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MYŚL TYGODNIA 

 
     Gospodarze weselni popadli w 
tarapaty. Dobrze, że na weselu był 
Pan Jezus i Jego Matka Maryja. To 
ona pierwsza zauważyła problem. 
„A kiedy zabrakło wina, Matka Je-
zusa mówi do Niego: Nie mają już 
wina” (J 2,1-12).  
     Patrząc na swoje życie, może-
my zobaczyć, że nawet jeśli nie ma 
w nim poważnego cierpienia czy 
dużych problemów, to jednak 
„czegoś” w nim brakuje. Nie potra-
fimy naprawdę cieszyć się pełnią 
życia, nawet jeśli realizujemy róż-
ne nasze pragnienia i cele. To wła-
śnie oznaczają słowa Maryi z dzi-
siejszej Ewangelii: „Nie mają już 
wina”. 
     Wino to znak świętowania, obfi-
towania, radości, a także jeden 
z symboli Ducha Świętego. Jezus 
Chrystus jest jedynym, który może 
nam dać prawdziwe spełnienie, 
który może naszemu życiu nadać 
prawdziwy smak i uczynić je, poś-
ród naszej codzienności, naszych 
prac i cierpień, nieustającym świę-
towaniem. Pozwólmy dzisiaj obda-
rować się Chrystusowi, zwłaszcza 
podczas Eucharystii. 

 

 
Przygotowania do trzeciej niedzieli synodalnej 
     Materiały do pracy w zespołach synodalnych na trzecią 
niedzielę (27 stycznia) prac w parafiach są już dostępne 
na stronie www.synod.diecezja.siedlce.pl w zakładce ma-
teriały dla zespołów synodalnych. Przygotowane są dwa 
zeszyty. Pierwszy zawiera teksty potrzebne do przeprowa-
dzenia celebracji Słowa Bożego natomiast drugi zeszyt to 
materiały dla duszpasterzy. Są tam punkty do homilii, do 
celebracji i jest katecheza synodalna wraz z pytaniami – 
poinformował ks. Mateusz Czubak, rzecznik II Synodu 
Diecezji Siedleckiej. 
     W sobotę 9 lutego w Gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego w Nowym Opolu o godz. 10.00 rozpocznie 
się III katecheza z V zeszytu diecezjalnego programu 
duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Na to 
spotkanie zaproszeni są wszyscy odpowiedzialni i zaanga-
żowani w realizację programu diecezjalnego w poszcze-
gólnych rejonach, jak również księża proboszczowie i oso-
by świeckie z rejonu siedleckiego.  
     W dniu 16 lutego o godz. 10.00 odbędzie się katecheza 
w dwóch rejonach: w rejonie bialskim – spotkanie w Szko-
le Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej 
Podlaskiej, ul. Moniuszki 36, Par. Narodzenia NMP oraz w 
rejonie garwolińskim. Natomiast w rejonie parczewskim 
odbędzie się 23 lutego.  
     W sobotę, 2 marca o godz. 10.00 w parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Garwolinie odbędzie się Dzień Skupienia 
dla członków Zespołów Synodalnych. Spotkaniu będzie 
przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Na 
to spotkanie w szczególności zaproszeni są moderatorzy, 
animatorzy i sekretarze Zespołów Synodalnych. Prosimy 
Księży o przekazanie tej informacji zainteresowanym oso-
bom. Z Chrystusowym pozdrowieniem: Dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego                     Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

SZKOŁA RODZENIA 
     Kochani Rodzice, których „dzieci są w drodze”! Miałam 
okazję dobrze poznać „Szkołę Rodzenia pw. Św. Rodziny” 
działającą pod kościołem Św. Józefa w Siedlcach, ul. So-
kołowska 124, założoną i prowadzoną przez p. Martę 
Głódź – szczęśliwą mamę dwojga Maluszków. Nie prowa-
dzę w tej Szkole żadnych zajęć, ale znam jej wartość 
i sens prowadzenia. Przeczytajcie więc, proszę, poniższy 
tekst. Macie prawo długo się zastanawiać, a nawet odrzu-
cić skierowane do Was zaproszenie. Jestem jednak pew-
na, że byłaby to niepowetowana szkoda, gdybyście nie 
skorzystali z takiej sposobności przygotowania się do roli 
rodziców, zwłaszcza gdy nimi zostajecie po raz pierwszy, 
a w tym do pięknego przeżycia porodu, karmienia i pielęg-
nacji oraz wspierania się nawzajem i wzmacniania więzi 
małżeńskich, szczególnie w czasie przygotowań jak i sa-
mych narodzin dziecka. 
     Chcę jeszcze dopowiedzieć, że z tytułu wykonywanego 
zawodu, obserwuję coraz większy analfabetyzm w tema-
cie ciąży, porodu, połogu i karmienia. Rzeczywistość ta, 

wydaje się być tym bardziej zaskakująca, im większy ma-
my dostęp do tejże wiedzy, dziś przecież wprost nieogra-
niczony! Myślę, że przyczyna leży m.in. w podążaniu na 
skróty i pójściu na łatwiznę, wyrażającą się w sięganiu po 
„pseudowiedzę” z niewłaściwych źródeł. A może też wyni-
ka z niechęci do podejmowania tak wyjątkowego zadania, 
jakim jest urodzenie własnego dziecka, licząc na to, że in-
ni wezmą ten wysiłek na siebie. Nikt nie jest w stanie tego 
zrobić tak dobrze, jak kochający, naturalni rodzice, a 
wszelkie próby zastąpienia naturalnego procesu rodzenia, 
kończą się poczuciem przemocy, niedowartościowania i 
przegranej, czasem wspomnieniami, do których wraca się 
z niesmakiem. Zasmakować rodzenia, to jak przeżyć świę-
to, które dziś przytrafia się, co piątej parze rodzicielskiej! 
A wziąwszy pod uwagę liczbę cięć cesarskich sięgającą 
25-50% rodzących, jako nieliczni macie szansę, po odpo-
wiednim przygotowaniu, na normalny poród, a Wasze 
Dziecko na dobry start. Podarujcie sobie i Maleństwu ten 
prezent! Zechciejcie docenić to szczęście, które jest w za-
sięgu waszej ręki i może być Waszym udziałem! 
     Czasu jest mało i nie 
da się go zawrócić! Gra, 
więc warta jest przysło-
wiowej świeczki ze 
względu na Was i poto-
mstwo, którego oczeku-
jecie. Taka szkoła jest   
jak ziarno, które przynosi obfite, pożądane i zdrowe plony! 
Chodzi przecież o zapewnienie Waszej rodzinie głębszego 
i bogatszego przeżywania zdarzeń, na które czekacie, nie 
tylko na poziomie fizycznym, ale także, (co wyróżnia nas 
od zwierząt) psychicznym i duchowym. Zaniedbując roz-
wój jednego z tych wymiarów człowieczeństwa, trudno 
mówić o postępie w jakiejkolwiek dziedzinie życia, szcze-
gólnie rodzinnego. Wiemy też, jak ważny jest początek, 
dobry start w życie dla Dziecka, które się rodzi. 
     Chciałabym wierzyć, że każda Mama i każdy Tata ma 
jedno największe pragnienie: jak najlepiej wypełnić rodzi-
cielskie obowiązki i w dodatku czerpać z tego wielką ra-
dość. Szkoła i proponowane spotkania, to właśnie jest 
sposobność do osiągnięcia celu, o którym mowa! W dobie 
sprowadzania kobiety do roli maszyny do rodzenia, a męż-
czyzny do roli dawcy nasienia, spotkania w tej szkole wy-
dają się być „igłą w stogu siana”. Wy nie musicie już szu-
kać!  
     I jeszcze jedna niby drobna rzecz. Godny uwagi jest 
język i słowa, którymi operuje założycielka tej szkoły Pani 
Marta. „Stan błogosławiony”, „pod sercem matki”, a także 
założenie, że wszystkie ludzkie sprawy należy przeżywać 
w „relacji z Panem Bogiem” i prosić Go o tak bardzo pot-
rzebne „błogosławieństwo w intencji rodziców i potomst-
wa” na Mszy Św. Kochani! Trafiło się jak „ślepej kurze zia-
rno”! Przepraszam za „ślepą kurę”, ale ta szkoła jest nap-
rawdę wyjątkowa, godna polecenia jak rzadko która. Za-
chęcam gorąco do przekroczenia progów tej szkoły i wkro-
czenia w świat jeszcze nie poznany. Zapewniam, że 
i szkoła i świat, który w niej poznacie warte są Waszego 
„zachodu”.   Maria Popowska - mama, babcia i położna. 
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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 – 21 stycznia 2013 r. 
Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan (4) 

Wspomnienie Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy 
Świecki Dzień Babci; 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz 
Czyt.: Hbr 5,1-10; Ps 110,1-4; Hbr 4,12; Mk 2,18-22 

6.30 1. + Edmunda Harasim (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Krystynę Osińską (w 7 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Jerzego Kosmalskiego, of. Syn Bogdan z Rodziną 
 3. + Mieczysława Patkowskiego (w 15 r.), of. Córki 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Siost-
rzenica Halina Glinka 

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Aleksandra, Mariannę, Walerego, Henryka i Aleksandrę zm. 

z Rodzin Zająców i Mazurków 
 4. + Wiesława Konstantego (w 28 r.) oraz Dziadków z obu stron 

Rodziny, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 50 r. ślubu Lucyny i Jerzego, z prośba o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Jubilaci 
Wtorek – 22 stycznia 2013  r. 

Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan (5) 
Wspomnienie Św. Wincentego Diakona i Męczennika, Św. Wincentego Pal-

lotiego, Kapłana, patrona Zakonu Księży Pallotynów. 
Świecki Dzień Dziadka 

Czyt.: Hbr 6,10-20; Ps 111,1-2.4-5.9-10; Ef 1,17-18; Mk 2,23-28 

6.30 1. + Kazimierę i Henryka Kiełczykowskich, of. Syn z Synową 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Witolda (w 27 r.), Władysławę, Józefa, Eugeniusza, Józefa 
i Bronisławę, of. Siostry 

 3. Krystynę Skonieczną (w 7 dzień), of. Rodzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-
strzenica Halina Glinka 

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Stanisławę (w 2 r.), of. Córka z Rodziną, p. Kowalczukowie 
 4. + Jadwigę (w 31 r.) i Jana (w 15 r.), of. Barbara Myrcha 
 5. + Annę, Jana, Stanisława, Józefa, Romualdę i Włodzimierza 

oraz Urszulę, Antoniego, Krystynę i Jana, zm. z Rodzin Płatkows-
kich, Kłosów i Kuriatów, of. Jan Płatkowski 

Środa – 23 stycznia 2013  r. 
Wspomnienie Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, Męczenników 

z Pratulina 
Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan (6) 

Czyt.: Hbr 7,1-3.15-17; Ps 110,1-4; Mt 4,23; Mk 3,1-6 

6.30 1. + Stanisławę, Stefana i Ryszarda Stańczuków oraz Stefana i 
Stefanię Wymiatał, of. Jan Marciszewski 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Annę (w 23 r.) i Jana Staniszewskich, of Krystyna Staniszew-

ska 
 3. + Jana Seremak (w 30 dzień) of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-
strzenica Halina Glinka 

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Edytę (w 31 r.), zm. z Rodzin Jastrzębskich i Lipińskich, of. p. 

Jastrzębscy 
 4. + Stanisławę (w 8 r.) i Mariana Krzewniak, Lucynę, Józefa i Zdzi-

sława Remiszewskich oraz zm. Dziadków, of. Janina Remiszewska 
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Czwartek – 24 stycznia 2013 r. 
Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan (7) 

Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła, pa-
trona Zakonu Księży Salezjanów. 

Czyt.: Hbr 7,25-8,6; Ps 40, 7-10.17; Mt 4,23; Mk 3,7-12 

6.30 1. 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Grzegorza (w 36 r.), Bogusława, Czesława i Feliksa Kaszub-
skich oraz Jerzego i Grażynę Kosmalskich, of. Elżbieta Kaszubska 

 3. + Stanisława (w 11 r.), Józefę i Wacława Maliszkiewiczów, of. Syn 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-

strzenica Halina Glinka 
 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Wacława (w 7 r.) i Leszka, of. Andrzej Zubek 
 4. + Helenę (w 8 r.) i Mieczysława Pieńkowskich, of. Syn 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 25 stycznia 2013  r. 
Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Kościoła 

Święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła  
Czyt.: Dz 22,3-16 albo Dz 9,1-22; Ps 117,1-2; J 15,16; Mk 16,15-18 

6.30   
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Zygmunta Stasiuka (z racji urodzin) oraz zm. Rodziców i Te-
ściów, of. Rodzina 

 3. + Franciszka Wysokińskiego i Jadwigę Konopka, of. Rodzina 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-
strzenica Halina Glinka 

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. + Stefanię Głuszczak (w 7 r.), of. Wiesława Dębska 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Sobota – 26 stycznia 2013  r. Niedziela Synodalna 

Wspomnienie Św. Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa (przyjaciół Św. Paw-
ła) oraz Bł. Michała Kozala, Biskupa, 

Czyt.: 2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96,1-3.7-8.10; Łk 4,18; Łk 10,1-9 

6.30 1. + Czesława, Krystynę i Alfredę, zm. z Rodziny Łagodzin, of. Ro-
dzina 

 2. + Marię Michalak (w 1 r.), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-
strzenica Halina Glinka 

 3. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 4. + Lucjana (w 12 r.) i Joannę Wypych, zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Krystyna Borkowska 
 5. + Pelagię, Eugeniusza i Wiesława Frankowskich, of. Anna Paluch 
 6. Dziękczynna w 31 r. ślubu Anny i Stanisława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i dla Mileny, of. Małżonkowie 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 

18.00 1. + Irenę Więsak (w 30 dzień), of. Rodzina 
 2. + Rodziców: Janinę (w 28 r.), Pawła (w 25 r.) i Wacława oraz zm. 

z ich Rodzin, of. Rodzina 

III NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU  
27 stycznia 2013  r.  

Wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa, Czyt.: Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 
Ps 19,8-10.15; 1 Kor 12,12-30; Łk 4,18; Łk 1,1-4.4,14-21 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Jana Cieloch (w 27 r.) i Genowefę Cieloch, of. Syn Czesław 

z Rodziną 
8.30 1. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 

 2. + Barbarę (w 4 r.), Wiesławę i Jerzego, zm. z Rodzin Zaliwskich 
i Zalewskich, of. Rodzina 

 3. + Ewę Dziendzikowską (w 13 r.), of. Rodzice 
10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Siost-

rzenica Halina Glinka 
 2. + Waldemara (w 2 r.), Henryka i Bogumiłę, zm. z Rodzin 

Przesmyckich i Tarkowskich, of. Helena Staręga 
 3. Dziękczynna w 25 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne dary i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu, 
of. Hanna Żurek 

 



20 STYCZNIA 2013                                                                OPIEKUN Nr 3                                                                              STRONA 3 
11.30 1. + Antoniego Jastrzębskiego (w 4 r.) i zm. Rodziców,  

 2. + Teresę Kąkol (w 1 r.), of. Córka 
 3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Nikoli i w 12 r. urodzin Natalii, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, 
of. Babcia 

13.00 W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Tomasz, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. + Rodziców: Leokadię (w 4 r.) i Lucjana Flis, of. Dzieci 
18.00 1. + Wacławę i Franciszka Stelęgowskich, of. Córka 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

KU CZCI MECZENNIKÓW 
   Dnia 23 stycznia przy-
pada wspomnienie litur-
giczne Bł. Męczenników 
z Pratulina. Zapraszamy 
w tym dniu do Sanktu-
arium Męczenników Po-
dlaskich w Pratulinie, 
gdzie o g. 12.00 rozpo-
cznie się celebracja uro-
czystej Eucharystii. Sto-
warzyszenie Martyrium  

zaprasza wszystkich członków oraz Radę Główną i Zarząd do udziału w uro-
czystościach i spotkaniu członków Martyrium oraz Radę ds. Sanktuarium w 
Pratulinie. W wielu parafiach dnia 14 stycznia rozpoczęła się nowenna przed 
wspomnieniem Bł. Męczenników Podlaskich. Nowenna jest też transmitowana 
przez Katolickie Radio Podlasie o godz. 11.50. 
     Uroczystości odpustowe odbędą się także w Siedlcach, w parafii Bł. Mę-
czenników Podlaskich, gdzie o godz. 18.00 pod przewodnictwem naszego Ks. 
Biskupa rozpocznie się uroczysta celebracja Eucharystii. Zapraszamy wszyst-
kich do wspólnej modlitwy. 

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT 
     Siostry z Zakonu Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od 
Krzyża w Siedlcach zapraszają dziewczęta powyżej 
czternastego roku życia na rekolekcje. Rekolekcje 
odbędą się w naszym domu zakonnym przy ul. Gra-
bowej 16/18. Rozpoczną się 28 stycznia o godzinie 
12.00, a zakończą 30 stycznia wspólnym obiadem. 
W Roku Wiary chcemy wspólnie poprzez modlitwę 
dobrze i Radośnie spędzić wolne dni, pogłębić swoją  

przyjaźń z Jezusem, żeby ten czas był dla nas momentem wspólnej modli-
twy, refleksji i zabawy - powiedziała siostra Dorota z domu zakonnego 
w Siedlcach. Zapisy przyjmowane są do 26 stycznia pod numerem telefonu 
25-6443716. 

WSPÓLNOTA, JEDNOŚCIĄ DUCHA 
     Jesteśmy wielką rodziną parafialną, a naszym domem jest piękna Świą-
tynia, w której mieszka Bóg. My, Jego dzieci, spotykamy się na Eucharystii, 
aby karmić się Jego Ciałem, adorować, uwielbiać i dziękować za otrzymy-
wane łaski. On w swojej dobroci i łaskawości dał nam Kapłanów, aby wska-
zywali właściwą drogę do świętości, odnaleźli zagubione owieczki i przy-
prowadzili na łono Kościoła. Za to należą się im nie tylko stokrotne dzięki, 
ale i nasze gorące modlitwy zanoszone przed Boży tron w ich intencji.  
     Pragniemy, aby jak w każdej przyzwoitej rodzinie, panowała zgoda, mi-
łość i wzajemne zrozumienie, abyśmy darzyli się wzajemną życzliwością 
i serdecznością i żyli tak, aby nie tylko nam było dobrze, ale przede wszyst-
kim z nami było dobrze i z pewnością tak właśnie jest. Niemniej jednak, są 
sprawy, nad którymi trzeba popracować, czasami dać z siebie coś więcej 
dla dobra wspólnego, a przede wszystkim docenić wysiłki braci i sióstr, któ-
rzy bardziej angażują się w sprawy Parafii. Mamy na myśli szczególne spo-
tkania, dzięki którym możemy bliżej poznać się, zintegrować. Jest w naszej 
Parafii wiele wspólnot i za to chwała Panu! Co roku organizowane są spo-
tkania opłatkowe, dla wszystkich wspólnot i to bardzo cieszy, tym bardziej, 
iż są parafianie, którzy trudzą się przygotowując takie spotkania. Trzeba 
jednak z bólem stwierdzić, iż z roku na rok jest coraz mniejsze zaintereso-
wanie tymi spotkaniami. Mają dla nas czas kapłani, mają czas nasze Sio-
stry, tylko nam trudno jest wygospodarować dwie czy trzy godziny (mimo, że 
jest to dzień Pański), aby spotkać się ze Wspólnotą, złożyć sobie życzenia 
i wzajemnie ubogacać modlitwą i kolędowaniem. To boli i należy się nad 

tym głęboko zastanowić, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji, a przy 
tym zaoszczędzić bólu, tym których wysiłek został zlekceważony. Zresztą 
nie ma też powodu do dumy i z powodu innych spotkań, na których 
frekwencja jest czasami godna pożałowania, a przecież, nad tym pracują 
ludzie, którym leży na sercu nasze zbawienie i należałoby to docenić. 

 
     Jest jeszcze inna sprawa bardziej delikatnej natury, którą też trzeba za-
sygnalizować i popróbować znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Otóż tak to 
już jest, że odchodzą do domu Ojca bliskie nam osoby i my towarzyszymy 
im w ostatniej drodze. Pięknie, że licznie gromadzimy się na Eucharystii, 
aby w ich intencji przyjąć do serca Pana Jezusa. Pięknie, że przynosimy 
kwiaty jako wyraz naszej pamięci i wdzięczności. Jednak tutaj pojawia się 
bardzo poważny problem w momencie, gdy złożone wokół trumny kwiaty 
trzeba wynieść najpierw z domu przedpogrzebowego, złożyć do samo-
chodu, potem wnieść do kościoła, a następnie jeszcze raz umieścić w sa-
mochodzie i na koniec nieść w orszaku, aż na miejsce pochówku. Nie 
trudno dostrzec, iż tym zajmują się służby, które akurat powinny zajmować 
się zupełnie czym innym. Roznosząc je i wciskając na siłę, gdyż uczestnicy 
pogrzebu uchylają się od tego obowiązku. Na dodatek nie ma chętnych do 
niesienia tych pięknych wiązanek. Powstaje wtedy zamieszanie i jest to do-
syć bolesny widok. A może można byłoby tego uniknąć, gdyby na przykład 
osoby, które przyniosły kwiaty zatroszczyły się o nie trzymając je przy sobie 
i złożyły dopiero na mogile. Warto nad tym poważnie się zastanowić i podjąć 
odpowiednią decyzję, aby rozwiązać ten smutny problem. Można też wziąć 
pod uwagę taką możliwość, iż zamiast kwiatów, które tak naprawdę w ni-
czym nie pomogą zmarłemu, a nam dostarczają problemów, za pieniądze 
ofiarowane na ten cel zamówić Eucharystię. To dopiero byłaby pomoc uko-
chanej osobie, którą z bólem żegnamy! Warto o tym pomyśleć! 

B.P. i grono Parafian 

NIE BOI SIĘ ROZMAWIAĆ O WIERZE 
     Na znaczenie obchodzonego w tym roku jubileuszu 1150 rocznicy roz-
poczęcia w Państwie Wielkomorawskim misji św. Cyryla i Metodego wska-
zał podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielami życia religijnego 
prezydent Słowacji, Ivan Gašparovič. Tradycyjnie z okazji Nowego Roku 
słowacki przywódca spotkał się w Bratysławie z reprezentantami ponad 
dwudziestu Kościołów i stowarzyszeń religijnych. 
     Zwracając się do zgromadzonych prezydent Gašparovič zauważył mię-
dzy innymi, że na znaczenie jubileuszu 1150 rocznicy rozpoczęcia w Pań-
stwie Wielkomorawskim misji św. Cyryla i Metodego należy zwrócić uwagę 
całego narodu. Przypomina on bowiem o niezwykle ważnych wartościach 
i duchowym fundamencie stojących u podstaw suwerennej Republiki Sło-
wackiej. Za te słowa podziękował jemu szczególnie przewodniczący sło-
wackiego episkopatu, abp Stanislav Zvolenský. Obok niego Kościół katolicki 
reprezentowali administrator apostolski archidiecezji trnawskiej, bp Ján Oro-
sch, bp Marián Chovanec z Bańskiej Bystrzycy, bratysławski eparcha grec-
kokatolicki, Peter Rusnák oraz nuncjusz apostolski w Republice Słowackiej, 
abp Mario Giordana. Spotkanie zakończyło się wspólną, ekumeniczną mo-
dlitwą zgromadzonych w kaplicy św. Barbary w pałacu prezydenckim. 

DO SURGUTU 

     Kształtuje się profil wyjazdu do Surgutu na 
konsekrację kościoła zbudowanego przez na-
szego Rodaka ks. Jarosława Mitrzaka. Wyjazd 
nastąpi 28.04, a powrót 5.05 br. Osoby, które 
już się zgłosiły i wszystkich, którzy chcieliby 
odbyć taką egzotyczną podróż, zapraszamy 
w piątek (25.01) o godzinie 19.00. Kontak tele- 
foniczny: 501 051 125.                   Ks. Sławek 
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KOCHANA MARYSIA 

 

     Marysia urodziła się z wro-
dzoną dysfunkcją lewej nóżki 
– „hemimelia strzałkowa” – co 
oznacza wrodzony niedoroz-
wój lewej nóżki oraz stopy 
(brak śródstopia oraz trzech 
paluszków), wynikły  z braku 
kości strzałkowej. Wiadomym 
jest, że nasza kochana dzie- 

wczynka po zakończeniu okresu wzrastania – może 
mieć lewą nóżkę o około 15 cm krótszą od drugiej. 
Krajowi znawcy i specjaliści  z zakresu ortopedii 
dziecięcej najczęściej mówią o najtańszym rozwią-
zaniu – amputacji części wadliwej kończyny oraz o 
odpowiedniej protezie. Jednak po ostatniej konsul-
tacji profesor Dror Paley z Florydy wskazał nam 
możliwość rekonstrukcji stopy oraz wydłużenia pisz-
czeli. Marysia chodziłaby normalnie.  
     Nadzieja na normalne życie i dalsze, zwyczajne 
funkcjonowanie naszej ukochanej Marysi jest zatem 
realna, gdyby nie koszty... Jest to - wg wstępnej 
kalkulacji - wydatek około 500 tys. polskich nowych 
złotych. Sami – najbliższa rodzina Marysi – nie 
mamy szans na „uzbieranie” potrzebnej sumy. Tym 
bardziej, że pierwszą operację trzeba przeprowa-
dzić w przeciągu maksymalnie pół roku – właśnie w 
USA, na Florydzie. Do tego dochodzą koszty po-
bytu matki i dziecka podczas rehabilitacji przez 
około 6 miesięcy, również na Florydzie. Dlatego 
ośmielamy się prosić łaskawych darczyńców o mo-  
żliwe finansowe wsparcie. 
 Marysia jest zarejestrowana 
w warszawskiej Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomo-
cą”, pod numerem 16221. 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” ul. Łomiańska 5,   
01-685 WARSZAWA; NIP 118-14-28-385; KRS 000 
0037904. Ewentualna darowiznę na leczenie i reha-
bilitację Marysi uprzejmie prosimy przekazać na 
konto: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 w BPH 
SA Oddział Warszawa z dopiskiem: 16221 Tchó-
rzewska Maria – darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia. Dodatkowe informacje: www.marysiatcho 
rzewska.siedlce.pl E-mail: nataliatchorzewska@wp. 
pl Za wsparcie leczenia naszej ukochanej Marysi 
serdecznie dziękujemy.             Rodzice Marysi 
     Zbiórka do puszek na leczenie Marysi będzie 
przed naszym kościołem w niedzielę 27.01. br. 
 

ZAPROSZENIE DO SZKOŁY 
   Zapraszam Rodziców oczekujących narodzin 
Dziecka do jeszcze bardziej świadomego przygoto-
wania do porodu. Najbliższe kursy rozpoczynają się 
w sobotę 2-go lutego br. w godzinach 10.00-12.30 
i w piątek 8-go lutego w godzinach 18.00-20.30. 
Więcej informacji na stronie internetowej www. 
szkolarodzenia-siedlce.pl lub pod nr tel.0 604-686-
056. Z pozdrowieniami                    Marta Głódź 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCI-
JAN obchodzony jest tradycyjnie, od ponad stu lat, 
w dniach od 18 do 25. Gromadzi na spotkaniach 
modlitewnych, nabożeństwach i innych wydarze-
niach wiernych – duchownych i świeckich – różnych 
Kościołów oraz wspólnot różnych chrześcijańskich 
tradycji wyznaniowych. Tydzień ten kończy 25 sty-
cznia w święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. 

2 PROŚBY S. ANUNCJATY. 1. Zwracam się 
z prośbą do wszystkich parafian! Jeżeli ktoś ma 
w domu sprzęt narciarski: narty, buty czy kask 
(dzieci w wieku od 8 do 11 lat)  z którego już nie ko-
rzysta to bardzo proszę jeżeli to możliwe o poży-
czenie albo przekazanie dla dzieci z koła misyj-
nego, które w pierwszym tygodniu ferii wyjeżdżają 
w góry na narty. 2. W niedzielę 27 stycznia o godz. 
4.00 dzieci z Koła Misyjnego wraz z opiekunami 
wyjeżdżają na zimowy wypoczynek w góry na 
narty. Prosimy wszystkich o modlitwę, abyśmy ra-
dośnie i owocnie spędzili ten czas w górach. 
DLA CHŁOPCÓW. Rekolekcje dla chłopców ze 
szkół ponadgimnazjalnych i studentów będą od 8 
do 10 lutego br. w domu formacyjnym Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w 
Nowym Opolu k/Siedlec. Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 25-6315761 I 513703408 lub pisząc na 
adres powolaniesiedlce@gmail.com Z Chrystuso-
wym pozdrowieniem           ks. Krzysztof Domański 

DZIEŃ BABCI I DZIAD-
KA. 21 i 22 stycznia są 
obchodzone świeckie dni 
Babci i Dziadka. To dobra 
okazja, by podziękować 
naszym Seniorom za to 
wszystko, co dzięki nim 
stało się naszym udzia-
łem. Wyrazem pięknych 
relacji między dziadkami 
a wnukami jest spiżowy 
pomnik w miasteczku w 
Odoorn (Holandia) przed-  
stawiający babcię i wnuczkę. 
 

„Chrystus wzywa do rzeczy wielkich. 
Nie sprawcie, Mu zawodu, bo sami spo-

tkalibyście się z zawodem”. 
Bł. Jan Paweł II (1920-2005)

 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 
     Zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpa-
sterską. Był to czas wspólnej modlitwy, bliższego 
poznania, cennych uwag i propozycji, a nade 
wszystko był to konkretny gest wyrażający ”komu-
nię” ze Wspólnotą Parafialną, reprezentowaną 
w osobie kapłana nawiedzającego nasze miesz-
kania i domy. Składamy serdeczne Bóg zapłać za 
przyjęcie i życzliwą atmosferę. Dziękujemy rów-
nież za ofiary złożone przy tej okazji. Niech błogo-
sławieństwo pozostawione przez kapłana w Wa-
szym domu pozostanie na trwałe jako znak błogo-
sławieństwa samego Chrystusa. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 3 
Biskup Henryk Tomasik (obecnie biskup radomski) 
obchodzi 20. rocznicę sakry biskupiej. Relacja z uro-
czystości w Łukowie w dziale „Kościół”; 
Pokorni, wolni od nienawiści, a przy tym zwyczajni 
jak my. Czy do dziś przyciągają nas Męczennicy Pod-
lascy? – w dziale „Temat tygodnia”; 
To prawdziwa miłość bez granic. O tym, jak bardzo 
dziadkowie i babcie kochają swoje wnuki i jak to oka-
zują – w raporcie „Echa”; 
Kiedy dialog ekumeniczny musi dokonywać się 
w małżeństwie… O małżeństwach mieszanych: co jest 
potrzebne do ich zawarcia, jak wygląda ich życie co-
dzienne i jakie trudności muszą pokonywać – w dziale 
„Publicystyka”; 
A w dziale zdrowie porady w sam raz na czas po-
świąteczny, czyli jak walczyć ze zbędnymi kaloriami? 

 Zapraszamy do lektury!

 
TERAZ JUŻ BĘDZIE LEPIEJ, 

JUREK MI POMOŻE 

 
NIEDOWIAREK. Pani w szkole pyta ucznia: 
- Masz zadanie domowe.  
- Tak mam. 
- To pokarz mi je. 
     Jaś na to: 
- Błogosławieni którzy nie widzieli ale uwierzyli. 
NA KTÓRE?: Wchodzi chłopak do windy. Pan który 
jest w windzie pyta go: 
- Na drugie ? 
- Piotrek 
NA WZÓR MAMY: 
 Jasio dostał od dziadka 50 zł. Idzie do mamy i mówi: 
- Dostałem od dziadka 50 zł 
- Podziękowałeś dziadziowi? 
- Ja nie umiem dziękować 
- To idź powiedzieć co mama mówi do taty gdy do-
staje pieniądze 
     Jaś idzie do dziadka i mówi: 
- A czemu tak mało?? 
MOKRY OKŁAD: Mama pyta synka: 
- Po co kładziesz mokrą chustkę na ścianie? 
- Bo telefonowałem do taty. Tatuś kazał mi zrobić 
mokry, zimny okład w miejscu, w którym się uderzy-
łem. 
NA LEKCJI BIOLOGII. Pani pyta: 
- Ile lat żyje mysz? 
- To zależy od kota – odpowiada uczeń. 
KOCHANY I ZJEDZONY. Maluch siedzi z mamą 
w parku na ławce. Dosiada się koleżanka mamy, 
spodziewająca się dziecka. Maluch zaczyna dziwnie 
spoglądać na jej brzuszek. Nagle pyta: 
- A co pani tam ma? 
- Dzidziusia 
- A kocha go pani? 
- Tak kocham 
- To dlaczego go pani zjadła?! 
 

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 

 




