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W TYM NUMERZE: 

1. Myśl tygodnia 
2. Poradnia Rodzinna i Szkoła Ro-
dzenia 
3. Koło Misyjne dzieci 
4. Miedzy magią, a wiarą 
5. Zaproszenie Caritasu 
6. Kalendarz nowego tygodnia 
7. Oriońskie zaproszenie 
8. Co piszą w „Echu” 
9. Rocznica I Komunii Św. 
10. W Parafii i w Diecezji 
11. Dzień Niepodległości 
12. Dorosły KSM 
13. Siostry Służki 
14. Dobry humor 
15. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Dla ludzi płytko myślących dzi-
siejsza opowieść o pannach może 
się wydać zabawną. Usłyszeliśmy, 
że „Królestwo niebieskie podobne 
będzie do dziesięciu panien, które 
wzięły swoje lampy i wyszły na 
spotkanie pana młodego. Pięć z 
nich było nierozsądnych, a pięć 
roztropnych” (Mt 25,1-13). 
     W centrum radosnego święto-
wania niedzieli jest zmartwych-
wstały Chrystus, obecny dla nas w 
Eucharystii. Źródłem radości jest 
nadzieja naszego zmartwychwsta-
nia, o której zapewnia nas św. Pa-
weł. Trzeba jednak czuwać, aby 
nie przegapić przyjścia Chrystusa. 
Boża mądrość, która jest wspa-
niała i niewiędnąca, podpowiada, 
aby zawsze czuwać, jak roztropne 
panny oczekujące na przybycie 
oblubieńca. Uczestnictwo w Eu-
charystii napełnia nas doświad-
czeniem Bożej mądrości oraz uczy 
czuwania i gotowości na spotkanie 
z przychodzącym Chrystusem. 

 

PORADNIA I SZKOŁA RODZENIA 
  Wkrótce (prawdo-
podobnie na przeło-
mie grudnia i stycz-
nia) przy naszej pa-
rafii ruszy Szkoła 
Rodzenia. Będzie 
ona miała charakter 
i statut Katolickiej 
Szkoły. Założycielką i prowadzącą będzie Pani Marta 
Głódź, absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną w Ło-
miankach. 
     Swoim wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem na 
kursach, służyć będzie także zaproszona położna, lekarz 
ginekolog - położnik, fizjoterapeuta - terapeuta NDT – Bo-
batth. Spotkania będą przygotowywać i wspierać rodziców 
do naturalnego porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa 
w sferze: duchowej, emocjonalnej, psychicznej, intelektu-
alnej i fizycznej. Szersze informacje będą ukazywać się w 
kolejnych numerach Opiekuna, dla zainteresowanych 
podajemy kontakt z Panią Martą nr tel. 604-686056, e-
mail: ksrmartaglodz@gmail.com 
 

KOŁO MISYJNE DZIECI 

 
     28 października br. dzieci z Koła Misyjnego razem z ks. 
Sławkiem i S.M. Anuncjatą udały się na cmentarz cen-
tralny, by lepiej przygotować się do przeżywania listo-
padowych dni. W czasie pobytu na cmentarzu zatrzymały 
się na modlitwę przy grobie śp. Ks. Proboszcza Jerzego 
Górskiego. Podczas rozmowy o zmarłym tragicznie Kapła-
nie dzieci wspominały go m.in., jako tego, który udzielał im 
sakramentu Chrztu św. Znakiem pamięci o zmarłym była 
modlitwa i zapalenie symbolicznych zniczy. 
 

MIĘDZY MAGIĄ, A WIARĄ 
     Już za nami są przygotowania i przeżycia Uroczystości 
Wszystkich Świętych. Uroczystość ta jest niestety nadal 
powszechnie przedstawiana jako Święto Zmarłych. Tym-
czasem Kościół Katolicki wspomina Wszystkich Wiernych 
Zmarłych w dniu 2 listopada i wtedy za nich szczególnie 
się modli. Dzień 1 listopada to Uroczystość chwalebna 
Kościoła. To dlatego w tym dniu Msze Św. były w kościo-
łach, a nie na cmentarzach. Tylko w godzinach popołud-
niowych były celebrowane uroczyste Nieszpory z tej Uro-
czystości, a w niektórych Parafiach także procesje na 

cmentarz. Tak wyjaśniają to księgi liturgiczne i tak winny 
się kształtować miejscowe zwyczaje. 
     Rok temu nasz Ks. Biskup zaapelował, aby w listopa-
dzie podczas nawiedzin grobów, zwłaszcza na cmenta-
rzach katolickich i parafialnych, było „mniej plastyku a wię-
cej ducha”. Odnosi się to do wszystkich sztucznych wień-
ców, wiązanek, wielkiej ilości zniczy itp. Są racje społecz-
ne i duchowe. Produkuje się przy tej okazji wiele niepot-
rzebnych śmieci. Przynajmniej część pieniędzy -  wydawa-
nych czasem przesadnie - może zostać przeznaczona na 
cele dobroczynne: chore dzieci, misje, ludzi potrzebują-
cych, czy też na Msze św. za zmarłych. Potrzebne jest 
rozsądne i odpowiedzialne podejście do tej sprawy. 
     Ludzie przeżywający kryzys wiary poszukują surogatów 
i namiastek wiary w życie wieczne. Chcą wypełnić swoją 
pustkę i wejść w jakiś kontakt ze światem transcendent-
nym. Do takich praktyk należy tzw. Halloween. Banalizuje 
on i trywializuje rzeczywistość duchową i samą śmierć ja-
ko tajemnicę i majestat ludzkiego życia. Zachęcamy do 
trzymania się z daleka od tego rodzaju praktyk, nawet jeśli 
w założeniu miałyby one być pojmowane jako niewinna 
zabawa czy żarty. Te myśli niech nam towarzyszą pod-
czas całego listopada, gdy nawiedzać będziemy cmenta-
rze, gdy uczestniczyć będziemy w nieszporach za zmar-
łych i modlitwie wypominkowej. 
 

ZAPROSZENIE CARITASU 
     Parafialny Zespół Caritas poszukuje 

do współpracy nowych wolontariuszy. 
Szczególnie oczekiwani są chętni do 

działania mężczyźni, posiadający samo-
chód. Bliższe informacje pod numerem 

telefonu 668-327144 lub w siedzibie Zespołu w każdy 
czwartek od 11.00 do 12.30. 
     Caritas, to katolicka organizacja charytatywna działa-
jąca w Polsce jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Kon-
ferencja Episkopatu Polski. Działalność charytatywna była 
w Kościele znana od dawna. Dopiero z okazji Kongresu 
Eucharystycznego w Amsterdamie w 1924 r. powstał pro-
jekt utworzenia międzynarodowej organizacji charytatyw-
nej pod nazwą Caritas Catholica. Zarząd tej organizacji 
ukonstytuował się na konferencji w Lucernie w 1926 r., a 
na siedzibę związku wybrano Bazyleę. Polskę reprezento-
wał w nim Związek Poznański w osobach ks. Walentego 
Dymka i ks. Janiaka. 
     Na ziemiach polskich związki towarzystw dobroczyn-
nych powstały również na przełomie stuleci: w 1895 r. we 
Lwowie powstał Związek Katolickich Towarzystw i Zakła-
dów Dobroczynnych, który koordynował pracę stowarzy-
szeń św. Wincentego a’Paulo oraz innych towarzystw 
i dzieł charytatywnych. W 1907 ks. Stanisław Adamski 
wraz z ks. Piotrem Wawrzyniakiem zwołał w Poznaniu ze-
branie organizacyjne Związku Polsko-Katolickich Towa-
rzystw Dobroczynnych. Poznański Związek Caritas wzoru-
jący się w swej organizacji i formach pracy na niemieckim 
Caritasverband odegrał pionierską rolę w stosunku do inic-
jatyw, które po odrodzeniu Polski zostały podjęte we wszy-
stkich diecezjach w Polsce. Ciąg dalszy na str. 3 



STRONA 2                                                  OPIEKUN Nr 45                                                6 LISTOPADA 2011  R. 

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 listopada 2011  r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

Czyt.: Mdr 1,1-7; Łk 17,1-6 

6.30 1. Dziękczynna z okazji urodzin syna Waldemara, z prośbą o zdro-
wie i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 

 2. + Wacławę i Czesława Pogorzelskich, Helenę i Juliana Wyszo-
mirskich, of. Alina Pogorzelska 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Piotra i Stanisława Borkowskich, of. Andrzej Borkowski 
 3. + Teresę Trębicką (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 
2011/12 

 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. Dziękczynna w intencji x. Sławka z racji dnia imienin, of. KSM 
 5. + Lucjana (w 10 r.) i wszystkich zm. z Rodzin Pogonowskich, 

Złochów i Ługowskich, of. p. Pogonowska 
 6. + Mariannę oraz zm. Rodziców Stanisławę i Bolesława, of. Mąż 

Nieszpory za Zmarłych 

 Wtorek – 8 listopada 2011  r. 
Czyt.: Mdr 2,23-3,9; Łk 17,7-10 

6.30 1. + Jana Kowalczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Natalię (w r.), Wacława i Celinę, of. Zofia Kosińska 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Tadeusza i Kazimierę Marczak (w 16 r. ich śm.), of. Córka z 

Rodziną 
 3. + Cecylię (w 4 r.) i Edwarda oraz zm. z Rodzin Bukowskich i Pta-

ków, of. Syn 
18.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 

2011/12 
 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Wiktorię i Stanisława (w 15 r. ich śm.), of. Syn 
 5. + Jura i zm. z Rodzin Kiriczewko i Popowniaków, of. Roman Ki-

riczewko 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Próba Chóru Lilia 

Środa – 9 listopada 2011  r. 
Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, 

najstarszej siedziby Papieży. 
Czyt.: Ez 47,1-2.8-9.12 lub 1 Kor 3.9b-11.16-17; J 2,13-22 

6.30 + Janinę Jastrzębską (w 30 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 

 2. + Stanisława i zm. z Rodziny Sobiesiaków, of. Irena Sobiesiak 
 3. + Aleksandra (w 40 r.), Zdzisława, Genowefę, Janinę i Antoniego 

oraz zm. Dziadków, of. Celina Świniarska 
18.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 

2011/12 
 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Annę, Walerię i Dominika, of. Wnuk 
 5. + Jana, Zbigniewa i Szymona, of. Rodzina 
 6. + Mariana Hordejuk (w 7 r.) i zm. Rodziców, of. Żona i Wnuki 

Nieszpory za Zmarłych 

Czwartek – 10 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, Papieża i doktora Kościoła 

Czyt.: Tt 3, 1-7; Łk 17,11-19 

6.30 Dziękczynna w 10 r. ślubu Zofii i Jerzego, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Władysława Andrzejewskiego i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Krystyna Andrzejewska 
 3. + Jana Bogusza i Jego Rodziców, of. Żona z Dziećmi 

17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 
2011/12 

 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Andrzeja Harasymowicza (w 4 miesiąc), of. Żona 
 5. + Mariana Dziurdziaka oraz zm. z Rodzin Wilamowskich i Pisan-

ko, of. Rodzina 
 6. + Włodzimierza Bazyla, of. Sąsiedzi z klatki 

Nieszpory za Zmarłych 
18.30 Spotkanie Ministrantów i Lektorów 
19.00 Spotkanie Parafialnej Grupy Liturgicznej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 11 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Marcina z Tours, Biskupa; Rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Święto narodowe Polaków i dzień modlitw za Ojczy-
znę. Pamiętamy o wywieszeniu flag narodowych  

Czyt.: Iż 61, 1-3a; Mt 25,31-40 lub Flm 7-20; Łk 17, 20-25 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Cezarego (w 26 r.), of. Helena Bojańczuk 

8.30 1. + Henryka Kowala (w 1 r.), of. Córka 
 2. + Reginę (w 7 r.) i Mieczysława (w 6 r.) oraz zm. z Rodzin Grun-

waldów, Celińskich, Mieleckich i Krasuskich, of. Syn Krzysztof 
10.00 1. Dziękczynna za Ojczyznę, z prośbą o jej pomyślny rozwój, 

szacunek dla prawa i zachowanie Wiary Ojców  
 2. + Mariannę Guzek (w 40 r.), of. Syn 
 3. + Zygmunta Wasiluka (w 12 r.) oraz zm. z Rodzin Zbieciów i Wa-

siluków, of. Władysław Wasiluk 
15.00 Próba Zespołu „Światełko” 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 2. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w wypominkach 2011/12 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Tadeusza Suchożebrskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 
 5. + Włodzimierza Fiuk (w 1 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Żona 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-
Życie 

Sobota – 12 listopada 2011  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Jozafata Kuncewi-

cza, Biskupa i Męczennika, Patrona naszej Diecezji 
Czyt.: 2J 4-9; Łk 17, 26-37 

6.30 1. + Dariusza (z racji imienin), of. Rodzice 
 2. Dziękczynna w 98 r. urodzin i z racji imienin Stanisławy Tarkow-

skiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski 
oraz opiekę Matki Bożej, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 2. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Marcina Zubka (z racji imienin i urodzin) i Mariannę Niedziółka, 

of. Córka 
 5. + Jana Kowalczyka (w 30 dzień), of. Rodzina 

11.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 
2011/12 

 2. + Jadwigę Księżopolską, of. Rodzina Rękawków 
 3. + Witolda Adamczyka (z racji imienin), of. Siostra Celina 
 4. + Dziękczynna w 18 r. powstania Parafialnego Oddziału Katolic-

kiego Stowarzyszenia Młodzieży, z prośbą o potrzebne łaski dla mło-
dzieży z KSM, Zarządu i Księży Asystentów, of. KSM 

 5. Dziękczynna w 6 r. ślubu Artura i Magdy, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich i ich Dzieci, of. Rodzice 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 
i Nieszpory za Zmarłych 

18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End 

18.00 - 21.00 Obchody 18 r. powstania Parafialnego Oddziału K.S.M.  
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 

Pierwszych Męczenników Polskich. 
Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zbiórka do puszek 

na potrzeby prześladowanych wspólnot Kościoła. 
Gośćmi naszego Sanktuarium są dziś Ojcowie Oblaci. 

Czyt.: Prz 31,10–13.19–20.30–31; 1 Tes 5,1–6; Mt 25,14-30 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Zm. z Rodziny Zająców: Pelagię, Walentego, Anielę i Henry-

ka, of. Hanna Zając 
8.30 1. Dziękczynna w intencji Sponsorów, Podopiecznych i Wolontar-

iuszy Parafialnego Zespołu Caritas. 
 2. + Alinę i Józefa Szczepańczuk, Halinę Grzebisz oraz Dziadków 

z obu stron Rodziny, of. Wiesława Ciok 
9.30 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

10.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 
2011/12 

 2. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 3. + Edmunda (z racji imienin) i Zofię oraz zm. Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Elżbieta Sosnowska 
 4. + Wiesława (w 14 r.), Adama, Annę i Longina, of. p. Anusiewicz 

11.30 1. Dziękczynna w 35 r. ślubu Honoraty i Sylwestra Jastrzębskich, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej łaskę 
zdrowia dla dzieci i wnuków, of. Małżonkowie 

 2. Dziękczynna w 10 r. urodzin Alicji, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 2. + Zenona Szczuniawskiego, of. Żona 
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem ich Dziecka 

18.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Annę (w 15 r.) i Wiesława oraz zm. z Rodziny, of. Jolanta Li-

pińska 
19.00 Nieszpory za Zmarłych i niedzielna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu 
 

ORIOŃSKIE ZAPROSZENIE 
     W imieniu Sióstr Orionistek zapraszam dziewczęta na weekendowe 
skupienie na temat: KOBIETY SZALONE DLA JEZUSA! 
     Spotkanie zapowiada się naprawdę wyjątkowo bo poprowadzimy je wraz 
z ks. Mirosławem Toszą ze wspólnoty Betlejem w Jaworznie i zespołem 
KANA z Ukrainy. Duchową przewodniczką spotkania będzie św. Tereska, 
patronka misji, która zachęci nas do bycia szalonymi dla Jezusa! Miejscem 
spotkania jest Dom Prowincjalny Sióstr Orionistek w Zalesiu Górnym 
k./Warszawy, przy ul. Pięknej 44/46. Spotkanie rozpocznie się w piątek, 25 
listopada ok. godz. 17.00, zakończy natomiast w niedzielne przedpołudnie, 
27 listopada 2011 r. Koszt udziału w skupieniu - to koszt dojazdu do 
Zalesia. Osoby chętne będą miały ponadto możliwość złożenia dobrowolnej 
ofiary. 
     Prowadzący spotkanie, ks. Mirek, jest założycielem i duszpasterzem 
wspólnoty dla ludzi bezdomnych "Betlejem" w Jaworznie (woj. śląskie) i 
kapelanem dziecięcego Hospicjum w Mysłowicach. 
     „Betlejem” to dom, w którym jest nadzieja i pulsuje nowa jakość życia, 
pracy, wspólnoty, współodpowiedzialności i współdziałania. To nie 
noclegownia. To nie miejsce do przespania życia. Ale do poprawienia tego, 
co się w nim popsuło. 
     Wielu mieszkających niegdyś w Betlejem, wyszło na prostą. Ma dziś 
nowe związki, pracę, mieszkanie. Wielu kojarzy to miejsce z odrodzeniem 
się na nowo. W Betlejem żyją teraz 23 osoby. Nikt na nich nie łoży. 
Utrzymują się sami; robią ikony, odnawiają meble, pracują zarobkowo. Sami 
sprzątają, gotują, płacą rachunki. Jak to w domu. 
     Ksiądz Mirosław Tosza, to „szaleniec boży”; zważywszy na wyzwanie, 
jakiego się podjął. Ale i szalenie skuteczny; patrząc na efekty. W Betlejem 
ludzie nie są pouczani, ale słuchani. I nie ma tu specjalistów od dobrych rad 
i fachowców od potrzebujących. I nie ma tu prostych schematów. Ani 
nakazów, musztry religijnej, regulaminów. Jest za to siła, ale i trudy wspólno-
ty. Wzajemny szacunek i zgoda na odpowiedzialną wolność. 
     Zapraszam! Podejmij już dziś tę nieco szaloną decyzję i weź udział w 

spotkaniu! Zgłoszenia przyjmuję (do 20 listopada 2011 r.) i szczegółowych 
informacji udzielam - mailowo: s.m.amabilis@wp.pl; - telefonicznie: 507-326-
450; - osobiście: Siedlce, ul. Sokołowska 124 

S.M. Amabilis Gliniecka / orionistka 

 

ZAPROSZENIE CARITASU 
Ciąg dalszy ze str. 1 

     Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych prawie we wszystkich 
diecezjach w Polsce powstały lokalne związki Caritas. W 1937 r. powstał 
projekt stworzenia centrali diecezjalnych związków, na przeszkodzie w 
realizacji tego projektu stanęła II wojna światowa. Po zakończeniu okupacji 
diecezjalne związki Caritas reaktywowały swoją działalność. 21 września 
1949 r. Rada Ministrów wydała uchwałę o upaństwowieniu szpitali 
będących własnością kościelną. Szpitale zostały nieodpłatnie przejęte na 
własność państwa. 25 stycznia 1950 r. władze państwowe ustanowiły nowe, 
komisaryczne zarządy we wszystkich siedzibach związków diecezjalnych. 
Celem specjalnych komisji było ujawnienie rzekomych nadużyć fi-
nansowych i gospodarczych. Centrala ogólnopolskiego związku Caritas 
otrzymała nowe władze tzw. zarząd przymusowy w osobach: ks. Antoni 
Lemparty, poseł Frankowski, Andrzej Micewski, ks. Stanisław Skurski, Mi-
chał Wojciechowski, Stanisław Roztworowski, Damian Kopaczyński, ks. Lu-
dwik Zalewski. 
     Działalność charytatywna Kościoła w Polsce została sprowadzona po-
nownie do poziomu parafii. W 1980 przewodniczącym Komisji Charytatyw-
nej Episkopatu Polski został mianowany biskup Czesław Domin. Z tą chwilą 
siedziba Komisji znalazła się w Katowicach. W okresie stanu wojennego w 
Katowicach koordynowano rozdział pomocy materialnej (żywność, ubrania, 
sprzęt medyczny i lekarstwa) przychodzącej z całego świata. W wielu die-
cezjach polskich powstały komitety pomocy internowanym. 

Ciąg dalszy w następnych numerach Opiekuna 

 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 44 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
W ciągu 12 minionych miesięcy Pan Bóg wezwał do siebie kilkunastu ka-
płanów naszej diecezji. Przypominamy ich sylwetki; 
Czary, wierzenia, wywoływanie duchów, znachorzy… Czy wizyta u wróż-
ki lub szeptuchy jest czymś złym? Jakie skutki może mieć wywoływanie du-
chów? Oprócz tego wstrząsające świadectwo kobiety, która musiała pod-
dawać się egzorcyzmom. To wszystko w rozmowie „Echa” ze znanym de-
monologiem, o. profesorem Posackim oraz w artykule z cyklu „Zapytaj księ-
dza”;  
Zbliża się kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
O nowoczesnym patriotyzmie przeczytamy w raporcie „Echa”. 

Zachęcamy do lektury! 
 

ROCZNICA I KOMUNII ŚW. 

 

     Dla wielu uczennic 
i uczniów z klas III szkół 
podstawowych zbliża się 
Uroczystość Rocznicy 
I Komunii Św., którą 
w naszej Parafii obcho-
dzić będziemy w ostatnią 
niedzielę maja (27.05. 
2011). Będziemy dzięko-
wać Bogu za dary, które 
otrzymujemy.   Najpięk- 

niejszym darem Boga dla nas jest Jezus. Z miłości do nas, rok wcześniej, Pan 
Jezus po raz pierwszy dał siebie naszym dzieciom pod postacią chleba. Dał 
siebie, aby złączyły one swoje życie z życiem Bożym. Do tego wydarzenia 
przygotowywał i prowadził Duch Św. Rocznica Pierwszej Komunii Św., będzie 
przede wszystkim dziękczynieniem Bogu za pierwsze pełne uczestnictwo we 
Mszy Św. i za wszystkie Komunie Św. przyjęte w ciągu mijającego roku. 
     Aby dzieci i ich rodzice dobrze przygotowali się na to wydarzenie serdecz-
nie zapraszamy rodziców dzieci z klas trzecich na spotkanie formacyjne i kate-
chezę, która będzie w przyszłą niedzielę – 13 listopada o godzinie 16.00. Po 
katechezie zapraszamy na wspólną Mszę Św. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 

OKTAWA I ODPUST. Jeszcze dziś i jutro 
możemy uzyskać odpust zupełny ofiarując go 
każdego dnia za kogoś z naszych bliskich Zmar-
łych. Należy być w stanie łaski uświecającej, na-
wiedzić cmentarz, pomodlić się za Zmarłych i w 
intencjach Ojca Św. 

WYPOMINKI I NIESZPORY. Podobnie jak 
w latach ubiegłych zapraszamy w listopadzie do 
naszego Sanktuarium na modlitwy za Zmarłych. O 
godzinie 17.15 (tylko w niedzielę o 9.30) będą 
modlitwy Wypominkowe za Zmarłych, o godzinie 
18.00 Msza Św. Gregoriańska za tych, których 
imiona zapisaliśmy na kartach wypominkowych, 
zaś po Mszy św. będą Nieszpory za Zmarłych. 
Zapraszamy poszczególne ulice na modlitewny 
dyżur w następującej kolejności: 
Poniedziałek: ulice z Nowych Siedlec, 
Wtorek: ul. Chrobrego numery nieparzyste, 
Środa, ul. Chrobrego numery parzyste, 
Czwartek: ul. Mieszka I, 
Piątek: ul. Batorego, Nowy Świat, Łąkowa, Soko-
łowska i Żytnia, 
Sobota: ul. Jagiełły;  
Niedziela: Wioski: Strzała (wszystkie ulice), Pu-
rzec i Żytnia 

KATECHEZY. Zapraszamy na katechezy do 
sali przy zakrystii: Narzeczonych w soboty o go-
dzinie 17.00, a Rodziców i Chrzestnych planują-
cych Chrzest Św. swego dziecka w przyszłą nie-
dzielę o godzinie 17.30. 

DO RZYMU. Myślą i modlitwą towarzyszymy 
naszej młodzieży, która uczestniczy w Pielgrzym-
ce do Rzymu. Pielgrzymom życzymy szczęśliwej 
podróży oraz radosnego spotkania z Następcą 
Św. Piotra i korzeniami Chrześcijaństwa. 
 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

     W najbliższy piątek 
(11 listopada) w naszej 
Ojczyźnie obchodzimy 
Święto Niepodległości. 
Z tej racji w naszym 
kościele o godzinie 
10.00 będzie uroczysta 
Msza Św. w intencji Oj- 

czyzny, a po niej ulicami naszej parafii wyruszy 
pochód do Pomnika Wolności, pod którym będą 
oficjalne uroczystości miejskie.  
     O innych szczegółach będzie można dowie-
dzieć się z plakatów. Święto Niepodległości bę-
dzie w Siedlcach obchodzone również na sporto-
wo. 11 listopada odbędą się tradycyjne otwarte 
biegi uliczne. Ich trasa będzie prowadziła ulicą 
Broniewskiego od Placu Wolności do ulicy Mirec-
kiego. Biegi zostaną rozegrane w kategoriach wie-
kowych: dziewczęta - szkoły podstawowe - dys-
tans 800 m; chłopcy - szkoły podstawowe - 800 m; 
dziewczęta – gimnazjum - 800 m; chłopcy - gim-
nazjum - 1600 m; dziewczęta - szkoły ponadgim-
nazjalne - 1600 m; chłopcy - szkoły ponadgimna-
zjalne - 2400 m; kobiety – OPEN - 3200 m i męż-
czyźni - OPEN - 4000 m. 
     Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują oko-
licznościowe koszulki oraz dyplomy. Zawodnicy, 
którzy znajdą się na miejscach 1, 2, 3 w swojej 
kategorii wiekowej otrzymują puchary. Natomiast 
zawodnicy w kategorii OPEN, oprócz pucharów 

otrzymują nagrody rzeczowe. Prowadzona jest 
także punktacja drużynowa. w kategorii szkół. 
Drużyny, które znajdą się na miejscach 1, 2, 3 
otrzymują dyplomy i puchary zarówno w kategorii 
dziewcząt jak i chłopców.  
     Organizatorem zawodów jest Siedlecki Okrę-
gowy Związek Lekkiej Atletyki przy współpracy z 
Urzędem Miasta Siedlce i Starostwem Siedleckim.  
Zgłoszenia uczestników biegów przyjmowane są 
w dniu zawodów od godz. 13.30.  Początek zawo-
dów – o godzinie 14.00. Organizatorzy przypomi-
nają, że na wyszlifowanie formy jest jeszcze dwa 
tygodnie i zachęcają mieszkańców miasta do licz-
nego udziału. 
     W związku z tym, że Święto Odzyskania Nie-
podległości przypadnie w tym roku w piątek, 
mając na uwadze dobro duchowe wiernych, na 
mocy kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go, Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski 
udziela na ten dzień dyspensy od obowiązku 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 
i zachowania dnia pokutnego. Równocześnie 
wiernych korzystających z dyspensy zachęca 
się do podjęcia w tym dniu innych form poku-
ty.                Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz 
 

DOJRZAŁY KSM 
     Nasz Parafialny Oddział Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży istnieje w Parafii już 18 lat. 
Mijają pokolenia i dojrzewają do dorosłości młodzi 
ludzie. Oddział trwa, chociaż zmieniają się czasy 
i postępuje laicyzacja życia społecznego. 

 

    Z racji tej rocznicy w najbliż-
szą sobotę o godzinie 18.00 
będzie uroczysta Msza Św. 
w intencji obecnych i byłych 
członków KSM, którą odprawi 
Ks. Jarosław Dziedzic – Diece-
zjalny Asystent KSM.  Po Mszy 
Św. będzie spotkanie w sali  

pod kościołem, do udziału w którym zapraszamy 
wszystkich byłych i obecnych członków Parafial-
nego Oddziału, ich Asystentów, kapłanów oraz 
grupy parafialne. Z góry dziękujemy za wcześniej-
sze potwierdzenie zamiaru przybycia. 

     W imieniu Parafialnego Oddziału KSM 
Prezes - Paulina Gozdek (784-580560) 

 

SIOSTRY SŁUŻKI 
     Dziś gośćmi 
naszej Parafii są 
Siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr 
Służek Najświę-
tszej Maryi Pan-
ny Niepokalanej, 
które opowiedzą 
o swoich dzie-
łach i powołaniu. 
Realizując prog-
ram bł. Honora-
ta - Założyciela, 
w ciągu 129 lat 

swego istnienia było obecne wśród ludu wiej-
skiego. Podejmowało różnorodne prace, a także 
angażowało się w działalność charytatywną pro-
wadzoną we własnych dziełach (szkoły, przed-
szkola, ochronki, internaty, bursy, świetlice środo-
wiskowe, warsztaty terapii zajęciowej). 

     Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom 
społecznym środowisk wiejskich i małomiastecz-
kowych, w 2005 r. utworzyło Dzieło Pomocy Cho-
rym „Promień” w Mariówce. Przeznaczyło na ten 
cel budynek byłych szkół, skonfiskowany przez 
władze komunistyczne i zwrócony po 50 latach. 
Budynek ten wymaga kapitalnego remontu oraz 
dostosowania do nowych funkcji.  
     Celem Dzieła jest podejmowanie i realizowanie 
inicjatyw na rzecz utworzenia placówek leczniczo-
opiekuńczych w Mariówce dla realizacji posłan-
nictwa w zakresie pomocy ludziom cierpiącym i 
potrzebującym ze środowisk wiejskich i małomia-
steczkowych. 
     Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN 
przybliżą nam historię i charyzmat swojego Zgro-
madzenia oraz prowadzonych przez siebie dzieł, 
prosząc jednocześnie o finansowe wsparcie na 
tworzone przez nich Dzieło Pomocy Chorym 
„Promień”, które służy ludziom chorym, cierpią-
cym, niepełnosprawnym i uzależnionym.  
 

 
A CIĄGNIJ, CIĄGNIJ. ZOBACZYMY ZA 
15 LAT KTO KOGO BĘDZIE POCIĄGAŁ 

 
CZŁOWIEK Z PRZEDSZKOLA: Żona do męża, 
który przyjechał na krótko z Irlandii, gdzie pracuje:  
 - Rozpoznajesz tego człowieka na zdjęciu  
 - Tak  
 - To o 16.00 odbierzesz go z przedszkola. 
FUNDUSZE UNIJNE. - Co mają wspólnego fun-
dusze z Unii Europejskiej i kosmici? 
 - Ciągle o nich słyszysz, ale rzadko je widujesz. 
KONTUZJOWANY. Jasio z przedszkola wraca do 
domu cały podrapany na twarzy. Wystraszona 
mama pyta się: 
 - Jasiu! Co się stało? 
 - Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu. 
 - Dobrze, ale co to ma wspólnego z tym co ci się 
stało? 
 - Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za 
rączki i tańczyć dookoła choinki na podwórku. 
 

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 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz 
s.M. Amabilis, s.M. Anuncjata, s.M. Agnieszka 

i 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  




