
Numer 24 (674)    16 czerwca 2013    Opłata dowolna 

 
 

W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. Jeszcze o Jerychu 
3. Dzień Święty 
4. Kalendarz nowego tygodnia 
5. Dni dużych Rodzin 2013 
6. W Parafii i w Diecezji 
7. Co piszą w „Echu” 
8. Do Amfiteatru 
9. Dobry humor 
10. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

     Dziś w Ewangelii pełna drama-
tyzmu i miłości scena. Nawrócona 
kobieta „całowała Jego (Jezusa) 
stopy i namaszczała je olejkiem 
(Łk 7,36-8,3). 
     „W Wigilię Paschalną Kościół 
śpiewa o „błogosławionej winie” – 
o grzechu, który jest tylko przed-
ostatnim słowem o naszym życiu. 
Ostatnim jest miłość: świętego 
przebaczającego Boga i grzesz-
nego nawracającego się czło-
wieka. W niej Święty i grzesznik 
stają się jednym, gdyż wyznanie 
swoich grzechów jest wyrazem 
miłości. Dla faryzeusza Szymona 
kobieta płacząca u stóp Jezusa 
jest grzesznicą, zagrożeniem dla 
jego religijnej czystości. Dla Zba-
wiciela jest ona powodem wesela, 
większym niż suto zastawiony stół 
w domu bogobojnego faryzeusza. 
Dalszą drogę do Jezusa ma Szy-
mon niż jawnogrzesznica. Jeśli 
boimy się dotknąć Pana, ponieważ 
upadliśmy lub wciąż upadamy 
wskutek duchowej biedy, patrzmy 
na tę kobietę: w niej już nie ma 
grzechu – jest miłość. 

 

JESZCZE O JERYCHU 
     Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej 
Siedleckiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na-
szej Diecezji organizują w dniach 21-22 czerwca br. w 
Pratulinie Diecezjalne Święto Młodzieży, zwane „Jerychem 
Młodych”. To już czwarte spotkanie ponad tysięcznej rze-
szy młodzieży, stawiające sobie za cel szeroko pojętą pra-
cę wychowawczą i edukacyjną. Zmierza do kształtowania 
wśród młodych postaw prospołecznych, obywatelskich 
i patriotycznych, w oparciu o wartości chrześcijańskie 
i ogólnoludzkie.  
     Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Pra-
wdziwi i fałszywi prorocy naszych czasów”. Będziemy po-
ruszać problematykę zagrożeń duchowych i egzystencjal-
nych okresu młodości. Priorytetowo podjęta zostanie te-
matyka profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków 
oraz zagrożeń związanych z działalnością sekt oraz grup 
i subkultur młodzieżowych o charakterze destrukcyjnym.  
     Spotkanie ma dość wymagającą formułę połączenia 
w jednym święta młodych, ale i plenerowej formy rekolek-
cji. Elementem spotkania będzie „Próba ognia” osnuta na 
biblijnej historii proroka Eliasza. Porusza poważny problem 
fałszywych proroków, czyli zagubienia współczesnej mło-
dzieży pośród rozmaitych, często fałszywych filozofii życia.  
     Ważnym momentem spotkania będzie przywitanie reli-
kwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który oddał życie jako 
współczesny prorok prawdy. Nikogo nie trzeba przekony-
wać o wadze tego problemu.  
     Nie przewiduje się spontanicznego przyjazdu młodzie-
ży, dlatego zgłoszenia grup młodzieży na „Jerycho” przyj-
mują tylko Duszpasterze Młodzieży na stronie internetowej 
(www.jerychomlodych.pl.) można pobrać odpowiednie for-
mularze (niepełnoletni przywożą pozwolenie rodziców i 
zobowiązanie do pokrycia ewentualnych szkód). Każdy 
kapłan organizujący wyjazd ubezpiecza grupę na cały 
czas pobytu, a koszt udziału od osoby wynosi 10 zł. Każda 
grupa przywozi okazałą flagę z symbolem np. swojej 
wspólnoty parafialnej. Zachęcamy do przeprowadzenia 
spotkania modlitewnego przed wyjazdem na „Jerycho” 
Wszelkie informacje pojawiać się będą na stronie www. 
jerychomlodych.pl 
     Natomiast w niedzielę 23 czerwca odbędzie się Diece-
zjalny Dzień Świadectwa Wiary, w ramach którego będzie-
my świętować XXI rocznicę powstania Katolickiego Radia 
Podlasie oraz Diecezjalną Pielgrzymkę Samorządowców. 
W związku z tym zapraszamy wszystkich do Sanktuarium 
Męczenników Podlaskich w Pratulinie na wspólne święto-
wanie. Oto program niedzielnego spotkania: 9.00 – Rejest-
racja Pielgrzymów, 9.15 - Przywitanie Kustosza Sanktuar-
ium Ks. Marka Kota, 9.20 – Program ewangelizacyjny 
w Roku Wiary, 11.00 – Wręczenie Platynowych Mikrofo-
nów KRP oraz Wyróżnień dla Samorządów, 11.40 – Przy-
gotowanie do Eucharystii, 12.00 – Anioł Pański, 12.05 – 
Eucharystia, przewodniczy Biskup Piotr Sawczuk. Na za-
kończenie spotkania będzie Agapa dla wszystkich. 

Ks. Wojciech Hackiewicz 
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży 

DZIEŃ ŚWIĘTY 

 

     „Aby zbudować społeczeństwo o ludzkim 
obliczu” – tak brzmi tytuł petycji Społeczne-
go Ruchu Świętowania Niedzieli skierowa-
nej  do  przewodniczącego  Komisji  Praw  

Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP. Doku-
ment ten podpisało wiele znaczących postaci w Polsce, 
zachęcając polskich parlamentarzystów do podjęcia prac 
legislacyjnych nad projektem ustawy zakazującej pracy i 
handlu w niedzielę. 
     Petycja zawiera cztery punkty: 1. Ochronę w obowiązu-
jącym prawie niedzieli, jako wielowiekowego dobra kultu-
rowego oraz świątecznego dnia wolnego od pracy, wszę-
dzie tam, gdzie nie jest ona konieczna. 2. Wprowadzenie 
zakazu handlu w niedzielę. 3. Wyeliminowanie w przepi-
sach prawnych zwrotów niedookreślonych, umożliwiają-
cych pracodawcom odchodzącym od zasad społecznej 
gospodarki rynkowej tworzenie regulaminów dotyczących 
czasu pracy zagrażających interesom pracowników i ich 
rodzin. 4. Określenia granic, w jakich może się poruszać 
pracodawca tak, aby niedziela pracownicza obejmowała, 
co najmniej całą porę dzienną, która wypada w niedzielę. 
     Także w ubiegłym roku został skierowany list w obronie 
wolnej niedzieli do wszystkich polskich parlamentarzystów. 
W styczniu br. roku w Senacie odbyła się konferencja nau-
kowa poświęcona niedzieli. Zamiarem SRŚN jest, aby ta 
inicjatywa zapoczątkowała ogólnopolską akcję podpisywa-
nia i wysyłania tej petycji przez osoby indywidualne oraz 
stowarzyszenia katolickie i społeczne. Celem jest, aby 
wszystkie rodziny w Polsce mogły po katolicku spędzać 
niedzielę jako dzień wolny od pracy i dzień święty. 

 
     Do tej akcji włączy się również Związek Zawodowy 
„Solidarność”, którego członkowie twierdzą, że „jest to 
nasz obowiązek, wynikający ze statutów związkowych. 
Ponad 30 lat temu walczyliśmy o wolne soboty. Dziś w 
wolnej Polsce musimy walczyć o wolne niedziele. To taki 
dziwny paradoks naszych czasów”. Poparcie dla tej petycji 
wyraża również Akcja Katolicka, która włączyła się w 
prace SRŚN twierdząc, że: „Ważne jest zaangażowanie w 
tej sprawie parlamentarzystów o katolickich poglądach. Ich 
poparcie mogłoby znacznie przyspieszyć rozpoczęcie 
procesu legislacyjnego. Treść petycji dostępna jest na 
stronie internetowej SRŚN (www.swietowanieniedzieli.pl). 
Wszyscy chętni mogą pobrać ten tekst, podpisać i wysłać 
do Senackiej Komisji Praw Człowieka. Jest też możliwość 
wyrażenia swojego poparcia w wersji elektronicznej pod 
adresem: www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9587   
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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 – 17 czerwca 2013 r.  
Wspomnienie Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Zakonnika 

Dzień odpustowy w kaplicy w „Domu nad stawami” 
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz 
Czyt.: 2 Kor 6,1-10; Ps 98,1-4; Ps 119,105; Mt 5,38-42 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Córki Anety, z prośbą o łaskę zdrowia, 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, of. Mama 

 2. + Antoniego (w r.), Ludwikę, Jolantę i Tadeusza Kowalczyków 
oraz Władysławę i Henryka Zająców, of. Kazimiera Zając 

7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 
Żona z Dziećmi 

 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 
 3. + Genowefę (w 20 r.) oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Elżbieta 

Jerominiak 
 4. + Mariana Zawistowskiego (w 1 r.), Zenona i Mariana oraz zm. 

Rodziców z obu stron Rodziny, of. Alicja Zawistowska 
 5. Dziękczynna z racji imienin Elżbiety Kielak, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski w życiu i pracy, of. Przyjaciele 
17.30 Różaniec po przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Męża Edmunda Marciniuka, of. Bożena Marciniuk 
 3. + Adelę (w 2 r.) i Józefa ( w 22 r.), of. Rodzina 
 4. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ojczyzny, 

of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Wtorek – 18 czerwca 2013  r. 
Czyt.: 2 Kor 8,1-9; Ps 146,1-2.5-9; J 13,34; Mt 5,43-48 

6.30 1. + Zofię Boruta, of. Mąż z Dziećmi 
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej i Św. Józefa, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 

Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 
 3. + Danutę Lis (w 30 dzień), of. Rodzina  
 4. + Henryka, Emilię, Jana, Michalinę i Stefana, of. Zofia Kosyl 
 5. Dziękczynna  w 22 r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej w całym życiu, of. Rodzice 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2.+ Henryka (w 16 r.) i Wiesława Walerczaków oraz zm. z Rodziny, 

of. Ewa Walerczak 
 3. + Zofię i Jana, of. Córka 
 4. + Zdzisława (w 13 r.) i Irenę (w 11 r.) Świerczewskich of. Syn z Rodziną  

Nabożeństwo Czerwcowe 
Środa – 19 czerwca 2013  r. Wspomnienie Św. Romualda, Opata 

Czyt.: 2 Kor 9,6-11; Ps 112,1-4.9; J 14,23; Mt 6,1-6.16-18 
6.30 1. + Piotra Mlonek i Arkadiusza Kobylińskiego oraz o łaskę zdrowia 

i szczęśliwą operację dla Syna Patryka, of. Elżbieta Kobylińska 
 2. + Janinę i Władysława Jankowskich oraz zm. Rodziców, of. Siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 
Żona z Dziećmi 

 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 
 3. + Mariana Wójcika, Zofię, Benedykta i Juliannę, of. Regina Gryczka 
 4. + Danutę Rzewuską, of. Pracownicy „Taniteksu” 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Wiktora (w 19 r.) oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Syn 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kingi, z prośbą o dary Ducha Świę-

tego w całym dorosłym życiu, of. Babcia 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże błog., opie-

kę Matki Bożej i wypełnienie się woli Bożej w jej życiu, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 80 r. urodzin Heleny, z prośbą o zdrowie siły peł-

nie łask Bożych i opiekę Św. Józefa, of. Jubilatka 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Czwartek – 20 czerwca 2013 r. 
Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy – dzień modlitw za obcokra-

jowców; Czyt.: 2 Kor 11,1-11; Ps 111,1-4.7-8; Rz 8,15; Mt 6,7-15 

6.30 1. + Mamę Danutę (z racji urodzin), Eugenię Mazurek, Stanisławę i 
Stanisława, zm. z Rodziny Staręgów, of. Córka 

 2. + Eugenię i Kazimierza, of. Tadeusz Kosiński 
7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 

Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 
 3. + Leokadię (w 21 r.), Mariana i Waldemara, of. Elżbieta Barszcz 
 4. + Reginę (w 2 r.) i Teofila (w 30 r.), of. Rodzina 
 5. + Romana (w 5 r.), Mariannę i Stanisława Myszków oraz Kazi-

mierza Guzka i Henrykę Kozioł, of. Małgorzata Włodarek 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Stanisława (w 8 r.)  i Feliksę Wyrębek oraz Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Syn Aleksander 
 3. + Aleksandrę, Antoniego i Henryka Bryńczaków oraz Feliksę i 

Pawła Komarów, of. Wnuczka 
 4. Poza Parafią: + Zm. Działkowców z Ogrodu „Ustronie”, Aleja 1, 

of. Przyjaciele i Znajomi 
Błogosławieństwo wianków, Nabożeństwo Czerwcowe i procesja zakończe-

nia oktawy Bożego Ciała 
Piątek – 21 czerwca 2013  r.  

Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi 
Czyt.: 2 Kor 11,18.21b-30; Ps 34,2-7; Mt 5,3; Mt 6,19-23 

6.30 1. + Czesława, Stanisława i Juliannę Marciszewskich oraz ich Ro-
dziców i ks. Kazimierza Marciszewskiego, of. Jan Marciszewski 

 2. + Kacpra Błońskiego (w 52 r.), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 

Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 
 3. + Franciszka Adamczyka, of. Koleżanki i Koledzy z Pracy 
 4.+ Janinę, Pawła, Władysława, Mariana, Barbarę i Wacława Mak-

symiuków oraz Leokadię Denisiuk i zm. z jej Rodziny, of. Rodzina 
 5. + Hannę Kulikowską (w 4 r.), of. Córka 

15.00 1. W intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Pelagię, Anielę, Walentego i Henryka, of. Stanisław Zając 
 3. + Władysława i Antoniego, of. Zofia i Andrzej Borkowscy 
 4. + Ojca Floriana Kowalczyka (z racji Dnia Ojca), of. Córka Kinga 
 5. Poza Parafią: + Wiesława Król, of. Córka 

Nabożeństwo Czerwcowe 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 22 czerwca 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Męczenników Jana 

Fishera, Biskupa i Tomasza More’a; Wspomnienie Św. Paulina z Noli 
Czyt.: 2 Kor 12,1-10; Ps 34,8-13; 2 Kor 8,9; Mt 6,24-34 

6.30 1. Dziękczynna  w 12 r. święceń kapłańskich ks Adama, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w intencji Ani i Andrzeja, oraz Zofii i Romana z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa    
dla nich, dla ich Dzieci, Wnuków i całej Rodziny, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 
Żona z Dziećmi 

 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Koj-
tych 

 3. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 4. + Romana Myszka (w 5 r.), Rodziców Mariannę, Stanisława, Ka-

zimierza i zm. z Rodziny Guzków, of. Zdzisława Myszka 
 5. + Janinę (w r.), zm. z Rodzin Turskich i Ługowskich oraz Bertę i 

Mariana Żukowskich, of. Rodzina 
 6. + Stanisławę (w 7 r.) i Franciszka Magdziak oraz zm. Dziadków z 

obu stron Rodziny, of. Córka Karolina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
16.00 1. W intencji Nowożeńców: Luizy i Mariusza 
17.00 1. W intencji Nowożeńców: Aleksandry i Bartosza 
18.00 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agaty i Marcina z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Małżonkowie   
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 2. Poza Parafią: + Amelię (w 17 r.), Adolfa, Stanisława, Jana, Halinę, 

Marka i Alicję, zm. z Rodzin Markowskich i Jasińskich, of. Rodzina 
Nabożeństwo Czerwcowe 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 czerwca 2013;  
Czyt.: Za 12, 10-11; Ga 3, 26-29; Łk 9, 18-24 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 
Żona z Dziećmi 

 2. + Janinę Rojek (z racji imienin), of. Córka Barbara 
8.30 1. + Józefę, Helenę i Witolda Wilamowskich, Mariana Dziurdziaka, 

Jadwigę Pisanko oraz ks. Janusza Potapczuka, of. Rodzina 
 2. + Tadeusza Borychowskiego (w 15 r.), zm. z Rodzin Borychows-

kich, Wiercińskich i Kucharskich oraz ks. Jerzego Górskiego, of. 
Bożena Graniszewska  

9.30 Próba Zespołu „Światełko” 
10.00 1. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Koj-

tych 
 2. + Annę, Mariannę i Józefa Rozbickich oraz Romana Paszyńskie-

go, of. Teresa Rozbicka 
 3. + Krystynę i Alfreda Łagodzin oraz Zbigniewa i Jerzego Radziko-

wskich, of. Michał Szczech 
11.30 1. + Bolesława (w 12 r.) i Beatę, zm. Rodziców, Teściów i Braci, of. 

Krystyna Kłos 
 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Róży i Jarosława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci 
Marleny i Natalii, of. Rodzice  

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

16.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Reginę (w 18 r.), of. Córka 
 3. Dziękczynna w 15 r. ślubu Anety i Andrzeja Dmowskich, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich 
Dzieci Grzegorza i Krzysztofa, of. Rodzice 

17.30 Zakończenie Katechez Chrzcielnych. Ich ciąg dalszy będzie w I nie-
dzielę września (01.09.2013) 

18.00 1. + Aleksandra, Kazimierę i Stanisławę z Rodziny Kozłowskich 
oraz zm. Dziadków z Rodzin Kozłowskich, Paceltów i Księżopols-
kich, of. Halina Borkowska 

 2. Poza Parafią: + Danutę i Andrzeja Olechowskich, Stanisława 
Weredę, of. Rodzina 

Nabożeństwo czerwcowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

DNI DUŻYCH RODZIN 2013 
     Dlaczego i jak państwo powinno wspierać rodzinę? - to tytuł konfere-
ncji, którą zaplanowano w ramach I Ogólnopolskich Dni Dużych Rodzin 
w Grodzisku Mazowieckim 21-23 czerwca. Organizatorem jest ogólnopolska 
organizacja „Związek Dużych Rodzin”, którego prezesem jest Joanna Krup-
ska. Celem istnienia związku jest troska o to, by rodziny wielodzietne mogły 
się wzajemnie wspierać i walczyć o lepsze traktowanie ze strony państwa 
oraz zmianę niesprawiedliwego wizerunku w opinii społecznej. Dlatego 
zjazd ma nie tylko wymiar spotkania, ale również stanowić będzie ważny 
element publicznej dyskusji o potrzebie polityki rodzinnej. Brak systemowej 
pomocy rodzinom ze strony państwa skutkuje tym, że najwięcej polskich 
dzieci rodzi się na emigracji. W Polsce rodziny wielodzietne zagrożone są 
ubóstwem nie ze względu na ich nieporadność - zwykle ich dochody są wy-
ższe - ale ze względu na to, że środki dzielone są na większą liczbę osób. 
Matki często rezygnują z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad dziećmi, co 
zmniejsza dochody rodziny, ale też pozbawia kobietę prawa do emerytury.  
     Od 2008 roku rodzi się coraz mniej dzieci (na początku lat 90. - 550 tys. 
dzieci, w 2008 - 415 tys., w 2011 - 388 tys.). Obecnie na 100 kobiet w wieku 
15-49 lat przypada 130 urodzeń, w tym 63 córki. Dwadzieścia lat temu na 
100 kobiet rodziło się 199 dzieci, w tym 93 córki. Do zastąpienia dzisiej-
szych matek przez przyszłe córki potrzeba 211 dzieci na 100 kobiet. Taki 
wynik Polska po raz ostatni osiągnęła w 1988 roku. Córki urodzone obecnie 
i potencjalne kandydatki na przyszłe matki zastąpią w przyszłości obecną 
generację matek tylko w 63% czyli kolejne pokolenie będzie mniej liczne o 
37%. A więc sytuacja staje się niemal dramatyczna. Gwałtownie zwiększa 
się ilość osób starszych, zwłaszcza między 80 a 90 rokiem życia. W 2011 
roku było ich 556 tys. Spada równocześnie liczba zawieranych małżeństw - 
w 2008 roku było ich 258 tys., w 2011 228,3 tys. par. W 2010 roku na mapie 

malejącej dzietności wśród 223 krajów świata Polska zajęła 209 miejsce. 
Przewiduje się, że w ciągu następnych 25 lat liczba osób w wieku produk-
cyjnym spadnie o 50%. Natomiast liczba tych, którzy będą pozostawać na 
ich utrzymaniu wzrośnie o 60%.  

 
     Ta dysproporcja powoduje konieczność szybkiego wzrostu wydatków 
państwa na ZUS, który już dziś ma kilkumiliardowy deficyt. A skoro państwo 
jest ustawowo zobowiązane do pokrywania tego deficytu (który będzie ros-
nąć w tempie geometrycznym), skutkiem może być załamanie finansów pu-
blicznych. A pociągnie to za sobą trwały kryzys gospodarczy. Jedynym ra-
tunkiem jest wprowadzenie takiej polityki państwa, która doprowadzi do 
zmiany istniejących tendencji demograficznych. Niezbędne są zmiany w po-
lityce rodzinnej i konieczności wprowadzenia w Polce systemowych rozwią-
zań w tym zakresie. Za wzór powinny posłużyć kraje o rozwiniętej demokra-
cji, które - tak jak Francja - potrafiły uporać się z tym problemem i osiągnęły 
już zastępowalność pokoleń.  
     Jednym z pomocnych rozwiązań jest możliwość rozliczania się z wraz 
dziećmi także w pełnych rodzinach, gdyż obecnie mają do tego prawo tylko 
samotni rodzice. Nie tylko rodzina jest beneficjentem polityki rodzinnej, ale 
jest nim także państwo, gdyż popyt tworzony przez rodziny wspiera rozwój 
gospodarczy i generuje miejsca pracy. Niezbędny jest także ryczałtowy 
zwrot VAT, akcyzy i ceł od określonego koszyka towarów i usług na członka 
rodziny. Obecnie bowiem to właśnie rodziny wielodzietne są największym 
płatnikiem podatku VAT. Niezbędne jest uznanie pracy rodzica, który zosta-
je w domu, by opiekować się dziećmi jako pracę równorzędną z etatową 
i odprowadzanie składek emerytalnych z tego tytułu. Obecnie matki, które 
decydują się na pozostanie przez lata w domu, celem wychowania dzieci, 
faktycznie są „karane” za to brakiem emerytury na starość, lub emeryturą 
o wiele niższą. Ważne byłoby także uzależnienie wysokości świadczenia 
emerytalnego od liczby dzieci. Ważne jest też przyznanie prawa do płatnego 
urlopu macierzyńskiego kobietom, które nie mają etatu - uczennicom, stu-
dentkom oraz pracującym na tzw. umowach śmieciowych.  
     Należy pochwalić politykę państwa, mającą na celu zwiększenie ilości 
przedszkoli i żłobków. Istotne byłoby wprowadzenie bonu wychowawczego 
dla rodzin, które wychowują swoje dzieci w domu - nie posyłają ich do żłob-
ka ani przedszkola. W sytuacji narastającego ubóstwa rodzin wielodzietnych 
niezbędne jest także podniesienie progów dochodowych uprawniających do 
pomocy socjalnej. Konieczne są również tanie kredyty gwarantowane przez 
państwo i budownictwo komunalne. Niezbędnej jest wprowadzenie rozwią-
zań systemowych mających na celu ograniczenie dyskryminacji rodziców na 
rynku pracy, w tym ułatwiających powrót do zatrudnienia po urlopie wycho-
wawczym. Środki w budżecie są, należy je po prostu odpowiednio lokować.  
     Związek Dużych Rodzin Trzy Plus apeluje o wprowadzenie Ogólnopols-
kiej Karty Dużych Rodzin, upoważniających rodziny wielodzietne do zniżek, 
np. w komunikacji miejskiej, wejściówek na basen, biletów do kina, w resta-
uracjach czy ulg w opłatach za przedszkole. Jak dotąd Karty wprowadzane 
są stopniowo w gminach. Na 2 tys. gmin, Kartę Dużych Rodzin wprowadziło 
u siebie 60 z nich. Świetnym przykładem tego jak Karty Dużych Rodzin 
wpływają na dzietność jest Grodzisk Maz. Burmistrz tego miasta pięć lat 
temu wprowadził Kartę, uprawniającą do zniżek rodziny wielodzietne na ba-
sen, do kina, na komunikację i ulgi w opłatach za przedszkole. Korzysta z 
nich 400 rodzin. Karty Dużej Rodziny obciążają budżet gminy kwotą w wy-
sokości 150 tys. zł rocznie, ale przynosi też wymierne korzyści przez np. 
większą frekwencję na pływalni czy w kinie. Dzięki temu dzietność w Grodzi-
sku Maz., która w 2006 roku wynosiła 1,3, obecnie wzrosła do 1,7. Dzięki 
większej liczbie dzieci nie trzeba zamykać szkół ani zwalniać nauczycieli. 
     Inne informacje można znaleźć na stronie: www.zjazd.3plus.pl 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
ŚWIATEŁKO zaprasza dzieci na próby muzycz-
ne w niedziele o 9.30 do Sali obok zakrystii. 

MINISTRANCI i kandydaci na ministrantów ma-
ją swoje wspólne zbiórki w każdą środę o 17.00. 
KATECHEZY chrzcielne są jeszcze do IV nie-
dzieli czerwca o godz. 17.30 w sali przy zakrystii. 
W wakacje katechez nie będzie. Wznowimy je po 
wakacjach od I niedzieli września. 

O TRZEŹWOŚĆ. Dziś (16.VI) na Jasnej Górze 
ma miejsce ogólnopolska pielgrzymka w intencji 
trzeźwości narodu na Jasną Górę. 
NIEUSTAJĄCY. Wspólnota Różańca Nieusta-
jącego zaprasza jutro (17.06 w dniu swego czu-
wania) na modlitwę różańcową o godz. 17.30 oraz 
na wieczorną adorację Najświętszego Sakramen-
tu, organizowaną przez Wspólnoty w całej Polsce 
22 czerwca (w sobotę) po Mszy Św. wieczorowej.  

DO I KOMUNII ZA ROK. Spotkanie Dzieci 
z klas I, które za rok chcą przystąpić do I Komunii 
Św. i ich Rodziców, odbędzie się we wtorek 
(18.06) o godzinie 19.00 w auli pod kościołem. 

FILARY KOŚCIOŁA. W dniu 29 czerwca bę-
dziemy przeżywali uroczystość św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Jest to równocześnie dzień imienin 
ks. bpa Piotra Sawczuka. W związku z powyż-
szym w sobotę 29 czerwca w Katedrze siedleckiej 
o godz.18.00 rozpocznie się celebracja Euchary-
stii, podczas której będziemy polecali Bogu osobę 
dostojnego Solenizanta. Księży zapraszamy do 
koncelebry, a wszystkich wiernych do wspólnej 
modlitwy.  

KOCZOWISKO. Już tylko do dziś (do 16 czer-
wca) przyjmowane są zapisy grup biorących 
udział w ministranckiej imprezie, potocznie nazy-
wanej „Koczowisko”, która odbędzie się 29 czerw-
ca. Szczegółowe informacje u księdza Piotra. 

NARZECZENI. W Leśnej Podlas-
kiej w dniach 28-30 czerwca br. w 
porozumieniu z Wydziałem Duszpas-
terstwa Rodzin organizowany jest 

weekendowy kurs przedmałżeński. Rozpoczęcie 
w piątek o godzinie 20.00, zakończenie w 
niedzielę o godz. 13.00 Koszt pobytu 160 zł od 
osoby. Więcej informacji pod numer 514-570079 
lub na stronie www.lesnapodlaska.paulini.pl 

KU PRZYSZŁOŚCI. 17-19 czerwca w Warsza-
wie odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. 
„Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Koś-
ciołów i narodów Polski i Rosji”. Organizatorem 
jest KAI we współpracy z Wydziałem Relacji Zew-
nętrznych Patriarchatu Moskiewskiego oraz Lubel-
skim Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej. 
GREGORIANKA. Zwyczaj odprawiania Mszy 
św. za spokój zmarłej osoby przez 30 następują-
cych po sobie dni jest bardzo uświęconym zwy-
czajem chrześcijańskim, sięgającym czasów pa-
pieża św. Grzegorza Wielkiego (590-604). W pi-
smach św. Grzegorza zwanych „Dialogami" od-
notowana jest historia odprawiania 30 Mszy Św. 
za zmarłego zakonnika, który po ich odprawieniu 
ukazał się swemu bratu oznajmiając, że jest wy-
bawiony z czyśćca. Praktyka 30 Mszy św. biorą-
cych swą nazwę od św. Grzegorza Wielkiego roz-
szerzyła się na cały Kościół Katolicki i jest utrzy-
mana po dziś dzień. Św. Kongregacja Odpustów 
orzekła, że tradycyjne pełne czci przekonanie 
wiernych jest uzasadnione. Mszy św. Gregoriań-
skich nie odprawia się za osoby żyjące. 

DLA NARZECZONYCH. W tym miesiącu wy-
jątkowo I-sze spotkanie ogólne w Poradni Rodzin-
nej odbędzie się w przedostatnią sobotę miesiąca 
(22.06) o g. 16.00, a nie jak zawsze w ostatnią.  
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Maciej Plichta z Parafii w Suchożebrach 
i Karolina Stachowska z naszej parafii (23) 
 Jarosław Strus z Parafii Św. Jozafata w 
Warszawie i Beata Korejwo z naszej Parafii (24) 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 24  
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
15 czerwca 9 diakonów naszej diecezji przyjęło 
święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Zbigniewa 
Kiernikowskiego. Tradycyjnie jak co roku zamiesz-
czamy ich zdjęcia i najważniejsze informacje o nich;  
O plenarnej sesji Synodu, kongresie eklezjologi-
cznym i innych ważnych wydarzeniach w diecezji – 
w dziale „Kościół”; 
O modlitewnej akcji wspierania osób umierają-
cych, która wykorzystuje najnowsze zdobycze tech-
niki – w dziale „Publicystyka”; 
W jaki sposób zabezpieczono przed zniszcze-
niem lub atakiem łaskami słynący obraz Matki Bo-
żej Kodeńskiej? - w dziale „Diecezja”. 

Zapraszamy do lektury 
 

DO AMFITEATRU 

 
     Piękny miesiąc czerwiec, poświęcony Najświę-
tszemu Sercu Pana Jezusa, w Roku Wiary, za-
kończymy bardzo podniośle i uroczyście. W sobo-
tni wieczór (29.06) o godzinie 18.00 całymi rodzi-
nami zgromadzimy się w siedleckim amfiteatrze, 
aby zamanifestować naszą przynależność do 
Chrystusa i ogłosić wszem i wobec, iż On jest na-
szym Jedynym Panem i Zbawicielem. 
     Będziemy dziękować Bogu Ojcu (naszemu nie-
bieskiemu Tatusiowi), że tak nas umiłował, „…że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” 
(J 3,16). Będziemy dziękować też ziemskim Tatu-
siom (świętującym w niedzielę Dzień Ojca) za mi-
łość i troskę o nasze katolickie wychowanie. Ten 
Wieczór Chwały to niepowtarzalna okazja, aby 
spotkać się wielką rodziną Bożą i wykrzyczeć ca-
łemu światu, iż  „…nic nas nie zdoła odłączyć od 
miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie 
Panu naszym” (Rz 8,39). Na to wielkie świętowa-
nie zaprasza…     Wspólnota Jednego Ducha 
 
 

„Musi z nas promieniować ciepło, aby 
ludziom było dobrze w pobliżu nas. Lu-
dzie muszą wyczuwać, że źródłem tego 

ciepła jest nasze zjednoczenie 
z Bogiem. W drodze prowadzącej do 

Boga zasnąć oznacza umrzeć. 
Św. Grzegorz Wielki (zm. 604) 

 
JUŻ MNIEJ NIŻ 2 TYGODNIE!!! 

 
JESZCZE RAZ O WĘDKARZACH 

PRZYRZECZENIE. Siedzą dwaj wędkarze i łowią 
ryby. Jeden przerywa milczenie: 
- Przyrzeknijmy sobie, że się nigdy nie ożenimy. 
- Dobrze. Umowa stoi. 
     Po pewnym czasie spotykają się nad tym samym 
jeziorem i jeden z nich mówi: 
- Żenię się. 
- Przecież sobie przyrzekaliśmy, że się nie ożenimy. 
- No tak, ale... 
- Ale co ona takiego ma, że się z nią żenisz? Ładna 
jest chociaż? 
- Nie, niezbyt ładna. 
- To może bogata? 
- Nie, biedna jak mysz. 
- To co ona ma takiego? 
- Chłopie żebyś Ty widział, jak ona robaki kopie. 
ALTERNATYWA. - Czemu łowisz ryby na ser, a nie 
na robaki? - pyta Franek Kowalskiego. 
- Bo jak ryba weźmie, mam na kolację rybę, a jak nie 
weźmie, to mam ser. 
DOBRY SPOSÓB. - Co Pan tam wlewa do tej rzeki? 
- Środek na pobudzenie apetytu - ryby nie chcą brać 
przynęty. 
RODZAJ WODY. - Jaka dzisiaj woda? - pyta Zenek 
kumpla który łowi już od kilku godzin. 
- Znakomita! Ryba ani myśli z niej wyłazić. 
BRAK POZWOLENIA. Spotyka się dwóch przyjaciół. 
Jeden z nich od niedawna jest żonaty. 
- Dlaczego nie chodzisz już na ryby? 
- Żona mi nie pozwala. 
- Spróbuj zrobić tak jak ja. W piątek przygotowuję so-
bie sprzęt wędkarski i chowam go w piwnicy. W so-
botę rano kiedy wstaję z mówię żony: „Strasznie źle 
dziś wyglądasz”! Wtedy zaczyna się awantura, ona 
wygania mnie z domu, a ja zabieram sprzęt z piwnicy 
i idę nad rzekę. Wieczorem wracam do domu z ryba-
mi, żona jest zadowolona i godzimy się do następnej 
soboty... Spróbuj tej metody! 
     Świeżo upieczony małżonek przygotował wszyst-
ko za radą przyjaciela. Wstaje rano w sobotę, patrzy 
na niezwykle piękną i młodą żonę: 
- A do diaska z rybami! Moja żona jest śliczna. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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 Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan 

Borutowie, p. Barbara Popek, p. Tomasz 
Końko, 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 

 




