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MYŚL TYGODNIA

Dzisiejsza Liturgia przypomina
nam 2 Proroków: kapłana Helego
i św. Jan Chrzciciela, ostatniego
proroka Starego Przymierza. Obaj
wskazują na przychodzącego Boga. „Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek
Boży” (J 1,35-42).
Heli mocą swojej posługi rozpoznaje głos Pana i jako pierwszy
uczy Samuela gotowości do słuchania Bożego słowa. Św. Jan natomiast wskazuje swym uczniom
na Jezusa - Baranka Bożego.
Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało także nam udział w godności kapłańskiej i prorockiej
Chrystusa, a więc uzdolniło nas
do rozpoznawania przyjścia Boga
i odpowiadania na Jego wezwanie.
Jeśli jednak chcemy stać się sługami Słowa, niosąc Je innym, potrzebna nam jest umiejętność pozostania „w cieniu”, byśmy nie
przesłaniali mocy i blasku Jezusa.

GDY JESTEŚ DOROSŁY, A NIE
BYŁEŚ U BIERZMOWANIA
W naszej Diecezji weszły w życie nowe zasady przygotowania do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dorosłych. Zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa Ordynariusza,
Sakrament Bierzmowania dorosłych, a więc przygotowanie i udzielanie tego sakramentu, należy połączyć z okresami roku liturgicznego.
Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania
powinno trwać przynajmniej dwa do trzech miesięcy i odbywać się we własnej Parafii. Duszpasterze zatroszczą
się, aby ci, którzy proszą o ten Sakrament, byli do jego
przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację
i katechezę. W razie potrzeby można połączyć przygotowanie do bierzmowania z bezpośrednim przygotowaniem
do małżeństwa. W takich sytuacjach należy zadbać o bardziej gruntowną katechezę uzupełniającą braki w zakresie
formacji religijnej.
W związku z powyższym, oprócz przygotowania w Parafii, zostają wprowadzone dwie katechezy bezpośrednio
przygotowujące dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania, które odbędą się w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, w piątki
o godzinie 18.00 (poza jednym wyjątkiem 1.09). Na katechezy przybywają kandydaci wraz ze swoim duszpasterzem. Pierwszą katechezę przeprowadzi Ksiądz z Wydziału Nauczania Kurii Siedleckiej, zaś drugą Ks. Biskup Ordynariusz. Oto terminy Bierzmowania dorosłych w Katedrze
i katechez je poprzedzających:

1. Sobota przed V niedzielą Wielkiego Postu – 24
marca 2012 (I katecheza przygotowawcza będzie 20
stycznia, zaś druga 2 marca).
2. Sobota w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – 26
maja 2012 (I-sza katecheza 23 marca, zaś II-ga 27
kwietnia).
3. Pierwsza sobota września – 1 września 2012 (I-sza
katecheza będzie 30 czerwca - wyjątkowo w sobotę o
godz. 16.00, zaś II-ga 3 sierpnia (w piątek).
4. Sobota przed III niedzielą Adwentu – 15 grudnia
2012 (I-sza katecheza będzie 12 października, zaś IIga 23 listopada).
Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej informuje, że
wskazania ogólne i szczegółowe związane z przygotowaniem dorosłych kandydatów do bierzmowania oraz propozycją materiałów formacyjnych są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauczania: www.katecheza.
diecezja .siedlce.pl. Wszelkich informacji udziela wicedyrektor Wydziału Nauczania Ks. dr Paweł Kindracki - 604510 132.
Wicedyrektor Wydziału Nauczania

Opłata dowolna

PISARZ WŚRÓD NAS
W przyszłą niedzielę (22.01) gościem naszej Parafii będzie Dr Grzegorz Łęcicki, urodzony w 1958 r. w Warszawie, ale wywodzący się z rodziny mającej korzenie w Wojcieszkowie pod Łukowem; teolog kultury,
medioznawca, wykładowca i zastępca dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; wcześniej - dziennikarz prasowy i radiowy, od 2010 r. felietonista
„Echa Katolickiego”, autor ponad dziesięciu książek, w tym aż
pięciu dotyczących życia i posługi Bł. Papieża Jana Pawła II.
Podczas pobytu w naszej Parafii prezentować będzie swoje
cztery dzieła:

Świadek prawdy. Ksiądz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski (1918-2007) - to nie tylko szczegółowa i pasjonująca biografia Kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych
na Wschodzie, ale również syntetyczna historia Kościoła
w Polsce w epoce przełomu tysiącleci. Przypomnienie nieznanych szerzej wiadomości dotyczących posługi Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Ojca Świętego Jana Pawła II. Ukazanie przedziwnej drogi życia harcerza, ułana, jeńca sowieckiego obozu w Kozielsku cudem ocalałego z masakry katyńskiej, oficera broni pancernej, charyzmatycznego wychowawcy, wreszcie gorliwego kapłana,
świadka prawdy o Katyniu i rzecznika pojednania, kandydata
Sejmu RP do Pokojowej Nagrody Nobla.

Jan Paweł II. Starałem się mówić za was. O papieskich pielgrzymkach do zniewolonej Ojczyzny 1979,
1983, 1987 to krótka prezentacja historii Polski i Kościoła z
lat 1978-1990, ukazana poprzez pryzmat trzech pielgrzymek
Ojca Świętego do Polski Ludowej; przypomnienie najważniejszych wątków Jego nauczania, kontekstów politycznych, prób
manipulowania przekazem medialnym, a zarazem ujawnienie
niektórych szczegółów dotyczących pamiętnego konklawe,
które wyniosło polskiego kardynała na Stolicę Piotrową.
Wyjątkowy poradnik szczęścia małżeńskiego - to
praktyczne refleksje, własne doświadczenie, obserwacje
i przykłady ilustrują rozmaite problemy narzeczeństwa, małżeństwa, rodzicielstwa. Przemyślenia autora zostały wzbogacone o świadectwa innych osób. Lektura pouczająca nie tylko
dla młodych, ale i starszych, gdyż w sposób jasny, obrazowy
przedstawia konkretne, życiowe sytuacje wpływające na
kształtowanie wzajemnych relacji w rodzinie, a dotyczą one
nie tylko małżonków, ale i ich rodziców oraz wychowywania
dzieci.

Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła - to przedstawienie dziejów zmagania

o chrześcijański model małżeństwa i rodziny w poszczególnych epokach, czyli od starożytności, poprzez średniowiecze
i nowożytność, do czasów aktualnych. Prezentacja rozmaitych zjawisk kulturowych i przemian cywilizacyjnych ukazujących walkę rozmaitych ideologii antychrześcijańskich z katolicką wizją miłości małżeńskiej. Zaakcentowanie nauki bł. Jana
Pawła II na temat ludzkiej płciowości. Syntetyczne ujęcie
Ks. dr Paweł Kindracki współczesnych wyzwań i zagrożeń dotyczących małżeństwa
P.s. Zgłoszenia chętnych do udziału w tym przygotowaniu i rodziny. Przedmowę napisał biskup Andrzej Suski, ordynariusz toruński.
przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej.
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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 – 16 stycznia 2012 r. Czyt.: 1Sm 15,16-23; Mk 2,18-22
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz

6.30 1. + Jadwigę Żółkowską (w 3 r.) i Jana, of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka
2. + Elżbietę (w 3 r.), of. Mąż i Córki
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 + Helenę Inglod (w 25 r.), of. Wnuczka Iwona
3. + Zuzannę Kargul (w 1 r.), of. Rodzina
Wtorek – 17 stycznia 2012 r.
Wspomnienie św. Antoniego Opata; Czyt.: Ef 6,10-13.18; Mt 19,16-21
6.30 1. + Józefa Zarębskiego (w 30 dzień), of. Antoni Lupkowski z USA

2. O łaskę narodzin Dziecka i szczęśliwe macierzyństwo dla Elizy,
of. Mama
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka
2. + Wacława (w 20 r.), zm. Rodziców i Teściów, of. Marianna Niedziółka
3. + Jana Soczewkę (w 4 miesiąc), of. Żona z Dziećmi
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki
Środa – 18 stycznia 2012 r. Czyt.: 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6
6.30
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka
2. + Aleksandra Kostrzewę (w 17 r.) i Mariannę (w 11 r.), of. Córka
3. + Bogdana Ziątka, Helenę i Mariana Pasiaków oraz Marylę Drążek, of. Barbara Ziątek
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. + Zofię (w 3 r.), Józefa, Andrzeja i Roberta, of. p. Urszula
3. + Jana (w 21 r.), of. Syn
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 19 stycznia 2012 r. Czyt.: 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12
6.30 1. + Henryka Kiełczykowskiego (z racji imienin), of. Żona
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka
2. + Mariannę i Władysława, zm. Rodzeństwo oraz zm. z Rodziny
Perzów, of. Córka
3. + Henryka (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi
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. + Henryka Zaliwskiego, Franciszka, Zuzannę i Janinę, of. Rodzina
3. Dziękczynna w intencji Księdza Proboszcza z racji dnia imienin, z
prośbą o potrzebne łaski w posłudze duszpasterskiej w naszej Parafii, of. Domowy Kościół
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Piątek – 20 stycznia 2012 r.
Wspomnienie Św. Fabiana papieża i męczennika
Czyt.: 1Sm 24,3-21; Mk 3,13-19

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka
2. + Stanisława (w 19 r.), 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 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki
2. + Stanisława, Stanisławę, Stanisława i Władysławę, of. Wiktoria
Murawska
3. + Wacławę (w 4 r.), zm. z Rodzin Jezierskich i Filipczaków, of.
Halina Filipczak
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu ŚwiatłoŻycie

Sobota – 21 stycznia 2012 r. Czyt.: 2Sm 1,4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia
6.30 1. + Aleksandra (w 10 r.), Mariannę i Walerego, zm. z Rodzin Zająców i Mazurków, of. Córka

2. Dziękczynna z racji imienin S. Agnieszki, z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne do wypełnienia z miłością powołania
zakonnego i oriońskiego, of. Współsiostry
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka
2. + Pelagię i Mikołaja Stańskich, of. Syn
3. + Jerzego Kosmalskiego (w 7 r.), of. Żona
4. + Witolda (w 26 r.), Władysławę, Józefa, Eugeniusza, Józefa i
Bronisławę, of. Krystyna Pastor
16.00 1. W i intencji Nowożeńców: Agnieszki i Grzegorza
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. + Zdzisławę Patoleta, of. Maria Ślusarczyk
3. O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla P. Profesor
Agnieszki z racji dnia imienin, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski
w życiu osobistym i pedagogicznym, of. Bezimienna
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 stycznia 2012 r.
Wspomnienie św. Pawła Pustelnika z Teb, głównego Patrona Zakonu
Paulinów; Czyt.: 1Sm 3,3b-10.19; 1Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka
2. + Henrykę Szczepaniak (w 8 r.), Franciszka, Stanisława, Henryka, Adama i Franciszka, of. Mirosław Szczepanik
8.30 1. + Jana Myrchę (w 14 r.) i Jadwige Walecką, of. Barbara Myrcha
2. + Mieczysława Ambrozika, Krzysztofa Prachnio oraz Bolesława i
Adama Borkowskiego, of. Zofia Ambroziuk
10.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki
2. + Salomeę, Stanisława i Wiktorię, of. Krystyna Strzałek
3. + Edytę (w 30 r.), Janinę i Aleksandra Jastrzębskich, Franciszka
Lipińskiego oraz Dziadków z obu stron Rodziny, of. p. Jastrzębscy
11.30 1. + Zbigniewa Dobrosielskiego (w 7 r.) i Elżbietę, of. Rodzina
2. + Edwarda (w 22 r.), Jana, Marię, Henryka, Zofię i Mieczysława,
of. Gustawa Pruszkowska

3. + Mieczysława Płatkowskiego (w 14 r.), of. Córki
4. + Sebastiana Guza (w 14 r.), of. Córki
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Proboszcz

16.30 1. Stanisława (w 8 r.) i Eugenię (w 4 r.), zm. Rodziców z obu stron
Rodziny, of. Alina Piekart
18.00 1. + Barbarę Szmurło (w 2 r.), of. Rodzina
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego

JUBILEUSZOWY, BO 600-TNY
Aż się wierzyć nie chce, że wyszło już
600 numerów Opiekuna. Nasza parafialna
gazeta wychodzi systematycznie od ponad
10 lat w nakładzie od 2300 do 2800 egzemplarzy i jest do dziś dobrym źródłem informacji dla całej Parafii. Dziękujemy więc
wszystkim, którzy ją redagują, a w sposób
szczególny tym, którzy chcą ją czytać.

CO PISZĄ W „ECHU”
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” nr 2 czytamy:
 Okazja do rozmowy z kapłanem czy niepotrzebny stres? Ważne zadanie
duszpasterskie czy niepotrzebnie kultywowany zwyczaj? Wizyta duszpasterska,
popularna „kolęda” budzi od dawna wiele pytań. Na wiele z nich odpowiada artykuł pt. „Mam dziś księdza” w dziale „Temat tygodnia”;
 Czy strefie euro grozi rozpad? Czy w nadchodzącym roku dotknie nas kryzys? Co czeka naszą gospodarkę i nasze portfele? O tym w rozmowie „Echa” z
jednym z parlamentarzystów z naszego regionu;
 Co tak naprawdę świętujemy 6 stycznia? Kim byli Mędrcy, którzy oddali pokłon małemu Jezusowi? Czytaj w dziale „Opinie”;
 Co mówi nowa ustawa o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia i
jak zmienia to sytuację zwierząt domowych? Czytaj w dziale „Rolnictwo”.
Zapraszamy do lektury!
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jest z Boga objawia się wszędzie, nawet pośród śmierci, i śmierć nie może
go zniszczyć. Obyśmy obumierając i tracąc siebie, jeszcze bardziej przylgnęli do Boga, który jest Panem życia." - mówił Pasterz Kościoła Siedleckiego.
Po zakończonej Eucharystii bp Kiernikowski wraz z kapłanami, osobami
konsekrowanymi oraz liczną grupą wiernych świeckich wziął udział w marszu na rzecz obrony życia, który przeszedł z kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus do parafii bł. Męczenników Podlaskich. Podczas drogi rozważano tajemnice różańca św. oparte o nauczanie bł. Jana Pawła II, których
tematyką była rodzina. Marsz zakończył się w kaplicy bł. Męczenników
Podlaskich, gdzie ks. Jan Kluska wygłosił katechezę na temat „Żyć mocą
przebaczenia”.

SIEDEM KOLĘDOWYCH PORAD
czyli jak przeżyć wizytę duszpasterską i nie stracić wiary
CIĄG DALSZY Z UBIEGŁEGO TYGODNIA

Nie jestem lekarzem
W większości przypadków, tam gdzie drzwi stoją dla księdza otworem,
atmosfera spotkania jest przepełniona życzliwością i radością. Zdarza się, że
rodzina przygotowuje nawet poczęstunek lub proponuje herbatę. Czasem
jednak trudno się z mieszkania wydostać zwłaszcza, gdy poruszony zostanie
temat zdrowia. Nie jeden duszpasterz mógłby zostać wziętym znachorem,
gdyby zechciał zapamiętać historię wszystkich chorób świata, ich diagnozę i
sposób leczenia. Ksiądz, nawet ten, który ma w swoim dorobku doktorat
(zwykle z teologii) nie jest bynajmniej lekarzem. Jeśli już, to lekarzem duszy,
a nie ciała. Może warto więc byłoby zapytać, przy okazji kolędy, o sprawy
wiary i moralności? Przecież kto pyta, nie błądzi. Wiele problemów współczesnego Kościoła (w tym coraz liczniejsze z niego odejścia) wynikają właśnie z nieznajomości jego istoty, która polega na tym, że jest on wspólnotą
odkupionych grzeszników, a nie tylko hierarchicznie zorganizowaną instytucją.
Zamknięte drzwi
Kto nie chodzi regularnie na niedzielną Mszę i nie słucha ogłoszeń, ten
może przeżyć nie lada zaskoczenie, gdy otworzywszy drzwi, zobaczy mężczyznę w czarnej sutannie. Wówczas możliwości są dwie; albo umówić się
na inny termin, albo poszukać kropidła i opanować zdenerwowanie. Księża
wspominają czasem bardzo zabawne historie. Zdarza się, że drzwi otworzy
roznegliżowana pani domu, a zapytana o męża odpowiada, że „złapał kawałek kiełbasy i poszedł na pole”. Niektórzy wprost zastanawiają się jak tego
spotkania uniknąć, rozważając ewentualność zamknięcia drzwi na cztery
spusty. Jednym z argumentów bywa twierdzenie, że kolęda to jedynie (pełna
hipokryzji) zbiórka pieniędzy, będąca przejawem skrajnej pazerności Kościoła. Niejednokrotnie dylemat z przyjęciem księdza w domu mają tzw. „żyjący–nieoddychający” (czytaj: wierzący-niepraktykujący) lub ludzie trwający
w związkach niesakramentalnych, których styl życia wyklucza ich z możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Ten styl nie wyklucza jednak
możliwości spotkania z księdzem, szczerej rozmowy, a może nawet konsultacji na temat sposobów rozwiązania problematycznej sytuacji. Ksiądz nie
jest niczyim wrogiem, a w szerokiej przestrzeni Kościoła, założonego przez
Chrystusa, który jest wspólnotą świętą Jego mocą i niedoskonałą przez ludzką słabość, jest miejsce dla każdego. Ksiądz jest posłańcem, który może
nam przynieść, gdy najbardziej będziemy tego potrzebować, najcenniejszy
skarb rozgrzeszenia i Eucharystii. Jak śpiewa Antonina Krzysztoń: „Gdyby
nie to naczynie, wody byś się nie napił, temu nie patrz, jakie ono brzydkie”.

"... Należy pamiętać, że Bóg nie szczędzi swojego miłosierdzia nawet
najgorszemu grzesznikowi. Skoro Bóg potrafił największy grzech i największą zbrodnię w dziejach – jaką było „zabicie samego Boga”, Jedynego
prawdziwie niewinnego – przemienić w źródło największych łask i zbawienia,
to potrafi On również największe zło naszych czasów przemienić w największe dobro, największemu nawet bezsensowi nadać największy sens. (...)
Droga do przemiany serca nie wiedzie przez osądzanie i potępienie, ale
przez miłosierdzie i przebaczenie." - mówił ks. Jan Kluska.
Po katechezie odbyło się nabożeństwo dziękczynne za dar życia i ekspiacyjne za grzechy przeciwko życiu zakończone modlitwą Benedykta XVI w
intencji życia ludzkiego oraz Apelem Jasnogórskim. Marsz jest zwieńczeniem dziewięciomiesięcznego okresu modlitwy Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego podjętej w kościołach diecezji siedleckiej i Katolickim Radiu Podlasie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Marsze w obronie życia zorganizowano również w innych miastach diecezji siedleckiej, m.in. Białej
Podlaskiej, Włodawie i Łukowie. Ponadto w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie oraz w kościołach w Garwolinie i Sobolewie wznosiła się do Boga modlitwa dziękczynna za dar życia oraz ekspiacyjna za
grzechy przeciwko życiu.
Ponad to... 30 grudnia 2011 r., w święto Świętej Rodziny, święto patronalne Domowego Kościoła, w parafii pw. Bożego Ciała w Siedlcach, celebrowana była uroczysta Msza Św. w intencji rodzin i beatyfikacji Sł. Bożego
Franciszka Blachnickiego - założyciela Ruchu Światło-Życie. Następnie adorowano Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, odnowiono przyrzeczenia małżeńskie, 41 par z różnym stażem małżeńskim przyjęło indywidualne
błogosławieństwo. Wspólne zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie, ogólne
błogosławieństwo i śpiewy kolęd zakończyły nasze uroczystości.
Bogu dziękujemy za ten błogosławiony czas łaski od Pana, wyproszony
przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II, którego relikwie znajdują się w naks. Paweł Broński szym siedleckim kościele pw Bożego Ciała, od 16 grudnia 2011r. Uroczysta
intronizacja relikwii odbyła się w czasie rekolekcji adwentowych. Pozostajemy w modlitwie i życzymy Bożego Błogosławieństwa w Nowym Roku 2012.
Diakonia Życia Wiesława i Ryszard Ziółkowscy
Ponad czterysta osób wzięło udział w XIV siedleckim Marszu w Obronie Szczęść Boże.
Życia, w środę 28 grudnia. Marsz poprzedziła uroczysta Eucharystia pod
przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w parafii
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. W homilii Ks. Biskup ukazał
W ubiegłą niedzielę na wspólistotne treści związane z tajemnicą ludzkiego życia w świetle męczeństwa
nym
„opłatku” spotkali się przedniewinnych dzieci, zamordowanych z polecenia Heroda. „Bóg stając się
stawiciele wszystkich grup, wspólczłowiekiem nie utwierdza nas w naszym sposobie myślenia i postępowania,
not i stowarzyszeń działające przy
ale przez swoje przyjście wzywa nas do nawrócenia i przemiany serca. (...)
naszej Parafii. Dziękujemy wszystŚwięto Młodzianków stawia przed nami znak zapytania, czy chcemy, by
kim za liczny udział i stworzenie
Chrystus był jedynym Królem i Panem w naszym życiu, czy też chcemy krópięknej atmosfery, zaś S. Amabilis
lować po swojemu" – kontynuował Biskup Siedlecki. - "Św. Jan podkreśla,
że <Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności>. Podobnie mo- i młodzieży z nią współdziałającej oraz Paniom z Grupy Liturgicznej, za
żemy powiedzieć, że Bóg jest życiem i nie ma w Nim śmierci. Życie, które przygotowanie i zaprezentowanie Bożonarodzeniowej poezji i rozważań.

BYŁ MARSZ

OPŁATEK GRUP
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Rodzinom, które mieliśmy okazję nawiedzić
podczas Wizyty Duszpasterskiej, za wszelkie dobre słowa i życzliwość, jakiej doznajemy.
Porządek Wizyty Duszpasterskiej po feriach
będzie następujący:

DATA GODZ
ULICA
9.00
ul.
Mieszka
I 22 (2 księży)
30.01
ponieul. Sokołowska 71,
dzia- 15.30 Sokołowska 87; Sokołowska 80;
łek
Sokołowska 84 (razem 4 księży)
ul. Karowa i Strzalińska
9.00
(1 ksiądz)
31.01
wtorek
ul. Chrobrego 1 (2 księży)
15.30
i Chrobrego 8 (2 księży)
ul. Mieszka I 26 (2 księży)
1.02 9.00
środa 15.30 ul. Mieszka I 8 i Mieszka I 16
2.02
czwar- 15.30 ul. Chrobrego 11 (3 księży)
tek
3.02
ul. Nowy Świat 1 (2 księży)
15.30
piątek
i Nowy Świat 3 (2 księży)
ul. Nowy Świat 5 (2 księży)
9.00
i Nowy Świat 7 (2 księży)
4.02
ul. Nowy Świat 2 (2 księży) oraz
sobota
15.30 zgłoszone Rodziny, które wcześniej nie mogły przyjąć kapłana.

OPIEKUN NR 3
katechez dla narzeczonych. Będą one w soboty,
w sali przy zakrystii o godzinie 17.00. Katechezy takie odbywają się we wszystkich parafiach siedleckich. Gdyby komuś z Narzeczonych nie odpowiadał
powyższy termin, może skorzystać z katechez w innej parafii. W naszej zakrystii na tablicy ogłoszeń jest
szczegółowy rozkład katechez, które są głoszone
w innych kościołach. Drugi cykl katechez dla narzeczonych w naszej Parafii rozpocznie się w ostatnią
niedzielę września br.
Natomiast katechezy dla Rodziców i Chrzestnych,
planujących chrzest swego dziecka w bieżącym roku
rozpoczną się w pierwszą niedzielę lutego (5.02)
o godzinie 17.30.
FERIE Z BOGIEM. W dniach 17, 18 i 19 stycznia br. będą III Siedleckie „Ferie z Bogiem 2012” dla
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, w czasie których będzie sportowa rywalizacja w tenisie stołowym, pływaniu, warcabach i piłce nożnej. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej www.parafia.siedlce.pl lub u koordynatora
imprezy ks. Sławomira Byliny pod adresem mailowym: slawekbylina@vp.pl

15 STYCZNIA 2012 R.

Już wiem co będę robiła w ferie!

IMPERATYW. Ojciec radzi synowi:
- Jak mama mówi, że masz coś zrobić, to masz to
zrobić!
- Dlaczego, tato?
- Nie wiem. Ja zawsze tak robię.
ZAMYŚLONY. Ok godziny 16.00 młoda kobieta zatrzymuje w Warszawie na Marszałkowskiej taksówkę:
- Proszę pana, na Okęcie, muszę zdążyć na samolot o 17.00.
- Ależ oczywiście, szybciutko - odpowiada taksówkarz i „rusza z kopyta”. Jadą tak 20 minut, 40 minut...
- Daleko jeszcze? - pyta kobieta. Zamyślony taksówkarz wybudza się z zadumy:
- O Boże, kto tu jest?
ŻALE MĘŻA. Mąż, jeszcze niestary, staje przed lustrem i mówi do żony:
- Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłem, łysieję,
zbrzydłem. Powiedz mi, kochanie, coś miłego!
- Ale wzrok masz, Skarbie, dalej dobry!!!
KOMPLEMENTY. - Pani co roku jest młodsza!
- Dziękuję panu bardzo.
- Za czterdzieści lat będzie pani z powrotem w przedszkolu.
WYSTAWA. Spotykają się dwie koleżanki:
- Dokąd tak pędzisz?
- Na wystawę...
- O… a kto ciebie zechce oglądać?
NA WIEJSKIEJ ZABAWIE. Do siedzącego podczas
tańców samotnego chłopaka podchodzi niezbyt ładna dziewczyna i pyta wprost:
- Hej kolego, nudzisz się?
- Nie aż tak...
BLEF. Tato wyszedł przed dom, wziął telefon komórkowy i dzwoni na domowy numer, odbiera dorastająca córka:
- Skarbie mój, kocham cię! - szybko rozłączył się,
wszedł do domu i pyta córkę:
- Kochanie kto dzwonił?
- Eee... to tylko koleżanka z klasy, chciała o coś zapytać...

KREDA I KADZIDŁO. W tym roku Siostry Orionistki przygotowały kadzidło i kredę razem z dziećmi
należącymi do Koła Misyjnego i grupy oazowej. ZgoPORADNIA RODZINNA I SZKOŁA RO- dnie z intencją Sióstr ofiary zebrane w Uroczystość
DZENIA. W naszej parafii (w dolnej kondygnacji Objawienia Pańskiego w całości będą przeznaczone
Kościoła) powstaje Szkoła Rodzenia p.w. Św. Ro- na realizację inicjatyw podejmowanych przez Siostry
dziny. Założycielką i prowadzącą jest Pani Marta na rzecz dzieci i młodzieży z naszej parafii.
Siostry Orionistki
Głódź, absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną w
Łomiankach. W Szkole tej swoim wieloletnim stażem
pracy i doświadczeniem na kursach służyć będzie
także położna, lekarz ginekolog - położnik, fizjoteraOd początku grudnia trwają prace gospodarcze
peuta - terapeuta NDT - Bobatth oraz wielu innych w podziemiach kościoła. W pierwszej kolejności
ciekawych gości. Spotkania będą przygotowywać i został zmodernizowany węzeł cieplny, ogrzewająwspierać rodziców do naturalnego porodu i odpowie- cy kościół, podziemia kościoła i zaplecze (zakrystdzialnego rodzicielstwa w sferze: duchowej, emocjo- ię i sale przy zakrystii). W kościele utrzymywana
nalnej, psychicznej, intelektualnej i fizycznej.
jest w miarę stała temperatura ok. 13-14 stopni C
PIERWSZY KURS rozpocznie się juz pojutrze - (na zapleczu 16-18). Dzięki temu w kościele możemy
17 stycznia br. (i będzie we wtorki), DRUGI RÓW- non stop trzymać kwiaty i dekorować nimi kościół.
NOLEGŁY KURS rozpocznie się 28 stycznia br. (i
Od 1 do 17 grudnia trwały prace przy remoncie
będzie w soboty). Kurs obejmuje 8 cotygodniowych
pomieszczenia Poradni Rodzinnej i Szkoły Rodzespotkań po 2,5 godziny (każde). Więcej informacji i
zapisy pod numerem tel. 604-686 056, e-mail - nia. Zostały wymienione stare okna na nowe, zamartaglodz@gmail.com oraz na stronie internetowej bezpieczające pomieszczenie termicznie z szybaTygodnik „Opiekun” w nakładzie
mi odpornymi na uderzenie oraz drzwi i kaloryfery.
www.drsiedlce.pl
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
Została
także
położona
nowa
posadzka.
W miniony czwartek o godzinie 19.00 Dyrektor
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
Obecnie trwają prace przy remoncie „auli”. Tak
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przy Kurii Diecetel. 025-6402828, fax 025-6402820
zjalnej Siedleckiej Ks. dr Jacek Sereda uroczyście nazwaliśmy dużą salę znajdującą się pod boczną
Druk:
NOWATOR. Poczta internetowa:
poświęcił, znajdującą się pod naszym kościołem no- kaplicą naszego kościoła, usytuowaną w północjozefsiedlce@wp.pl
www.jozef.siedlce.pl
no-zachodnim narożniku naszej świątyni. Będzie
wą siedzibę Poradni Rodzinnej i Szkoły Rodzenia.
Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
NIEUSTAJĄCY. Wspólnota Różańca Nieustają- w niej około 140 siedzących miejsc. Jej powierz31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
2
cego zaprasza w dniu swego czuwania na modlitwę chnia wynosi około 150 m . Będzie dostosowana
Materiały przygotowali:
do głoszenia katechez, wyświetlania filmów i do ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
Różańcową 17 stycznia br. o godzinie 17.30
ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz,
DLA DZIEWCZĄT. Córki Najczystszego Serca wszelkiego rodzaju spotkań duszpasterskich.
Najświętszej Maryi Panny - Siostry Sercanki ze Skór- Obecnie trwa tam modernizacja okablowania elek- s.M. Amabilis, s.M. Agnieszka i Tomasz Końko
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
ca, ul. Siedlecka 16, zapraszają na rekolekcje dziew- trycznego i komputerowego, wykonanie „gładzi”
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
na
ścianach,
układanie
posadzki,
wymiana
kaloryczęta w dniach 23-26 stycznia br. Temat rekolekcji
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
to: SŁOWO BOŻE W MOIM ŻYCIU Pytania i zgło- ferów oraz drzwi i okien na energooszczędne. OdKancelaria Parafialna jest czynna
szenia prosimy kierować pod nr tel.: 516-148673 lub danie tej Sali do użytku przewidujemy pod koniec
w dni powszednie od 16.00 do 17.30
pocztą elektroniczną: sercanki. pow@wp.pl
marca (a być może nieco wcześniej).
W dni Kolędy kapłani zapraszają do kancelarii
O innych planach gospodarczych będziemy inforKATECHEZY. W ostatnią sobotę lutego (25.02)
Parafialnej w godzinach od 7.00 do 8.00
rozpoczniemy w naszym kościele kolejny cykl ośmiu mowali na bieżąco.

W PARAFII I W DIECEZJI

INWESTYCJE

