
Numer  4(601) 22 stycznia 2012            Opłata dowolna    

 
W TYM NUMERZE: 

1. Myśl tygodnia 
2. Konsekrowani 
3. Co piszą w Echu 
4. Pratulin i Siedlce 
5. Wieczór Chwały 
6. Kalendarz nowego tygodnia 
7. Odrobina nadziei 
8. DDA – kim są? 
9. Intencje Kościoła 
10. Hej, Kolęda, Kolęda 
11. W Parafii i w Diecezji 
12. Polski Panteon 
13. W Serpelicach 
14. Co piszą w „Echu” 
15. Dobry humor 
16. Redakcyjna stopka 
 

MYŚL TYGODNIA  

 
     Zadziwia nas dziś Św. Marek 
Ewangelista tym, że można zapa-
miętać tak wiele szczegółów z 
opowiadania Apostoła Piotra i za-
pisać prostym językiem: „Gdy Jan 
został uwięziony, przyszedł Jezus 
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawracajcie 
się| i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1, 
14-20). 
   Przechodząc obok Jeziora Gali-
lejskiego, ujrzał Szymona i brata 
Szymonowego, Andrzeja, jak za-
rzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. Jezus rzekł do nich: 
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że 
się staniecie rybakami ludzi». I na-
tychmiast zostawili sieci i poszli 
za Nim. 
   Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, 
syna Zebedeusza, i brata jego, 
Jana, którzy też byli w łodzi i na-
prawiali sieci. Zaraz ich powołał, a 
oni zostawili| ojca swego, Zebede-
usza, razem z najemnikami w łodzi 
i poszli za Nim. 

 

KONSEKROWANI 

 
ZAPROSZENIE BISKUPA SIEDLECKIEGO 

ZBIGNIEWA KIERNIKOWSKIEGO NA DIECEZJALNY 
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO (2012) 

     Serdecznie zapraszam wszystkie osoby konsekro-
wane na świętowanie Dnia Życia Konsekrowanego, 
które odbędzie się 2 lutego 2012 r. w Katedrze Siedlec-
kiej. Zachęcam do udziału w tym szczególnym zgroma-
dzeniu, które pozwoli na pełniejsze doświadczenie 
wspólnoty osób żyjących tym samym powołaniem, 
w tym samym Kościele lokalnym, jakim jest nasza die-
cezja. Program spotkania: 
- godz. 9.00-9.30 - możliwość skorzystania z sakramen-
tu pojednania; 
- godz. 9.30 - prezentacja Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z naszej 
diecezji;  - katecheza; 
- bezpośrednie przygotowanie do Eucharystii; 
- godz. 10.15 - celebracja Eucharystii, połączona z litur-
gią światła i dziękczynieniem za dar życia konsekrowa-
nego; - po zakończeniu liturgii agapa w stołówce Bursy 
św. Stanisława Kostki.                 Z błogosławieństwem        

     Bp Zbigniew Kiernikowski - BISKUP SIEDLECKI 
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 3 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
 Historia młodego kapłana, który przeżył w kapłaństwie 
zaledwie rok, przegrywając walkę ze śmiertelną chorobą, 
a jednak zapisał się na trwałe w pamięci tych, którzy go 
znali – w artykule pt. „A jednak świeca zgasła”; 
 Przeszłość i teraźniejszość dziedzictwa unitów podlas-
kich - przy okazji rocznicy męczeństwa męczenników pod-
laskich - w dziale publicystyka; 
 Czy nasz kraj dotknie kryzys? Jaki jest obecny stan na-
szego państwa? Czy grożą nam nowe rozbiory? Jak rozu-
mieć to wszystko, co na naszych oczach dzieje się w Pols-
ce? W rozmowie „Echa” na te pytania odpowiada znany 
publicysta Stanisław Michalkiewicz; 
 Jak jeść zimą, by nie przytyć na wiosnę? – radzi diete-
tyk w dziale „Zdrowie”. Zapraszamy do lektury! 

PRATULIN I SIEDLCE 
     Jutro (23 stycznia) przypada wspomnienie błogosławio-
nych Męczenników Podlaskich. W Pratulinie od 14-go sty-
cznia do dziś była codziennie odprawiana Nowenna do Bł. 
Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy, połączona 
z Eucharystią. Z tej racji w Sanktuarium Męczenników 
Podlaskich w Pratulinie zostanie odprawiona tego dnia 
o 12.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Prałata Ber-
narda Błońskiego. „W Pratulinie jest to wielka uroczystość. 
Właśnie tutaj 24 stycznia 1874 r. 13 Unitów oddało swoje 
życie w obronie wiary w Chrystusa, Jego Kościoła i 
polskości. Dziękujemy Bogu za ich męstwo i przykład, jaki 
nam zostawili – powiedział ks. Marek Kot, kustosz i 
proboszcz Sanktuarium w Pratulinie. 

 
     Także jutro w dniu Wspomnienia 23 stycznia w siedlec-
kiej parafii bł. Męczenników Podlaskich w Siedlcach Msza 
św. odpustowa zostanie odprawiona o godz. 18.00. Prze-
wodniczyć jej będzie Ks. Biskup Ordynariusz. „Jest to w 
nowej świątyni pierwsza taka uroczystość odpustowa. Już 
teraz mamy bardzo dobre warunki. Jest to moment, kiedy 
możemy lepiej się przygotować do uroczystości odpusto-
wych i w pełni je przeżyć” - powiedział ks. Jacek Szosta-
kiewicz, proboszcz parafii bł. Męczenników Podlaskich w 
Siedlcach. Podczas tej uroczystości Ks. Biskup udzieli Sa-
kramentu Bierzmowania oraz podpisze regulamin II Syno-
du Diecezji Siedleckiej. Katolickie Radio Podlasie będzie 
transmitować tę Eucharystię. 
  

Naszym kochanym Babciom, Dziadkom i Seniorom 
z racji ich Święta, Redakcja Opiekuna składa 

najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych łask. 
   

WIECZÓR  CHWAŁY (26.01.2012) 
     Każdy ostatni czwartek mie-
siąca jest dla nas szczególny i 
oczekiwany ze względu na Wie-
czory Chwały, które odbywają 
się w Sali KLO. Gromadzimy 
się coraz liczniej, aby  doświad- 

czyć obecności Jezusa Chrystusa pośród nas, oddać Mu 
chwałę i uwielbiać modlitwą i muzykowaniem. Główna in-
tencją styczniowego Wieczoru Chwały będzie modlitwa 
o uzdrowienie duchowe, psychiczne i fizyczne. Zaprasza-
my (na godz. 19.00, 26-ego stycznia) wszystkich, do któ-
rych dotrze ta informacja, a w szczególny sposób tych, 
którzy jeszcze nie mieli okazji modlić się i wielbić Pana ra-
zem z nami.          Akademicka Grupa Ewangelizacyjna  
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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 – 23 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, Męczenników z Pra-

tulina. Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan (6) 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Proboszcz 

Czyt.: 2 Sm 5,1-7.10; Ps 89; 2 Tm 1,10b; Mk 3,22-30 
6.30 1. + Wiesława Walerczaka (w 7 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: +  Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
 2. + Annę (w 22 r.) i Jana Staniszewskich, of. Córki 
 3. + Stanisławę (w 12 r.), Stefana, Ryszarda Stańczuków oraz Ste-

fana i Stefanię Wymiatał, of. Jan Marciszewski 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Annę Jana, Jana, Marię, Stanisława, Józefa, Romualdę i Wło-

dzimierza, zm. z Rodzin Płatkowskich i Kłosów, of. Jan Płatkowski 
 3. + Mariannę Rachubik, of. Córka 

Wtorek – 24 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła; 

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan (7)  
Czyt.: 2 Sm 6,12b-15.17-19; Ps 24; Mt 11.25; (z dnia) 

lub o Św. Franciszku: J 15,9-17; Mk 3,31-35) 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

 2. + Kazimierza Kryńskiego (z racji urodzin), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Halinę Żarską (w 30 dzień), of. Córki 
 4. + Wiesława Walerczaka, of. Sąsiedzi z bloku 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Grzegorza (w 34 r.), Grażynę i Bogusława oraz zm. z Rodziny 

Kaszubskich, of. Elżbieta Kaszubska 
 3. + Stanisławę (w 7 r.), Mariana, Józefa, Lucynę i Zdzisława oraz 

zm. Dziadków, of. Rodzina 
Środa – 25 stycznia 2012  r. 

Święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła 
Zakończenie tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan 

Czyt.: Dz 22,3-16 lub Dz 9,1-22; Ps 117; J 15,16; Mk 16,15-18 

6.30   
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

 2. + Janinę (w 27r.), Pawła (w 25 r.), zm. z Rodzin Maksymiuków, 
Maciejuków oraz zm. Wacława i jego Rodzinę, of. Maria Nieścioruk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Jana i Janiny Remiszewskich, z proś-

bę o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata rodzinne-
go życia, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Czwartek – 26 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie Św. Tymoteusza i Tytusa, przyjaciół Św. Pawła Apostoła oraz 

Bł. Michała Kozala, Biskupa; 
Czyt.: 2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96; Łk4,18;Łk 10,1-9 

lub z dnia 2 Sm 7,18-19.24-29; Ps 132; Ps 119,105; Mk 4,21-25 

6.30  1. + Czesława (w 42 r.), Krystynę i Alfredę Łagodzin, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

 2. + Lucjana Wypych (w 11 r.) i Joannę oraz zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Krystyna Borkowska 

 3. + Wacławę i Franciszka Stelęgowskich, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Leokadię Flis (w 3 r.), of. Dzieci z Rodziną 
 3. Dziękczynna w 24 urodziny Aleksandry, z prośbą o o potrzebne 

łaski i opiekę Matki Bożej w całym życiu, of. Hanna Żurek 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 27 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa 

Czyt.: 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Ps 51; Mt 11,25; Mk 4,26-34 (z dnia) 
lub o Świętych Rz 12,3-13; Ps 16; J 10,14; Mt 9,35-38 

6.30   

7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
 2. + Helenę (w 38 r.), Edwarda (w 38 r.), Danutę, Jerzego, Zofię, 

Jana, Kazimierza i Janinę, of. Regina Kępka 
 3. + Marię Janusz (w 25 r.) zm. z Rodzin Januszów, Gielecińskich, 

Stelmachowiczów, Niemczyków, Zająców i Machów oraz ks. Alfreda 
Hoffmana, of. Halina i Krzysztof Iskra 

16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Antoniego Jastrzębskiego (w 3 r.), of. Żona 
 3. + Irenę Ulko (w 1 r.), Zygmunta i Krystynę, of. Córka Lucyna 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-

Życie 

Sobota – 28 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

i Św. Tomasza z Akwinu Kapłana i Doktora Kościoła; 
Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla, 

Czyt.: 2 Sm 12,1-7a.10-17; Ps 51; Hbr 4,12; Mk 4,35-41 (z dnia) 
lub o Św. Tomaszu: Mdr 7,7-10.15-16; Ps 19; Mt 23-8-12) 

6.30 1. + Adama Srokę (w 5 r.), of. Żona z Dziećmi 
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

 2. + Józefa (w 4 r.), Władysławę, Witolda, Eugeniusza, Józefa i 
Bronisławę, of. Krystyna Pastor 

 3. + Czesławę Kowal (w 4 r.), of. Rodzina 
 4. + Kazimierza, Eugenię, Romana i Stanisława Glinka, of. Syn 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1.+ Zdzisławę Patoleta, of. Maria Ślusarczyk  
 2. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki  
 3. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie Bł. Bolesławy Marii Lament, Dziewicy, 

Czyt.: Pwt 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

 2. + Jana (w 26 r.) i Genowefę Cieloch, of. Czesław Cieloch 
8.30 1. + Stanisława (w 6 r.), Jadwigę i Halinę Maliszkiewiczów oraz zm. 

Dziadków, of. Córki 
 2. + Barbarę (w 3 r.), Wiesławę i Jerzego Weredów oraz zm. z Ro-

dzin Zalewskich i Zaliwskich, of. Rodzina 
10.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 

 2. + Waldemara (w 1 r.), Henryka i Bogumiłę, zm. z Rodzin Prze-
smyckich i Tarkowskich, of. Helena Staręga 

 3. + Genowefę (w 16 r.), of. Rodzina Michalaków 
11.30 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Patrycji, z prośba o zdrowie i po-

trzebne łaski w całym życiu, of. Dziadkowie 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebna łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice 
 3. + Zofię (w 20 r.), Jana, Leokadię, Jana Wacława i Karola, of. Te-

resa Orzyłowska 
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

 2. + Genowefę (w 24 r.) i Mariana (w 19 r.), of. Córka Halina 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

16.30 1. Dziękczynna w 3 r. Chrztu Św. Oli i 65 r. urodzin jej Babci, z 
prośbą o opiekę św. Józefa, of. Zdzisława Szczepanik 

18.00 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Krzysia, z prośbą by wzrastał w łasce 
u Boga i u ludzi, of. Babcia 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

JAK WAŻNA JEST DLA MNIE MSZA ŚW? 
     Msza święta składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest część „synago-
galna”, w której jest czytane Pismo Święte Starego Testamentu i komentowane 
przez Pana Jezusa w Ewangelii Św. Dzieje się tak, jak wtedy - przed dwoma ty-
siącami lat - kiedy Pan Jezus przychodził do synagogi, czytał Pismo Święte i ko-
mentował. Tak jest we Mszy świętej codziennej. A jeszcze na dodatek w nie-
dziele i święta komentarz ten jest poszerzony przez listy św. Pawła, ale i św. 
Piotra, św. Jana, św. Jakuba. A więc przez uczniów Jezusowych.         Cdn. 
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ODROBINA NADZIEI 

 
     Diakonia Ewangelizacji „Odrobina Nadziei” to młodzież, osoby dorosłe 
oraz małżeństwa, które do tej pory formują się w Ruchu Światło-Życie. Oa-
zowy styl życia wniósł w serca tych osób pragnienie dzielenia się doświad-
czeniem Boga i Kościoła szczególnie na terenie naszej Diecezji Siedlec-
kiej. Diakonia Ewangelizacji swoją pracę skupia na ludziach młodych, dla-
tego odwiedza parafie, szkoły i inne miejsca. Prowadzą rekolekcje szkolne, 
spotkania ewangelizacyjne oraz szkolenia liderów nowej ewangelizacji. 
Dlatego też parafie, jeśli mają takie pragnienie mogą zaprosić ich do swojej 
lokalnej wspólnoty. Więcej o działalności Diakonii Ewangelizacji możemy 
przeczytać w najbliższym numerze Echa Katolickiego oraz na stronie 
www.odrobinanadziei.pl O innych szczegółach chętnie poinformuję pod 
numerem telefonu 503 009 837                                ks. Michał Chromiński 
 

DDA – KIM SĄ? 

 

     Każdy, kto wzrastał w rodzinie, gdzie 
ktokolwiek nadużywał alkoholu doświad-
czył cierpienia... Atmosfera zagrożenia 
i silny stres skutecznie zagłuszały ra-
dość i beztroskę, do których ma prawo 
każde dziecko. Ale i bez tego, trzeba by-
ło dorosnąć.... Dorosłe Dzieci Alkoholi-
ków w odpowiedzi na niepewność i brak 
poczucia bezpieczeństwa trwają w prze-
konaniu, że są niepotrzebne, nieważne, 
że nie zasługują na miłość, że nie mają 
prawa realizować swoich potrzeb, że nie 
mogą nikomu zaufać. Bolesne doświad-
czenia bycia dzieckiem pijącego rodzica  

determinują uczucia, myśli i zachowania nawet w jego dorosłym życiu, po-
wodując specyficzne problemy. Zamiast nastawienia na rozwój i czerpanie 
satysfakcji z życia, DDA nastawione są na obronę: przed przykrościami, 
przed zagrożeniem, przed samym sobą. 
     Pierwszym krokiem do wyzwolenia się spod wpływu rodzinnego nałogu 
jest otwarcie się na pomoc, czy to w postaci skorzystania z informacji o 
wpływie choroby alkoholowej na członków rodziny lub specyficznych ro-
lach, które ułatwiały przetrwanie bezbronnemu dziecku w sytuacjach po-
nad jego siły. Inną możliwość stanowi uczestnictwo w terapii lub w grupach 
samopomocowych. W ramach szerzenia świadomości na temat proble-
mów związanych z syndromem DDA Stowarzyszenie ALWERNIA – Fran-
ciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny oraz Regionalne Centrum 
Edukacji Zawodowej w Lubartowie przygotowały konferencję profilak-
tyczną "DDA- KIM SĄ?", która odbyła się 29 listopada 2011 r. Spotkanie 
poprowadzili specjaliści w dziedzinie pomocy osobom borykającym się z 
problemem alkoholowym, który dotknął ich rodzinę. 
     O szczegółach dotyczących tego zagadnienia można więcej się dowie-
dzieć na stronie internetowej: www.alwernia.org.pl  Warto też wiedzieć, że 
w Siedlcach działa grupa DDA nosząca nazwę „Styl Życia”. Spotkania 
grupy odbywają się na ul. Młynarskiej 19/5, w poniedziałki o godz. 19.00. 
Kontakt telefoniczny 25-6445706. Informacje tę podajemy za portalem 
www.republika.pl/grupadda warto sprawdzić, czy są aktualne. 

INTENCJE PAPIESKIE I MISYJNE 

 

STYCZEŃ. Ogólna: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały 
pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.  
Misyjna: Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją 
do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli. 

LUTY. Ogólna: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do 
zasobów potrzebnych do życia codziennego. 
Misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia, którzy 
opiekują się chorymi i osobami starszymi w najuboższych regionach. 

MARZEC. Ogólna: Aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był 
właściwie doceniany na całym świecie. 
Misyjna: Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy - zwłaszcza w Azji 
- są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na Chrystusa. 

KWIECIEŃ. Ogólna: Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowie-
dzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go na drodze kapłaństwa 
i życia zakonnego. 
Misyjna: Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej na-
dziei dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego. 

MAJ. Ogólna: Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy 
chroniące i umacniające rolę rodziny. 
Misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzy-
szyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna, Jezusa. 

CZERWIEC. Ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucha-
rystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu 
codziennym. 
Misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość 
i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii. 

LIPIEC. Ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykony-
wać ją w bezpiecznych warunkach. 
Misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych potra-
fili dawać świadectwo miłości Chrystusa. 

SIERPIEŃ. Ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób 
sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności. 
Misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli 
gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi. 

WRZESIEŃ. Ogólna: Aby postępowanie polityków zawsze cecho-
wały: uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy. 
Misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do 
ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkret-
nych zasobów Kościołom uboższym. 

PAŹDZIERNIK. Ogólna: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji 
w krajach od wieków chrześcijańskich. 
Misyjna: Aby obchody światowego Dnia Misyjnego były okazją do od-
nowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji. 

LISTOPAD. Ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewange-
lii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwych-
wstałemu Panu.  Misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był 
promiennym światłem narodów. 

GRUDZIEŃ. Ogólna: Aby migranci na całym świecie byli przyj-
mowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością 
i autentyczną miłością. 
Misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które pły-
nie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła. 
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KOLĘDA 
     Już za tydzień rozpoczniemy drugą część Wi-
zyty Duszpasterskiej. Jej porządek po feriach bę-
dzie następujący: 
DATA  GODZ ULICA 

30.01 
ponie-
dzia-
łek 

9.00 ul. Mieszka I 22 (2 księży) 

15.30 
ul. Sokołowska 71, 

Sokołowska 87; Sokołowska 80; 
Sokołowska 84 (razem 4 księży) 

31.01 
wtorek 

9.00 
ul. Karowa i Strzalińska 

(1 ksiądz) 

15.30 
ul. Chrobrego 1 (2 księży) 
i Chrobrego 8 (2 księży) 

1.02 
środa 

9.00 ul. Mieszka I 26 (2 księży) 

15.30 ul. Mieszka I 8 i Mieszka I 16 

2.02 
czwar-

tek 
15.30 ul. Chrobrego 11 (3 księży) 

3.02 
piątek 

15.30 
ul. Nowy Świat 1 (2 księży) 
i Nowy Świat 3 (2 księży) 

4.02 
sobota 

9.00 
ul. Nowy Świat 5 (2 księży) 
i Nowy Świat 7 (2 księży) 

15.30 
ul. Nowy Świat 2 (2 księży) oraz 
zgłoszone Rodziny, które wcze-
śniej nie mogły przyjąć kapłana.  

     Mamy też serdeczną prośbę do mieszkańców 
bloków przy ul. Nowy Świat, którzy po raz pierwszy 
będą przyjmowali kapłana, aby zechcieli zgłosić to 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Ułatwi to kapła-
nom zaplanowanie Kolędy. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PORADNIA RODZINNA I SZKOŁA RODZENIA. 
W naszej parafii (w dolnej kondygnacji Kościoła) 
rozpoczęła działanie Szkoła Rodzenia p.w. Św. 
Rodziny. Założycielką i prowadzącą jest Pani Mar-
ta Głódź, absolwentka Instytutu Studiów nad Ro-
dziną w Łomiankach. W Szkole tej swoim wielolet-
nim stażem pracy i doświadczeniem na kursach 
służyć będzie także położna, lekarz ginekolog – 
położnik, fizjoterapeuta - terapeuta NDT - Bobatth 
oraz wielu innych ciekawych gości. Spotkania bę-
dą przygotowywać i wspierać rodziców do natural-
nego porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa 
w sferze: duchowej, emocjonalnej, psychicznej, in-
telektualnej i fizycznej. 
     PIERWSZY KURS rozpoczął się we wtorek 17 
stycznia br., DRUGI RÓWNOLEGŁY KURS roz-
pocznie się w sobotę 28 stycznia br. Kurs obejmu-
je 8 cotygodniowych spotkań po 2,5 godziny każ-
de. Więcej informacji i zapisy pod numerem tel. 
604-686 056, e-mail martaglodz@gmail. com oraz 
na stronie internetowej www.drsiedlce.pl 
DLA DZIEWCZĄT. Córki Najczystszego Serca 
Najświ. Maryi Panny - Siostry Sercanki ze Skórca, 
ul. Siedlecka 16, zapraszają na rekolekcje dziew-
częta w dniach 23-26 stycznia br. Temat rekolekcji 
to: SŁOWO BOŻE W MOIM ŻYCIU Pytania i zgło-
szenia prosimy kierować pod nr tel.: 516-148673 
lub pocztą elektroniczną: sercanki.pow@wp.pl 
KATECHEZY. W ostatnią sobotę lutego (25. 02) 
rozpoczniemy w naszym kościele kolejny cykl oś-
miu katechez dla narzeczonych. Będą one w so-
boty, w sali przy zakrystii o godzinie 17.00. Kate-
chezy takie odbywają się we wszystkich parafiach 
siedleckich. Gdyby komuś z Narzeczonych nie od-
powiadał powyższy termin, może skorzystać z ka-

techez w innej parafii. W naszej zakrystii na tabli-
cy ogłoszeń jest szczegółowy rozkład katechez, 
które są głoszone w innych kościołach Siedlec. 
Drugi cykl katechez dla narzeczonych w naszej 
Parafii rozpocznie się w ostatnią niedzielę wrześ-
nia br. 
     Natomiast katechezy dla Rodziców i Chrzest-
nych, planujących chrzest swego dziecka w bieżą-
cym roku rozpoczną się w pierwszą niedzielę lute-
go (5.02) o godzinie 17.30. 

POLSKI PANTEON 

 
     Miejsce to powoli wpisuje się w pątnicze szlaki. 
Przyjeżdżają tam pielgrzymki autokarowe oraz oso-
by indywidualne z Warszawy, z Polski, a nawet 
z całego świata. Z zadumą przyklękają przy relik-
wiach Błogosławionych Jana Pawła II i Jerzego Po-
piełuszki. Pochylają głowy przed grobami wielkich 
Polaków - śp. prezydenta Ryszarda Kaczorowskie-
go, ks. Jana Twardowskiego, ks. prał. Zdzisława 
Peszkowskiego. 
     Zwiedzanie Panteonu możliwe jest od poniedzia-
łku do soboty w godz. 10.00-17.00 o pełnych godzi-
nach z przewodnikiem oraz w niedzielę od 13.30 do 
18.00, z przerwą na nabożeństwo o godz. 15.00. 
Stały się więc możliwe wyjazdy pielgrzymkowe, któ-
rych trasa będzie uwzględniała warszawską Świąty-
nię Opatrzności. Należy wcześniej zgłosić grupę 
u koordynatora zgłoszeń grup p. Anny Olesiak tel. 
883-343040 (lub mail: a.olesiak@muzeumjp2.pl). 
Kapłani, którzy chcieliby celebrować Mszę Św. dla 
grupy winni to ustalić z ks. doktorem Pawłem Gwia-
zdą - Wiceprezesem Zarządu Centrum Opatrzności 
Bożej, tel. 696-454606. 

W SERPELICACH 

 
     W dniach 16-17 stycznia (poniedziałek i wto-
rek) został zorganizowany wyjazd do Serpelic, 
w którym wzięły udział dzieci z grupy oazowej 
wraz z ks. Adamem i S.M. Amabilis. Natomiast 
jutro wyjeżdża w góry grupa dzieci z naszej Parafii 
pod opieką s. Anuncjaty i ks. Sławka. Wszystkim 
dzieciom i ich opiekunom życzymy radosnych ferii. 
 

„AMAZONKI” 
     W niedzielę 5 lutego udają się na pielgrzymkę do 
Kodnia kobiety po mastektomii, walczące z rakiem 
piersi oraz ich rodziny. Z okazji wspomnienia św. 
Agaty - patronki „Amazonek” zgromadzą się tam ko-

biety zrzeszone w klubach „Amazonek” oraz panie, 
które poszukują wsparcia i wspólnoty z tymi, którzy 
zmagają się z podobnymi trudnościami. Będą dzię-
kować Bogu i prosić o  dar  zdrowia,  Boże  błogosła- 
wieństwo i opiekę Matki Bożej Kodeńskiej dla siebie 
i dla swoich rodzin. Oto program Pielgrzymki: 11.30 
modlitwa różańcowa w intencji kobiet po mastektomii 
i ich rodzin (Bazylika). 12.00 uroczysta Eucharystia; 
13.00-14.00 przerwa, możliwość skorzystania z „Ka-
wiarni u Sapiehy”. 
14.00 spotkanie „przy kawie”, świadectwa;  
16.30 nabożeństwa zawierzenia Matce Bożej. 

 
Nie obrzucaj nikogo błotem. Możesz nie 

trafić, a i tak pobrudzisz sobie ręce. 

 
OBLICZENIA. Pani nauczycielka tuż przed feriami 
pyta pierwszoklasistę: 
- Mateuszku, jaki będzie wynik dodawania liczb 2+2? 
- 4,92 proszę pani. 
- A skąd ty wziąłeś taki wynik? 
- To proste: dwa dodać dwa to jest cztery i dochodzi 
do tego VAT 23%, który tatuś zawsze dodaje. 
OSTATNI DZIEŃ PRZED FERIAMI. Maksio, najgor-
szy uczeń w klasie,  przychodzi ucieszony ze szkoły 
i oznajmia mamie: 
 - Mamo! Dostałem dziś w szkole szóstkę !!! 
 - Synku, a z jakiego przedmiotu??!! - pyta uradowa-
na mama. 
 - Dostałem dwójkę z polskiego, trójkę z matematyki 
i jedynkę z przyrody - to razem szóstka! 
NA LEKCJI ZOOLOGII pan opowiada klasie o mał-
pach. Dostrzega, że mała Zosia nie słucha. Zwraca 
więc jej uwagę: 
 - Zosiu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo nie bę-
dziesz wiedziała jak wygląda małpa! 
PAMIĘĆ. Mały Adaś wyjeżdża na ferie w góry. Ma-
ma odprowadza go do autobusu i daje szereg instru-
kcji dotyczących pobytu poza domem rodzinnym:  
- Nie zapomnisz Adaśku! 
- Nie zapomnę. 
- Na pewno! 
- Tak. 
- Ale na pewno nie zapomnisz! 
- A o czym! 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl        www.jozef.siedlce.pl 

Konto 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. 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 

 




