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MYŚL TYGODNIA 

 
    Usłyszeliśmy dziś: „Jeśli więc 
przyniesiesz dar swój przed oł-
tarz i tam wspomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zos-
taw tam dar twój przed ołtarzem, 
a najpierw idź i pojednaj się z 
bratem swoim. Potem przyjdź 
i dar swój ofiaruj” (Mt 5,17-37). 
     Bóg zaprasza człowieka do 
dialogu. Stwórca ukazuje się ja-
ko Ten, który mówi i który słu-
cha. Gdy człowiek wchodzi w 
dialog z Bogiem, zostaje hojnie 
obdarowany. Ewangelia opisuje 
wiele takich spotkań, jak cho-
ciażby dzisiejsze. Ich owocem 
może być uzdrowienie fizyczne 
lub duchowe. Eucharystia jest 
szczególną okazją do podjęcia 
dialogu z Panem. Słysząc Jego 
głos, nie zatwardzajmy naszych 
serc. (ks. T. Bieliński) 

 

  

IMIENINY PASTERZA DIECEZJI 
       Dnia 17 lutego każde-
go roku Ks. Biskup Ordy-
nariusz obchodzi dzień 
swoich imienin. Z tej racji 
w Katedrze Siedleckiej o 
godz. 18.00 będzie celeb-
rowana uroczysta Eucha-
rystia w intencji Soleniza-
nta. Po Mszy Św. przewi-
dziana jest agapa w Cen-
trum Charytatywno-Dusz-
pasterskim. Do licznych 
życzeń, które w tym dniu 

będą składane, pragniemy dołożyć i nasze: Niech Bóg ob-
darza Księdza Biskupa nieustannym pokojem i mocą Je-
zusa Chrystusa w pasterskiej posłudze w naszej Diecezji. 

REKOLEKCJE KWC 
      W dniach od 23 do 25 sty-
cznia br. w Opolu k/Siedlec 
odbyły się rekolekcje na te-
mat „Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka w Rodzinie”, które 
poprowadził ks. Wojciech Ig-
nasiak. Wzięło w nich udział 
51 osób dorosłych i 10-cioro 
dzieci. Rekolekcje rozpoczęli-
śmy zawiązaniem wspólnoty, 
nieszporami i Mszą Świętą. 

     W poniedziałek wysłuchaliśmy katechezy o ojcostwie. 
Rekolekcjonista podkreślał, jak ważna jest obecność fizy-
czna i psychiczna ojca w domu oraz wzajemna miłość ro-
dziców. Rozważaliśmy fragment z Ewangelii św. Łukasza 
o Synu Marnotrawnym. Nieumiejętność radzenia sobie z 
emocjami jest skutkiem przyzwolenia od najmłodszych lat 
na przemoc. Przykładem odpowiedzialnego ojcostwa jest 
ojciec Karola Wojtyły.  
     Oprócz wymagań, trzeba dzieciom mówić, że się je ko-
cha, doceniać osiągnięcia. Zły ojciec to ojciec nieobecny. 
Spuścizna domu rodzinnego ma duży wpływ na wejście 
dzieci w dorosłość. Zadaniem odpowiedzialnego ojca jest 
przygotować dzieci do samodzielności. Wielkim przeży-
ciem dla uczestników było nabożeństwo o Dobrym Ojcu, a 
w nim, wraz z modlitwą kapłana, gest ojcowskiego przytu-
lenia. W godzinach wieczornych nie zabrakło dobrej za-
bawy - radośnie i mile spędziliśmy ten czas. 
     W następnym dniu ks. Wojciech naświetlił nam wszyst-
kim, którzy jesteśmy w KWC i tym którzy jeszcze się nie 
zdecydowali być, wartość abstynencji. Katechezie przy-
świecały słowa z Ewangelii Św. Jana (8, 32): „Poznacie 
Prawdę, Prawda Was wyzwoli”. Prowadzący rekolekcje 
podkreślał, że życie w Prawdzie i życie w duchu twór-
czym, jest dla innych świadectwem o wartości abstynen-
cji. Krucjata podjęta w Duchu Miłości i Ofiary bez przymu-
su ma sens - jest darem z siebie. Dlaczego inni sięgają po 
alkohol czy też wpadają w inne zniewolenia? Ponieważ 
swoje emocje próbują zagłuszyć na przykład alkoholem, 
seksem czy też hazardem. Krucjata ma pomagać innym. 

Człowiek Krucjaty to osoba radosna, wolna od lęku, obłu-
dy i zakłamania. Starajmy się o taką naszą postawę.  
     W homilii podczas Mszy Św., kończącej nasze rekolek-
cje, ksiądz mówił o zdolności do ofiary i przebaczenia. 
Mamy promieniować Bogiem, ewangelizować - wychodzić 
do innych. W procesji z darami przyjęliśmy nowe osoby 
do Krucjaty. Wspólna Eucharystia i Agapa zakończyła na-
sze rekolekcje. Diakonia KWC 

KATECHIZM DLA MŁODYCH 
     Z polecenia Stolicy 
Apostolskiej został przy-
gotowany nowy kate-
chizm, przeznaczony 
dla młodzieży i dedyko-
wany na Światowy 
Dzień Młodzieży. To 
specjalnie 300-stronico-
we wydanie (któremu w   
tytule dano międzynarodowy skrót „Youcat”), w miliono-
wym nakładzie, w kwietniu br. ukaże się w siedmiu języ-
kach, w tym po polsku.  
    Ojciec Św. Benedykt XVI przypomniał, że w latach 80. 
stał na czele komitetu, który na życzenie Jana Pawła II 
zredagował nowy katechizm. Członkowie komitetu zda-
wali sobie sprawę, że przygotowywana przez nich publi-
kacja musi być przystępna dla wszystkich. ”Uświadomili 
sobie, że tekst wymaga przekładu na rozmaite kultury 
świata, aby mógł dotrzeć do osób o odmiennej mentalno-
ści”. „Od tamtej pory, przy okazji Światowych Dni Młodzie-
ży (w Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney) spotykali się mło-
dzi ludzie z różnych państw i kontynentów. Postawiliśmy 
sobie pytanie, czy nie należy przetłumaczyć Katechizm 
Kościoła Katolickiego na język młodzieży i sprawić, by je-
go słowa przedostały się do jej świata... I tak pod kierow-
nictwem arcybiskupa Wiednia, Kard. Schönborna powstał 
'Youcat' dla młodzieży. Mam nadzieję, że młodzi ulegną 
jego fascynacji” - pisze Benedykt XVI. 
     „Niektóre twierdzą, że katechizm nie zainteresuje mło-
dzieży; nie wierzę tym stwierdzeniom i pewien jestem, że 
mam rację. Młodzież nie jest tak powierzchowna; młodzi 
ludzie chcą wiedzieć, na czym naprawdę polega życie. 
Powieść kryminalna wciąga, ponieważ obchodzi nas los 
innych, który mógłby przecież być naszym losem; ta 
książka jest wciągająca, ponieważ mówi nam o naszym 
przeznaczeniu i dlatego dotyczy każdego z nas”. „Dlatego 
zachęcam was: studiujcie katechizm! To moje z serca 
płynące życzenie” - wzywa Ojciec Święty.  
     „Musicie znać waszą wiarę z taką samą precyzją, z ja-
ką specjalista w dziedzinie informatyki zna system opera-
cyjny komputera; musicie znać ją tak, jak muzyk zna swój 
utwór; tak, musicie być znacznie głębiej zakorzenieni 
w wierze od pokolenia waszych rodziców, ażeby oprzeć 
się z mocą i zdecydowanie wyzwaniom i pokusom obec-
nych czasów. Potrzebujecie Bożej pomocy, jeżeli wiara 
wasza nie ma wyschnąć tak, jak rosa na słońcu, jeśli nie 
chcecie ulec pokusom konsumpcjonizmu, jeżeli nie chce-
cie, ażeby wasza miłość utonęła w pornografii, jeśli nie 
chcecie zdradzić słabych oraz ofiar nadużyć i przemocy” 
- kończy Papież 
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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 - 14 lutego 2011 r. 

Święto Św. Cyryla, Zakonnika i Metodego, Biskupa, Patronów Europy Sło-
wiańskiej. Wspomnienie Św. Walentego, Patrona epileptyków i zakochanych

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Jarek, z-ca ks. Proboszcz 
Czyt. Dz 13,46-49; Łk 10,1-9 

6.30 1. + Walentego i Helenę Świątek, of. Córka 
 2. + Czesława, Leokadię, Józefa, Natalię i Teresę oraz zm. z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina Czerskich 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płócien-
nik) 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Lucjana (w 8 r.), Pelagię, Andrzeja i Leokadię oraz Dziadków z 

obu stron Rodziny, of. M. Roguska 
 4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Huberta, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
 5. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Zofii Dzido, of. 

Synowa 
Wtorek – 15 lutego; Czyt. Rdz 6,5-8;7,1-5.10; Mk 8,14-21 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. + Jana Michałowskiego (w 27 r.) oraz Rodziców Mariannę i Ma-

riana, of. J i R Michalscy 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płócien-

nik) 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Stanisławę (w 1 r.) i Józefa, zm. z Rodzin Pasiczów i Wetosz-

ków oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina Pasi-
czów 

 4. + Ryszarda Bojarowskiego (w 1 r.), of. Synowie 
 5. + Czesława (w 22 r.), of. Rodzina Łopackich 

Środa – 16 lutego 
Czyt. Rdz 8,6-13.20-22; Mk 8,22-26 

6.30 1. + Zuzannę Kargul ( w 30dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. + Annę (w 20 r.), Stanisława (w 31 r.), Jerzego i Wandę Grzesz-

czuków, of. Janusz Grzeszczuk 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płócien-

nik) 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Helenę (w 10 r.), Janusza i Romana Szkielonek, of. Piotr Szkie-

lonek 
 4. + Stanisława Kryńskiego (w r.), Adolfa i Jego Rodziców: Annę, 

Franciszka oraz Stanisława i zm. z rodz. Mikiciuków, of. Żona z 
Dziećmi 

 5. + Julię i Antoniego Stasiaków oraz Helenę Sawicką, of. Sąsiadka 
Nowenna do Św. Józefa 

Czwartek – 17 lutego 
Dzień Imienin Ks. Biskupa Ordynariusza 

Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Serwitów NMP. 
Dzień czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego 

Czyt. Rdz 9,1-13; Mk 8,27-33 
6.30 1. + Jerzego (w 34 r.), of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. + Janinę Sabiniak (z racji urodzin), of. Córka 
 3. + Stanisława (w 3 r.), Alicję, Andrzeja i Zdzisława zm. z Rodziny 

Szmitkowskich, of. Synowie i Córka z Rodzinami 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Małżonków Grzegorza i Doroty Osi-

piak, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa, of. Rodzice 

 4. + Stanisława (w r.), Sabinę, Jana, Mariannę, Franciszka i Tade-
usza, of. Elżbieta Dropio 

 5. + Tadeusza Rowickiego (w 6 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, 
Marię i Bronisława oraz Władysława, Jana i Marię, of. Córka 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 18 lutego 
Wspomnienie Bł. Jana (Fra Angelico), Patrona malarzy 

Czyt. Rdz 11,1-9; Mk 8,34-9,1 
6.30 1. + Mariannę (w 21 r.), Aleksandrę, Józefa i Tadeusza, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji urodzin), of. Córka Chrzestna 
 3. + Stanisława Kobusa (w 4 r.) oraz jego Rodziców i Braci, of. Żona 

i Synowie 
15.00  W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik) 
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 
 3. + Helenę (w 18 r.), Jana, Tadeusza i Stefana, of. Janina Marci-

niuk 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Macieja, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę M.B na dalsze 
lata życia, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Sobota – 19 lutego 

Wspomnienie Św. Konrada z Piacenzy oraz NMP Patronki sobotniego dnia.
Czyt. Hbr 11,1-7; Mk 9,2-13 

6.30 1. + Zofię (w 4 r.) i Józefa Rucińskich oraz zm. z Rodziny, of. Kry-
styna i Szczepan Borutowie 

 2. + Jerzego (w 18 r.), Eugenię i Mikołaja, of. Żona 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Stefaniuka, of. Syn Stanisław Stefa-

niuk 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 
 3. + Janusza (w 3 r.), of. Żona Krystyna 
 4. + Alfredę (w 21 r.) i Bogdana, of. Rodzina 

12.15 Msza Św. Akademicka Instytutu Teologicznego 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 

 2. + Jarosława (w 10 r.), of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Magdaleny i .............. z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rodziny, of. Mama 
VII Niedziela Zwykła – 20 lutego 2011 r. 
Czyt. Kpl 19,1-2.17-18;1 Kor 3,16-23;Mt 5,38-48 

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

niuk 
 2. + Sławomira (w 5 r.), Edwarda (w 40 r.), Jerzego, Mariannę, Bar-

barę, Sabinę i Stanisława, of. Wiesława Wereda 
8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Walczaka, of. Córka 

 2. + Michała i Wandę (w 19 r.), of. Córka 
 3. + Władysławę, Franciszka, Edwarda, Jadwigę i Jana, of. Syn 
 4. Dziękczynna małżonków Maryli i Edmunda Wrona w 40 r. ślubu, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata 
małżeńskiego życia, of. Małżonkowie 

10.00 1. + Czesława Rachubika i Eleonorę Kunierowicz, of. Córka 
 2.+  Mariana Soszyńskiego (w 1 r.), of. Zofia Soszyńska 

11.30 1. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 2 r.), of. Żona Krystyna Skoli-
mowska 

 2. + Genowefę (w 2 r.), Stanisława i Mariana oraz zm. Dziadków i 
Teściów: Henryka i Zofię, of. Córki   
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12.45 Za Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz 
16.30 1. + Janinę i Tadeusz Dmowskich oraz Janinę i Kazimierza Tom-

czyńskich, of. Rodzina  
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Ługowskiego, of. Córka 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnic-

twem Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 
PISMO BISKUPA SIEDLECKIEGO 
ZBIGNIEWA KIERNIKOWSKIEGO  

O WPROWADZENIU NOWEGO SPOSOBU PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU CHRZTU DZIECI 

 

Drodzy Diecezjanie,  
     Diecezja siedlecka przeżywa przygotowanie do 
Jubileuszu 200-lecia jej erygowania. Ta zbliżająca 
się rocznica skłania nas do pogłębionej refleksji 
nad tym, jaka jest nasza wiara, jak również do po-
dejmowania różnych działań zmierzających do 
pełniejszego uświadomienia sobie, co to znaczy 
być chrześcijaninem. Jednym z takich działań jest 
od sześciu lat realizowany w naszej diecezji pro-
gram duszpasterski Chrzest w życiu i misji Ko-
ścioła. Jego celem  jest  kształtowanie  chrześci- 

jańskiego życia w perspektywie biblijnej historii zbawienia. Dokonuje się to 
przede wszystkim w oparciu o refleksję nad tekstami biblijnymi i dążenie do 
poddawania swego życia światłu słowa Bożego. W tym miejscu jeszcze raz 
proszę wszystkich o zaangażowanie się w ten program, a duszpasterzy o 
pełną zrozumienia pomoc w jego realizacji.  
     Dziś chcę zwrócić uwagę na kolejne ważne działanie związane z pogłębie-
niem życia chrześcijańskiego, którym jest wprowadzenie we wszystkich para-
fiach naszej diecezji jednakowego programu przygotowania rodziców i rodzi-
ców chrzestnych przed udzieleniem sakramentu chrztu świętego dzieciom. 
Dokumenty Kościoła stwierdzają, że chrzest jest sakramentem wiary. Mówią o 
tym między innymi Katechizm Kościoła Katolickiego (zob. KKK 1253) oraz In-
strukcja o chrzcie dzieci Pastoralis actio (zob. nr 18). Stwierdzenie to oznacza, 
że chrzest zakłada wiarę. Przyjęcie chrztu nie sprowadza się bowiem do za-
łatwienia pewnych formalności i wypełnienia określonego rytu religijnego, po-
jętego na sposób mniej czy bardziej magiczny. Chrzest wprowadza człowieka 
w zupełnie nową rzeczywistość, w nowe życie, w życie inne od tego, które 
proponuje świat. Dlatego też udzielenie tego sakramentu domaga się stosow-
nego przygotowania, czyli zainicjonowania odpowiedniej wiary, wiary paschal-
nej, która po chrzcie będzie się rozwijać. W przypadku małych dzieci chodzi o 
wiarę ich rodziców i rodziców chrzestnych, którą oni będą przekazywać 
dziecku.  
     Pomocą w realizacji tego zadania ma służyć przygotowany cykl katechez, 
opublikowanych w książce pod tytułem Wierzysz, przyjmij chrzest. Katechezy 
te, głoszone w poszczególnych parafiach, będą stopniowo wprowadzały w peł-
niejsze rozumienie znaczenia chrztu w życiu chrześcijanina. Pierwsza z pro-
ponowanych grup tematycznych podejmuje bardzo istotny dzisiaj problem an-
tropologiczny i stara się ukazać, kim jest człowiek, jakie jest jego powołanie i 
sens jego istnienia oraz co jest istotą grzechu pierworodnego, jakie są jego 
skutki i w jaki sposób zaradza im sakrament chrztu. Druga grupa ukazuje w 
bardzo skróconym zarysie starotestamentalną historię zbawienia, którą Pan 
Bóg prowadził, by przekonać człowieka, że potrzebuje zbawienia, i by przygo-
tować ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa; w tej historii może się odnaleźć 
każdy z nas. Grupa trzecia przekazuje prawdę o dziele zbawczym Jezusa 
Chrystusa, w które człowiek zostaje włączony przez przyjęty z wiarą chrzest. 
Czwarta zaś omawia liturgię sakramentu chrztu, która dla jej uczestników 
może stać się wydarzeniem zbawczym i programem na całe życie.  
Drodzy Diecezjanie, 
     Jako biskup siedlecki widzę naglącą potrzebę zmiany dotychczasowego 
sposobu przygotowania do sakramentu chrztu świętego. Stąd też zarządzam, 
aby począwszy od Wielkiego Postu 2011 r. we wszystkich parafiach diecezji 
siedleckiej wprowadzić ujednolicony sposób przygotowania do sakramentu 
chrztu świętego, w oparciu o przedstawione powyżej grupy tematyczne. Dla 
przekazania zawartych w nich treści należy przeprowadzić przynajmniej 
cztery spotkania katechetyczne. Wskazane jest jednak, by tam, gdzie to jest 
zasadne, zgodnie z rozeznaniem duszpasterzy i możliwościami uczestników, 
zorganizować więcej takich spotkań. Troską duszpasterzy, w szczególności 
księży proboszczów niech będzie wykorzystanie tych materiałów do jak naj-
bardziej pełnego i świadomego przygotowania do chrztu jako sakramentu, 
który stoi u podstaw życia chrześcijańskiego. Tą pracą należy objąć zarówno 

rodziców dziecka, jak i rodziców chrzestnych, mieszkających na terenie naszej 
diecezji. Jest zrozumiałe, że uczestniczenie w takim przygotowaniu do chrztu, 
kiedy jest już małe dziecko, może stanowić pewną trudność. Dlatego też za-
chęcam, aby wziąć udział w katechezach jeszcze przed urodzeniem się 
dziecka.  
     Jednak istotną rzeczą jest to, aby uczestnictwo w katechezach chrzcielnych 
nie było traktowane jako zaliczenie kolejnego kursu, ale jako szansa na wej-
ście w inny, nowy styl życia. Mają temu pomóc przygotowane dla rodziców i 
rodziców chrzestnych Pomoce do katechez, w których obok streszczenia wy-
słuchanych katechez zawarte są pytania do osobistej refleksji i dzielenia się w 
rodzinie. Proszę więc, aby zarówno rodzice dziecka, jak i rodzice chrzestni, 
posiadali te Pomoce i zechcieli z nich skorzystać w domu. Odpowiedzialnych w 
parafiach za przygotowanie do sakramentu chrztu świętego proszę o su-
mienne zaangażowanie się w to katechetyczne dzieło Kościoła. 
     Wszystkim uczestnikom katechez z serca błogosławię 
2 lutego 2011 r., w święto Ofiarowania Pańskiego             BISKUP SIEDLECKI  
 

W DRODZE 

 

     Wśród ciekawych czasopism religijnych 
ukazujących się w Polsce, a nie promowa-
nych dotąd na łamach Opiekuna jest domini-
kański miesięcznik „W drodze”. W numerze z 
lutego 2011 poruszany jest między innymi 
problem: „Jak zrozumieć uczucia niechcia-
ne”. Lekceważenie uczuć, brak pozwolenia 
na ich przeżywanie, moralne ich ocenianie 
- to nagminne błędy popełniane przez rodzi-
ców, wychowawców, a nieraz i także przez 
duszpasterzy. Jak docenić uczucia, jak im 
zaufać to temat przewodni lutowego numeru 
„W drodze”. Otwiera go rozmowa z księdzem 

Krzysztofem Grzywoczem. Przychodzi chłopczyk z przedszkola i mówi, 
że zakochał się w koleżance, a rodzice zaczynają się śmiać. Chłopiec 
tłumi łzy i udaje, że nic się nie stało, a jednocześnie odbiera komunikat, 
że źle zrobił. To może rodzić blokady i trudności w życiu uczuciowym na 
wiele lat - podany przez ks. Grzywocza przykład złego traktowania uczu-
ciowości znajdzie zapewne rezonans w wielu czytelnikach tego tekstu. 
A przecież nie ma bezsensownych uczuć i żadne nie pojawia się bez 
powodu, każde ma swój sens i  chce się przyczynić do mojego rozwoju. 
     Kolejni autorzy artykułów rozprawiają się z niewygodnymi uczuciami. 
O złości pisze dominkanin o. Łukasz Kubiak OP, że to energia, która 
pomaga nam zadbać o jakieś dobro. Jednak źle skanalizowana może się 
zamienić w autoagresję, fochy, pogardę czy paranoję. O. Tomasz Gaj 
OP podejmuje temat zazdrości. I twierdzi, że pozwala ona zobaczyć 
nam nasz stosunek do Boga. Jeśli zamiast dziękczynienia za to, co 
otrzymujesz, ciągle masz pretensje o niesprawiedliwe traktowanie, to 
być może odnosisz się do boga, którego sam sobie wymyśliłeś na wzór 
bezdusznego urzędnika — pisze o.  Tomasz Gaj. Ksiądz Artur Radacki 
odsłania oblicze poczucia winy. 
     Jakie są konsekwencje nieodróżniania uczucia od odpowiedzialnej 
miłości? O tym w cyklu studenckim „Akademik”, w kontekście czystości 
przedmałżeńskiej, pisze doświadczony duszpasterz małżeństw o. Miros-
ław Pilśniak OP. Redakcja poświęca uwagę roli chrześcijan w Polsce, 
Europie i na świecie. O. Paweł Kozacki OP pisze m.in. W rozmowach 
z księżmi dostrzegam czasem tendencję do zaniżania wymagań moral-
nych płynących z Ewangelii, bo stawianie sprawy zbyt ostro nie jest ani 
przyjemne, ani dla ludzi pożyteczne. Po co się upierać, że antykoncepcja 
jest złem, że kradzież własności intelektualnej jest grzechem, po co bro-
nić celibatu albo twierdzić, że jeśli para mieszka razem przed ślubem, to 
popełnia grzech? Czy nie lepiej mieć opinię księdza, który rozumie czło-
wieka? Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, sekretarz generalny Komisji Episko-
patów Wspólnoty Europejskiej w rozmowie z Anną Gruszecką twierdzi, 
że głos chrześcijan w sekularyzującej się Europie jest ciągle mocno sły-
szalny, ale jednocześnie zwraca uwagę na przejawy dyskryminacji wyz-
nawców Chrystusa. Ponadto w numerze m.in.: obecna od wielu lat rubry-
ka „Szukającym drogi” prowadzona przez o. Jacka Salija, felietony Erne-
sta Brylla, Marka Magierowskiego, o. Dariusza Kowalczyka i o. Jana Gó-
ry oraz rozważania niedzielnych czytań mszalnych. 



STRONA 4                                          OPIEKUN Nr 7                                  13 LUTEGO  2011 R. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHUMENI. Dziś (13 lutego) o godzinie 
18.00, w rezydencji Ks. Biskupa Ordynariusza 
przy ul. Cmentarnej będzie kolejne spotkanie 
przygotowujące dorosłych Katechumenów do 
Sakramentu Chrztu Św. 
BRACTWO. Jutro (14 lutego) o godzinie 17.00 
będzie kolejne spotkanie Bractwa im. św. Judy 
Tadeusza 
IMIENINY KS. BISKUPA. W czwartek (17 
lutego) obchodzimy Dzień Imienin Ks. Biskupa 
Ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego. Uro-
czysta Msza Św. będzie z tej racji celebrowania 
w Katedrze o godzinie 18.00. 
NIEUSTAJĄCY. Również w czwartek Wspólno-
ta Różańca Nieustającego ma swój dzień czu-
wania i modlitwy. Członkowie wspólnoty zapra-
szają na Różaniec o godzinie 17.30  
NCM. W nocy z piątku na sobotę (18/19 lutego) 
w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu będzie Noc-
ne Czuwanie Młodych Diecezji Siedleckiej. 

NOWI BŁOGOSŁAWIENI 

 

     Trwają prace przygoto-
wujące rozpoczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego i 
kanonizacyjnego męczen-
ników komunizmu w la-
tach 1917-1989. Ks. Bis-
kup Antoni Dydycz, które-
mu   powierzone   zostało  

zadanie przygotowania i rozpoczęcia tegoż 
procesu, w specjalnym komunikacie wezwał do 
zgłaszania kandydatów do beatyfikacji, tych, 
którzy ponieśli śmierć męczeńską w obronie 
wiary w okresie totalitaryzmu komunistycznego.  
     Z Diecezji Siedleckiej na kandydata do pro-
cesu beatyfikacyjnego ofiar Męczenników 
Wschodu, ofiar komunizmu został wpisany ks. 
Lucjan Niedzielak. Był on proboszczem parafii 
w Polskowoli, żołnierzem podziemia niepodle-
głościowego, kapelanem Armii Krajowej i Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość. 
     Po „wyzwoleniu” przez armię sowiecką 
w 1944 roku ks. Niedzielak nadal utrzymywał 
kontakty z podziemiem antykomunistycznym, 
oddziałami Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” 
oraz Konstantego Jakubowskiego „Müllera”. Ks. 
Lucjan Niedzielak został zamordowany przez 
funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa w Radzyniu Podlaskim. Dodatkowo 
propaganda Polski Ludowej chciała winę za tą 
zbrodnię zrzucić na podziemie. 5 lutego minęła 
kolejna rocznica jego śmierci. 
 

ZAKOCHANY ŚWIĘTY 
     14 lutego każdego roku Kościół wspomina 
Św. Walentego - Patrona zakochanych i cho-
rych na epilepsję (padaczkę). Święty Walenty 
był lekarzem. Legendy głoszą, że był też kapła-
nem, który udzielał sakramentu małżeństwa na-
rzeczonym należącym do różnych wyznań reli-
gijnych. Wyznaczył jeden dzień roku - 14 lute-
go, w którym udzielał im tego sakramentu. Zos-
tał zabity podczas prześladowania Chrześcijan. 
Na jego grobie powstała bazylika Flamińska 

w Terni. W bazylice znajduje się relikwiarz 
Świętego, na którym jest napisane „Święty Wa-
lenty, Patron miłości”. 
     W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 
dzień ten stał się okazją do obdarowywania się 
upominkami, a Walter Scott, Brytyjczyk żyjący 
w XVIII wieku rozsławił go na cały świat. Do 
Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 
1990-1995 jako konkurencja dla pogańsko-
słowiańskiej tradycji zwanej „nocą kupały” lub 
„sobótką”, praktykowanej w nocy z dnia 21 na 
22 czerwca. 
     W Polsce Walentynki są przejawem amery-
kanizacji życia, obcej polskiej kulturze. Mają 
charakter komercyjny. Są wykorzystywane 
przez biznes i media do przełamania stagnacji 
handlowej pomiędzy świętami Bożego Naro-
dzenia i Wielkanocy. Ale są też okazją do de-
baty o czystości przedmałżeńskiej, życiu „na 
kocią łapę” i in vitro. Młodzi z Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży w całej Polsce posta-
nowili uczynić walentynki pretekstem do dysku-
sji o miłości, uczuciach i relacjach międzyludz-
kich. 

 
     W interaktywnej debacie internetowej może 
wziąć udział każdy, kto ma konto na portalu 
społecznościowym Facebook. Tam można spo-
tkać najwięcej młodzieży. Hasło debaty brzmi: 
„Kocha, nie kocha, kocha, nie kocha…”. Dysku-
sję na temat miłości: „czy młodzież stała się 
obojętna na miłość” będą moderować KSM-owi-
cze i zaprzyjaźnieni duszpasterze. Debata roz-
pocznie się 13 lutego o godz. 21.00 na portalu 
Facebook (podstrona KSM Archidiecezji Krako-
wskiej). 
     W dyskusjach takich pojawią się standardo-
we pytania: o czystość przedmałżeńską, wspól-
ne mieszkanie przed ślubem i sens zawierania 
małżeństwa. Nie pomija się żadnych kwestii. 
Rozmowy dotyczą tego, jak zdefiniować miłość, 
nie tylko między dziewczyną a chłopakiem, ale 
w rodzinie i społeczeństwie. Są rozmowy o mi-
łości Boga do człowieka, która będzie zawsze, 
niezależnie od tego, czy ktoś „stoczy się na 
dno”, czy odniesie sukcesy. Padną inne tematy 
dyskusji: „Miłość na serio - bez seksu przed 
ślubem”. „Małżeństwo to nie prawko, wspólne 
mieszkanie to nie kurs jazdy”. „In vitro - miłość 
czy egoizm?”. Dyskusje są odpowiedzią mło-
dych ludzi na promowany we współczesnym 
świecie konsumpcyjny styl życia, pozbawiony 
zasad i wartości. Młodzi pragną, by „walentynki” 
stały się okazją do refleksji nad sprawami życia 
poczętego, miłości, narzeczeństwa i małżeń-
stwa. 

 
MAMUSIU, WIEM ŻE NIE MASZ 

PIENIĄŻKÓW, POCZEKAJMY DO GRUDNIA, 
ZABAWKĘ PRZYNIESIE MI ŚW. MIKOŁAJ 

 
 

ZAKŁÓCA PORZĄDEK.   
- A dokąd to obywatelu? - pyta policjant pijanego. 
- Idę wysłuchać kazania. 
- A kto wygłasza kazania o trzeciej w nocy?! 
- Moja żona. 
NAŚLADOWCA. Przedszkole. Jasio zaczyna 
zrzucać na podłogę wszystkie zabawki z półek. 
Pani go pyta: 
- Co robisz, Jasiu? 
- Bawię się. 
- W co? 
- W to, jak tato szuka kluczy do samochodu? 
SŁUCHAMY REKLAM. 
- Do jakich ważnych spraw będą musieli się usto-
sunkować Polacy podczas najbliższych wyborów? 
1) Który z proszków do prania reklamowanych w 
TV jest rzeczywiście najlepszy? 
2) Która z past do zębów reklamowanych w TV 
najskuteczniej chroni zęby przed próchnicą? 
3) Który z batoników reklamowanych w TV jest 
najsmaczniejszy? 
 

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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