
Numer 45(642) 4 listopada 2012      Opłata dowolna 

  

W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. Dzień Niepodległości 
3. Kocham, więc pamiętam 
4. Przy organach Wagnera 
5. Historia niezbędna 
6. Kalendarz nowego tygodnia 
7. Chrzest w życiu i misji Kościoła 
8. Synod Diecezji Siedleckiej 
9. Kolejarze na Jasna Górę 
10. Stare graty 
11. Trenuj siatkówkę 
12. Co piszą w „Echu” 
13. Spotkania Rodziców 
14. W Parafii i w Diecezji 
15. Dobry humor 
16. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Zadajemy sobie życiowe pyta-
nie, tak jak „Jeden z uczonych w 
Piśmie (który) zbliżył się do Je-
zusa i zapytał Go: Które jest 
pierwsze ze wszystkich przyka-
zań?” (Mk 12,28b-34). 
Co czynić, aby nasze życie było 
udane? Słowo Boże podkreśla 
dziś znaczenie przykazań Bożych, 
a zwłaszcza przykazania miłości 
Boga i bliźniego. Skąd jednak 
czerpać motywację do ich prze-
strzegania, kiedy przytłacza nas 
własna słabość i grzeszność? 
Ostateczną odpowiedzią Boga na 
nasze poszukiwanie szczęścia nie 
jest przepis, lecz osoba Jezusa 
Chrystusa, który z miłości ofiaro-
wał samego siebie za nasze grze-
chy. Tylko przyjmując Jego mi-
łość, możemy naprawdę kochać 
siebie i bliźnich, żyjąc w bliskości 
królestwa Bożego. 

 

 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

     W przyszłą niedzielę (11 
listopada) w naszej Ojczyź-
nie obchodzimy Święto Nie-
podległości. Z tej racji w na- 

szym kościele o godzinie 10.00 będzie uroczysta Msza 
Św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez Ks. Biskupa, z 
udziałem władz naszego miasta i zaproszonych Gości. Po 
Mszy Św. wyruszy pochód do Pomnika Wolności, pod któ-
rym odbędą się oficjalne uroczystości miejskie. Pamiętaj-
my o wywieszeniu w tym dniu flag narodowych i zabranie 
ich na przemarsz. 
KOCHAM, WIĘC PAMIETAM 

 
     Zachęcamy do wspólnych modlitw za Zmarłych poleca-
nych Bożemu Miłosierdziu w Sanktuarium św. Józefa, któ-
rych imiona zapisaliśmy na kartach Wypominkowych. Tak 
więc w pierwsze dwa dni listopada 1 i 2 listopada będzie 
Msza św. godz. 11.30. 
     Od 3 do 30 listopada: o godzinie 17.15 będzie Nabo-
żeństwo Wypominkowe, o 18.00 Msza Św. Gregoriańska, 
a o 18.40 Nieszpory za Zmarłych. 
     W ciągu roku Msze św. za Zmarłych, których imiona 
zapisaliśmy na kartach wypominkowych: 3.12. o godzinie 
17.00 oraz 4.01, 7.02, 8.03, 9.04, 2.05, 3.06, 8.07, 6.08, 
5.09, i 9.10 o godzinie 18.00. 
     Przez oktawę modlitw za Zmarłych, a więc od 1 do 8 
listopada, nawiedzając cmentarz mamy prawo uzyskać 
odpust zupełny i ofiarować go każdego dnia za kogoś 
jednego z naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności. 
Na zakończenie oktawy, w dniu 8 listopada o godzinie 
16.00 nasza Rodzina Parafialna spotka się przy kaplicy na 
Cmentarzu Centralnym (ul. Cmentarna), by wziąć udział w 
Eucharystii i w procesji do 4 stacji, kończącej się przy 
grobach Proboszczów naszej Parafii Ks. Prałata Leona 
Balickiego i Ks. Kanonika Jerzego Górskiego. Już dziś 
zapraszamy na to spotkanie. 

MODLITWA OSOBISTA ZA ZMARŁYCH 
     Boże, Ty nam nakazałeś miłować ludzi jak braci, także 
tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy żyjemy 
w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze 
i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć 
ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyją-
cym braciom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlit-
wą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. 
Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosier-
dzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Two-
jego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się 

nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpo-
kutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. 
     Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił 
światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Mi-
łosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwa-
ły za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich 
Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świę-
tego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, 
którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystu-
sa, Pana naszego. Amen. 
 

PRZY ORGANACH WAGNERA 

 

     Koncerty z cyklu 
„Wieczory Muzycz-
ne przy organach 
Wagnera” odbywa-
ją się na unikato-
wych organach Jo-
achima Wagnera z  

1744 r. w Siedzibie Biskupa Siedleckiego przy ul. Cmenta-
rnej 17 w Siedlcach. Najbliższy recital organowy odbędzie 
się w niedzielę 18 listopada o godz. 19.00, podczas które-
go wystąpi Andrzej Chorosiński z Warszawy. Tydzień póź-
niej, w niedzielę 25 listopada br. o godz. 16.00 będzie reci-
tal organowy Jadwigi Kowalskiej z Lublina. W programach 
muzyka organowa z epoki baroku.  Na tym oczywiście nie 
koniec: w sobotę, 1 grudnia br. o godz. 19.00 wystąpi Ale-
ssandro Licata z Rzymu, a w niedzielę 9 grudnia br. 
o godz. 19.00 Ireneusz Wyrwa z Warszawy. Wstęp wolny! 

Małgorzata Trzaskalik 
 

HISTORIA NIEZBĘDNA 
     W Toruniu za-
kończyła się 25 
października br. 
konferencja nau-
kowa „Ratujmy 
historię”. Konfe-  
rencja odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej 
i Medialnej. Uczestnicy dyskutowali o nauczaniu historii 
w polskich szkołach. Prelegentami byli: prof. dr hab. Woj-
ciech Polak, dr Paweł Skibiński, dr hab. Mirosław Golon. 
Mówili między innymi, że: „Kto nie szanuje przeszłości, tra-
ci swoją tożsamość”. Problem nauczania historii w szko-
łach jest bardzo złożony, ponieważ rozciąga się także na 
środowisko domowe i instytucjonalne, które powinny zad-
bać o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu troski o pol-
skie dzieje oraz dumę narodową. Edukacja historyczna to 
także zadanie rodziny, ona powinna także odbywać się 
w domu. Każdy Polak powinien być dumny ze swoich 
przodków i skarbów. Jest to budowanie świadomości his-
torycznej. Świadomość ta zakłada postawy moralne, które 
trzeba przyjąć w obliczu dzisiejszego kryzysu wartości.  
Wielkie znaczenie mają portale internetowe, starające się 
podtrzymywać pamięć o polskich patriotach i mężach sta-
nu. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Civitas 
Christiana oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Med-
ialnej w Toruniu. 
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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 – 5 listopada 2012 r. 
Św. Zachariasza i Elżbiety, Rodziców Św. Jana Chrzciciela. 

Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 5) 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

Czyt.: Flp 2,1-4; Ps 131,1-3; J 8,31b-32; Łk 14,12-14 

6.30 1. Dziękczynna za dar życia Michaliny, z prośbą o potrzebne łaski 
dla niej i dla jej Rodziców, of. Mama Chrzestna 

 2. + Józefa, Norberta, Bolesława, Apolonię, Władysława, Leokadię, 
Jadwigę i Romana, of. Janina Troć 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Wiesława (w 8 r.) i Łukasza Trociów, Stanisława (w 7 r.) i Hele-

nę Mazurczaków oraz zm. z Rodziny Gałązków, of. Bernarda Troć 
 3. + Wiesława (w 8 r.), Stanisława i Łukasza zm. z Rodzin Trociów, 

Gałązków i Oleksiuków, of. Leontyna Troć 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 4. + Sławomira Thela, of. Koledzy  
 5. + Marię Chomicz (w 1 r.), Elżbietę Wróblewską i Ambrożego, of. 

Janina Kondracka  
 6. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława zm. z Rodzin 

Skalskich, Woronowiczów, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hofmana, 
Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

 7. + Elżbietę i zm. z rodzin Kokoszkiewiczów, Mikołajczuków, Hry-
ciuków, Żurowskich i Omelańczuków, of. Rodzina 

Nieszpory za Zmarłych 
Wtorek – 6 listopada 2012  r. 

Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 6) 
Czyt.: Flp 2,5-11; Ps 22,26-32; Mt 11,28; Łk 14,15-24 

6.30 1. + Helenę, Tomasza i Aleksandrę zm. z Rodzin Romaniuków i Hładu-
niuków, Mariana Pawluka i Ks. Leona Balickiego, of. Anna Romaniuk 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Sylwię (z racji imienin), of. Rodzice 
 3. + Reginę Kaniuk (w 9 r.), of. Danuta Frankowska 
 4. + Janinę i Jana Sobiczewskich, of. Syn 
 5. Dziękczynna w 80 r. urodzin Lucyny Sawczuk, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Rodzina 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Bronisławę Borkowską (w 11 r.) i Stanisława oraz zm. z Rodzi-

ny Borkowskich, of. Krystyna Borkowska  
 5. + Henrykę i Henryka Kobylińskich, of. Sabina Terlikowska 

Nieszpory za Zmarłych 
Środa – 7 listopada 2012  r. 

Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 7) 
Czyt.: Flp 2,12-18; Ps 27,1.4.13-14; 1 P 4,14; Łk 14,25-33 

6.30, 1. Dziękczynna w intencji syna Piotra, z prośbą o łaskę wiary i Bo-
żą pomoc w życiu, of. Mama 

 2. + Piotra Szkielonka (w 7 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Jadwigę Stępień (w 7 dzień), of. Rodzina 
 2. + Mariannę, Michała, Edwarda i Dariusza, of. Janina Pióro 
 3. Dziękczynna w intencji podopiecznych, sponsorów i wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. P.Z.C 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Lucjana (w 11 r.) zm. Rodziców oraz zm. z Rodzin Ługowskich 

i Pogonowskich, of. Ewa Pogonowska 
 5. Dziękczynna w 4 r. urodzin Krzysia, z prośba o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski w życiu. of. Marlena Wojewoda-Szwed 
Nieszpory za Zmarłych 

Czwartek – 8 listopada 2012 r. 

Zakończenie Oktawy modlitw za Zmarłych (dzień 8) 
Czyt.: Flp 3,3-8a; Ps 105,2-7; Mt 11,28; Łk 15,1-10 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Cecylię Ptak (w 5 r.), Stanisławę i Edwarda oraz zm. Dziadków 
z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 3. + Wiktorię (w 16 r.) i Wacława (w 66 r.), of. Syn 
16.00 Procesja do 4 stacji na Cmentarzu Centralnym i Msza Św. 

Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
17.30 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 

18.00 1. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. + Kazimierza Konopka (w 30 r.), of. Córka Justyna  
 4. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złota Róża, wraz z darem 

modlitwy i postu za kapłanów, of. Apostolat Złota Róża 
 5. O łaskę pomyślnego leczenia i szczęśliwego powrotu do zdrowia 

dla Elżbiety, of. Rodzina 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego 

Piątek – 9 listopada 2012  r. 
Święto rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

Oktawa modlitw za Zmarłych (2). 
Czyt.: Ez 47,1-2.8-9.12 (1 Kor 3,9b-11.16-17); 2 Krl 7,16; J 2,13-22 

6.30 1. + Danutę Zegadło (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. Stanisława i zm. z Rodziny Sobiesiaków, of. Irena Sobiesiak 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Jana, Zbigniewa i Szymona, of. Ewa Sakowska 
 5. + Witolda Adamczyka (z racji imienin), of. Siostra i Siostrzenica 

Anna 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Spotkanie Młodzieży z Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 10 listopada 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Św. Papieża i Doktora Kościoła 
Czyt.: Flp 4,10-19; Ps 112,1-2.5-6.8a.9; 2 Kor 8,9; Łk 16,9-15 

6.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o szczęśliwe narodzi-
ny wnuczka, of. Babcia 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. + Aleksandra (w r.), Zdzisława, Genowefę, Janinę i Antoniego 

oraz zm. z Rodziny Świnarskich, of. Celina Świnarska 
 4. + Floriana (w 9 miesiąc), of. Córka Kinga 
 5. + Jana i jego zm. Rodziców oraz Jana Szostka, of. Rodzina 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie 
10.00 Próba Zespołu Światełko 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.00 VII Katecheza dla Narzeczonych 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. + Romana Norwę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. Dziękczynna w 8 r. urodzin Julii, z prośbą o potrzebne łaski i Bo-

że błogosławieństwo w całym życiu, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 30 r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 
Niespory za Zmarłych 

19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 listopada 2012  r. 
Wspomnienie Św. Marcina z Tours, Biskupa; Rocznica odzyskania Niepod-

ległości. Święto Narodowe Polaków. Dzień modlitw w intencji Ojczyzny. 
Pamiętamy o wywieszeniu dziś flag narodowych. 

 Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach Św. zbiórka 
do puszek na potrzeby prześladowanych wspólnot Kościoła 

Czyt.: 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44 
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Cezarego (w 27 r.) i zm. jego Rodziców Bolesława i Teklę, of. 
Helena Bojańczuk 

8.30 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. + Mariana Dziurdziaka, zm. z Rodzin Wilamowskich i Pisanko 

oraz Ks. Janusza Potapczuka i Irenę Adamczyk, of. Edward Wila-
mowski  

 4. + Reginę (w 8 r.),  Mieczysława (w 7 r.) oraz zm. z Rodzin Mie-
leckich,  Krasuskich, Celińskich i Grunwaldów, of. Syn Krzysztof 

 5. + Mariannę Guzek (w 41 r.), of. Rodzina 
 6. + Zygmunta Wasiluka (w 13 r.) i zm. z Rodziny, of. Władysława 

Wasiluk 
10.00 1. Dziękczynna za Ojczyznę, z prośbą o jej pomyślny rozwój, 

szacunek dla prawa i zachowanie Wiary Ojców 
11.30 1. Dziękczynną w 60 r. ślubu Zofii i Stanisława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Dzieci 
 2. + Włodzimierza (w 2 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
 3. + Wiesława (w 15 r.) Annę, Adama i Longina, of. Apolonia Anu-

siewicz 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Tomasz,  

16.30 1. Dziękczynna z racji imienin Ingi i Marcina, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Św. Patronów, of. Rodzice 

17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 
17.30 I Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. + Henryka Kowala (w 2 r.), of. Rodzina 

Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

 
     W sobotę 10 listopada w Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego  
w Nowym Opolu o godz. 10.00 rozpocznie się II katecheza z V zeszytu die-
cezjalnego programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Na 
to spotkanie zaproszeni są wszyscy odpowiedzialni i zaangażowani w reali-
zację programu diecezjalnego w poszczególnych rejonach jak również 
księża proboszczowie i osoby świeckie z rejonu siedleckiego.   
     Natomiast 24 listopada o godz. 10.00 odbędzie się katecheza w trzech 
pozostałych rejonach; w rejonie bialskim – spotkanie w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8; w rejonach garwo-
lińskim i parczewskim w stałych miejscach. Podajemy również planowane 
terminy kolejnych katechez i kongresów, zastrzegając, że mogą one jeszcze 
ulec zmianie: III katecheza: w WSD – 9 lutego 2013 r, w rejonach: 16 lutego. 
Kongresy w 2013 r.: 11 maja – Parczew; 18 maja – Garwolin; 25 maja – Le-
śna Podlaska; 8 czerwca – Wola Gułowska. 

KOLEJARZE NA JASNĄ GÓRĘ. 

 
     Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich pra-
cowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami na XXIX Ogólno-
polską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę, Pielgrzymowanie do Maryi w 
roku duszpasterskim, którego mottem są słowa: „Kościół naszym domem” i na 
progu „Roku Wiary”, rozpoczętego w dniu ogłoszonego przez papieża Bene-
dykta XVI roku w 50 rocznicę otwarcia II Soboru Watykańskiego. Te wydarze-
nia zobowiązują do pielgrzymowania z intencjami szczególnymi: Dzięk-
czynną za wizytę Jana Pawła II w Ojczyźnie (25. rocznica), szczególnie w Lu-
blinie, gdzie Jan Paweł II wypowiedział do nas znamienne słowa „Kolejarze nie 

dajcie się dzielić, bądźcie zjednoczeni”. Błagalną o umocnienie wiary w Ko-
ściele i w nas samych. Pragniemy wziąć odpowiedzialność za Jego kształt i 
być świadomym, że przekaz wiary jest misją całej wspólnoty ludzi wierzących. 
     W tym duchu jedności będziemy prosić za naszą Ojczyznę – Polskę, 
matkę, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego ma prawo do 
miłości szczególnej, do troski, prawych sumień wszystkich Polaków. Zawie-
rzymy też dobro Polskich Kolei, wszystkie trudne sprawy kolejarskich Spółek i 
naszych rodzin. W łączności z Chrystusem i Jego Matką polscy kolejarze pra-
gną odczytywać i wypełniać testament błogosławionego Jana Pawła II. W roku 
poświęconym wielkiemu synowi narodu, oddamy hołd księdzu Piotrowi Skar-
dze, który uczył patriotyzmu, a słowem i czynem zabiegał o szacunek dla Oj-
czyzny i lepszy byt dla rodaków. Podziękujemy Bogu i jego Matce za służbę 
duszpasterzy kolejarzy, za ich przewodniczenie kolejarskiej wspólnocie. Wraz 
z nami będą już tradycyjnie modlić się kolejarze z Białorusi, Francji, Słowacji i 
Węgier. Pielgrzymka rozpocznie się konferencją w Bazylice Jasnogórskiej w 
sobotę 17 listopada o godz. 18.00, a zakończy ją uroczysta Msza święta w 
niedzielę 18 listopada o godz. 11.00. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. 
Arcybiskup Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński. Opiece Matki 
Bożej zawierzymy rodziny kolejarskie i miejsca kolejarskiej służby. 
     Drodzy Kolejarze! Dołóżcie starań, by wziąć udział tym wspaniałym, modli-
tewnym spotkaniu. Zaproście swoich przyjaciół. Przybądźcie do tronu Pani Ja-
snogórskiej z rodzinami, w asyście pocztów sztandarowych. Niech Wasza 
obecność stanie się wymownym znakiem głębokiej, Maryjnej wiary, w postawie 
służby i wierności dziedzictwu pokoleń i darem dla drugiego człowieka. Ra-
dujmy się ze spotkania polskich kolejarzy w domu naszej Matki i Królowej w 
Jasnogórskim Sanktuarium. Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie. 
Krajowy Duszpasterz Kolejarzy  ks. Eugeniusz Zarębiński  

PROGRAM PIELGRZYMKI 
17 listopada – sobota: od godz. 15.00 będzie czynny punkt informacyjny na 
Jasnej Górze; 18.00 Powitanie pielgrzymów w Bazylice; 18.15 Konferencja; 
19.15 Droga Krzyżowa na wałach z pochodniami; 21.00 Apel Jasnogórski w 
kaplicy Najświętszej Maryi Panny; 21.30 Pasterka Maryjna  w Bazylice, a po 
Mszy św. koncert. 23.30–4.00 Czuwanie przed Cudownym Obrazem  
18 listopada – niedziela: 6.00 Odsłonięcie Cudownego Obrazu i Msza 
święta; 8.30-10.15 Sala Papieska „Kościół  domem wiary – Kościół obrońcą  
praw sumienia”. 10.30 Program patriotyczny (słowno-muzyczny); 11.00 
Uroczystej Sumie przewodniczy i homilię głosi ks. Arcybiskup Andrzej 
Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Kontakty: w siedzibie Krajowego 
Duszpasterstwa w Lublinie: 608-017384 i 608-669285. 

 

SYNOD DIECEZJI SIEDLECKIEJ 
 

     W niedzielę 21 października rozpoczęliśmy kolejny 
etap prac II Synodu Diecezji Siedleckiej. W każdej parafii 
naszej diecezji na Mszy św. była celebrowana niedzielna 
Eucharystia Synodalna, a w ciągu tygodnia odbyła się 
Celebracja słowa Bożego oraz jako trzecie spotkanie ka-
techeza synodalna. Oto terminy kolejnych niedziel syno-
dalnych w roku duszpasterskim 2012/13: II niedziela sy-
nodalna 25 listopada br., III niedziela synodalna 27 
stycznia 2013 r., IV niedziela synodalna 24 lutego 2013 r. 
V niedziela synodalna 21 kwietnia 2013 r. 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

STARE GRATY 
     Organizacje „Pomoc Koś-
ciołowi w Potrzebie” i Green 
Office Ecologic” organizują na 
terenie Siedlec i naszej Parafii 
nieodpłatna zbiórkę zużytego 
sprzętu Elektronicznego i ele-
ktrycznego, z której ewentual-
ny   dochód   będzie  przezna-  
czony na cele humanitarne. W dniach 16 listopada od godziny 12.00 do 
16.00 i 17 listopada od godziny 9.00 do 15.00 na terenie parkingu przy 
naszym kościele. Można będzie przynieść lub przywieźć wszystko, co w 
domu, piwnicy, na strychu lub na podwórku sprawia problem: zużyte kom-
putery, drukarki i inny zużyty sprzęt RTV i AGD… Dochód uzyskany z utyli-
zacji tego sprzętu jest przeznaczony na pomoc szkołom i szpitalom prowa-
dzonym przez misjonarzy w krajach misyjnych. Bliższych informacji udzieli 
biuro organizacji „Kościół w potrzebie” pod numerem telefonu 789-305480. 
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TRENUJ SIATKÓWKĘ 

 

     Pierwszoligowy klub piłki 
siatkowej KPS Siedlce ogła-
sza nabór chłopców urodzo-
nych w latach 2000-2006. 
Bliższe informacje można 
znaleźć na stronie www.kps.  

siedlce.pl. Udzieli ich także trener Maciej Nowak, 
tel. 602-795390. W Siedlcach działa też Klub 
Przyjaciół Siatkówki Siedlce. Kontakt z Klubem: ul. 
Niepodległości 10A, 08-110 Siedlce, tel. 25-632 
9008 lub 508-773524. 

 
     Szanowni Rodzice! 
     Siatkówka jest jedną z najbardziej popularnych 
dyscyplin, wśród gier zespołowych w Polsce. Jej 
głównymi zaletami są: - zapobieganie wadom po-
stawy u młodzieży; - nauka umiejętności współ-
działania w grupie i zdrowej rywalizacji; - kształto-
wanie samodyscypliny i pewności siebie; ograni-
czenie czasu spędzanego przed komputerem na 
rzecz aktywności ruchowej. Zajęcia prowadzone 
są przez wykwalifikowana kadrę trenerską. Odby-
wają się na odpowiednio wyposażonych obiek-
tach. Patronuje nam Prezydent Siedlec Wojciech 
Kudelski, który powiedział: „Jedna z moich ulubio-
nych dyscyplin sportowych jest siatkówka”. 
     Zachęcam do uprawiania tej dyscypliny sportu 

Maciej Nowak, Reprezentant Polski 
w piłce siatkowej 1988-1992. Trener KPS 

 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 43 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
W minionym roku do Pana odeszło 11 kapła-
nów naszej diecezji i 1 alumn seminarium ducho-
wnego. Przypominamy ich sylwetki; 
Czyściec – co to takiego? Czy naprawdę istnie-
je? Skąd o tym wiemy? Jak tam jest? Czy można 
„adoptować” duszę czyśćcową? O tym w rozmo-
wie „Echa”; 
O mało znanych objawieniach Matki bożej z 
końca lat 60. XX w. i o orędziu, jakie Maryja prze-
kazała w nich ludziom – w dziale „Publicystyka”; 
Wyniszczająca siła. Niszczy tego, który ją kar-
mi. Jak ją opanować? O sile zazdrości czytaj w 
dziale „Opinie”; 
Dlaczego tak długo czekamy na wizytę u leka-
rzy-specjalistów? Jak można to zmienić? Czy coś 
się robi w tym kierunku? O tym w dziale „Zdrowie”.  

Zachęcamy do lektury! 
 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Dziś I-sza niedziela miesiąca li-
stopada. Z tej racji po sumie będzie wystawienie 
i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz kate-
cheza dla Kół Żywego Różańca. 
WYPOMINKI. Wypominki roczne przyjmowane 
są do końca listopada. Wychodząc z kościoła pa-
miętajmy o zabraniu kart. Zapiszmy na nich imio-
na (lub tylko nazwiska, aby nikogo nie przeoczyć) 
naszych bliskich, by ich polecić modlitwom Koś-
cioła. Szczegółowy program modlitw za zmarłych 
w listopadzie i w ciągu całego roku można znaleźć 
na odwrocie kart wypominkowych. 
 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI. W przyszłą nie-
dzielę (11 listopada, w XXXII niedzielę zwykłą) 
kościół wspomina Św. Marcina z Tours, Biskupa 
i obchodzi rocznicę odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Jest to Święto Narodowe Polaków 
i dzień modlitw w intencji Ojczyzny. O GODZINIE 
10.00 Ks. Biskup w naszym kościele będzie cele-
brował Mszę Św. w intencji Ojczyzny, po której 
spod naszego kościoła wyruszy pochód w kie-
runku pomnika na Placu Wolności. Pamiętajmy o 
wywieszeniu dziś flag narodowych. 
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY. Także w 
przyszłą niedzielę obchodzony jest Dzień Solidar-
ności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach 
Św. zbiórka do puszek na potrzeby prześladowa-
nych wspólnot Kościoła na świecie, a głównie w 
krajach islamskich. 
 

SPOTKANIA RODZICÓW 

 
     Dziękuję wszystkim Rodzicom, za obecność 
na dotychczasowych spotkaniach dotyczących ich 
dzieci z klas I-V, związanych z przygotowaniem 
do I Komunii Św. oraz z wykorzystaniem jej owo-
ców w okresie pokomunijnym. Jest to wyraz troski 
i odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci. 
     Rodziców Dzieci klas II zapraszam na kate-
chezę w najbliższy czwartek (8 listopada o godzi-
nie 19.00 do auli pod kościołem (wejście od strony 
północnej).                 Ks. Sławomir Harasimiuk 

  

DLA KS. SŁAWKA 

 
Księże Sławku! 
     Z okazji imienin życzymy Tobie wiele radości, 
zdrowia i niesłabnącego żaru ducha w kapłańskiej 
posłudze. Wytrwałości i cierpliwości w pracy 
z dziećmi. Energii i zapału do organizowania wyja-
zdów z nami w: góry, nad morze i najbliższe okoli-
ce. Wiele pomysłów w przeżywaniu razem z nami 
Mszy Świętych i nabożeństw. Niech Najświętsza 
Panna otacza Cię Matczyną miłością i opieką, 
szczególnie w trudnych chwilach i wyprasza u Sy-
na wszelkie potrzebne łaski. Podejmowany trud 
zmagania się z codziennością niech nie umniejszy 
ogromnej wrażliwości Twojego serca lecz niech 
uskrzydla oraz pozwoli dostrzegać  piękno i głębię 
życia. Z modlitwą 

Dzieci od św. Józefa i Katecheci 

 
JAKIE BYŁY W TYM ROKU 

MODLITWY NAD GROBAMI BLISKICH: 
- Inaczej znicze weź po bokach. 
- Żółte idą do wazonu. 
- Czerwony daj do przodu. 
- Weź ten biały, połóż na środek. 
- Obróć ten niebieski bardziej w swoją stronę. 
- Ja przy samym wejściu znalazłam po 12,- 
- A ten wiecheć to musiał twój brat kupić. 

 
PRZEGIĄŁ. Osiedle nowobogackich. Dzieci bawią 
się w piaskownicy, wykopując piasek telefonami ko-
mórkowymi. Nagle jedno z nich trafia na kamień i je-
go komórka łamie się. Dzieci w śmiech. 
- No i co się śmiejecie? Jutro tatuś kupi mi nowy, lep-
szy! - płacze nieszczęsny malec. 
- Ale dzisiaj, jak ostatni wieśniak będziesz piasek ko-
pać łopatką! 
ZWIERZĄTKA. Nauczycielka pyta dzieci, jakie zwie-
rzęta mają w domu. Uczniowie kolejno odpowiadali: 
- Ja mam psa... 
- Ja mam kota... 
- U nas są rybki w akwarium 
     Wreszcie zgłasza się Jaś: 
- A my mamy kurczaka w zamrażalniku ... 
ROZWIĄZANIE. Kiedy NASA zaczęła wysyłać astro-
nautów w przestrzeń kosmiczna, okazało się szybko, 
że długopisy nie działają w stanie nieważkości. By 
rozwiązać ten problem, naukowcy z NASA wydali 12 
miliardów dolarów i przeznaczyli 10 lat na skonstruo-
wanie długopisu, który pisze przy zerowej grawitacji, 
pod woda, do góry nogami i na każdej możliwej po-
wierzchni w temperaturze do 300 stopni Celsjusza.  
     Natomiast Rosjanie znaleźli proste rozwiązanie: 
dali kosmonautom ołówki. 

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. Tomasz 

Muszyński, ks. Piotr Witkowicz, 
p. Leszek Popek, sM Amabilis, 
sM Agnieszka i sM Anuncjata 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30 

 




