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MYŚL TYGODNIA  

 
 
     Podczas publicznej działalności 
i nauczania Chrystusa „Pewnego 
dnia przyszedł do Jezusa trędowa-
ty i upadając na kolana, prosił Go: 
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyś-
cić” (Mk 1,40-45). 
     W czasach Jezusa człowiek 
trędowaty miał przebywać w odo-
sobnieniu, poza obozem, mieć 
rozdarte szaty i włosy w nieładzie.  
     Kiedy patrzymy na ukrzyżowa-
nego Pana, który został zabity po-
za miastem, udręczony i oszpeco-
ny, widzimy, że podzielił los tych, 
którzy skazani byli na izolację. 
Jezus nie szukał własnej chwały, 
lecz dobra wszystkich. 
     Odtąd nikt z nas nie musi wege-
tować poza obozem, odrzucony, 
wyobcowany. Nasz Pan z wielką 
delikatnością wkracza we wszelkie 
nasze osamotnienie. 
 

 
 

W DNIU IMIENIN 

 
     W dniu 17 lutego przypada dzień imienin Pasterza 
Diecezji Siedleckiej Księdza Biskupa Zbigniewa. Z tej 
racji w przyszłą niedzielę (19 lutego) o godz. 18.00 w 
Katedrze siedleckiej rozpocznie się celebracja uro-
czystej Eucharystii, której przewodniczył będzie dostoj-
ny Solenizant. Księża wezmą udział w koncelebrze. Po 
zakończonej Mszy św. organizatorzy zapraszają wszys-
tkich uczestników do Centrum Charytatywno-Duszpas-
terskiego na agapę. 
     Również nasza Parafia pragnie dołączyć się do 
chóru życzliwych osób składających Księdzu Bis-
kupowi życzenia, prosząc Boga za przyczyną Św. 
Józefa o obfitość Bożych łask w pasterskiej posłu-
dze. 

NOWA EWANGELIZACJA 

 
     Benedykt XVI w Liście Apostolskim Ubicumque et 
semper (Wszędzie i zawsze), opublikowanym 12 paź-
dziernika 2010 r. wezwał cały Kościół do podjęcia dzie-
ła Nowej Ewangelizacji. W odpowiedzi na apel Ojca św. 
Konferencja Episkopatu Polski powołała Zespół ds. No-
wej Ewangelizacji, który działa przy Komisji Duszpaste-
rskiej KEP. W Zespole tym znalazły się osoby repre-
zentujące wiele środowisk związanych z Nową Ewan-
gelizacją. Z inicjatywy Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji 
powstała strona internetowa www.nowaewangelizacja. 
org. Znajdują się tam między innymi adresy wspólnot 
i grup ewangelizacyjnych działających na terenie posz-
czególnych diecezji. Na czele Zespołu stoi krakowski 
Biskup Pomocniczy Grzegorz Ryś. 
     W naszej Diecezji działa już kilka wspólnot ewange-
lizacyjnych. Z polecenia Ks. Biskupa chcemy usprawnić 
komunikację pomiędzy wszystkimi grupami i wspólnota-
mi zaangażowanymi w nową ewangelizację. W tym ce-
lu prosimy o przesłanie do Wydziału Duszpasterskiego 
informacji o grupach ewangelizacyjnych działających 
w Waszej Parafii: nazwę grupy, prowadzoną działal-
ność, lidera odpowiedzialnego za grupę, adres strony 
internetowej (jeśli taka jest), liczbę członków grupy oraz 

kontakt z odpowiedzialnym (adres do korespondencji i 
telefon). Będziemy mogli przekazywać liderom wspól-
not informacje na temat planowanych inicjatyw o wy-
miarze diecezjalnym i ogólnopolskim. 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz, dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. 

SZAFARZE 
     W sobotę 17 marca 
br. w Garwolinie, pod-
czas Mszy Św. spra-
wowanej w kościele 
pw. Przemienienia 
Pańskiego, Ks. Biskup 
ponownie      upoważni  
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. do pełnienia tej 
funkcji. Z tym wydarzeniem połączone będzie zakoń-
czenie Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej, której zajęcia 
w bieżącym roku są prowadzone przy tej garwolińskiej 
Parafii. 

ZAPROSZENIE KSM 

 

     Zarząd Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Diecezji Siedleckiej wraz 
z Kołem Akademickim KSM i Kołem 
KSM działającym przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Sta-
szica pragnie serdecznie zaprosić na 
debatę walentynkową poruszającą te- 

mat tożsamości płci. Do dyskusji zostali zaproszeni 
m.in. ginekolog, psycholog, psychiatra, seksuolog, ofic-
jał sądu biskupiego oraz moralista.  Spotkanie to odbę-
dzie się w dniu 16 lutego o godzinie 18.00 w sali audio-
wizualnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  im. 
S. Staszica w Siedlcach (Elektryk). 

KSM zaprasza! Wstęp wolny. 

NA PIELGRZYMKĘ 

 
     Duszpasterstwo Pielgrzymów Diecezji Siedleckiej 
informuje o wolnych miejscach w pielgrzymkach: 
DO RZYMU od 28 kwietnia do 6 maja br. trasą Pad-
wa – Asyż – Watykan – Rzym – Monte Cassino - San 
Giovanni Rotondo – Manoppello – Loreto – Wenecja - 
Częstochowa oraz 
SOKÓŁKA -  WILNO – TROKI od 8 do 10 czerwca br. 
     Zapisy i szczegółowe informacje uzyskamy u księ-
dza Sławomira Suleja, diecezjalnego duszpasterza tu-
rystów i pielgrzymów. Kontakt: tel. 604-641777 lub 25-
6449090  (od godz.  9.00 do 17.00). 

Ks. Sławomir Sulej 
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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 – 13 lutego 2012  r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

Czyt.: Jk 1,1-11 Ps 119 Mk 8,11-13 
6.30 1. + Franciszkę, Eugeniusza i Wacława, zm. z Rodziny Stara-

ków oraz Mariannę, Wiktora i Wacława, zm. z Rodziny Popków, 
of. Irena Popek 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Marię-Zofię Michalak, of. Działkowicze Alejki nr 1 
 3. + Czesława i Stanisławę, of. Syn  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna 
Brochocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Ludwikę (w 15 r.), Antoniego i Jolantę Kowalczyków oraz 

Władysławę i Henryka Zająców, of. Córka 
 3. + Urszulę Wrona (w 7 dzień), of. Siostra 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Iriny Plak, z prośbą o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Rodziny Lewic-
kich i Grzeszczuków 

Wtorek – 14 lutego 2012  r. 
Św. Cyryla, Zakonnika i Metodego, Biskupa, Patronów Europy oraz 
Wspomnienie św. Walentego - patrona epileptyków i zakochanych. 

 Czyt.: Jk 1,12-18 Ps 94 Mk 8,14-21 

6.30 1. + Walentego i Helenę Świątek, of. Córka Aniela 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. + Longinę i Pelagię oraz Jana i Witolda, of. Marta Stanek 
 3. + Lucjana (w 8 r.), Pelagię, Andrzeja i Leokadię oraz Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna 

Brochocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Czesława, Leokadię i Natalię, zm. z Rodzin Krasuskich 

i Grodzickich, of. Rodzina Czerskich 
 3. Dziękczynna w 3 r. ślubu Michała i Izabeli, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i dla ich Syna Franciszka, of. Ma-
rianna Trochimiak 

Środa – 15 lutego 2012  r. 
Czyt.: Jk 1,19-27 Ps 15 Mk 8,22-26 

6.30  1. + Wiesława Walerczaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-
bu 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. Msza Św. zarezerwowana przez Celinę Świniarską 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Mikołaja, z prośba o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie i pomyślny rozwój, of. Babcia 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna 

Brochocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Jana Michalskiego (w 27 r.), zm. z Rodziny Michalskich, of. 

p. Michalscy 
 3. + Ryszarda Bojanowskiego (w 2 r.), of. Synowie 

Nabożeństwo do  Św. Józefa 
Czwartek – 16 lutego 2012  r. 

Czyt.: Jk 2,1-9 Ps 34 Mk 8,27-33 

6.30  1. + Marka Kowalewskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-
grzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Janinę i Mariana, Eugenię i Antoniego oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. Danuta Liniewicz 
 3. Dziękczynna w 31 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla niej, dla jej Męża i Synów, of. Mama 
 4. Dziękczynna w 4 r. urodzin Stasia, z prośbą o opiekę Św. 

Józefa dla niego i dla jego Rodziców, of. Dziadkowie 
15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna 

Brochocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Julię i Antoniego Stasiaków oraz Helenę Sawicką, of. Są-

siadka 
 3. + Jana (w 50 r.) i Kazimierę (w 30 r.) Królikowskich, of. Cór-

ka 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 17 lutego 2012  r. 
Wspomnienie Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów 
Dzień imienin Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 

Czyt. Jk 2,14-24.26 Ps 112 Mk 8,27-33 

6.30  1. Msza Św. zarezerwowana przez Zdzisławę Szczepanik 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. + Janinę Sabiniak (z racji dnia urodzin), of. Córka 
 3. + Jana Soczewkę (w 5 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 

15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna 

Brochocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 2. + Tadeusza (w 7 r.), Marię i Bronisława Rowickich oraz Wła-

dysława, Jana i Marię Jaszczołtów, of. Alicja Rowicka 
 3. + Stanisława (w 12 r.), Sabinę, Jana, Mariannę, Franciszka 

i Tadeusza, of. Elżbieta Dropio 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą, aby odmieniło się 

oblicze naszej Ojczyzny, by była rzeczywistym Królestwem Je-
zusa i Maryi, of. Wspólnota Różańca Nieustającego 

 5. Dziękczynna w 19 r. urodzin Macieja, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, potrzebne łaski i szczęśliwe zdanie matury, of. 
Rodzice 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Świa-

tło-Życie i Grupy „JPII od Św. Józefa” 

Sobota – 18 lutego 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Bł. Jana (Fra Angelico), patrona artystów malarzy. 
Czyt.: Jk 3,1-10 Ps.12 Mk 9,2-13 

6.30 1. + Mariannę, Aleksandra, Józefa i Tadeusza, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 
 3. + Elżbietę Kokoszkiewicz (w 1 r.), of. Córka 
 4. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji urodzin), of. Córka Chrze-

stna z Augustowa 
 5. + Janusza Zdanowskiego (w 4 r.), of. Żona 
 6. + Stanisława Kobusa (w 5 r.), zm. Rodziców i Braci, of. Żona 

i Synowie 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna 

Brochocka) 

18.00 1. + Zbigniewa Nowickiego (w 30 dzień), of. Córka z Rodziną 
 2. Dziękczynna w 10 r. urodzin Adriana, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, of. 
Rodzice 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 lutego 2012  r. 
Ostatnia niedziela karnawału. 

Początek Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu                                     
Czyt.: Iz 43,18–19.21–22.24b–25 Ps 41 2 Kor 1,18–22 Mk 2,1–12 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Danutę Staręga, of. Rodzina 
 2. + Jerzego (w 19 r.), Eugenię i Mikołaja, of. Danuta Doro-

szenko 
 3. + Franciszka, Władysławę, Edwarda, Jadwigę i Jana, of. Syn 

8.30 1. + Zofię (w 5 r.) i Józefa oraz zm. z Rodziny Rucińskich, 
of. Krystyna i Szczepan Borutowie 

 2. + Kazimierza Jońskiego (w 1 r.), of. Żona 
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10.00 1. Gregorianka: + Helenę Czerską, of. Rodzina 

 2. + Jarosława (w 11 r.), of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 15 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i potrzebne łaski w jej życiu, of. Rodzice 
11.30 1. + Mariana Soszyńskiego (w 2 r.) i Pawła (w 4 miesiąc), of. 

Żona 
 2. Dziękczynna w 80 r. urodzin Leokadii Gawrońskiej, z prośbą 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Córki 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 

 2. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 3 r.), of. Żona 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

15.00 Msza Św. dla dzieci Przygotowujących się do I Komunii Św. 
i ich Rodziców 

16.30 1. Dziękczynna w 25 r. urodzin Bartłomieja, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 

17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (poprzedzająca Chrzest) 

18.00 1. + Alfreda (w 22 r.) i Bogdana, of. Córka 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

KAPŁAN, PATRIOTA 

 

     W pobliżu Siedleckiej Katedry 
znajduje się niewielka ulica, która 
nosi imię Ks. Jana Niedziałka. 12 lu-
tego b.r. mija 69 rocznica rozstrzela-
nia Go przez niemieckich okupan-
tów. Dla rodziny Księdza pamięć 
o nim jest nadal żywa i przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie. 
     Ks. Jan urodził się 22 grudnia 
1907 r. w Żeliszewie. W wieku 13 lat, 
czując powołanie do stanu duchow-
nego, wstąpił do Kolegium Misyjnego 
Księży Oblatów w Lublińcu Śląskim. 
Po uzyskaniu matury podjął naukę 
w Seminarium w Janowie Podlaskim. 
Już po roku nauki, ówczesny biskup 
podlaski ks. Henryk Przeździecki, 
skierował Go na studia wyższe do 

Rzymu. 6 letni pobyt J. Niedziałka i studia na Papieskim Uniwersytecie Gre-
goriańskim zaowocowały uzyskaniem stopnia naukowego doktora filozofii i 
teologii. 2 sierpnia 1931 r. w siedleckiej katedrze Jan Niedziałek został wy-
święcony na kapłana, a 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w kościele Świętej Trójcy w Żeliszewie, odprawił pierwszą 
Mszę św. Rok później został profesorem Seminarium Duchownego w Jano-
wie Podlaskim a od 1 marca 1941 w Siedlcach. 
     Ks. Niedziałek pracował jako wykładowca filozofii chrześcijańskiej i jedno-
cześnie aktywnie włączył się w nurt pracy podziemnej. Do jego zadań nale-
żał kolportaż pism wydawanych przez Stronnictwo Narodowe w Siedlcach 
i powiecie oraz współpraca z AK. Był także konspiracyjnym kapelanem wojs-
kowym Komendy Okręgowej Narodowej Organizacji Wojskowej. 
     16 stycznia 1943 r. wracał z Warszawy, gdzie poprzedniego dnia przep-
rowadził szereg rozmów z przywódcami organizacji i przy okazji zabrał ze 
sobą kilka egzemplarzy konspiracyjnej prasy „Walka”. Wsiadłszy do wagonu, 
ks. Niedziałek położył teczkę z gazetkami na półce i stanął w korytarzu, a 
później, kiedy znalazło się wolne miejsce, usiadł w sąsiednim przedziale. W 
Mrozach do pociągu wkroczyła niemiecka policja kolejowa, która znalazła w 
teczce nielegalne gazetki, do których nikt nie chciał się przyznać. W związku 
z tym na siedleckiej stacji kolejowej mundurowi zatrzymali pasażerów prze-
działu. Wezwane siedleckie gestapo groziło rozstrzelaniem wszystkich. 
Wtedy to ks. Niedziałek, chcąc zapobiec zamordowaniu niewinnych ludzi, 
oddał się w ręce gestapowców. 
     Aresztowany, przez pierwsze dwa tygodnie, przetrzymywany był w sied-
leckim więzieniu, skąd codziennie wożono go na ul. Prusa na przesłuchania. 
Później przewieziono go na Pawiak. Za każdym razem gestapowcy zmuszali 
ks. Jana do wydania kolegów z SN i AK. Pomimo tortur trzymał się dzielnie 
i żadnego nie zdradził. „Nikogo nie wydałem i nikogo nie wydam, choćbym 
miał umrzeć...” - zapewniał w rozmowach z Julianem Ochnikiem, współwięź-
niem, po każdorazowym powrocie z Alei Szucha. 
     Nocą 12 lutego 1943 r. ks. Jana zabrano z celi na Pawiaku, by wraz z 
dużą grupą innych więźniów wywieźć do Stefanowa koło Palmir. Tam ich 

rozstrzelano. Śp. ks. Jan Niedziałek spoczywa na cmentarzu w Palmirach. 
W kościele parafialnym w Żeliszewie znajduje się tablica pamiątkowa a na 
cmentarzu mogiła, w której złożono garść ziemi przywiezionej z Palmir. Dla 
rodziny na zawsze pozostanie w pamięci i sercu. Wierząc w świętych obco-
wanie, ufamy we wstawiennictwo Księdza Janka przed Bogiem i wierzymy, 
że spotkamy się z Nim w Niebie.                                Elżbieta Kielak 
     Na podstawie pracy ks. dr Mariana Myrchy „Ksiądz Jan Niedziałek - 
dr filozofii i teologii, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Ja-
nowie Podlaskim i w Siedlcach 1907 - 1943". 

 
     W tegorocznym Bezalkoholowym Balu Karnawałowym, który odbył się 
21 stycznia br. wzięło udział ponad 160 osób, w tym znacząca grupa na-
szych Parafian z Ruchu Światło-Życie. Organizatorem imprezy był Domowy 
Kościół rejonu siedleckiego, wspierany również przez Urząd Miasta Siedlce. 
Na balu bawili się wspólnie małżonkowie z kręgów Domowego Kościoła, 
młodzi oazowicze i przyjaciele Ruchu, moderatorzy Ruchu Światło-Życie 
oraz przedstawiciele różnych instytucji promujących nowy styl życia. Rodzi-
nom z naszej parafii towarzyszyli - ks. Sławek i S.M. Amabilis. 

DZIENNY DOM POMOCY 

 
     Dzienny Dom Pomocy w Siedlcach zapewnia opiekę w dzień osobom 
w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym oraz niepełnosprawnym. 
Usługi świadczone są w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku 
w dni robocze. Odpłatność za uczestnictwo zależy od dochodu zainteresowa-
nej osoby. Osoby, których dochód nie przekracza kryteriów dochodowych w 
pomocy społecznej uczestniczą bezpłatnie. Najniższa odpłatność wynosi 250 
zł miesięcznie, czyli ok. 1,50 zł za godzinę, natomiast najwyższa 750 zł mie-
sięcznie co daje ok. 4,50 zł za godzinę. 
     Podczas pobytu w Dziennym Domu Pomocy uczestnik może skorzystać z: 
opieki przez 8 godzin, obiadu, pomocy pielęgniarki, terapii zajęciowej, zabie-
gów rehabilitacyjnych, pomocy księdza, usługi psychologa, udziału w różnych 
imprezach kulturalnych, w których uczestniczyć będą mieszkańcy „Domu nad 
Stawami”. 
     Kontakt: Dzienny Dom Pomocy w Siedlcach przy „Domu nad Stawami” Do-
mu Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08-110 Siedlce 
tel. 25 632 36 45 lub 25 632 35 95. Adres email: sekretariat@domnadstawami. 
pl 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
DO I KOMUNII ŚW. W przyszłą niedzielę (10. 
02) o godzinie 15.00 będzie Msza Św. i kate-
cheza dla dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii św. i ich Rodziców. Dzieci przynoszą ze 
sobą świece.  
KATECHEZY. Od I do IV niedzieli miesiąca o 
godzinie 17.30 są katechezy dla Rodziców i 
Chrzestnych, planujących chrzest swego dzie-
cka w bieżącym roku. Natomiast w ostatnią so-
botę lutego (25.02) rozpoczniemy w naszym ko-
ściele kolejny cykl ośmiu katechez dla narze-
czonych. Będą one w soboty, w sali przy zak-
rystii o godzinie 17.00. Drugi cykl katechez dla 
narzeczonych w naszej Parafii rozpocznie się w 
ostatnią niedzielę września br. 
SPOTKANIE DUSZPASTERZY. Spotkanie 
Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży odbędzie 
się jutro (w poniedziałek 13 lutego) o godz. 16.00 
w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego (daw-
na kaplica Parafii Ducha Św.). 

PROŚBA JOASI 

 

     Zwracam się do 
Was z prywatną prośbą 
o wsparcie 1% podatku 
dochodowego dla mojej 
córki Joanna Rosa-Ko-
walczyk. Asia ma 38 
lat. Od 1992 roku cho-
ruje na stwardnienie 
rozsiane (SM – Sclero-
sis Multiplex).  Postęp 
choroby spowodował, 
że od dwóch lat poru-
sza się na wózku inwa-
lidzkim i bez pomocy 
drugiej osoby nie jest 
w stanie samodzielnie 

egzystować. Od 31 sierpnia 2011 roku rozpoczęła 
leczenie lekiem nowej generacji (Gilenya) robocza 
nazwa FTY 720, który to lek regeneruje uszkodzo-
ne komórki nerwowe. Kuracja jest droga, gdyż 
miesięczny koszt w/w leku wynosi 8.000 zł. (lek 
ten nie jest refundowany). Lek musi być stosowa-
ny około 2 lat.  
     Bez Państwa pomocy nie jesteśmy w stanie te-
mu wyzwaniu podołać, dlatego każde wsparcie się 
liczy i za każde z góry serdecznie dziękujemy. 
     Jeżeli będzie Państwo chcieli pomóc w lecze-
niu naszej córki możecie 1% podatku dochodowe-
go przeznaczyć na subkonto Asi w Polskim Towa-
rzystwie Stwardnienie Rozsianego: numer KRS 
0000083356, PLiR „Mam szansę” Joanna Rosa-
Kowalczyk.            Przyjmijcie nasze i naszej córki 

OGROMNE DZIĘKUJĘ 

WOLONTARIAT 
     Od 1 stycznia przy Caritas Diecezji Siedleckiej 
funkcjonuje Centrum Wolontariatu. Jego zada-
niem jest wskazanie potrzeby promowania idei 
wolontariatu wśród mieszkańców Siedlec. Cen-
trum otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Miasta 
Siedlce. Do tej pory istniało Biuro Wolontariatu, 
które koordynowało różne działania - przede 
wszystkim wolontariat w szkołach. O tym czym ró-
żni się Biuro od Centrum powiedział nam ks. Ma-
rek Bieńkowski, zastępca dyrektora siedleckiej Ca-
ritas, koordynator działań Centrum Wolontariatu: 

     „Centrum działa nie tylko na potrzeby własnej 
organizacji ale także na rzecz innych organizacji, 
które chcą działać z innymi wolontariuszami. Biuro 
wolontariatu to jednostka, która zajmuje się pracą 
w danej organizacji. Od 1 stycznia rozszerzamy 
naszą działalność na zasadzie promowania idei 
wolontariatu. Kontaktujemy się też z innymi orga-
nizacjami, które nie są wpisane w działanie CARI-
TAS, a które chcą działać z wolontariuszami.  
     Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedlec-
kiej mieści się przy ul. Bpa Świrskiego 57, pokój 
11. Można się także kontaktować telefonicznie 
510-756437. Wszelkie informacje dostępne są na 
stronie www.wolontariat.siedlce.caritas.pl 

TRZEŹWOŚĆ 

 
     Zbliża się kolejny Tydzień Modlitw o Trzeź-
wość, który wprowadzi nas w Wielki Post, dlatego 
warto przypomnieć kilka spraw, które miały miej-
sce w minionych miesiącach: 
     W dniach 12 i 13 września w Rokitnie koło Go-
rzowa Wielkopolskiego, w Sanktuarium Matki Bo-
żej Cierpliwie Słuchającej, zgromadzili się działa-
cze trzeźwościowi z całej Polski. Okazją do spo-
tkania były setne Rekolekcje Trzeźwości w Rokit-
nie. Obradował także Zespół Konferencji Episko-
patu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości pod prze-
wodnictwem Ks. Biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego. Odbyła się także Jesienna Sesja Diece-
zjalnych i Zakonnych Duszpasterzy Trzeźwości. 
Uczestnicy spotkania wyrazili swój sprzeciw wo-
bec wprowadzenia zmian w ustawie umożliwiają-
cych handel alkoholem na stadionach piłkarskich. 
Publikujemy komunikat z Ogólnopolskiej Sesji 
Duszpasterstwa Trzeźwości: 
     Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apo-
stolstwa Trzeźwości, diecezjalni i zakonni duszpa-
sterze trzeźwości, a także wierni świeccy zgroma-
dzeni na Ogólnopolskiej Sesji Duszpasterstwa 
Trzeźwości w Rokitnie, wyrażają sprzeciw wobec 
przyjętych przez Sejm RP zmian w ustawie o bez-
pieczeństwie imprez masowych oraz niektórych 
innych ustaw, które umożliwiają handel alkoholem 
na stadionach piłkarskich.  
     Przyjęte regulacje zwiększają fizyczną dostęp-
ność alkoholu, negatywnie wpływając na bezpie-
czeństwo kibiców i zdrowie młodego pokolenia.  
Umożliwiają także zintensyfikowaną i skuteczniej-
szą akcję promocyjną browarów, łącząc piwo z 
pozytywnymi emocjami przeżywania widowiska 
sportowego.  
     Wynik sejmowego głosowania skłania nas do 
postawienia pytania o motywacje, które stały za 
przyjęciem tych regulacji. Ich konsekwencje będą 
wyjątkowo tragiczne. Wpiszą się bowiem w nega-
tywne procesy zachodzące w polskim społeczeń-
stwie. Już dzisiaj ponad milion Polaków boryka się 
z uzależnieniem, a cztery miliony piją szkodliwie i 
ryzykownie. W całej Polsce alkohol jest niemal 
powszechnie dostępny przez 24 godziny na dobę. 
Coraz bardziej niepokojące są również statystyki 

dotyczące spożywania alkoholu przez młodych 
Polaków.  
     Wszyscy zebrani zaapelowali do Prezydenta 
Rzeczpospolitej, który w przeszłości dawał świa-
dectwo swojej troski o trzeźwość młodych Pola-
ków, o zawetowane wprowadzonych zmian do us-
tawy. Jednocześnie zwrócili się z apelem do 
wszystkich ludzi otwartych serc: „podejmijmy 
wspólną troskę o trzeźwość narodu. Wszyscy mu-
simy troszczyć się o trzeźwość. To sprawa naszej 
bezpiecznej przyszłości”. 

 
MOŻE W „WALENTYNKI” BĘDZIE NASZ 

JEDEN DZIEŃ BEZ KŁÓTNI? 

  
MAŁŻEŃSKI DIALOG.  Żona czyni zarzuty mężowi: 
- Jesteś głupi, podstępny, fałszywy, kłamiesz, zdra-
dzasz mnie... 
 - Moja droga, przecież każdy człowiek ma jakieś 
drobne wady... 
SAM MIÓD. Rozmawiają dwie koleżanki: 
- Wiesz, moja droga, zaraz po ślubie pojechaliśmy 
z mężem na nasz miodowy miesiąc.  
- Tak? I co z tym waszym miodem? 
- Widzę, że wsiąka w męża, a on staje się powoli 
starym miodowym piernikiem. 
DOMOWE PLOTKI. - Wyobraź sobie, że moja kole-
żanka już po raz czwarty wychodzi za mąż. 
- A co się stało z jej pierwszym mężem? 
- Zjadł trujące grzyby i zmarł. 
- Ależ tragedia! A drugi mąż? 
- On też zjadł trujące grzyby i umarł. 
- Ale nieszczęście! Boję się spytać, co się stało trze-
ciemu mężowi. 
- Zmarł z powodu skręcenia karku. 
- Skręcenia karku? Niemożliwe. 
- Tak, nie chciał jeść jej grzybów. 
I SŁUSZNIE! 
- Jak to dobrze, ze my ludzie po sześćdziesiątce nie 
mamy dzieci? 
- A niby dlaczego? 
- Ponieważ moglibyśmy zapomnieć, gdzie je zostawi-
liśmy. 
 

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, KS. 
Jarosław Dziedzic, p. Adam Kowalczuk, p. 

Elzbieta Kielak i p. 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 

 




