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MYŚL TYGODNIA 

 
     W dzisiejsze Ewangelii Św. Jan 
Chrzciciel woła do swoich Roda-
ków, a także do każdego z nas: 
„Przygotujcie drogę Panu, prostuj-
cie ścieżki dla Niego!” (Łk 3,1-6). 
     W codziennym życiu zdarza się 
nam spotykać ludzi bardzo kryty-
cznych i wymagających, którzy łat-
wo dostrzegają nasze wady i błę-
dy, obnażając je ciętym językiem.  
     Zazwyczaj nie darzymy ich 
sympatią, często wręcz ich ignoru-
jemy. A przecież mają oni w sobie 
coś z Jana Chrzciciela, surowego 
proroka wzywającego do nawróce-
nia. Surowość, z jaką drugi czło-
wiek widzi nasze wady i błędy, nie 
zawsze jest wynikiem jego stron-
niczości. Często może być reakcją 
na naszą zatwardziałość serca 
i wezwaniem do przemiany życia. 

 

 

DOM 
„Może i Twój dom 
jest tym, o którym 
marzą dzieci. 
Bezpieczny 
Kochający i ciepły 
Może jest w nim 
jeszcze miejsce?”  
     Zapraszamy chętnych z Siedlec do stworzenia Rodziny 
Zastępczej lub Rodzinnego Domu Dziecka. W domach 
dziecka przebywa wiele dzieci, którym rodzice nie są w 
stanie zapewnić właściwej opieki. Wychowanie w placów-
ce, mimo kompetencji wychowawców, nie zaspokaja 
wszystkich potrzeb koniecznych do prawidłowego rozwoju 
dziecka. 
 Rodzina zastępcza nie jest rodziną adopcyjną. Do głów-
nych jej zadań należy zapewnienie czasowej opieki i wy-
chowania powierzonych przez sąd dzieci, przy utrzymaniu 
kontaktu z rodzicami biologicznymi. Rodzina Zastępcza: 
1. osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dziec-
kiem; otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, który udziela pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów pedagogicznych, wychowawczych, socjalnych; 2. ot-
rzymuje od państwa pomoc pieniężną na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka. 
     Rodzinę Zastępczą lub Rodzinny Dom Dziecka mogą 
tworzyć małżeństwa lub osoby samotne, spełniające usta-
wowe kryteria. Jeśli chcesz zostać Rodziną Zastępczą lub 
stworzyć Rodzinny Dom Dziecka, zgłoś się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, a my udzielimy 
szczegółowych informacji: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach 
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce 
www.mopr.siedlce.pl tel. 25-6323325 wew.18 

 

 

DO SURGUTU 
Wszyscy znamy i pamięta-
my naszego „ziomka” Ks. 
Jarka Mitrzaka, który każ-
dego roku odwiedza nas 
i opowiada o budowie koś-
cioła w jego Parafii na dale- 

kiej Syberii - w mieście Surgut. Niedawno otrzymaliśmy 
zaproszenie na uroczystość poświęcenie nowego Kościoła 
p.w. Św. Józefa w Surgucie, które odbędzie się 1 maja 
2013 r. Nadarza się więc doskonała okazja, aby odwiedzić 
i na własne oczy zobaczyć dzieło, pieczołowicie wznoszo-
ne przez Ks. Jarka i wspierane przez naszą Parafię.  
     Wyjazd samolotem (z przesiadką w Moskwie) jest pla-
nowany na 29 kwietnia. Rankiem 1 maja będziemy już 
w Surgucie, zwiedzimy część miasta, o godzinie 15.00 
weźmiemy udział we Mszy Św. poprzedzonej poświęce-
niem kościoła, a później w licznie przygotowanych atrak-
cjach. Następnego dnia będzie także wycieczka po Surgu-
cie i wyjazd do miast Chanty-Mansijsk i Tobolsk (z nocle-

giem w Tobolsku). Potem będziemy mogli zwiedzić Ekate-
rinburg lub Irkuck, bądź też polecieć nad Bajkał lub do Pe-
tersburga. Te szczegóły ustalimy już z uczestnikami wyja-
zdu. O kosztach wyjazdu wiemy, że przelot samolotem do 
Surgutu i z powrotem wyniesie ok. 2500 zł., a może nieco 
mniej, jeśli szybko uda się skompletować grupę. O pozos-
tałych kosztach także dowiemy się wkrótce. Powrót plano-
wany jest na niedzielę 5 maja. O innych szczegółach chęt-
nie porozmawiam z uczestnikami planowanego wyjazdu 
osobiście lub telefonicznie: 25-6402822 lub 501 051 125 

ks. Sławek Harasimiuk 

HARCERSKA POMOC 
 Związek Har-
cerstwa Rze-
czypospolitej 
corocznie or-
ganizuje „Ak-
cję Paczka”. 
Projekt ma na 
celu    pomoc 
Polakom na Kresach Wschodnich. Z darów zgromadzo-
nych podczas zbiórki powstają paczki, które harcerze oso-
biście roznoszą naszym najbardziej potrzebującym Roda-
kom za wschodnią granicą. Jednak, o wiele bardziej niż 
paczka, ważniejsza jest sama nasza obecność. Wielokrot-
nie pierwsze słowa powiedziane po polsku powodują poja-
wienie się łez wzruszenia. Zaczynają się opowieści rodzin-
ne o wygnaniach, emigracji, o ciężkich czasach, gdy bycie 
Polakiem oznaczało nękania, dyskryminację i prześlado-
wanie. Padają tez pytania o sytuacje w Ojczyźnie. Najbar-
dziej wzruszające jest to, ze wiele osób mimo upływu lat 
potrafi tak pięknie mówić po Polsku. Również młodzież 
z chęcią uczy się ojczystego języka. Taki wyjazd jest też 
dla nas okazją do żywej lekcji patriotyzmu. Staramy się 
odwiedzać miejsca pamięci, ale również jak najwięcej 
czerpać z rozmów i opowieści. W zeszłym roku w jednym 
z domów usłyszeliśmy niezwykłą historię weterana i boha-
tera wojennego, zostaliśmy poczęstowani wspaniałym 
śniadaniem, a na koniec gospodarz z żoną wykonał dla 
nas koncert polskich pieśni patriotycznych i ludowych. 
     W tym roku „na paczkę” pojedziemy już po raz szósty. 
Po raz trzeci odwiedzimy naszych Rodaków mieszkają-
cych w Dowbyszu na Ukrainie, by tam, przy współpracy z 
parafią, dotrzeć do potrzebujących. To wszystko nie było-
by jednak możliwe gdyby nie pomoc Siedlczan. Również 
w tym roku zwracamy się o pomoc w przygotowaniu Akcji. 
Będziemy bardzo wdzięczni za: produkty spożywcze dłu-
goterminowe, przybory szkolne (zeszyty, kredki, bloki itp.), 
książki do nauki polskiego (mogą być również sprzed kilku 
lat), ubranka dziecięce (w dobrym stanie), środki opatrun-
kowe dla miejscowego szpitala, zabawki, instrumenty 
muzyczne (przy parafii powstała mini szkoła muzyczna). 
Dary można przynosić do 13 grudnia, do Kancelarii Para-
fialnej w godz. 16-17.30. Już dziś dziękujemy za okazaną 
pomoc i wsparcie . 
     Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj! 

Monika Zielińska – kontakt:  zhr.siedlce@gmail.com  
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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 – 10 grudnia 2012 r. Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: 
ks. Tomasz; z-ca Ks. Sławek; Czyt.: Iz 35,1-10; Ps 85,9ab-14; Łk 5,17-26 

6.30 
Roraty 

1. Dziękczynna w 85 rocznicę urodzin Stanisławy, z prośbą o Bożą 
opiekę i błogosławieństwo oraz potrzebne łaski, of. Syn 

 2. + Macieja Kozłowskiego (w r. urodzin), of. Sąsiedzi 
7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. Tadeusza i Edwardę Branowskich (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. + Józefa Kotowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 4. + Janusza (w 16 r.), of. Żona 
 5. + Genowefę (w 4 r.), Czesława, Ryszarda, Krystynę i Agnieszkę 

zm. z Rodziny Duków, of. Barbara Duk 
Wtorek – 11 grudnia 2012  r. Wspomnienie Św. Damazego I, Papieża 

Czyt.: Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10-13; Mt 18,12-14 

6.30 
Roraty 

1. + Wojciecha Goś (w 20 r.) oraz Rodziców Jana i Sabinę, of. Sta-
nisława Siewruk 

 2. + Andrzeja Siemieńczuka, of. Sąsiedzi 
7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. + Rodziców Stanisława (w 7 r.) i Stanisławę, of. Wiesław Magdziak 
 3. + Floriana (w 10 miesiąc), of. Córka Kinga 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 4. + Władysława Antoniaka (w 2 r.), of. Żona 
 5. + Andrzeja Harasymowicza, of. Żona. 
 6. Dziękczynna w 25 r. urodzin Anny, z prośbą o wypełnienie się 

woli Bożej w jej życiu przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

Środa – 12 grudnia 2012  r. 
Wspomnienie NMP z Guadelupe w Meksyku 

Czyt.: Iz 40,25-31; Ps 103,1-4.8.10; Mt 11,28-30 

6.30 1. + Aleksandra (z racji imienin) i zm. z Rodziny Zalewskich, of. 
Małgorzata Błaszczak 

Roraty 2. + Aleksandrę Iskra (z racji imienin), zm. z Rodzin Iskrów, Janu-
szów, Ordyczyńskich i Gielecińskich oraz ks. Alfreda Hofmana, of. 
Halina Iskra 

7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
 2. + Adelę i Aleksandra Marciszewskich oraz Wandę i Teresę, of. 

Danuta Cymerman 
 3. + Wandę Tyczyńską (w 4 r.), of. Syn z Rodziną 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 4. + Zm. z Rodziny Wierzbickich, of. Janina Buczyńska 
 5. + Aleksandra (w 16 r.), Irenę i Edwarda oraz zm. z Rodzin Smo-

lisów i Siedleckich, of. Stanisława Sawicka 
 6. + Mariana (w 9 r.) oraz zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodzi-

ny, of. Helena Radzikowska 
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Czwartek – 13 grudnia 2012 r. Wspomnienie Św. Łucji, Dziewicy i 
Męczennicy. Rocznica ogłoszenia Stanu Wojennego przeciwko Narodowi 

Polskiemu; Czyt.: Iz 41,13-20; Ps 145,1.9-13; Iz 45,8; Mt 11,11-15 

6.30 1. Aleksandrę (z racji imienin), Zenona i Michała, zm. z Rodziny 
Kozioł, of. Bezimienna 

Roraty 2. + Teresę Bazan, of. Mąż 
7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. + Stanisława (w 30 r.) i Bronisławę, zm. z Rodziny Borkowskich, 
of. Krystyna Borkowska 

 3. + Bogdana (z racji urodzin i w 10 miesiąc od śm.), of. Mama 
 4. + Annę, Franciszka, Stefanię i Stanisława, zm. z Rodziny Miki-

ciuków, of. Syn 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 4. + Izydora Hardej (w 1 r.) oraz Rodziców, Siostry, Braci i Bratowe 

z obu stron Rodziny, of. Wiktoria Hardej 
 5. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 
19.90 Spotkanie Zespołu Liturgicznego 

Piątek – 14 grudnia 2012  r. Wspomnienie Św. Jana od Krzyża, Kapła-
na i Doktora Kościoła. Spowiedź rekolekcyjna w Parafii pw. Bożego Ciała; 

Czyt.: Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19 

6.30  1. + Andrzeja Ficka (w 2 r.), of. Danuta Doroszenko 
Roraty 2. + Rodziców Stanisława i Stanisławę Popków, of. Maria Ślusarczyk 
7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. + Zm. z Rodzin Kalickich i Kobylińskich, of. Janina Kalicka 
 3. + Weronikę (w 17 r.) i Zdzisława, of. Syn Adam z Rodziną 

16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 4. + Irenę Szewczyk (w 3 r.), Bolesława i Izabelę, of. Syn z Rodziną 
 5. + Ryszarda Alabę (w 1 r.), of. Żona 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Sobota – 15 grudnia 2012  r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego 

dnia. Spowiedź rekolekcyjna w Parafii pw. Bożego Ciała; 
Czyt.: Syr 48,1-4.9-11; Ps 80,2-3.15-16.18-19; Łk 3,4.6; Mt 17,10-13 

6.30 
Roraty 

1. Dziękczynna w 4 r. urodzin Szymona, z prośbą o wszelkie łaski i 
Boże Błogosławieństwo w dalszym życiu, of. Rodzice 

 2. + Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysławę, Sabinę, Tomasza i 
Tadeusza, of. Syn 

7.15 1. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 4. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 3. + Stanisława (w 24 r.), Wiesława i Łukasza Trociów oraz zm. z 

Rodzin Gałązków, Góreckich i Oleksiuków, of. Zofia Górecka 
 4. + Genowefę, Franciszka, Władysławę i zm. Dziadków z obu stro 

Rodziny, of. Henryk Panek 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 

18.00 1. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 2. + Jana Rudolfa Głuchowskiego (w 23 r.), of. Córki 
 3. + Adelę (w 24 r.), Józefa, Teklę, Jana i Wacławę, zm. z Rodzin 

Wojewódzkich i Korycińskich, of. Zdzisława Trębicka 
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

III NIEDZIELA ADWENTU – 16 grudnia 2012  r. 
Niedziela adwentowej radości (dawniej nazywana „Gaudete”). 

Czyt.: So3,14-18a; Flp 4,4 -7; Łk 3,10-18 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
 2. + Władysława Trocia, of. Córka 

8.30 1. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 2. + Zbigniewa (w 12 r.) zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich i Zali-

wskich, of. Rodzina 
 3. + Hieronima Biaduń (w 12 r.) of. Rodzina 

10.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 3. + Honoratę Januszkiewicz (w 26 r.), of. Henryka Majek 
 4. + Alfredę, Krystynę, Jerzego i Zbigniewa, of. Marlena Wojewódz-

ka-Szczech 
11.30 1. Dziękczynna (w 9 r.) urodzin Mateusza, z prośbą o wszelkie łas-

ki, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Modesta Modrzewska 
 2. Dziękczynna w r. urodzin Magdaleny, z prośbą o potrzebne Boże 

łaski w dalszym życiu, of. Babcia 
 2. + Małgorzatę Celińską Drozd (w 3 r.) i zm. z Rodzin Celińskich i 

Kucharzewskich, of. Córka 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
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 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii, z prośbą o potrzebne łaski 
i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 
16.30 1. Dziękczynna w 33 r. urodzin Rafała, z prośbą o wszelkie łaski i 

opiekę Św. Józefa, of. Teściowie 
 2. + Stanisława w 3 r.) i Eugenię, of. Córka 

17.30 III Katecheza Chrzcielna (uwaga: w styczniu katechez nie będzie) 

18.00 1. + Anielę Gadomską, Józefa, Mariana i Jana Malackiego, of. Cór-
ka 

 2. + Mirosława Pasika (w 30 dzień), of. Rodzina 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

 

DZIŚ DZIEŃ SOLIDARNOŚCI 

 
     Dziś w całej Polsce jest obchodzony Dzień Solidarności z Kościołem na 
Wschodzie organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
Celem Zespołu jest organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej 
katolikom na Wschodzie. W skład Zespołu wchodzą Biskupi wyznaczeni 
przez Konferencji Episkopatu Polski oraz Dyrektor biura. Do zadań Zespołu 
należy: przygotowanie Dnia modlitwy, który przypada w II Niedzielę Adwentu 
i jest obchodzony w Polsce i w placówkach polonijnych. Zespół rozpatruje 
tylko te prośby o pomoc napływające z Kościoła katolickiego na Wschodzie, 
które mają poparcie Biskupa Diecezjalnego. Bazą finansową Zespołu sta-
nowi zbiórka do puszek w II Niedzielę Adwentu we wszystkich diecezjach 
polskich oraz ofiary i darowizny wpłacane na konto Zespołu. Sprawami biu-
rowymi związanymi z pracą Zespołu oraz przyjmowaniem osób, których po-
moc ma dotyczyć, zajmuje się biuro Zespołu, którym kieruje Dyrektor. Zespół 
współpracuje: z Delegatem Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji, z 
Rektorami Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, z Rektorami Pol-
skich Misji Katolickich i ich duszpasterzami, z Komisji Episkopatu ds. Misji, z 
Papieskimi Dziełami Misyjnymi, z Konsultą Zakonów Męskich i Żeńskich, z 
Caritas Polska i innymi ośrodkami.  
     Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie powołuje Zebranie Plenarne 
Konferencji Episkopatu Polski spośród członków Konferencji (art. 41 Statutu 
KEP oraz pkt. 81 i 82 Regulaminu KEP). Funkcję sekretarza Zespołu pełni 
każdorazowy Dyrektor Biura Zespołu. Zespół Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie jest stałym Zespołem Episkopatu Polski, którego zadaniem jest opraco-
wywanie sposobów pomocy duchowej oraz materialnej Kościołowi na 
Wschodzie. Podmioty kościelne na Wschodzie, którym została udzielona po-
moc, powinny w określonym czasie przez Biuro złożyć informację lub krótkie 
sprawozdanie o wykorzystaniu funduszy. Ofiary zebrane w dniu dzisiejszym 
przed kościołami do puszek są przeznaczone na pomoc parafiom za 
wschodnią granicą Polski. 
 

KOŚCIÓŁ I TROSKA O BIEDNYCH 
     Na mocy opublikowanego Listu Apostolskiego - Motu proprio „De caritate 
ministranda” Ojciec Święty wydał postanowienia dotyczące organizacji pracy 
charytatywnej Kościoła. Ma on zagwarantować, by praca ta odbywała się 
zgodnie z wymogami nauki Kościoła, intencjami wiernych oraz by respekto-
wano normy władz świeckich. Dokument składa się z wprowadzenia oraz za-
rządzeń. Mowa w nich m.in. o tym, iż organizacje charytatywne, które pra-
gną prowadzić swoją działalność w Kościele i w oparciu o wkład wiernych, 
muszą przedstawić swoje statuty do zatwierdzenia kompetentnej władzy ko-
ścielnej, zaś posługiwanie się mianem „katolicka” przysługuje jedynie tym z 
nich, które uzyskają pisemną zgodę Kościoła. Przypomniano, że do obo-
wiązków Biskupa diecezjalnego należy czuwanie, aby w działalności tych 
organizacji i w zarządzaniu nimi zawsze były przestrzegane normy prawa 
powszechnego i partykularnego Kościoła, a także wola wiernych, którzy zło-
żyli ofiary lub uczynili zapisy z przeznaczeniem na te konkretne cele. Kato-
lickie organizacje charytatywne zobowiązane są do wybierania swoich pra-
cowników spośród osób, które podzielają i szanują katolicki charakter tych 

dzieł. Biskup diecezjalny dba o to, by osoby działające w duszpasterstwie 
charytatywnym Kościoła, oprócz tego, że „posiadają wymagane kompeten-
cje zawodowe, dawały przykład życia chrześcijańskiego oraz świadectwo ta-
kiej formacji serca, która ukazywałaby wiarę działającą w miłości”. 
     Należy dbać też o to, aby organizacje charytatywne nie były finansowane 
przez organizacje lub instytucje, których cele są sprzeczne z nauką Kościoła 
i nie dawały wiernym powodów do zgorszenia. Jeśli jakaś organizacja cha-
rytatywna działająca w Kościele nie odpowiadałaby wymogom nauki Ko-
ścioła,  nie może ona dalej posługiwać się mianem „katolicka”. Papież za-
chęca, tam gdzie jest to możliwe, do podejmowania inicjatyw charytatywnych 
we współpracy ekumenicznej, z zachowaniem specyfiki właściwej danemu 
Kościołowi czy wspólnocie kościelnej. Postanawia, że urzędem odpowie-
dzialnym za stosowanie tych norm oraz czuwanie nad katolickimi dziełami 
charytatywnymi na poziomie międzynarodowym jest Papieska Rada „Cor 
unum”. 
 

PIĘĆ KSIĄŻEK I JEDNA PŁYTA 

 
    Jest już II wydanie Katechi-
zmu Siedleckiego. Dostępny 
jest w sklepie diecezjalnym 
przy ul. Piłsudskiego 64. 

     Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej „UNI-
TAS" na czas Adwentu proponuje książkę 
Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego „ŚWIA-
TŁO NA MOJEJ ŚCIEŻCE". Książka jest 
kontynuacją bardzo dobrze przyjętego zbioru 
rozważań na Wielki Post pt. „OTO IDZIEMY 
DO JEROZOLIMY”. Koszt książki „ŚWIATŁO 
NA MOJEJ ŚCIEŻCE" z płytą CD w promo-
cyjnej cenie: 12 zł. 

 
     Innych informacji, dotyczących propozycji Wydawnictwa „UNITAS”, 
mieszczącego się przy ul. Sokołowskiej 172, udzieli p. Piotr Pastor, tel. 530-
742909. Możemy je znaleźć także na stronie: www.wydawnictwo-siedlce.pl 

 

     W trosce o to, aby w tym roku na każdym 
wigilijnym stole oprócz opłatka i świecy Ca-
ritas obecne było Słowo Boże, Wydawnictwo 
Święty Wojciech przygotowało wyjątkową 
ofertę: tylko teraz jednotomowe Pismo 
Święte w cenie 37,50 zł (zamiast 75 zł), czyli 
z rabatem 50%,  a w prezencie Modlitewnik 
Do Boga Ojca z bł. Janem Pawłem II o war-
tości 25 zł. Aby skorzystać z tej oferty, wy-
starczy zamówić 5 egz. Pisma Świętego.  

Pismo Święte Stary i Nowy Testament (1-tomowe) pod red. ks. Michała Pe-
tera (ST) i ks. Mariana Wolniewicza (NT). Jednotomowe wydanie Pisma Św. 
w najlepszym, według biblistów, przekładzie z języków oryginalnych, ze zna-
komitym, obszernym komentarzem, w trwałej i eleganckiej oprawie. 
     Modlitewnik do Boga Ojca z bł. Janem Pawłem II to zbiór modlitw na ka-
żdą okazję. Zbiór o tyle szczególny, że wszystkie zamieszczone tu modlitwy 
i rozważania towarzyszące tradycyjnym nabożeństwom ułożył Jan Paweł II. 

 

     Wydawnictwo poleca również wyjątko-
wą książkę kierowaną do dzieci - Święty 
Mikołaj z Miry, opowiadającą historię życia 
prawdziwego Św. Mikołaja, Biskupa. Zale-
ży nam, aby dzieci dowiedziały się, że jest 
to autentyczna postać, a nie wymyślony 
bohater z bajki czy supermarketu. Chcemy, 
aby dzieci poznając życie Świętego bisku-
pa brały z niego przykład i uczyły się chęt-
nego pomagania potrzebującym. Aby ułat  

wić dostęp do książki z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
proponujemy specjalną cenę 15 zł zamiast 22 zł, czyli ponad 30% rabatu za 
każdy egzemplarz. Zapraszam do składania grupowych zamówień 61-8562 
293.                                                                  Jolanta Wendland 
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SÓL ZIEMI 

 

  „Być solą ziemi” to ha-
sło roku duszpasters-
kiego, który rozpoczęli-
śmy w niedzielę, 2 gru-
dnia. 
    Nowa ewangelizacja, 
rozbudzenie ducha 
apostolskiego świec-
kich, formowanie ich do 
przemieniania świata i 
służby ubogim - to głó-
wne cele programu du-
szpasterskiego Kościo-
ła w Polsce na najbliż-
szy czas. O jego zało-
żeniach i realizacji info- 

rmują teksty zgromadzone w publikacji ,,Być solą 
ziemi. Kościół domem i szkołą komunii’’. 

MŁODZI W KODNIU 

 
     W najbliższy piątek (14.XII) w Kodniu odbędzie 
się kolejne Nocne Czuwanie Młodych. Wyjazd 
z naszej parafii na to spotkanie będzie jak zwykle 
o 18.00 z parkingu przy kościele. Zapisy są pro-
wadzone do środy w zakrystii i u ks. Piotra. Jest to 
szczególne spotkanie, na które zaproszeni są op-
rócz młodych także ich rodzice, oraz bardzo cie-
kawi goście z całej Polski.     Ks. Piotr Witkowicz 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 49 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Czy do końca świata zostały naprawdę tylko dwa 
tygodnie? O kalendarzu Majów, kosmicznych kata-
strofach i biblijnych zapowiedziach końca świata – 
w raporcie „Echa”; 
Czy w Polsce wraca socjalizm i zagrożona jest 
wolność słowa? Czy może z ambon płynie „mowa 
nienawiści”? O słynnym kazaniu księdza z Sadow-
nego, nachodzonego przez policję za treści, które 
głosił z ambony w dziale „Temat tygodnia”; 
Czy teczki IPN mogły być fałszowane, jak wyglą-
dają poszukiwania w dawnych ubeckich archiwach, 
o 103 nazwiskach tajnych współpracowników z Sie-
dlec oraz o tym, jak próbuje się przemilczać niewy-
godne fakty - w wywiadzie „Echa”; 
O tym, czy Maryi trudno było wierzyć w Jezusa 
oraz na czym polega istota wiary – w dziale „For-
macja religijna”; 
Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w podróży – w 
dziale „Motoryzacja”.      Zapraszamy do lektury! 
Ps.: Bożonarodzeniowy numer „Echa Katolickie-
go” będzie ostatnim w tym roku. Ukaże się 23 gru-
dnia i będzie obowiązywał przez dwie kolejne nie-
dziele (następny, który powinien ukazać się 30 
grudnia, nie ukaże się). W zamian numer świąte-
czny będzie miał powiększoną objętość i dołączo-
ny kalendarz, co jednak nie wpłynie na jego cenę. 
 

 

Nie ma dróg na skróty ku szczęściu i świat-
łu! Tylko od Jezusa można uzyskać odpo-

wiedzi, które nie zwodzą i nie rozczarowują! 
Bł. Jan Paweł II (1920-2005) 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. Spotkanie Dzieci 
i Rodziców przed Pierwszą Komunią odbędzie się 
za tydzień (w niedzielę 16.XII) o godz. 15.00. Ka-
techeza będzie połączona z poświęceniem meda-
lika z łańcuszkiem, który przynoszą Rodzice. Po 
obrzędzie błogosławieństwa medalik z Matką Bożą 
zostanie przekazany od Rodziców dla Dzieci jako 
znak zawierzenia Matce Bożej Niepokalanie Poczę-
tej, której święto obchodziliśmy wczoraj - 8 grudnia. 
MADONNA Z MEKSYKU. W środę (12 grud-
nia br.) Kościół wspomina łaskami słynący wizeru-
nek NMP z Guadelupe w Meksyku. Jest dla nas 
ważny, ponieważ Wydział Duszpasterski Kurii Die-
cezjalnej Siedleckiej organizuje w ramach Roku 
Wiary diecezjalną pielgrzymkę do tego Sanktuar-
ium Maryjnego w dniach 8-19 kwietnia 2013 r. 
Wprawdzie zapisy były do 1 grudnia br., ale być 
może jeszcze ktoś mógłby pojechać „na ostatni 
gwizdek”. Bliższe szczegóły zna Ks. dr Marek Pa-
luszkiewicz, który odpowie na wszystkie pytania 
pod numerem telefonu 502-574004. 
PRZECIWKO POLAKOM. W czwartek (13 
grudnia) Kościół wspomina Św. Łucję, Dziewicę 
i Męczennicę z pierwszych wieków chrześcijańst-
wa, a także pamięta o rocznicy ogłoszenia Stanu 
Wojennego przeciwko Narodowi Polskiemu, które-
go celem było zniewolenie Polaków. Dziś widocz-
ne są podobne działania, zmierzające do likwidacji 
prawa do wolności słowa, chociaż osiągane przez 
rządzących innymi metodami. 

MISTYCYZM. W piątek (14.XII) Kościół wspo-
mina Św. Jana od Krzyża, Karmelitę, Kapłana 
i Doktora Kościoła, wielkiego mistyka żyjącego 
w XVI wieku. 

III NIEDZIELA ADWENTU. Przyszła niedziela 
(16.XII) to dzień adwentowej radości (dawniej na-
zywana „Dominica Gaudete”). 
UNIA. Zespół Caritas informuje, że wydawanie 
żywności z programu unijnego PAED dla osób 
uprawnionych będzie we wtorek i środę 11 i 12 
grudnia br. od godz. 9.00 do 12.00. 
 

DLA DZIECI WIENIEC Z LITER 
     Zacznij od litery D, a następnie czytaj co drugą 
literę, aż otrzymasz całą wiadomość. Żeby odna-
leźć wszystkie litery musisz przejść po wieńcu 
dwa razy. Później pokoloruj obrazek. 

 

GDZIE BĘDĄ REKOLEKCJE? 
13-16.XII – Parafia Bożego Ciała, Parafia Ducha 
Świętego i Parafia Katedralna 
15-19.XII. Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
16-18.XII. Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męcz. 
21-23.XII - Parafia Bł. Męczenników Podlaskich 
i Parafia Miłosierdzia Bożego.  
SALA RANCZO zaprasza na Bal Sylwestrowy. 
Koszt 350,-zł od Pary. Gra Zespół „Replay”. In-
formacje i zapisy pod numerem tel.518-437669 

 

 
MAMO, POWIEDZ KTO NAPRAWDĘ BYŁ 

W TYM ROKU PRZEBRANY ZA 
ŚW. MIKOŁAJA I DLACZEGO WUJEK MIREK 

PRZESTRASZYŁ SIĘ ŚW. MIKOŁAJA 
I TUŻ PRZED NIM WYSZEDŁ? 

 
BEZ JEDYNKI. Kolega pyta kolegę z pracy:  
- Jak udały się wczasy?  
- Fatalnie. Dostaliśmy pokój numer 100 i zaraz po 
przyjeździe jedynka odpadła z numeru pokoju. 
SPÓŹNIONY. Do kawiarni na Starym Mieście 
w Warszawie wpada podchmielony facet, zamawia 
szampana i wrzeszczy:  
- Szczęśliwego Nowego Roku!  
- Zwariował pan? - ucisza go barman - teraz, w połowie 
lutego składa pan wszystkim życzenia noworoczne?  
- O… - myśli w zadumie facet - a to się moja żona 
zdenerwuje. Jeszcze nigdy nie wracałem tak późno 
z przyjęcia sylwestrowego 
A NIECH TAM… Przychodzi mężczyzna do lekarza. 
Lekarz prowadzi z nim wywiad i pyta:  
- Pracuje pan?  
- Tak - odpowiada.  
- A pije pan?  
     Tenże chwilę się zastanawia i odpowiada;  
- A niech tam, nalej pan. 
ZAGROŻONY. Na posterunek policji wbiega mocno 
przestraszony mężczyzna:  
- Aresztujcie mnie, rzuciłem w żonę młotkiem! - krzy-
czy wystraszony. Na to policjant:  
- I co, zabił ją pan?  
- Spudłowałem, ale ona zaraz tu będzie! 
 

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 Muszyń-

ski, 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 

 




