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MYŚL TYGODNIA 

 
    „Zaprawdę, powiadam wam: ża-
den prorok nie jest mile widziany 
w swojej ojczyźnie” (Łk 4,21-30).   
     Żyjemy w świecie, który jest 
owładnięty manią doraźnej skute-
czności i taką mentalność wnosi-
my również do Kościoła i do na-
szego przeżywania wiary. Bywa, 
że w różnych sytuacjach wycofuje-
my się z dania świadectwa wierze, 
motywując to tym, że „to i tak nic 
by nie dało”. Tymczasem chrześci-
jańskie świadectwo ma uobecniać 
Chrystusa, niezależnie od tego, 
czy zostanie On natychmiast przy-
jęty, czy nie. Bóg przygotowywał 
proroka Jeremiasza na przeciwno-
ści, a Jezus przyszedł do Nazaretu 
świadom tego, że żaden prorok nie 
jest mile widziany w swojej ojczyź-
nie. Niech niedzielne spotkanie 
z Chrystusem w Eucharystii uwal-
nia nas od lęku przed przyznawa-
niem się do Niego, zwłaszcza wo-
bec przeciwności. 

 

PIERWSZY CZWARTEK 

 
     Każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca to dzień szczegól-
nej wdzięczności Bogu za Najświętszy Sakrament, jako 
ofiarę, pokarm na drogę do wieczności i stałą świętą obec-
ność wśród wierzących. W tym dniu modlimy się o powoła-
nia kapłańskie i zakonne oraz za kapłanów. Modlitwa 
w czwartkowy wieczór, szczególnie w pierwszy czwartek 
miesiąca, została przez tradycję nazwana „Godziną Świę-
tą”. Choć tym imieniem określamy czas sprawowania Eu-
charystii i celebrację wielkich uroczystości, to jednak okre-
ślenie „Godzina Święta” istnieje również jako nazwa wła-
sna i odnosi się do modlitwy przeżywanej w tym właśnie 
czasie, w czwartkowy wieczór. Dlaczego taka nazwa? Dla-
czego po przeżyciu Eucharystii, a więc Najświętszej Go-
dziny, jesteśmy zaproszeni, aby pozostać jeszcze na mod-
litwie, którą nazywamy „Godziną Świętą”? 

    Kościół czyni tak, gdyż 
tak uczynił Pan Jezus 
w Wielki Czwartek. Po 
ustanowieniu Eucharystii, 
po wspólnym zasiadaniu 
z Apostołami przy stole, 
zabrał ich w inne miejs-
ce, w którym miały się 
dokonać szczególne wy-
darzenia. Tam rozpoczy-  
nał się czas, o którym Jezus powiedział: „Moja godzina”. 
On na tę godzinę przyszedł (por. J 12, 27). Wszystko, co 
przeżywał wcześniej, prowadziło do tych wydarzeń. Przez 
Mękę i Zmartwychwstanie, zapoczątkowane w modlitwie 
Ogrójca, Jezus dokonał zbawienia świata. Wielkoczwart-
kowy wieczór wprowadza w wydarzenia Wielkiego Piątku 
i Wielkiej Niedzieli. A modlitwa wieczorna w każdy czwar-
tek, szczególnie zaś w Pierwszy Czwartek Miesiąca, wpro-
wadza w głębsze przeżywanie każdego piątku i każdej 
niedzieli, wprowadza w przeżywanie „Paschy tygodnia”. 
Jest to więc wymiarze tygodnia i miesiąca „Święta Godzi-
na”. 

KATECHEZY 
     W parafii Przemieniania Pańskiego w Łukowie, w ubie-
głą niedzielę (27 stycznia) rozpoczął się cykl katechez 
Drogi Neokatechumenalnej. Będzie ich 15. Prowadzą je 
w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 19.00 jezuita Oj-
ciec Jan oraz grupa katechistów ze Wspólnoty Neokate-
chumenalnej z Lublina, działającej przy kościele pw. Św. 
Piotra Apostoła. Podobne katechezy rozpoczną się wkrót-
ce w Siedlcach w Kościele Św. Stanisława B.M. 

DOM NAD STAWAMI 

 
     Przy „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej 
w Siedlcach od roku działa Dzienny Dom Pomocy. Jest to 
miejsce, gdzie osoby chore, niepełnosprawne, samotne 
czy po prostu potrzebujące towarzystwa mają zapewnioną 
opiekę wykwalifikowanych opiekunów i pielęgniarek przez 
osiem godzin dziennie w dni robocze. 
     Dzienny Dom Pomocy gwarantuje swoim uczestnikom 
obiad, możliwość spędzenia czasu zgodnie ze swoimi 
upodobaniami, rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. 
Uczestnicy mogą również korzystać z zabiegów rehabilita-
cyjnych, masaży, codziennego uczestnictwa we Mszy Św. 
czy poradnictwa duchowego i psychologicznego. Istnieje 
także możliwość, w zależności od sytuacji, przywożenia 
uczestnika do Dziennego Domu Pomocy i odwożenia go 
do domu. 
     Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z „Domem 
nad Stawami”, ul. Poniatowskiego 32 lub Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32. 

                         Dyrektor Adam Kowalczuk 
 

ODPUST I CHORZY 
     Penitencjaria Apostolska ogłosiła dekret w sprawie od-
pustów związanych z obchodami XXI Światowego Dnia 
Chorego w dniach 7-11 lutego. Ich zwieńczeniem będzie 
Msza Św. w sanktuarium maryjnym w Altötting pod prze-
wodnictwem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dusz-
pasterstwa Służby Zdrowia abp. Zygmunta Zimowskiego, 
połączona z udzieleniem Sakramentu Chorych. Temat 
Dnia został zaczerpnięty z przypowieści o miłosiernym Sa-
marytaninie z Ewangelii wg św. Łukasza: „Idź, i ty czyń 
podobnie”. 
  Aby katolicy mo-
gli się duchowo 
przygotować do 
jak najlepszego 
uczestnictwa w 
tym wydarzeniu, 
papież na audien-
cji udzielonej 18   
stycznia penitencjarzowi większemu, kard. Manuelowi 
Monteiro de Castro i regentowi Penitencjarii Apostolskiej, 
prał. Krzysztofowi Nykielowi, postanowił umożliwić uzyska-
nie odpustów tym wiernym, którzy „wzorem Dobrego Sa-
marytanina, w duchu wiary i miłosierdzia, oddają się służ-
bie cierpiącym braciom”, a gdy sami zachorują - „znoszą 
cierpienie i przeciwności życiowe, wznosząc do Boga swą 
duszę z pokorną ufnością”, dając „świadectwo wiary na 
drodze Ewangelii cierpienia”. 



STRONA 2                                                                              OPIEKUN Nr 5                                                              03 lutego 2013 r. 

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 – 04 lutego 2013 r. 
Dzień modlitw za cierpiących na choroby nowotworowe 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz 
Czyt.: Hbr 11,30-40; Mk 5,1-20 

6.30 1. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 6, z prośbą o potrzebne 
łaski i opiekę Św. Józefa dla Sióstr z Koła i ich Rodzin, zel. Alina 
Kozioł 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława zm. z Rodzin 

Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfre-
da Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów. of. Alicja Wrób-
lewska 

 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Oskara, z prośbą o potrzebne dla 
niego łaski i opiekę Św. Józefa. of. Rodzice 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Anny Szaniawskiej, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Piotra Ciulaka (w 7 dzień), of. Rodzina 
 5. + Jana-Stanisława Skorupka (w 5 r.), of. Rodzina 
 6. Dziękczynna w 3 r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Córki 
Julki, of. Rodzice 

Wtorek – 05 lutego 2013  r. 
Wspomnienie św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy 

Czyt.: Hbr 12,1-4; Mk 5,21-43  
6.30 1. + Jerzego (w 45 r.) i Piotra (w 12 r.) Sulejów, of. Marianna Popek 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 

 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Elżbietę (w 32 r.) i Zdzisława (w 4 r.), zm. z Rodzin Stańczu-

ków i Lewickich, of. Barbara Stańczuk 
 4. Dziękczynna w intencji Sponsorów, Podopiecznych i Wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. PZC 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Anny Szaniawskiej, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Józefa (w 22 r.), of. Córka 
 5. Dziękczynna  racji imienin Agaty, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
 6. Dziękczynna z racji urodzin Bernarda, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę św. Józefa i wypełnienie się woli Bożej w jego 
życiu przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama 

Środa – 06 lutego 2013  r.  
Wspomnienie św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy (ukrzyżowani w 

Nagasaki w 1597 r.) oraz św. Doroty. 
Czyt.: Hbr 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6 

6.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o mądrość Bożą w 
odczytywaniu i wypełnianiu woli Bożej dla Doroty, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Leopolda (w 3 r.) i Genowefę Toporowiczów, of. Córki 
 4. + Zygmunta Brochockiego, of. Mieszkańcy Małej Strzały 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Anny Szaniawskiej, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Helenę (w 12 r.), Janusza, Romana, Ludwikę, Franciszka i Pio-

tra, of. Rodzina 
 5. + Antoniego, Bronisławę, Władysławę, Macieja i Józefę, zm. z 

Rodziny Trębickich. of. Zdzisława Trębicka  
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 07 lutego 2013 r. 
Czyt.: Hbr 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13 

6.30 1. + Mary Catherine Shedlawski, of. Anthony Lupkowski z USA 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 

 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. W intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar gorliwej 

modlitwy i postu za kapłanów, of. Apostolat Złotej Róży 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 

 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Anny Szaniawskiej, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Pawła Maliszewskiego (w 1 r.), of. Żona z Córkami 
 5. + Za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach 2012/2013 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek  – 08 lutego 2013  r. 
Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, żołnierza, opiekuna ubogich, za-
łożyciela Zgromadzenia Kleryków Regularnych (+1537), oraz św. Józefiny 
Bakhity, dziewicy, niewolnicy islamskiej, potem służącej, świadka wiary i 

przebaczenia (+1890), 
Czyt.: Hbr 13,1-8; Mk 6,14-29 

6.30  1. + Jana (w 15 r.) i Helenę Talachów. of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 

 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Helenę Ciupińską (w 1 r.) oraz Helenę i Stanisława Burgs. of. 

Wanda Cieloch 
 4. + Stefanię Sopińską (w 1 r.), of. Magdalena Bednarek 
 5. + Ludomirę i Stanisława Marciniaków, of. Bożena Marciniak  

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Anny Szaniawskiej, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Jana Księżopolskiego (w 13 r.) i Albinę oraz zm. Rodziców, of. 

Rodzina 
 5. + Jerzego Popiołka (w 5 r.), of. Żona 

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 
Sobota – 09 lutego 2013  r. 

Wspomnienie św. Apolonii, męczennicy (+265), patronki dentystów 
i cierpiących na ból zębów, 

Czyt.: Hbr 13,15-17.20-21; Mk 6,30-34 

6.30 1. + Arkadiusza (w 20 r.), Stanisławę, Annę i Jana, zm. z Rodzin 
Wasilewskich, Krasnodębskich i Zdolińskich. of. Rodzina Zdoliń-
skich. 

 2. + Marię Jastrzębską (w 4 r.), of. Kuzynka 
7:00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 

 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Włodzimierza (z racji imienin), zm. z Rodzin Ciozdów i Koza-

ków, of. Ciozda Krystyna 
 4. + Jana i Mariannę, of. Córka 
 5. + Zofię (w r.), zm. z Rodziny Talachów, of. Krystyna Wakuła 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Anny Szaniawskiej, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Anastazję i Stanisława Dziewulskich, of. Córki 
 5. + Bogdana (w 4 r.), Helenę i Mariana Pasiak oraz Marię Drężek, 

of. Rodzina 

V NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU - 10 lutego 2013 
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy (+542), siostry św. Benedykta; 

Czyt.: Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15.1-11; Łk 5,1-11 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. + Wandę Seńko (w 1 r.), Stefana, Henryka i Bolesława. of. Syn z 

Synową 
 3. Poza Parafią: + Rodziców z obu stron Rodziny, Wacławę, Józe-

fa, Janinę i Jana, of. Syn Tadeusz Musiejczuk 
8.30 1. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 

 2. O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Piotra Ja-
reckiego, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 50 r. ślubu Heleny i Stanisława Paczuskich, 
z prośbą o potrzebne dla nich łaski i Boże błogosławieństwo, of. 
Rodzina  
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 4. Dziękczynna w 30 r. urodzin Iwony, z prośbą o opiekę Matki Bo-

żej i Św. Józefa oraz Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na 
dalsze lata życia, of. Stanisława Chencel 

10.00 1. Gregorianka: + Anny Szaniawskiej, of. Jadwiga Szaniawska 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Stanisława (w 9 r.), Rodziców z obu stron Rodziny, Brata Sta-

nisława (w 13 r.) oraz Siostry: Marię i Wacławę, of. Elżbieta Skoli-
mowska 

 4. + Helenę (w 3 r.) i Stefana, zm. z Rodzin Czarnockich i Paproc-
kich, of. Rodzina 

11.30 1. Dziękczynna w 5 r. urodzin Huberta, z prośbą o piekę Matki Bo-
żej i Św. Józefa oraz potrzebne dla niego łaski, of. Dziadkowie 

 2. + Romana i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
13.00 W intencji Parafian i Gości 

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

16.30 1. + Rodziców Michała i Wandę. of. Córka 
17.30 Katecheza Chrzcielna (2) 
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 

 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Heleny i Jarosława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne dla nich łaski na dalsze lata życia, of. 
Ojciec 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

KOCHANI MUZYCY KOŚCIELNI ! 

 

Zaproszenie poniższe 
dotyczy także naszego 

Chóru „Lilia” 
i Zespołu „Światełko”. 

      Przyjmijcie pozdrowienia od 
Tronu Jasnogórskiej Pani. Wraz 
z Duszpasterzami Muzyków Koś-
cielnych, Federacją Caecilianum, 
Polską Federacją Pueri Cantores 
i Stowarzyszeniem Polskich Mu-
zyków Kościelnych, zapraszamy 
Was, Dyrygenci, Organiści, Chó- 

ry, Schole liturgiczne, Kantorzy i Zespoły Wokalno - Instrumentalne, na IV 
Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę w dniu 16 
marca br., której hasłem będą słowa: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 
przewodzi i ją wydoskonala” (1 Hbr 12, 2). 

     Gdy przybywamy do Jasnogórskiego domu, wpatrując się w oblicze naszej 
Matki i Królowej, od niej uczymy się wiary, służby drugiemu człowiekowi, ocho-
tnie, z gorliwością i miłością. Przybywamy, jak każdego roku, na wielkie świę-
towanie Muzyków kościelnych, aby najlepszej Matce i przewodniczce na dro-
gach wiary powierzyć swoje życie, posługiwanie w Kościele, w którym dostę-
pujemy zbawienia. To Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to On 
zaprasza nas, abyśmy przypatrzyli się naszemu powołaniu, abyśmy trwając w 
łasce uświęcającej uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana rozrado-
wani! Zmartwychwstały Chrystus pragnie stanowić jedno z nami, we wszyst-
kich okolicznościach naszego życia, pragnie abyśmy również stanowili jedno - 
jako wspólnota chrześcijan. Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa w Roku 
Wiary jako wspólnota, która pragnie wyznać Jezusa Chrystusa jako Pana i 
Zbawiciela, wypowiedzieć swoje Credo. Wyznać, że tylko Bóg Stwórca Nieba i 
Ziemi jest ostatecznym naszym celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświęcić 
życie nasze, naszych bliskich i wspólnot, którym posługujemy. 
     Przed nami okres Wielkiego Postu, który jest czasem refleksji nad naszym 
życiem, naszego nawracania się, naszego schodzenia się z rozproszenia. Ka-
żdy dzień przybliża nas do spotkania z Bogiem w wieczności. Te święte dni 
Wielkiego Postu, prowadzą nas do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, 
zapraszają nas do wejścia przez Krzyż Pana w misterium paschalnej radości. 
W tym roku jesteśmy zaproszeni przez Kościół do odważnego wyznawania 
naszej wiary, w świecie, w którym tak wiele niewiary. Św. Paweł zwraca na to 
uwagę: „Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca nie-
wiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się 
wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się <dziś>, aby ktoś z was nie 
uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem współuczest-
nikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną” (Hbr 3, 

12-14). Chrystus Pan mówi także o pójściu za Nim, naśladowaniu Go i odważ-
nym wyznawaniu: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego się-
bie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce za-

chować swoje życie straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je za-
chowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci 
lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn 
Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale 
Ojca i świętych aniołów." ( Łk 9, 23-26). 

     Podczas tegorocznej pielgrzymki z wielką wdzięcznością wspominać bę-
dziemy wielkich świadków wiary, związanych z naszą posługą Muzyków koś-
cielnych, śp. prof. Stefana Stuligrosza, kompozytora, dyrygenta i pedagoga, 
oraz śp. Wiesława Jelenia, dyrygenta, Prezesa Federacji Caecilianum, którzy 
odeszli do Domu Ojca w ubiegłym roku. Niech Pan przyjmie ich na ucztę 
w swoim Królestwie. 
PROGRAM PIELGRZYMKI: Ze względu na przygotowanie materiałów, pro-
simy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem: delimatw@ 
poczta.onet.pl, www.caecilianum.pl, do 10 marca br. Po przybyciu do Sanktua-
rium Jasnogórskiego, dyrygent zgłasza pielgrzymkę do punktu informacyjne-
go, który znajduje się w Sali Papieskiej, odbiera pamiątkowy certificat uczest-
nictwa i materiały dla dyrygentów. Potem zgromadzimy się w Bazylice Jasno-
górskiej i zajmiemy miejsca w sektorach. 
10.00 Prezentacja grup, powitanie - O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy 
Duszpasterz Muzyków Kościelnych. Słowo pozdrowienia: Ks. prof Antoni Re-
ginek -Prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, P. dr hab Wie-
sław Delimat - Prezes Federacji Caecilianum. Ks. dr Piotr Paćkowski - Prezy-
dent Polskiej Federacji Pueri Cantores. 
10.15 Liturgia Pokutna, przewodniczy: O. Dariusz Cichor OSPPE, Definitor 
Generalny Zakonu Paulinów. Śpiewom przewodniczy Schola Cantorum Mise-
ricordis Christi z Białej Podlaskiej pod dyr. dra Piotra Karwowskiego, oraz całe 
zgromadzenie liturgiczne (pieśni pokutne). Spowiedź indywidualna podczas 
Liturgii Pokutnej w Bazylice Jasnogórskiej (po homilii): Duszpasterze Muzyków 
Kościelnych 
11.30 Kaplica Różańcowa, katecheza: Okres męki pańskiej w życiu Muzyka 
Kościelnego - Ks. prof. Ireneusz Pawlak. 
12.45 Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice. 
13.15 Msza św. z homilią, przewodniczy: Ks Abp Stanisław Nowak - Często-
chowa. Formularz Mszy św. o Matce Bożej Bolesnej. Koncelebransi: Duszpas-
terze Muzyków Kościelnych. Śpiewom przewodniczy: Schola Cantorum MiSe-
ricordis Christi z Białej Podlaskiej pod dyr. dra Piotra Karwowskiego. Po Ko-
munii Św. modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościel-
nych w Polsce. Po modlitwie zawierzenia, rodzina śp. Stefana Stuligrosza 
przekaże dla Sanktuarium Jasnogórskiego wotum - batutę śp. prof. Stefana 
Stuligrosza. 
     Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu 
naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze. Z modlitwą 

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE Krajowy Duszpasterz 
Muzyków Kościelnych przy Konferencji Episkopatu 

 

GÓRSKI ODPOCZYNEK 

 
     W pierwszym tygodniu ferii, Dzieci należące do Koła Misyjnego działające-
go przy naszej Parafii wyjechały na zimowy odpoczynek w góry, do uroczej 
miejscowości Murzasichle. Miały też okazję by odwiedzić Sanktuaria, a także 
inne atrakcyjne miejsca. Między innymi były po drodze na Jasnej Górze i w 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Odwiedziły Sanktuarium Matki Boże Fatimskiej na 
Krzeptówkach w Zakopanem. Zwiedziły Bachledówkę, Toporowa Cyrhlę, Ja-
szczurówkę i Olczę. Mając okazję do górskiej wspinaczki i jazdy na nartach, 
dziękowały Bogu za piękny świat, za Rodziców, Rodzeństwo i Rodziny, a tak-
że za ludzi dobrej woli, którzy wsparli i pomogli w zorganizowaniu tego wyjaz-
du w góry.                                                   Ks. Sławomir i S. Anuncjata 
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MOPR 
ZAPRASZA 
 Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie infor- 

muje, że z dniem 2 lutego br. w siedzibie MOPR 
wznowił swoją działalność Specjalistyczny Punkt 
Konsultacyjny, w którym porad udzielają psycholo-
gowie i prawnicy. Szczegółowy harmonogram dzia-
łalności Punktu dostępny jest na stronie interneto-
wej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedl-
cach www.mopr.siedlce.pl 
    Bliższych informacji udzieli także Dział Anality-
czno - Programowy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32; 08 - 110 
Siedlce; tel. 25-632 5704, wew. 14 lub 42 

FILM O UNITACH 

 
     Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich 
Martyrium wraz z Fundacją Pamięci Unitów Podla-
skich Arka przygotowały płyty z filmem pod tytu-
łem „Pratulin. Opowieść męczeńskiego Podla-
sia”. Można je nabyć w księgarni Diecezjalnej (w 
cennie 10 zł.). 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE. Związek 
Małżeński zgodnie z nauką Kościoła i prawem 
R.P. zamierzają zawrzeć: Dariusz Warecki z na-
szej Parafii i Anna Dołęga z Parafii w Domani-
cach – zapowiedź I. Kto znałby przeszkody do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest o po-
wiadomienie kapłana w naszej Kancelarii Para-
fialnej. 

KATECHEZY. Od dziś rozpoczynamy w naszej 
Parafii Katechezy Chrzcielne. Będą one od I do IV 
niedzieli miesiąca o godzinie 17.30 w Sali przy za-
krystii. Wiosenny cykl 8 katechez dla narzeczo-
nych rozpocznie się w ostatnią sobotę lutego 
(23.02). 
DLA CHŁOPCÓW. Rekolekcje dla chłopców 
ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów będą od 
8 do 10 lutego br. w domu formacyjnym Wyż-
szego Seminarium Duchownego Diecezji Siedlec-
kiej w Nowym Opolu k/Siedlec. Szczegółowe in-
formacje pod nr tel. 25-6315761 I 513703408 lub 
pisząc na adres powolaniesiedlce@gmail.com Z 
Chrystusowym pozdrowieniem        ks. Krzysztof 
Domański 

DO WILNA. Duszpasterstwo Służby Zdrowia or-
ganizuje w dniach 21-23 kwietnia br. pielgrzymkę 
do Wilna i Trok. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy 
trwają do końca stycznia. Szczegóły na plakacie i 
u organizatora Ks. Piotra Pielaka, tel. 513 170 200 
Czcigodny Księże Dziekanie, 

DZIEŃ SKUPIENIA. W sobotę, 2 marca o 
godz. 10.00 w Parafii Przemienienia Pańskiego w 
Garwolinie pod przewodnictwem Biskupa Siedlec-
kiego Zbigniewa Kiernikowskiego rozpocznie się 
pierwszy dzień skupienia dla członków Zespołów 
Synodalnych. Zgodnie z Regulaminem naszego 
Synodu „moderatorzy, odpowiedzialni i animatorzy 

wszystkich Zespołów uczestniczą raz w roku w or-
ganizowanym dla nich dniu skupienia” (§ 54). Pro-
gram dnia skupienia będzie się składał z dwóch 
części: liturgicznej i konferencyjno-dyskusyjnej. 
Zwieńczeniem będzie agapa, planowana ok. 
godz. 13.00.         Ks. kan. Marek Paluszkiewicz 

DZIŚ, w niedzielę 3.02, o 21.55 TV Puls wyemi-
tuje film Anity Gargas „Anatomia upadku”. Jest to 
dokument dotyczący tragedii nad Smoleńskiem. 

MRÓZ I ŚNIEG 
     Każdego roku wiele niepokoju niesie ze sobą 
zima, gdy chodzi o utrzymanie kościoła i posesji pa-
rafialnej. Doświadczenia lat ubiegłych każe bardzo 
roztropnie traktować ogrzewanie kościoła i budyn-
ków parafialnych. Przy rosnących cenach energii 
cieplnej wartość kosztów miesięcznego ogrzewania 
wszystkich pomieszczeń parafialnych jest wysoka, 
ale nie może przekroczyć 20.000 zł. w ciągu mie-
siąca, aby była zachowana równowaga budżetowa 
w skali całego roku. Oznacza to, na przykładzie 
ubiegłej niedzieli, że wówczas gdy na dworze tem-
peratura spadła poniżej -15 st. w kościele było 
możliwe zachowanie +11 st. 
     Jedni mówią: „przy mrozach to trochę za mało”. 
Inni twierdzą: „skoro energia cieplna jest taka dro-
ga, a ogrzanie kościoła jest trudne, to może lepiej 
nie grzać”? Tak, tylko po 2-3 dniach po wyłączeniu 
ogrzewania temperatura w kościele zrównałaby się 
z tą na dworze i już wtedy nie dałoby się spokojnie 
stać lub siedzieć podczas Liturgii. Woda zamarzła-
by, a kwiaty powiędły. 
     Ważną sprawą jest też odśnieżanie parkingu 
i posesji parafialnej. Najbliższe okolice kościoła 
i plebanii są odśnieżane lekkim sprzętem (traktorek 
z pługiem i mały pług wirnikowy). Do odśnieżania 
dużego parkingu potrzebny jest już ciężki sprzęt. 
Na szczęście w naszej Parafii są firmy, które taki 
sprzęt posiadają i chętnie przyjmują zlecenia na ta-
ką usługę. Koszt jednorazowego odśnieżania parki-
ngu i wszystkich miejsc do których może dojechać 
ciężki sprzęt, wynosi od 250 do 400 zł w zależności 
od ilości śniegu, a co za tym idzie od ilości godzin 
pracy na tym sprzęcie. 

MARYSIA DZIĘKUJE 
     Pragniemy z całego serca podziękować wszys-
tkim darczyńcom z Parafii św. Józefa w Siedlcach,  
za złożone ofiary, przeznaczone na leczenie na-
szej córeczki Marysi. Dzięki Waszej wielkiej hoj-
ności (zebrano 5,794 zł.) wierzymy, że cel operacji 
naszego dziecka robi się co raz bliższy. Bóg za-
płać za ten wielki dar serca. 

Rodzice Marysi N. i J. Tchórzewscy 
 

„Nie lękam się tego, co mogą zrobić mi lu-
dzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tylko 

tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał”. 
Św. Jan Bosko (1815-1888)

 

 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 4 
Nieznane fakty z życia legendarnego Unity i ob-
rońcy wiary – Pawła Pikuły w wywiadzie z jego pra-
prawnukiem;  
Osobiste wspomnienie Ks. Biskupa Zbigniewa 
Kiernikowskiego o zmarłym Prymasie Józefie 
Glempie; 
Co władze samorządowe robią, by mieszkańcom 
swoich gmin zapewnić dostęp do internetu i jak in-
ternet zmienia życie polskiej wsi - w raporcie 
„Echa”; 

O bohaterskiej siostrze nazaretance z Nowogró-
dka, która po męczeńskiej śmierci swoich współ-
sióstr broniła wiary i obecności Jezusa w taberna-
kulum – w dziale „Publicystyka”; 
Jak zaadoptować siostrę zakonną? O tym 
w dziale „Formacja religijna”. 

Zapraszamy do lektury! 
 

 
W DOBRYCH BUTACH I CZAPCE 

ŁATWIEJ PRZETRWAĆ ZIMĘ 

 
SEKRETY MŁODOŚCI (bez alkoholu). Sekret długo-
wieczności to zawsze być zajętym, zażywać dużo ru-
chu i nie pić za dużo. Zaraz, zaraz, ale nie pić też za 
mało.      Hermann Smith - Johannson, lat 103. 
JEZIORO GENEZARET. Przewoźnik po Ziemi Świętej 
w łodzi płynącej po Jeziorze Genezaret informuje 
grupę Pielgrzymów: 
- To jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie. To 
właśnie tutaj Chrystus chodził po wodzie. 
     Jeden z turystów komentuje: 
- Wcale się nie dziwie, przy takich cenach za przewóz. 
MORZE CZERWONE. Świeżo wybudowany kościół 
parafialny. Ksiądz proboszcz w celu udekorowania jed-
nej z naw bocznych, zamawia u znanego malarza no-
watora obraz przedstawiający przejście Żydów przez 
Morze Czerwone. Artysta po wielu tygodniach pojawia 
się z ogromnym płótnem, pokrytym w całości czer-
woną farbą. 
- Co to ma być? - dziwi się ksiądz. 
- Morze Czerwone. 
- A gdzie wojska Faraona? 
- Utonęły. 
- A gdzie Żydzi? 
- Już przeszli. 
WIZERUNEK BOGA. Lekcja religii o Trójcy Św. Pani 
Katechetka prosi dzieci o zrobienie rysowanej ilustracji 
do lekcji. Pyta ucznia. 
- Co rysujesz Tomku? 
- Rysuję Pana Boga. 
- Ależ Tomku, przecież nikt nie wie tak naprawdę, jak 
Pan Bóg wygląda. 
- No właśnie! Teraz będą wiedzieli. 

Humory do tego numeru Opiekuna zebrał p. A. Bakiera 

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 
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