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MYŚL TYGODNIA 

 
     Chrystus w dzisiejszej Ewan-
gelii do nas mówi: „Wy jesteście 
solą dla ziemi… Wy jesteście 
światłem świata” (Mt 5,13-16). 
     Najgłębsza ciemność w ludz-
kim sercu to egoizm i nieczu-
łość. Czynią one człowieka więź-
niem duchowych mroków, nawet 
jeśli „błyszczy on słowem i mąd-
rością” wyuczoną na uniwersy-
tetach. Jezus Chrystus, umiera-
jąc za nas na krzyżu, zapalił 
ogień miłości, zdolny rozpro-
szyć wszelką ciemność. Stał się 
dla nas wcieloną troską i miło-
sierdziem Boga. Blask bijący od 
krzyża rozprasza mroki naszego 
egoizmu, życia dla siebie, i wy-
pełnia nasze serca miłosierną 
miłością. „Wtedy światło zabłyś-
nie w ciemnościach, a ciemność 
stanie się południem”. 
     To dlatego wierzący są solą 
ziemi, bo nadają smak życiu, oś-
wieconemu przez Boże blaski 
wiary. 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
     Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 
w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Kardynała 
Fiorenzo Angeliniego, z 13 maja 1992 r. Papież wyzna-
czył obchody tego dnia na 11 lutego, gdy Kościół Po-
wszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lo-
urdes. Ustanowienie Światowego Dnia Chorego zosta-
ło skierowane do całego Kościoła, jako wezwanie, aby 
poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i do-
strzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na 
ciele. Jan Paweł II zaznaczył, że dzień ten: „Ma na celu 
uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu 
katolickich instytucji działających na rzecz służby 
zdrowia oraz społeczności świeckiej, na konieczność 
zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym 
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludz-
kiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyro-
dzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia 
wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popiera-
nie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu...” 
     Po raz pierwszy Dzień ten obchodzono w 1993, a 
główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i czę-
ściowo - w Rzymie. W kolejnym roku była Jasna Góra, 
a następnie: Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej, 
1995), Guadalupe (Meksyk, 1996), Fatima (1997), Lo-
reto (1998), Harissa (Liban, 1999), Rzym (2000, połą-
czone z Jubileuszem Chorych), Sydney (2001), w na-
rodowym sanktuarium katolików indyjskich w Vailanka-
my (2002), w Lourdes (2004), w Jaunde w Kamerunie 
(2005), w Adelajdzie w Australii (2006) i Seulu (2007). 
W 2008 r., z racji 150 rocznicy objawień w Lourdes, 
Światowy Dzień Chorego obchodzono ponownie (jak w 
1993 r.) - w Lourdes. 

 
     O zwiększenie wysiłków na rzecz zakładów opieki 
zdrowotnej, służących pomocą i wsparciem dla osób 
cierpiących, zwłaszcza ubogich i potrzebujących - zaa-
pelował także Benedykt XVI w orędziu na XIX Świa-
towy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego. Ojciec 

Święty wzywa też katolików, aby w cierpiących do-
strzegali oblicze Chrystusa. 
     Ojciec Święty przypomina, że cierpienie Jezusa sta-
nowiło próbę również dla wiary Jego uczniów, w tym 
Tomasza, dla którego to, co wcześniej stanowiło znak 
klęski Jezusa, w spotkaniu ze Zmartwychwstałym staje 
się dowodem zwycięskiej miłości. „Drodzy chorzy i cier-
piący, to właśnie poprzez rany Chrystusa możemy pat-
rzeć oczyma nadziei na wszelkie zło, które dotyka ludz-
kość. Zmartwychwstając, Chrystus Pan nie usunął ze 
świata cierpienia i zła, ale uzdrowił je u samych korze-
ni. Przemocy zła przeciwstawił wszechmoc miłości. 
Wskazał nam więc, że drogą do pokoju i radości jest 
miłość” - pisze Benedykt XVI. Podkreśla, iż Chrystus, 
zwycięzca śmierci, żyje między nami. Papież zachęca 
cierpiących, by naśladowali naszego Mistrza w goto-
wości oddania życia za braci, stając się posłańcami ra-
dości, która nie lęka się bólu, i radości Zmartwychwsta-
nia. Tym bardziej, że w każde cierpienie ludzkie wszedł 
Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi. Stąd w każdym cier-
pieniu jest odtąd obecne pocieszenie (con-solatio) 
przez współcierpiącą miłość Boga. 

 
     Benedykt XVI w nawiązaniu do Światowego Dnia 
Młodzieży w Madrycie kieruje szczególne słowa do lu-
dzi młodych, doświadczających cierpienia. Zauważa, 
że często Męka i Krzyż Chrystusa budzą lęk, gdyż wy-
dają się być zaprzeczeniem życia. W istocie jest od-
wrotnie. Krzyż bowiem jest Bożym „tak” dla ludzkości, 
najwyższym i najbardziej intensywnym wyrazem Jego 
miłości i źródłem, z którego wypływa życie wieczne. 
„Tylko On jest w stanie uwolnić nas od zła i przywrócić 
Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości, do którego 
wszyscy dążymy”. Ojciec Święty zachęca też chorych 
do kontemplowania ran Jezusa i odczuwania bliskości 
Jego Najświętszego Serca. Zapewnia o swej modlitwie 
w intencji każdego z chorych, aby Bóg obdarzył ich po-
kojem i uleczył ich serca. 
 

Serdecznie zapraszamy 

 Chorych i ich Opiekunów 
na Mszę Św. celebrowaną w naszym Sanktuarium 

dnia 11 lutego o godzinie 10.00. 
Podczas Mszy Św. po homilii będzie udzielany 

Sakrament Namaszczenia Chorych, a na 
zakończenie będzie Błogosławieństwo Lourdzkie.  

Tygodn ik  Paraf ia lny 

Numer 6 (5 51 )  
6 lutego 2011 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 - 7 lutego 2011 r. 

Wspomnienie Św. Ryszarda 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Jarek, z-ca ks. Adam 

Czyt. Rdz 1,1-19; Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35; Mt 4,23; Mk 6,53-56 
6.30 1. O Boże dary, siły fizyczne i duchowe dla Doroty, z racji imienin,

of. Dorota Obrępalska 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. + Helenę i Hieronima Plewka, of. Córka 
 3. + Helenę (w 6 r.) i Kazimierza Montewka, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Józefa (w 20 r.), of. Córka 
 4. + Mieczysława Zalewskiego (w 7 dzień), of. Córka 
 5. Dziękczynna w 70 r. urodzin Krystyny, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne łaski, opiekę św. Józefa, of. Dzieci 
Wtorek – 8 lutego 

Wspomnienie Św. Hieronima Emilianiego Św. Józefiny Bakhity, Dziewicy 
Czyt. Rdz 1,20-2,4a; Ps 8,4-9; Ps 111,7b.8a; Mk 7,1-13 

6.30 1. + Lucjana Bielińskiego (w 6 r.), Ewę Mazurczak, Mariannę, Alek-
sandra Nowak, Stefanię i Stefana Bielińskich, of. Cecylia Bielińska 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-
niuk 

 2. + Stanisława i Ludomirę Marciniuków oraz Edmunda, of. Bożena 
Marciniuk 

 3. + Jerzego Popiołka (w 3 r.), of. Marianna Popiołek 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Helenę (w 1 r.) i Stefana, of. Rodzina 
 5. + Jana Księżopolskiego (w 11 r.), Rocha i Franciszkę, of. Rodzina 
 4. + Za zmarłych polecanych w Wypominkach 2010/2011 

Środa – 9 lutego 
Wspomnienie Św. Apolonii, Patronki Stomatologów 

Czyt. Rdz 2,4b-9.15-17; Ps 104,1-2.27-30; J 17,17ba; Mk 7,14-23 
6.30 1. + Helenę i Annę Paudyna, of. Stanisława Paudyna 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. + Waldemara Lipińskiego 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Włodzimierza (z racji imienin) i zm. z Rodzin Ciozdów i Koza-

ków, of. Krystyna Ciozda 
 4. + Jana (w 28 r.), Mariannę i Jana Mućko, of. Córka 

Nowenna do Św. Józefa 
Czwartek – 10 lutego 

Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy 
Czyt. Rdz 2,18-25; Ps 128,1-5; Mt 11,25; Mk 7,24-30 

6.30 1. + Wacława (w 19 r.), Rozalię i Ryszarda oraz wszystkich zm. z 
obu stron Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak 

 2. + Henryka Sobiecha (w 20 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-
niuk 

 2. + Mariannę Musiejczuk (w 18 r.), Kazimierza, Wacławę, Józefa, 
Janinę, Jana, Mariannę i Feliksę, of. Tadeusz Musiejczuk 

 3. + Zofię i zm. z Rodziny Talachów, of. p. Wakuła 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Leokadię (w 2 r.), zm. z Rodzin Mikiciuków i Koplejewskich, of. 

Wiesława Koplejewska 
 4. + Władysława i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Krystyna 

Andrzejewska  

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 11 lutego 
Wspomnienie NMP z Lourdes 
Światowy Dzień Chorego 

Czyt. Rdz 3,1-8; Ps 32,1-2.5-7; Dz 16,14b; Mk 7,31-37 
6.30 1. + Eugenię Czechowicz (w 30 dzień), of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w r. urodzin Małgorzaty, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Józefa dla niej i dla jej Rodziny, of. Elżbieta 
Kaszubska 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-
niuk 

 2. + Ludwika i Michalinę, of. p. Kamianka 
 3. + Ks. Janusza Potapczuka (w 1 r.), of. Ks. Stanisław Stachyra 

10.00 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z Lourdes dla 
sióstr z KŻR nr 18 i ich Rodzin, zel. Grażyna Litwiniak  

 2. + Lucynę Kielak (w 7 r.), Ks. Jana Niedziałka, zm. z Rodzin Kie-
laków i Niedziałków, of. Rodzina 

15.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 
 3. + Aniele Rudnicką (w 1 r.), of. Córka 
 4. + Beatę i Zbyszka Budreckich (w 9 r.), of. Rodzina 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Sobota – 12 lutego 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. 
Czyt. Rdz 3,9-24; Ps 90,2.4-6.12-13; Mt 4,4b; Mk 8,1-10 

6.30 1. + Józefa Wysockiego (w 6 r.), of. Córka z Rodziną 
 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Jasia, z prośbą o potrzebne łaski i da-

ry Ducha Św. na całe życie, of. Rodzice i Dziadkowie 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Zdzisława Wronę (w 20 r.), Antoniego, Stefanię i Annę, of. Ma-

rian Wrona  
 4. + Andrzeja (w 11 r.), Joannę, Bronisława i Mieczysława, zm. z 

Rodzin Kąkolów i Wakułów, of. Eleonora Kąkol 
12.15 Msza Św. Akademicka Instytutu Teologicznego 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 Za nowożeńców Olgę i Łukasza 
17.00 Za nowożeńców Marzenę i Pawła 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. + Apolonię (w 16 r.) i Henryka, zm. z Rodzin Ługowskich, Ja-
strzębskich, Szostków i Chojeckich, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 17 r. ślubu Marii i Andrzeja, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo na dalsze lata życia, of. Jubilaci 

VI Niedziela Zwykła – 13 lutego 2011 r. 
Czyt. Syr 15,15-20 Ps 119 1 Kor 2,6-10 Mt 5,17-37 

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. + Czesława i Kazimierę Anusiewiczów, of. Syn Janusz 

8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 2. + Mariannę (w r.), Antoniego i Martynę oraz zm. Rodziców, of. 

Stanisław Świniarski 
 3. Dziękczynna w intencji sponsorów i podopiecznych Zespołu Cari-

tas, of. Parafialny Zespół Caritas 
10.00 1. + Romana (w 29 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 

 2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Hanny i Stanisława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny, of. Rodzina 

11.30 1. Dziękczynna w 28 r. urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna w 13 r. ślubu Uli i Pawła oraz dzieci Kamila, Rafała i 
Radka, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia  
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12.45 Za Parafian Nowoochrzczonych 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Sławek 
16.30 1. + Józefa Rychlika, Małgorzatę i Wiesława Boruc oraz wszystkie 

dusze w czyśćcu cierpiące, of. Monika Kosiorek 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnic-

twem Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

JESZCZE O FILIPKU 
     Kilka tygodni temu pisaliśmy o historii i problemach małego Filipka, ocze-
kującego na kosztowny zabieg chirurgiczny. Jego rodzice dziękują za pomoc 
i zainteresowanie. Zwracają się także z prośbą o przekazanie 1% podatku 
na operację ich Syna. O bliższych szczegółach, osobom zainteresowanym, 
opowie pracująca w naszej Kancelarii Parafialnej S. Amabilis Gliniecka, cio-
cia Filipka. 

 
W ZIEMI ŚWIĘTEJ 

 
     Jesienią 2012 roku polscy studenci udadzą się z narodową pielgrzymką 
akademicką do Ziemi Świętej. Ma ona być zorganizowana na wzór narodo-
wej pielgrzymki młodzieży francuskiej, którzy do miejsc związanych z ziem-
skim życiem Chrystusa pielgrzymowali ze swoimi biskupami i kapłanami. 
Propozycję takiej inicjatywy przedstawił podczas zebrania plenarnego Konfe-
rencji Episkopatu Polski, biskup Marek Jędraszewski, członek Rady KEP ds. 
Duszpasterstwa Młodzieży. Ks. Biskup Jędraszewski zrelacjonował bisku-
pom szczegóły pobytu w Ziemi Świętej poznańskich studentów-wolontariu-
szy z Akademickiego Koła Misjologicznego. Od lipca do sierpnia 2010 r. 15 
studentów pomagało w remoncie i opiece nad dziećmi w sierocińcu prowa-
dzonym na Górze Oliwnej przez Siostry Elżbietanki. Po przeżyciu doświad-
czenia pustyni Negew oraz spotkaniach z wiernymi w parafiach Galilei, fran-
cuska młodzież nawiedziła Bazylikę Narodzenia Pana Jezusa oraz sanktua-
rium Pola Pasterzy. Wieczorem młodzi uczestniczyli w czuwaniach 
modlitewnych, śpiewali pieśni religijne i słuchali świadectw m.in. wolontariu-
szy pracujących w szpitalu dziecięcym Świętej Rodziny w Betlejem. Na za-
kończenie pielgrzymki kard Vingt-Trois przewodniczył uroczystej Eucharystii 
„rozesłania” w Dolinie Jozafata. 
     Polscy biskupi wyrazili zgodę na rozpoczęcie przygotowań do podobnej 
inicjatywy dla polskich studentów. Pielgrzymka miałaby się odbyć jesienią br. 
Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej wyraził nadzieję, że będą to 
„wspaniałe rekolekcje młodzieży w łączności z biskupami i duszpasterzami”. 
„Będziemy wspólnie kroczyć szlakami wytyczonymi kiedyś przez Chry-
stusa” - zaznaczył. W pielgrzymce wezmą udział głównie studenci zaanga-

żowani w duszpasterstwo akademickie. „Nie będzie to jednak kryterium wy-
kluczające innych studentów. Na pewno chcemy, by były to osoby, które pra-
gną pogłębić swoją wiarę poprzez uczestnictwo w takiej pielgrzymce” - dodał 
bp Jędraszewski. 

LUDZIE BĘDĄ POTRZEBOWALI BOGA 
     Nie można stawać się kapła-
nem w pojedynkę. Potrzeba 
wspólnoty tych, którzy pragną słu-
żyć Kościołowi - pisze Benedykt 
XVI w liście do seminarzystów. 
Dzieli się z nimi wspomnieniami 
swojego przygotowania do ka-
płaństwa i pokazuje ważne punkty 
formacji seminaryjnej.  
     „Ludzie zawsze będą potrzebowali Boga, również w epoce dominacji 
techniki w świecie i globalizacji” – podkreśla Benedykt XVI. List do semina-
rzystów rozpoczyna od osobistego wspomnienia. W grudniu 1944 r. na pyta-
nie dowódcy kompanii, w której odbywał służbę wojskową o zawód, jaki 
chciałby wykonywać, odpowiedział, że chciałby zostać kapłanem katolickim. 
Podporucznik skwitował to stwierdzeniem: „A więc musi Pan poszukać sobie 
czegoś innego. W nowych Niemczech już nie potrzeba księży”. „Wiedziałem, 
że te „nowe Niemcy” były u schyłku i że wobec niezmiernych zniszczeń, ja-
kie to szaleństwo spowodowało w kraju, bardziej niż kiedykolwiek potrzeba 
było kapłanów” – wspomina Benedykt XVI. Dalej pisze zaś: „Dziś sytuacja 
jest całkowicie odmienna. Jednakże na różne sposoby również dziś wielu 
myśli, że kapłaństwo katolickie nie jest „zawodem” na przyszłość, lecz raczej 
należy do przeszłości. Wy, drodzy Przyjaciele, wbrew tym zastrzeżeniom 
i opiniom, zdecydowaliście się wstąpić do seminarium, to znaczy weszliście 
na drogę ku posłudze kapłańskiej w Kościele katolickim. I dobrze zrobiliście” 
– pisze papież do seminarzystów. 
     Benedykt XVI zwraca uwagę na wspólnotowy charakter formacji semina-
ryjnej. „Seminarium jest wspólnotą w drodze ku posłudze kapłańskiej. Już 
przez samo to powiedziałem coś bardzo ważnego: nie można stawać się 
kapłanem w pojedynkę. Potrzeba „wspólnoty uczniów”, jedności tych, którzy 
pragną służyć wspólnemu Kościołowi” - podkreśla. Dalej papież wymienia 
ważne punkty formacji seminaryjnej: Jest to czas pogłębiania relacji z 
Bogiem. „Najważniejszą rzeczą w drodze do kapłaństwa i w całym życiu 
kapłańskim jest osobista relacja z Bogiem w Jezusie Chrystusie”. Kapłan jest 
bowiem „heroldem Boga pomiędzy ludźmi”. Pozwala doświadczyć Boga, 
udzielającego się w sakramentach. Papież pokazuje, że klerycy muszą sami 
przeżywać misterium, ale dostrzegać też istotę udzielania sakramentów. 
     „Centrum naszego odniesienia do Boga i ukształtowania naszego życia 
jest Eucharystia. Sprawowanie jej z wewnętrznym zaangażowaniem, a przez 
to osobiste spotkanie z Chrystusem, powinno stanowić centrum naszego 
dnia” – pisze papież. Zachęca seminarzystów do wnikliwego studium liturgii. 
„Jak mogę stwierdzić na podstawie mojej osobistej drogi, jest rzeczą za-
chwycającą uczenie się krok po kroku rozumienia jak to wszystko rozwijało 
się, jak wielkie doświadczenie wiary zawarte jest w strukturze liturgii mszal-
nej, ile pokoleń tworzyło ją modląc się” – wyznaje papież. Pisząc o sakra-
mencie pokuty, zaznacza, że prowadzi on do pokory i uczy uczciwości w od-
niesieniu do samego siebie. Jak dodaje, „pozwalając, aby mi zostało wyba-
czone, uczę się także przebaczać innym”. 
     Benedykt XVI zachęca seminarzystów do wrażliwości na pobożność lu-
dową. „Oczywiście pobożność ludowa musi zawsze być oczyszczana, ukie-
runkowana ku centrum, ale zasługuje na naszą miłość, bo sprawia, że my 
sami stajemy się w sposób całkowicie rzeczywisty „Ludem Bożym” – pisze 
papież. Formacja seminaryjna to przede wszystkim czas studium. „Wiara 
chrześcijańska posiada wymiar racjonalny i intelektualny, który należy do jej 
istoty. Bez niego wiara nie byłaby sobą” – pisze Benedykt XVI, zachęcając 
seminarzystów do studiowania z zapałem. Przestrzega przy tym przed na-
kierowaniem wyłącznie na kwestie pragmatyczne. „Nie chodzi bowiem tylko 
o uczenie się rzeczy ewidentnie użytecznych, ale o poznanie i zrozumienie 
wewnętrznej struktury wiary w jej całości, tak aby stała się odpowiedzią na 
pytania ludzi, którzy z punktu widzenia zewnętrznego zmieniają się z poko-
lenia na pokolenie, a jednak w głębi pozostają tacy sami” – pisze Benedykt 
XVI. Podkreśla, że kapłan powinien dogłębnie znać całe Pismo Święte. Pi-
sze o wadze dogmatyki, teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej, teo-
logii ekumenicznej, prawa kanonicznego. Podkreśla przy tym, że niezbędne 
jest „zakotwiczenie teologii w żywej wspólnocie Kościoła”. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
I KOMUNIA ŚW. Dzieci przygotowujące się 
do I Komunii Św. i ich Rodziców zapraszamy 
dziś (w niedzielę 6 lutego) na kolejne spotkanie 
formacyjne. O godzinie 16 będzie katecheza, 
zaś o 16.30 wspólna Msza Św. 
CELEBRACJA. Ksiądz Biskup Ordynariusz 
zaprasza jutro (7 lutego) na kolejną  Celebrację 
Słowa Bożego, która rozpocznie się w Katedrze 
o godzinie 19.00. 
DLA CHORYCH. W piątek 11 lutego wspomi-
namy objawienia NMP z Lourdes, zaś w Koś-
ciele Powszechnym jest obchodzony Światowy 
Dzień Chorego. Z tej racji w naszym kościele o 
godz. 10.00 będzie Msza Św. w intencji cho-
rych, połączona z Sakramentem Namaszczenia 
i Błogosławieństwem Lourdzkim.   
D.S.L. W sobotę (12 lutego) będzie kolejne 
spotkanie dla uczestników Diecezjalnej Szkoły 
Liturgicznej. 
KATECHUMENI. W przyszłą niedzielę (13 lu-
tego) o godzinie 18.00, w rezydencji Ks. Bisku-
pa Ordynariusza przy ul. Cmentarnej będzie ko-
lejne spotkanie przygotowujące dorosłych Kate-
chumenów do Sakramentu Chrztu Św. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 5 
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 

Czy Europa po cichu odwraca się od chrześci-
jaństwa? Jakie są najważniejsze wyzwania, sto-
jące przed Polską? Czy w Polsce jest dziś wol-
ność słowa? Na te i inne pytania odpowiada 
w wywiadzie były marszałek Sejmu, Marek 
Jurek; 

O wstawiennictwie świętych, które towarzyszy 
nam w różnych sytuacjach. W czym mogą po-
móc nam św. Błażej i św. Agata oraz do czego 
służy gromnica - w artykule „Święci od wszystkie-
go”; 

W raporcie „Echa” o stowarzyszeniach, które 
ułatwiają rodzicom chorych dzieci walkę z proble-
mami i chorobą oraz o tym jak choroba jednej 
osoby wpływa na całą rodzinę; 

Dlaczego spada liczba powołań kapłańskich i 
zakonnych? O tym w artykule „Trudniej dzisiaj 
być księdzem”. Zachęcamy do lektury!  

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # Paweł Ługowski z Parafii Domanice i Ma-
rzena Błońska z naszej Parafii (3). 
Zapowiedź I: 
    # Karol Frankowski z naszej Parafii i Karolina 
Kozioł z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach (4). 
    # Szymon Piotr Kosno z Parafii Serca Jezu-
sowego w Starachowicach, Diecezja Radomska 
i Joanna Wierzbicka z naszej Parafii (5). 
    # Robert Mariusz Zalewski z Parafii Przes-
myki i Grażyna Skolimowska z naszej Parafii 
(6). 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

 
     Wielkim złem jest grzech, ale jeszcze wię-
kszym rozpacz, bo z grzechu można pow-
stać, grzech można odpokutować, a nieraz 
grzech stał się podwaliną świętości. A roz-
pacz nigdy dobrych owoców nie wydaje. 

Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

 

KATYŃ – SMOLEŃSK 
 Serdecznie zapraszam na pielgrzymkę Diecezji 
Siedleckiej w 1 rocznicę katastrofy prezydenc-
kiego  samolotu.                  Ks. Sławomir Sulej 

Diecezjalny Duszpasterz Pielgrzymów 

 
Położenie ośmiu masowych grobów znalezionych 

przez międzynarodową komisję w 1943 roku 
Program Pielgrzymki: 
6.04. Godz. 06.00 Msza św. w Katedrze Sie-
dleckiej. Po Mszy św. przejazd w kierunku gra-
nicy polsko-białoruskiej. Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg do Nowogródka.  
7.04. Msza Święta w Nowogródzkiej Farze, w 
której ochrzczony był Adam Mickiewicz. Śnia-
danie, po nim krótkie zwiedzanie Nowogródka 
(Muzeum A. Mickiewicza, ruiny Zamku Nowo-
gródzkiego). Przejazd  do Mińska, krótkie zwie-
dzanie. Wyjazd do Orszy. Obiadokolacja i noc-
leg. 
8.04. Śniadanie, przejazd do Lasu Katyńskiego, 
miejsca kaźni polskich oficerów. Msza Święta, 
chwila zadumy i modlitwy. Przejazd do Smoleń-
ska na miejsce katastrofy rządowego samolotu 
Tu-154. Uczczenie pamięci ofiar. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg do hotelu w Orszy. 
9.04. Po śniadaniu wyjazd na granicę polsko-
białoruską. Po drodze zwiedzimy Kosów Pole-
ski, w którym w roku 1748 został ochrzczony 
gen. Tadeusz Kościuszko. Wyjazd w kierunku 
granicy białorusko-polskiej.  Przyjazd  do Sie-
dlec w godzinach wieczornych. 
     Koszt 1.200 zł.  (przy grupie minimum 40 os.). 
Świadczenia zawarte w cenie: autokar lux z WC, 
cafe-barem, DVD i klimatyzacją, 3 noclegi w ho-
telach (pensjonatach) **/*** i w Domu Pielgrzyma w 
pokojach 2-4 osobowych, wyżywienie: 3 śniada-
nia, 3 obiadokolacje, wstępy do zwiedzanych 
obiektów oraz realizację programu, polskojęzycz-
nego pilota na całej trasie, duchowa księdza, 

ubezpieczenie NNW i KL, opłaty drogowe i gra-
niczne. Cena nie obejmuje: kosztów wiz (do Rosji 
- 210 zł i na Białoruś - 150 zł od osoby). 
     Wymagane dokumenty: 2 zdjęcia 35x45 mm (ko-
lorowe), paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od 
daty powrotu z wycieczki z minimum 4 wolnymi stro-
nami obok siebie, wypełnione wnioski wizowe. Orga-
nizator nie odpowiada za skutki odmowy wydania 
wiz. Kontakt: Ks. Sławomir Sulej; tel. 604-
641777, lub w godz. 9.00-17.00  25-6449090. 

 
ZNASZ KAWAŁY O POLAKACH? 

 
SAMO DNO ŻYCIA.  
     W knajpie rozmawia dwóch kolegów: 
- Zenek... Wiesz jaka moja żona jest beznadziejna? 
- Dlaczego? 
- Wyobraź sobie wczoraj powiedziała mi, że nie ma 
dla mnie na wódkę, a kupiła dziecku buty! 
BĘDZIE LŻEJSZA. Chłopak wraca zimą z wojska, 
prosi siostrę, aby mu przesłała zimową kurtkę. Dzie-
wczyna spakowała kurtkę i napisała list: 
- Co do kurtki, którą chciałeś, to wujek Piotrek powie-
dział, że jak ci ją poślę z guzikami, to będzie dużo 
kosztować, bo guziki są ciężkie. Dlatego oderwałam 
guziki i włożyłam do kieszeni. 
ZAWSZE PEŁNE: 
     Żona do męża na widok baterii pustych butelek: 
- Skąd one się wzięły w Twoim pokoju? 
- Nie mam pojęcia. Przecież wiesz, że nigdy nie ku-
puję pustych butelek. 
LIST Z FERII. Dziewczyna pisze list do chłopaka: 
- Jak się będziesz widział z Gosią, pozdrów ją ode 
mnie, a jeśli nie, to jej nic nie mów. 
DZIECIĘCE PYTANIA. 
     Dzieci podbiegają do swojego ojca z pytaniem: 
- Tato, możemy sprzedać twoje butelki po piwie 
i wódce, żeby mieć na chleb? 
- Oczywiście... I widzicie dzieci, co wy byście jad-
ły, gdyby nie ja? 
ZAMKNIĘTE. Dziewczyna opowiada koleżance o 
pierwszej randce z jej bratem: 
- Ale śmieszny jest twój brat Janek. Zamknął sa-
mochód i zostawił w środku kluczyki. Musiał iść do 
domu po drugi komplet, żeby mnie wyciągnąć ze 
środka.  
ZAPOMNIAŁ O WSZYSTKIM. - Czy byłem tu wczo-
raj? - pyta gość barmana w nocnym lokalu.  
- Tak. Był pan.  
- I przepiłem u was 2 tysiące złotych?  
- Tak.  
- Co za szczęście... Już myślałem, ze zgubiłem. 

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: Bank Pocztowy o/Siedlce 
12 1320 1537 0816 2719 2000 0001 

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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