (w 37 r.), Jana, Zofię, Danutę, Jerze-

go, Kazimierza i Janinę, of. Regina Kępka 
17.00 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (Chrzest Św. 30 stycznia br) 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Antoniego Jastrzębskiego (w 2 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka 
 4. + Anielę Szkup (w 1 r.), of. Rodzina 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 28 stycznia 
Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła. 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 
Czyt. Hbr 10,32-39; Mk 4,26-34 

6.30 1. + Adama Srokę (w 4 r.), of. Żona 
 2. + Ewę Dziendzikowską (w 11 r.), of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Czesławę Kowal (w 3 r.), of. Rodzina 
 4. + Janinę, Marię, Eugenię i Antoniego, of. Danuta Liniewicz 

15.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Damiana Ławeckiego, z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. oraz opiekę św. Józefa na 
dalsze lata życia, of. Rodzice 

 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
Modlitwy ku czci Św. Joanny B. Molla i ucałowanie Relikwii 

Sobota - 29 stycznia 2011 r. 
Wspomnienie Dziewic Bł. Bolesławy Marii Lament i Św. Anieli Merici. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. 
Czyt. Hbr 11,1-2.8-19; Mk 4,35-41 

6.30 1. + Kazimierę Markiewicz (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Agnieszkę, Sabinę, Dominika i Janusza, of. Maria Radzikowska 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 
 4. + Zofię, Jana, Leokadię, Jana, Karola i Wacława, of. Dzieci 
 5. + Kazimierza Kupę, Eugenię, Romana i Stanisława Glinkę, of.

Eugeniusz Kupa 
 6. + Józefa (w 3 r.), Władysławę, Witolda, Eugeniusza, Józefa i Bro-

nisławę, of. Krystyna Pastor 
12.15 Msza Św. Akademicka Instytutu Teologicznego 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
18.00 1. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 

 2. Dziękczynna w intencji Mamy Stanisławy, z prośbą o łaskę zdro-
wia i opiekę św. Józefa, of. Zofia Borkowska 

Czwarta Niedziela Zwykła - 30 stycznia 2011 r. 
Światowy dzień modlitw za trędowatych 

Czyt.  So 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich + Mariannę i Bronisława 

Sawka, of. Dzieci 
 2. + Jana (w 25 r.) i Genowefę Cieloch, of. Czesława Cieloch 

8.30 1. + Stanisława (w 5 r.) i Halinę Maliszkiewicz oraz zm. Dziadków, 
of. Córki 

 2. + Barbarę (w 2 r.), Małgorzatę, Zbigniewa, Edwarda, Mariannę i 
Jerzego, of. Wiesława Wereda 

10.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Zygmunta Pawłowskie-
go, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Henryka i Bogumiłę zm. z Rodzin Przesmyckich i Tarkowskich, 

of. Rodzina 
 4. + Edmunda (w 11 r.) i Zofię (w 7 r.), of. Córki 

11.30 1. + Filomenę (w 12 r.), Wacława, Sewerynę i Jana, of. p. Sroka  
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 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Krzysia, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski na całe życie, of. Dziadkowie 
 3. Dziękczynna w 18 urodzin Piotra, z prośbą o opiekę i Boże błogo-

sławieństwo w dorosłym życiu, of. Mama 
12.45 Za Parafian Nowoochrzczonych 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Adam 
16.30 1. + Apolonię (w 5 r.) i Bogdana (w 4 r.) Pietruk oraz zm. Rodziców z 

obu stron Rodziny, of. Dzieci 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Filipinę Marciniuk, of. 

Córka 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem 

Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW 

 

     Rekolekcje adresowane są do 
chłopców ze szkół ponadgimnazjal-
nych i studentów, którzy pragną po-
głębić swoją relację z Bogiem przez 
refleksję prawdy, co to znaczy ŻYĆ 
NIE DLA SIEBIE. Termin rekolekcji w 
okresie zimowym to 11-13 lutego 
2011 r. Zjazd w piątek do godz. 
15.00, wyjazd w niedzielę po obie-
dzie około godz. 13.00. Jest to jedy- 

ny termin rekolekcji tego typu w okresie zimowym. Planowany jest jeszcze 
jeden termin takich rekolekcji na początku wakacji letnich, ale o szczegółach 
będziemy informować w stosownym czasie. 
     Miejsce, w którym odbędą się rekolekcje to dom formacyjny Wyższego 
Seminarium Duchownego diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu koło Siedlec, 
ul. Seminaryjna 26. Osoba pragnąca przeżyć rekolekcje powinna zabrać ze 
sobą: Pismo św. różaniec, oraz notatnik i przybory do pisania, śpiwór, przy-
bory toaletowe, obuwie sportowe oraz skierowanie od księdza Proboszcza 
lub Prefekta, którzy zgłoszą chętnych. Bliższych informacji udzielimy i zgło-
szenia przyjmiemy (do 8 lutego br.) pod nr tel. 25-6315761 i 25-6316156 w 
godzinach od 9.00 do 20.00, lub pisząc na adres powolaniesiedlce@gmail. 
com Inne informacje bieżące i wskazówki można znaleźć na stronie inter-
netowej Seminarium pod adresem www.wsd.siedlce.pl 
     Z Chrystusowym pozdrowieniem 

Ks. Krzysztof Domański Diecezjalny Referent ds. Powołań  

DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 
     16 stycznia Kościół w Polsce ob-
chodził Światowy Dzień Migranta i 
Uchodźcy pod hasłem „Jedna rodzina 
ludzka”. Kościół zwrócił uwagę na 
problemy ludzi, którzy przenoszą się z 
jednego kraju do drugiego w poszuki-
waniu pracy, lepszych warunków ży-
cia, azylu lub wykształcenia. Zjawisko 
współczesnej migracji niesie ze sobą,  
nie tylko problemy natury socjalnej, ekonomicznej, kulturalnej, czy politycz-
nej, ale również religijnej i duszpasterskiej. Kościół poprzez ustanowiony 
prawie 100 lat temu Dzień Migranta i Uchodźcy włącza się w troskę i pomoc 
wszystkim migrującym. Ten dzień ma na celu zwrócenie uwagi na aktualne 
problemy migrantów oraz budzenie poczucia odpowiedzialności za duchową 
i materialną pomoc „ludziom w drodze”. 
     Ojciec Św. w specjalnym orędziu na ten dzień zwraca uwagę na „głęboką 
więź łączącą wszystkich ludzi”. Są oni, jak pisze, „jedną rodziną braci i sióstr 
w społeczeństwach, które stają się coraz bardziej wieloetniczne i wielokultu-
rowe”. „Wielu ludzi musi decydować się na trudne doświadczenie migracji w 
jej wielorakich formach [...] W wielu przypadkach do wyjazdu z własnego 
kraju zmuszają różnego rodzaju prześladowania, powodujące, że ucieczka 
staje się koniecznością” – czytamy w orędziu. Papież zwraca uwagę na to, 
że charakterystyczne dla naszej epoki zjawisko globalizacji nie jest tylko 
procesem społeczno-ekonomicznym, ale przekracza granice geograficzne i 
kulturowe. Przypomina, że Kościół uznaje prawo każdego człowieka do 
opuszczenia kraju w poszukiwaniu lepszych warunków życia, do wybrania 
sobie miejsca zamieszkania. „Jednocześnie państwa mają prawo regulować 
napływ migrantów i bronić własnych granic, zawsze gwarantując każdemu 
człowiekowi szacunek jego godności. Ponadto obowiązkiem imigrantów jest 

integracja w kraju, który ich przyjmuje, szanowanie jego praw i narodowej 
tożsamości”. Papież pisze, że każdy migrant ma podwójną odpowiedzial-
ność: za to, z czego wyrasta, a także za to, w co wrasta, co tworzy w nowej 
ojczyźnie. 
     Na świecie żyje dziś blisko 15 mln uchodźców, z czego 10,4 mln objętych 
jest opieką Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, a reszta – 4,8 
mln - Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyń-
skim na Bliskim Wschodzie. Przesiedleńców wewnętrznych jest ok. 27 mln. 
W ciągu ostatnich 6 lat do naszego kraju przybyło tysiące imigrantów, 
uchodźców oraz studentów z całego świata. W tym samym czasie Polskę 
opuściło ponad 2 mln osób. 

DZIEŃ JUDAIZMU 

 

     Ogólnopolskie Obchody Dnia 
Judaizmu zachęcają do życzliwego 
spojrzenia na naszych „starszych 
braci w wierze”. Wspólne modlitwy 
chrześcijan i żydów, pogłębione 
duchową refleksją nad Słowem 
Bożym, wystawy, dyskusje i kon-
certy miały miejsce w Przemyślu 
15 i 16 stycznia. Był to już czterna-
sty Dzień Judaizmu w Kościele 
Katolickim w Polsce. We wzajem-
nych relacjach katolicko-żydow-
skich w Polsce dokonało się już 

bardzo wiele, ale potrzeba dalej wiele cierpliwości i taktu, aby przywracać 
tradycje współobywatelstwa i wzajemnego zaufania, które naruszyła tragedia 
Zagłady. Dzień Judaizmu to dla chrześcijan czas odkrywania prawdy, że kto 
spotyka Jezusa - spotyka judaizm. 
     Na terenach Polski mieszkało wielu Żydów. Między ludźmi obydwu naro-
dów i religii były pozytywne i mocne relacje. Wielu Polaków ofiarowało życie 
dla ratowania swoich sąsiadów podczas trudnego okresu okupacji. Trwa 
proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, którzy zostali zamordowani za pomoc 
Żydom w czasie wojny. Myślę, że to jest wielkie dziedzictwo, które wyzwa-
lało dobro z obydwu stron, i warto było się wspólnie modlić, żeby Bóg pro-
wadził nasze narody w swojej łasce i błogosławieństwie, żeby nastawała 
większa życzliwość, zrozumienie, większa gotowość pomocy. Kontakty mię-
dzy żydami i chrześcijanami obecne w historii i dziś są potrzebne. 
     Mottem Dnia Judaizmu były słowa skierowane przez Boga do Abrahama: 
„Weź twego syna jedynego, którego miłujesz (...) i złóż go w ofierze...” (Rdz 
22,2). Jest ono kontynuacją prezentacji wielkich postaci starotestamental-
nych, które stanowią wzór wiary. Postać Izaaka zawiera w sobie wiele 
współczesnych odniesień cywilizacyjnych, egzystencjalnych, kulturowych 
i religijnych. Pochylenie się nad wspólną świętą Księgą Bożego Objawienia 
jest fundamentalną opcją Kościoła, rodzącą się z przesłania Chrystusowej 
Ewangelii. 
     Żydzi i chrześcijanie powinni dawać wspólne świadectwo współczesnemu 
światu, szukać iskry Bożej prawdy, aby nie zadusił jej popiół duchowej obo-
jętności - pisał ks. profesor Tomáš Halík. W synagodze Nożyków wybitny 
czeski duszpasterz, pisarz i wykładowca został nagrodzony tytułem Człowie-
ka Pojednania przyznawanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Uro-
czystość rozpoczęła się od hawdali - uroczystego zakończenia szabatu, któ-
remu przewodniczył naczelny rabin Polski Michael Schudrich. W krótkiej lau-
dacji przewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Stanisław Krajews-
ki, przypomniał o zaangażowaniu laureata w dialog ekumeniczny i międzyre-
ligijny. Mówił o jego modelu religijności, w którym pogłębianie wiary idzie 
w parze z myśleniem współczesnego człowieka, religijność nie obraża się na 
nowoczesność, zaś kryzys współczesnej wiary uważa za szansę na jej po-
głębienie. Krajewski przypomniał, że ks. Halik, który przeszedł drogę od atei-
zmu do religijnego zaangażowania, daleki jest od radykalizmu neofity. Boga 
uważa za tajemnicę, co zbliża go do Żydów i wraz z nimi szuka sensu pozo-
stając wiernym własnej tradycji. Judaizm uważa za ważny punkt odniesienia 
własnej wiary, zaś pamięć żydowską za święty składnik własnej pamięci. 
     W Ewangelii św. Jana Apostołowie zatrzasnęli drzwi w obawie przed 
Żydami, ale w późniejszych wiekach to Żydzi mieli powody do obaw przed 
Chrześcijanami, a obie wspólnoty podzielił mur. Chrześcijanie nie uciekną od 
pytania, czy antysemityzm, który doprowadził do tragedii Szoah nie był 
możliwy, gdyż przez stulecia szerzył się antyjudaizm. 
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NA PIELGRZYMKI 

 
     Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymów 
organizuje w najbliższym czasie dwie piel-
grzymki autokarowe. Pielgrzymka Katyń – 
Smoleńsk odbędzie się w dniach od 6-tego do 
9-tego kwietnia. Natomiast pielgrzymkę do 
Rzymu zaplanowano w terminie beatyfikacji 
Sługi Bożego Jana Pawła II-ego od 27-ego 
kwietnia do 5-tego maja. Zapisy na oba wyjazdy 
i szczegółowe informacje u diecezjalnego dusz-
pasterza turystów i pielgrzymów ks. Sławomira 
Suleja pod numerami telefonów: 604-641777 
lub 25-6449090, w godzinach od 9-tej do 17-tej. 
     Również z naszej Parafii wyruszy Pielgrzym-
ka do Rzymu od 27 kwietnia do 4 maja na Be-
atyfikację Jana Pawła II. Przewodniczył jej bę-
dzie ks. dr Robert Mirończuk. Oto program: 
27.04 Zbiórka uczestników, przejazd przez Pol-
skę i Czechy. Nocleg w okolicy Brna.  
28.04 Śniadanie. Przyjazd do Włoch, zakwate-
rowanie w okolicy Wenecji, obiadokolacja i noc-
leg.  
29.04 Śniadanie, spacer po malowniczej We-
necji, przejazd tramwajem wodnym po Canale 
Grande do placu św. Marka. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicy Asyżu. 
30.04 Asyż, zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka 
i spacer po średniowiecznym mieście do Bazy-
liki św. Klary. Zwiedzanie Orvieto, dawnego 
miasto etruskiego ze słynną katedrą. Przejazd 
do Rzymu. Zwiedzanie najpiękniejszych placów 
i fontann Rzymu, Obiadokolacja i nocleg.  
01.05 Śniadanie, przejazd do Watykanu, udział 
w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła 
II. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, Koloseum (na 
zewnątrz), Forum Romanum i Kapitolu. 
02.05 Śniadanie. Przejazd do Padwy, zwiedza-
nie Bazyliki św. Antoniego, oraz historycznego 
centrum. Obiadokolacja i nocleg w okolicy 
Padwy. 
03.05 Śniadanie. Przejazd przez Austrię, krótki 
spacer po Wiedniu, przejazd do Czech, obiado-
kolacja i nocleg. 
04.05 Śniadanie. Droga powrotna do Polski. 
Przyjazd w późnych godzinach wieczornych. 
Uwaga: cała pielgrzymka jest bez nocnych 
przejazdów! 
     Zgłoszenia przyjmuje ks. dr Robert Miroń-
czuk, tel. 503-035500. Cena: 750 zł. + 230 Euro 
za osobę. Cena zawiera: transport autokarem 
(video, barek), 7 noclegów (Czechy, Włochy), 7 
śniadań, 7 obiadokolacji (bez napojów), ubez-
pieczenie KL (10.000 $ USD) NW (5.000 zł), 
opiekę pilota. Cena nie obejmuje: obowiązko-
wego pakietu zwiedzania (bilety wstępu, wjazdy 
do miast, przewodnik), który wynosi ok. 45 
Euro/osobę.  

W PARAFII I W DIECEZJI 
WIECZÓR  CHWAŁY (27.01.) 
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybra-
łem…” (J 15.16). Jest to wspaniała wiadomość! 
Jezus wybrał nas i zaprasza, abyśmy razem 
z Nim spędzili karnawałowy Wieczór 27 stycznia 
(czwartek, od godz. 19.00-21.00), w sali KLO 
przy ul. Sokołowskiej 124. Będzie nas oczekiwał, 
gdyż pragnie obdarzyć swoją miłością, radością 
i wylać na każdego obfite dary. Za bezmiar otrzy-
manych łask będziemy dziękować, uwielbiając 
Go modlitwą i pieśnią. Będzie radośniej i weselej 
niż na niejednym balu karnawałowym, gdyż bę-
dzie z nami nasz Pan, Jezus Chrystus! 

Akademicka Grupa Ewangelizacyjna 
BETLEJEMSKI ŻŁÓBEK to miejsce Modlitw 
Rodziców za Dzieci i Dzieci za Rodziców. Na-
rzekamy nieraz na trudne relacje między rodzi-
cami i dziećmi. Szopka i Żłóbek to dobre miej-
sce, gdzie do 2 lutego można polecić Bogu 
trudne sprawy rodzinnego życia. 
ŚW. JOANNA. W piątek (28 stycznia) wypada 
parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty 
Molla. O godzinie 17.30 będzie modlitwa różań-
cowa w czasie której Czciciele Św. Joanny po-
dziękują Bogu za XIII Marsz Życia, który odbył 
się miesiąc wcześniej i polecą Jego opiece or-
ganizatorów i uczestników Marszu (było ok. 400 
osób). Polecą także wstawiennictwu Św. Jo-
anny wszystkie modlitewne intencje złożone w 
zakrystii lub do skarbony przy wejściu do ko-
ścioła. O godzinie 18.00 będzie Msza Św. w 
intencjach Czcicieli Św. Joanny, a po niej mo-
dlitwy zakończone ucałowaniem Relikwii. 
DO CHORYCH. Kapłani odwiedzą naszych 
chorych w pierwszą sobotę lutego (5.02). Od-
wiedziny te były planowane na ostatnią sobotę 
stycznia, ale okazało się, że ten termin nie jest 
możliwy do realizacji.  
I PO KOLĘDZIE. W przyszłym tygodniu napi-
szemy o pokolędowych refleksjach kapłanów 
i sugestiach przedstawianych przez Parafian. 
Dziś dziękujemy wszystkim, którzy nas gorą-
cym sercem przyjmowali. 
CKiS zaprasza na ciekawy spektakl „Nie tylko 
Jezioro Łabędzie - impresje muzyczno-baleto-
we”, który zostanie wystawiony 1 lutego br.  o g. 
19.00 w Sali Teatralnej ul. Bpa I. Świrskiego 31. 
Cena biletu 30 zł. O szczegółach napiszemy 
w przyszłą niedzielę. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 3 
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 

Jan Paweł II będzie ogłoszony błogosławio-
nym! O faktach związanych z beatyfikacją pa-
pieża-Polaka przeczytamy w tekście „Kogo szu-
kacie?”; 

O medialnych manipulacjach opowiada w 
wywiadzie Marek Markiewicz – pierwszy prezes 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a obecnie 
wykładowca dziennikarstwa. Zaś przykład mani-
pulacji jednej z lokalnych gazet z obszaru naszej 
diecezji znajdziemy w tekście pt. „Murem za pro-
boszczem”; 

Czy emeryci będą mogli dorobić do emery-
tury? O niekorzystnych dla emerytów zmianach 

 w prawie w dziale „Rozmaitości”; 
Wszystkich kierowców na pewno zainteresuje 

tekst pt. „Nakręcony pasażer” mówiący o tym, 
czy pasażerowi wolno pouczać kierowcę w cza-
sie jazdy. Zachęcamy do lektury!  

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
   # Łukasz Gil z naszej Parafii i Olga Skaruz 
z Parafii Św. Maksymiliana w Siedlcach (2) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 
 

 
SIŁA PROPAGANDY 

 
ROZMOWA W BARZE. 
- Kolego, postaw piwo. 
- Przecież się nie przewróciło... 
WYZNANIE MAMY. 
- Moje dzieci są bardzo muzykalne. Wszystkie 
grają mi na nerwach! 
PO WYWIADÓWCE NA PÓŁROCZE. 
- Gdzie masz kartę z ocenami za półrocze? - pyta oj-
ciec Jasia. 
- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć swojego 
Tatę. 
 

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 jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30  
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