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MYŚL TYGODNIA

cały dzień trwała modlitwa w naszym Sanktuarium. W czasie 40-godzinnego Nabożeństwa oprócz Mszy Św. o goDziś w parafiach diecezji siedleckiej dzinie 6.30, 7.00 i 18.00 będzie także dodatkowa Msza
przeżywamy V Niedzielę Synodalną. Jej Św. o godzinie 11.30.
temat brzmi: ,,Kościół w misji do świata’’. PIELGRZYMKA
Uroczysta Eucharystia Synodalna będzie
Informowaliśmy już o tym, że Domowy Kościół i Duszdziś o godzinie 10.00. Na Synodalną Cepasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej organizuje XV Dielebrację Słowa zapraszamy w czwartek
cezjalną Pielgrzymkę Rodzin do naszego sanktuarium
po Mszy Św. wieczorowej, zaś w sobotę o
w dniu 30 kwietnia br. Tematem Pielgrzymki jest „Ojcosttej samej porze będzie Katecheza Synowo”. Rozpocznie się ona o 19.00 w Katedrze, a zakończy
dalna. Materiały, punkty do homilii i całą
Mszą św. o 24.00 w naszym kościele. Przebieg Pielgrzymstrukturę celebracji Słowa Bożego przygoki będzie następujący:
tował Biskup Siedlecki Zbigniew Kierniko19.00 - Powitanie Pielgrzymów w Katedrze
wski, natomiast katechezę przygotowała
19.30 - Modlitwa Różańcowa. Tajemnice Bolesne (w droPodkomisja do spraw wspierania misji,
dze do Sanktuarium Św. Józefa)
której przewodniczącym jest Ks. Prałat Bernard Błoński.
20.15 - Nabożeństwo do św. Józefa (już w naszym kościele)
Materiały można pobrać ze strony www.synod-siedlce.pl.
21.00 - Konferencja i świadectwa w temacie: „Odkrywanie
W naszej kościele na Celebrację Słowa zapraszamy
daru ojcostwa”
w czwartek (25.04) o godzinie 19.00, zaś na katechezę
22.00 - Przerwa na herbatę
w sobotę (27.04) o godzinie 19.00.
23.30 - Przygotowanie do Eucharystii
24.00 – Eucharystia
Zapraszamy na to czuwanie wszystkich chętnych, którzy
chcą się modlić w intencji trudnych spraw swojej rodziny.

V NIEDZIELA SYNODALNA

WAŻNE CZTERY DNI

Gdy myślimy o pasterzu, który
pasie owce, kojarzy się on nam z
poganiaczem, stróżem, groźnym
opiekunem. Tymczasem relacja
Jezusa-Pasterza do nas-owiec jest
zupełnie inna: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą
one za Mną i Ja daję im życie wieczne” (J 10,27-30).
Słuchaczy Jezusa fascynował
Jego sposób mówienia, nie taki
jak uczonych w Piśmie – z wielką
mocą, tak że słowo trafiało bezpośrednio do serca. Apostołowie,
stając się głosem Jezusa, zaczynają przepowiadać tak jak On –
pociągają nie piękną mową, ale
mocą i przekonaniem, z jakimi
przemawiają. Jezus, będąc jedno z
Ojcem, pragnie prawdziwej komunii z Nim dla każdego z nas. Zapytajmy siebie o jakość naszego
świadectwa, o to, czy nasz sposób
głoszenia Jezusa objawia prawdę
o naszej komunii z Nim?

ŚW. JOANNA

ODPUST

W przyszłą niedzielę (28 kwietnia) przypada liturgiczne
wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla, które ustanowił
Ojciec Św. Jan Paweł II. Wszystkich Czcicieli Św. Joanny
zapraszamy na Mszę Św. celebrowaną o godzinie 18.00
w indywidualnych intencjach Czcicieli (zapisanych na kartkach i pozostawionych w zakrystii lub w skarbonie przy
wejściu do kościoła) oraz na Nabożeństwo ku czci Świętej
połączone z ucałowaniem jej relikwii zaraz po tej Mszy Św.
W tym roku mija 7 rocznica sprowadzenia do naszej
Parafii relikwii Św. Joanny. Z tej racji przez trzy kolejne dni
(28-29-30 kwietnia) będziemy dziękować Bogu za Jej obecność wśród nas, podczas trwającego w tym samym czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa, z którym nieodłącznie jest związane czuwanie i modlitwa.
W czasie tych spotkań będziemy dziękowali Bogu
i uczestnikom spotkania, którzy w „Dniu Świętości Życia”
(8 kwietnia) podjęli modlitwę „Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego”. Radością jest to, że w tym roku w naszej Parafii, aż 200 osób rozpoczęło modlitwę w intencji Życia.
Spotkanie uczestników tego Dzieła będzie 25 kwietnia (w
najbliższy czwartek) o godzinie 17.30.

W dniu 1 maja obchodzić będziemy odpust ku czci Św.
Józefa. Msze Św. w naszym kościele będą celebrowanie
w tym dniu o godzinie 7.00, 8.30, 10.00 11.30 i 18.00. Na
uroczystą sumę odpustową zapraszamy o godzinie 18.00.
Modlić się będziemy w intencjach dziękczynnych za tych,
którzy mają pracę i cieszą się jej owocami, ale także za
bezrobotnych, dla których brak pracy jest wielkim problemem. Prosić będziemy Boga za przyczyną Św. Józefa,
Patrona ludzi pracy, by upragnioną pracę mogli znaleźć.
W dniu odpustu mija także ważna, bo już 18 rocznica
konsekracji naszego kościoła. Dziękować będziemy Bogu
za naszą świątynię, za jej Fundatorów i Budowniczych, a
przede wszystkim modlić się będziemy o wieczny pokój
duszy dla głównego Budowniczego Ks. Prałata Leona
Balickiego, gdyż w piątek, dnia 26 kwietnia minie pierwsza
rocznica od jego śmierci. W tym dniu modlić się będziemy
za pierwszego Proboszcza naszej Parafii podczas wszystkich Mszy Św. (patrz. Kalendarium Opiekuna).

CZTERDZIEŚCI GODZIN
Również od kilku lat tradycją się stało w naszej Parafii
Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, poprzedzające odpust ku czci Św. Józefa. Rozpoczniemy je wieczornym
czuwaniem w niedzielę 28 kwietnia Mszą Św. o godzinie
18.00. Będzie trwało przez poniedziałek i wtorek, zakończy się sumą odpustową w środę 1 maja o godzinie 11.30.
Zachęcamy do takiego zaplanowania czasu, aby każdy z
nas, o odpowiedniej dla siebie porze mógł wziąć udział w
osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy
grupy parafialne do wzięcia udziału w osobistej adoracji,
a także do zaplanowanie Dyżurów Adoracji tak, aby przez

CO PISZĄ W „ECHU” NR 15
Skąd biorą się powołania? Jak to jest, gdy do seminarium idzie dwóch lub trzech braci? O „wielokrotnych” powołaniach w rodzinie i historiach z tym związanych – w raporcie „Echa”;
O wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej, kulisach informacji o trotylu na wraku tupolewa i dziennikarstwie śledczym
– w wywiadzie z dziennikarzem Cezarym Gmyzem;
Episkopat Polski wydał obszerny dokument na tematy
bioetyczne, m.in. in vitro. Jakie są główne założenia dokumentu, co z niego wynika i jakie były pierwsze reakcje na
jego wydanie – w dziale „Temat tygodnia”;
O dramatycznych przygodach naszej diecezjanki na
Białorusi – w dziale publicystyka. Zapraszamy do lektury!
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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 – 22 kwietnia 2013 r.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks Piotr, z-ca ks. Sławek.
Czyt.: Dz 11,1-18; Ps 42,2-3; Ps 43,3-4; J 10,14; J 10,1-10

6.30 1. O dary Ducha Św. dla Adama, of. Mama
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona
2. + Zm. Rodziców z obu stron Rodzin Mroczków i Wąsowskich of.
Marta Mroczek

3. + Stanisława Dąbrowskiego (w 25 r.), of. Córki
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)
18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło
2. + Jadwigę Zaliwską (w 7 r.) oraz Halinę i Stefanię, of. Rodzina
3. + Urszulę Panasiuk (w 2 r.), of. Rodzina

4. Dziękczynna w 25 r. ślubu Barbary i Witolda, z prośbą o zdrowie,
błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich
Dzieci, of. Mama
Wtorek – 23 kwietnia 2013 r. Wspomnienie Św. Uroczystość Św.
Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski
Czyt.: Dz 1,3-8; Ps 126,1-6; Flp 1,20c-30; J 20,26; J 12,24-26

6.30 1. + Wojciecha i Genowefę Stańczak, of. Danuta Gumińska
2. + Henryka Seńko (w 6 r.), Wandę, Stefana i Bolesława, of. Danuta Seńko

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona
2. + Jerzego Kosmalskiego (z racji imienin), of. Żona
3. + Jerzego Doroszenko z (racji imienin), of. Żona Danuta
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło
2. + Iwonę Grzegorza, of. Rodzice
3. + Mariannę (w 8 r.), Mieczysława i Grażynę Waszczuk, of.
4. + Bogusława i Irenę Czarczyńskich, of. Anna Kaparowicz
5. Dziękczynna w 26 r. ślubu Małgorzaty i Krzysztofa oraz w 24 r. ślubu Małgorzaty i Marka, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Dzieci, of. Mama i Rodzina
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Wieczór Chwały (w Sali KLO – Wspólnota Jednego Ducha)
Piątek – 26 kwietnia 2013 r. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
Matki Dobrej Rady; Czyt.: Dz 13,26-33; Ps 2,6-11; J 14,6; J 14,1-6
6.30 1. + Ks. Prałata Leona Balickiego (w 1 r.), of. Załoga Św. Józefa
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona
2. + Ks. Prałata Leona Balickiego (w 1 r.), of. Genowefa Pieńkowska

3. + Władysławę (w 14 r. ), Józefa, Witolda, Eugeniusza, Bronisławę i Józefa, of. Krystyna Pastor
4. Dziękczynna w intencji wnuka Michała, z prośbą o dary Ducha
Św. i pomyślne zdanie matury, of. Dziadek
8.30 Msza Św. szkolna KLO
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło
2. + Łucję Wasilewską (w 5 r.), of. Mąż
3. + Stanisława (w 10 r.) i Janinę Skorupka, of. Syn z Rodziną
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło
2. + Jerzego Kamińskiego (z racji imienin), of. Mama
3. Dziękczynna w 29 r. ślubu Elżbiety i Jacka, z prośbą o dar wiary i
Boże błogosławieństwo w dalszym życiu rodzinnym, of. Mama
4. Dziękczynna z racji imienin naszego p. Organisty, z prośbą o
zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej, św. Wojciecha i Św. Cecylii, of. Chór „Lilia”
Środa – 24 kwietnia 2013 r.

Sobota – 27 kwietnia 2013 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego

Wspomnienie Św. Męczenników Fidelisa z Sigmaringen, Kapłana i Św. Jerzego, Rycerza; Czyt.: Dz 12,24-13,5a; Ps 67,2-6.8; J 8,12b; J 12,44-50
6.30 1. + Helenę (w 38 r.) i Jana Talachów, of. Córka
2. + dr Krystynę Osińską, of. Mąż
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona

3. + Henryka (w 10 r.) i Janinę oraz zm. Teściów i Dziadków z obu
stron Rodziny, of.
4. + Józefa, Feliksę i Witolda Podgórzaków, of. Teresa Podgórzak
5. Dziękczynna w 40 r. ślubu Agaty i Marka Lewickich, z prośbą o
potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodziny, of. Jubilaci
17.00 1. W intencji Nowożeńców Beaty i Mariusza
18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło
2. + Ks. Prałata Leona Balickiego (w 1 r.) of. Koło Żywego Różańca

2. + Stanisława Sawtyruka (w 29 r.), Helenę, Antoniego, Krzysztofa, Marka i Łukasza, of. Alina Kozioł
3. + Zm. Rodziców: Antoninę i Juliana oraz Męża Stanisława, of.
Córka
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)
18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło (w 2 r.), of. Wanda Zemło
2. + Annę, Franciszka, Stefanię i Stanisława oraz zm. Dziadków, of.
Syn z Rodziną

3. + Irenę (w 21 r.), zm. z Rodzin Sarnowców, Nasiłowskich, Kalickich i Kobylińskich, of. Hanna Sarnowiec
4. + Stanisławę (w 2 r.) i Czesława (w 33 r.), of. Rodzina
5. Dziękczynna w 9 r. ślubu Justyny i Tomasza, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nich i dla ich Córek Julii i Katarzyny, of. Małżonkowie

dnia; Czyt.: Dz 13,44-52; Ps 98,1-4; J 6.63b,68b; J 14,7-14

6.30 1. + Mariannę, Romana i Mariana, of. Tadeusz Kosiński
2. + Edwarda (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Ludwika Czaplicka

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona
2. + Krystynę Ostolską (w 4 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Jan
Ostolski

nr 1 zel. Barbara Rytel

3. + Kazimierza (w 20 r.), of. Bożena Kowalska
4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Moniki i Krzysztofa Olędzkich oraz w 40
r. ślubu Danuty i Jerzego Adamczyków, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28 kwietnia 2013
Wspomnienie Św. Kapłanów Piotra Chanela i Św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort oraz Św. Joanny Beretty Molla.
Dzień inauguracji Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa oraz dni modlitw
w intencji Rodzin za przyczyną Św. Joanny
Czyt.: Dz 14,21-27; Ps 145,8-9.10-11.12-13ab; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34.35

Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 25 kwietnia 2013 r.
Święto Św. Marka Ewangelisty. Początek kwartalnych dni modlitw
w różnych potrzebach ludzi, zwłaszcza o dobre urodzaje. Dzień Życia.
Dzień modlitw członków dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;
Czyt.: 1 P 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17; 1 Kor 1,23-24; Mk 16,15-20

6.30 1. + Jadwigę Michowską (w 1 r.), Kazimierza i Eugeniusza Kasjaniuka oraz zm. Rodziców, of. Syn z Córką i Rodziną
2. + Zm. z Rodziny Łozińskich, of. Anna Kirchner
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona
2. + Jarosława (z racji imienin), of. Rodzina
3. + Marka (z racji imienin) i Tadeusza Chojeckich oraz Henryka
i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Zofia Chojecka
4. Dziękczynna w 18 r. ślubu Kingi i Krzysztofa, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne dla nich łaski, of. Małżonkowie
17.30 Różaniec po przewodnictwem Obrońców Życia

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Jurzyka, of. Żona
2. + Irenę, Teresę, Mieczysława, Wiesławę i Mariana oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Kupa
3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Dzieci, of. Małżonkowie
8.30 1. + Henryka i Kazimierza (w 9 r.) oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Elżbieta Janucik
2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Grażyny i Romana Michalskich, z prośbą Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of.
Jubilaci

3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Małgorzaty i Cezarego, z prośbą
o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Jubilatów i dla ich Dzieci, of.
Jubilaci
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10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Zemło, of. Wanda Zemło
2. + Kazimierza Sosnowskiego (w 11 r.), of. Czesława Sosnowska
3. Dziękczynna w 35 r. ślubu Elżbiety i Stanisława Sysików, z
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, of. Jubilaci
4. Dziękczynna w 40 r. ślubu p. Haliny i Bogdana, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo, of. Jubilaci
11.30 1. + Zdzisława (w 10 r.) i Irenę oraz Rodziców z obu stron Rodziny,
of. Maria Sandurska

2. + Roberta Robaka (w 2 r.) i Jana (w 20 r.), zm. z Rodzin Godlewskich i Szeniawskich, of. Maria Szeniawska
13.00 W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks Sławek, z-ca ks. Tomasz

STRONA 3

nowi Św. Józefowi, że zostało wybrane nasze Sanktuarium, by rozwijało się to
piękne i zadziwiające dzieło.
To dobrze, że przyjął się zwyczaj uroczystych Eucharystii w rocznicę powstania pierwszej Róży. Wtedy gromadzimy się licznie z całego miasta i okolic, aby podziękować Naszej Matce, Królowej Różańca Świętego za troskę,
pomoc i opiekę. W związku z tym serdecznie zapraszamy do naszego Sanktuarium 14 maja na godz. 18.00. Przybądźmy jak najliczniej i przyprowadźmy
ze sobą sąsiadów i znajomych, a być może nasza Różańcowa Rodzina jeszcze się powiększy. Niech tak się stanie! Jest jeszcze serdeczna prośba do
tych Rodziców, których telefony są już z różnych względów nieaktualne, aby je
uaktualnić, telefonując pod numer 517 639 923 lub do zelatorki.
Serdecznie dziękuję! Szczęść Boże.
Barbara Popek

16.30 1. + Genowefę (w 7 r.) i Jana oraz zm. z obu stron Rodziny. of. Rodzina

17.30 Katecheza Chrzcielna

LISTA

18.00 1. W intencjach czcicieli św. Joanny
2. + Helenę, Franciszka, Edwarda, Władysława, Stanisława i Mariana Łukasików, Jerzego, Wojciecha i Wincentego Opałów oraz zm. z
Rodziny Wawrowskich, of. Wacław Wawrowski
Początek 40-godzinnego Nabożeństwa w Parafii. Różaniec i Nabożeństwo
ku czci Św. Joanny, ucałowanie relikwii, niedzielna adoracja Najświętszego
Sakramentu do godziny 22.00

JUBILEUSZ RÓŻ
Siedem lat temu w naszym Sanktuarium uroczyście
witaliśmy Św. Joannę Berettę Molla, która stała się drugą
naszą Patronką obok Św. Józefa. Jako czuła i heroiczna
matka w pierwszym rzędzie ogarnęła swą opieką dzieci,
mobilizując rodziców do modlitwy różańcowej w ich intencji.
W tej chwili istnieją czterdzieści dwie róże, a to oznacza, iż za swoje dzieci
modli się ogromna rzesza rodziców. Pomoc z nieba otrzymują nie tylko nasze
własne dzieci, ale chrzestne, adoptowane, synowe, zięciowie i wnuki. To nie
jest czcza gadanina, ale autentyczne fakty. Matka Boża otacza je szczególną
troską, zagubionych wprowadzając je na nowo do wspólnoty Kościoła,
prostując - często poplątane - ścieżki życia.

Tak wiele jest przykładów zawarcia sakramentalnych związków często po
długich latach nie sakramentalnego pożycia, wiele dzieci otrzymało Chrzest
święty, a przez to zostały włączone do wielkiej rodziny Bożej. Z tego raduje się
całe niebo, radujemy się i my. Jest wiele przykładów cudownej obrony podczas groźnych wypadków drogowych, uzdrowień ciała. Wszystko to jest
piękne, ale najbardziej radują uzdrowienia duchowe, kiedy zagubieni wracają
do Kościoła, zrywają z nałogami, grzechem i prowadzą życie zgodne z zasadami Ewangelii. O wielu takich przypadkach już wiemy, ale z pewnością dokonują się wielkie dzieła przed nami jeszcze zakryte. Z całą pewnością możemy
stwierdzić, iż szatan traci wiele dusz.
Bogu Najwyższemu, Matce Najświętszej i przemożnym Patronom niech
będą dzięki! W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć właśnie o roli Patronów. Jedno jest pewne, iż to nie rodzice wybierają patrona, a wprost przeciwnie, on sprowadza rodziców według potrzeb dzieci. Wiemy, iż każdy święty ma
daną szczególną moc, rzec można, w swojej dziedzinie. Ot choćby dla przykładu: Św. Maria Magdalena troszczy się o czystość powierzonych jej opiece
dziewcząt; Św. Augustyn sprowadza ze złych dróg młodzież poszukującą, błądzącą; Św. Rita pomaga samotnym matkom w wychowaniu. Nie sposób wyliczyć wszystkich świętych i ich zasług. Kiedyś to zobaczymy i zadziwimy się,
jak wiele dobrego dokonuje się przez modlitwę różańcową rodziców dzięki ich
wstawiennictwu. Należy za tę łaskę dziękować Bogu, a także naszemu Patro-

Pewnego dnia nauczycielka poprosiła swoich uczniów, by wypisali na
kartce imiona wszystkich kolegów z klasy, zostawiając przy tym trochę miejsca obok nich. Potem powiedziała, by się zastanowili nad najmilszą rzeczą,
którą mogliby powiedzieć o każdym ze swoich kolegów i napisali to obok ich
imion. Trwało to całą godzinę, zanim wszyscy skończyli i przed opuszczeniem klasy oddali swoje kartki nauczycielce. W weekend nauczycielka spisała nazwiska na oddzielnych kartkach, a obok nazwiska listę miłych rzeczy
przypisanych mu przez kolegów... W poniedziałek każdemu z uczniów oddała jego lub jej listę. Już po krótkiej chwili wszyscy się uśmiechali. „Rzeczywiście?”, było słychać szepty, „Nawet nie wiedziałem, że dla kogoś coś
znaczę!” i „Nie wiedziałem, że inni mnie tak lubią”, brzmiały komentarze.
Nikt potem nie wspominał już o tych listach. Nauczycielka nie wiedziała,
czy uczniowie dyskutowali o nich ze sobą lub z rodzicami, ale to nie było
istotne. Ćwiczenie wypełniło swoje zadanie. Uczniowie byli zadowoleni i z
siebie i z innych. Kilka lat później jeden z uczniów zmarł i nauczycielka poszła na jego pogrzeb. Kościół był pełen przyjaciół. Jeden po drugim z tych,
którzy kochali lub znali młodego człowieka, przechodzili obok trumny i oddawali ostatnią cześć. Nauczycielka podeszła jako ostatnia i modliła się przy
trumnie. Kiedy tam stała, ktoś z niosących trumnę powiedział do niej:
„Czy była pani nauczycielką matematyki Marka?” Skinęła: „Tak”. Ten powiedział: „Marek bardzo często mówił o pani.” Po pogrzebie większość
szkolnych kolegów Marka zebrało się razem. Byli tam również jego rodzice i
wyraźnie czekali na to, by porozmawiać z nauczycielką. „Chcemy pani coś
pokazać” - powiedział ojciec i wyciągnął portfel z kieszeni. „Znaleziono to,
kiedy zginął Marek. Sądziliśmy, że pani to rozpozna”. Wyjął z portfela zniszczoną kartkę, która była wielokrotnie składana i rozkładana.
Nauczycielka wiedziała, nie patrząc, że była to ta kartka, na której były
miłe rzeczy, jakie koledzy napisali o Marku. „Chcieliśmy pani bardzo podziękować za to, że pani to zrobiła”, powiedziała matka Marka. „Jak pani widzi,
Marek bardzo to cenił”. Wszyscy dawni uczniowie zebrali się wokół nauczycielki. Karol uśmiechnął się i powiedział: „Ja też mam jeszcze moją listę.
Jest w górnej szufladzie mojego biurka”. Żona Janka powiedziała: „Janek
poprosił mnie, żebym wkleiła listę do naszego ślubnego albumu”.
„Ja też ciągle mam swoją” - powiedziała Monika – „jest w moim dzienniku”.
Potem Irena, inna uczennica, sięgnęła do swojego terminarza i pokazała
wszystkim swoją porwaną i postrzępioną listę: „Zawsze noszę ją przy sobie”
powiedziała i dodała: „Sądzę, że wszyscy zachowaliśmy nasze listy”.
Nauczycielka była tak wzruszona, że musiała usiąść i zaczęła płakać. Płakała nad Markiem i nad wszystkimi kolegami, którzy go nigdy już nie zobaczą.
Żyjąc z bliźnimi, często zapominamy, że każde życie kiedyś się skończy i
że nie wiemy, kiedy ten dzień nadejdzie. Dlatego należy mówić ludziom, że
się ich kocha, że są szczególni i ważni. Mówić, zanim będzie za późno. Jeśli
tego nie zrobimy, stracimy cudowną okazję do zrobienia czegoś pięknego.
Warto wiedzieć, że istnieją ludzie, dla których coś znaczymy. Zbieramy to,
co zasiejemy. To co wniesiemy do życia innych, wróci do naszego życia.

STRONA 4

PORADNIA RODZINNA
W najbliższą sobotę
(27 kwietnia) o godzinie
16.00 rozpoczyna swoją
działalność w naszej Parafii Poradnia Rodzinna. Będzie ona czynna w każdą
środę w godzinach od
16.00 do 19.00.
Zachęcamy, aby korzystali z niej małżonkowie
i rodzice, którzy napotykają trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym. Poradnia ta będzie niezwykle ważna dla narzeczonych, którzy przygotowują
się do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa i mają
obowiązek, w ramach przygotowania do ślubu,
skorzystać trzykrotnie ze spotkań w Poradni.
Najpierw jest jedno spotkanie grupowe dla narzeczonych. Będzie ono w każdą ostatnia sobotę
miesiąca (najbliższe jak podaliśmy wyżej 27 kwietnia o godzinie 16.00). Dwa kolejne spotkania (po
wzięciu udziału w „pierwszym zbiorowym”), mają
charakter indywidualny. To znaczy bierze w nim
udział tylko jedna para narzeczonych i pani prowadząca Poradnię. Spotkania te odbywają się w
terminach wcześniej ustalonych osobiście lub
telefonicznie z p. Martą Głódź tel. 604-686056.
Wszystkie te spotkania odbywać się będą w jednej z sal dolnej kondygnacji naszego kościoła.
W najbliższych numerach Opiekuna przekażemy szczegółowe informacji o działalności Poradni
Rodzinnej.

WIECZÓR CHWAŁY

OPIEKUN NR 16

UWAGA II KLASY SP. Ostatnia katecheza
dzieci z klas II w kościele przed I-ą Komunią będzie dziś (21.04) o godz. 15.00. Dzieci przynoszą
ze sobą książeczki do nabożeństwa.
Zapraszamy dzieci na obowiązkowe próby
przed Pierwszą Komunią Św.: 23 kwietnia (wtorek) – próba dla dziewczynek o godz. 16.15, a 25
kwietnia (czwartek) – próba dla chłopców o 16.15.
Ks. Sławek i s. Anuncjata

dzień (28.04) w naszym kościele. Ofiary składane
na tacę przeznaczymy na Seminarium.
KLO ZAPRASZA na dzień otwarty 29 kwietnia
br. (poniedziałek) w godz. 10.00 - 16.00. Bliższe
informacje: I Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Rodziny ul. Bpa I. Świrskiego 54, 08-110
Siedlce tel./fax 025 632-10-77; sekretariat@
klosiedlce.pl www.klosiedlce.pl
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:
 Tomasz Nasiłowski z naszej Parafii i Paulina Rucińska z Parafii Suchożebry (7)
Aleksander Leszek Borkowski z naszej Parafii i Paulina Stolarczyk z Parafii Matki Kościoła
w Łukowie (8)
 Paweł Gwidon Wydrzyński, z Parafii Św.
Benedykta, Patrona Europy w Warszawie i Monika Kieliszek panna z naszej Parafii (9)
Zapowiedź I:
 Maciej Natanek z Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Krakowie i Magdalena Kowalczyk z naszej Parafii (10)
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.

Delegacja z naszej Parafii w poniedziałek, dnia
29.IV. wyjeżdża na Syberię do Surgutu, aby wziąć
udział w konsekracji nowo zbudowanego kościoła
pod wezwaniem Św. Józefa, którego budowniczym jest nasz Rodak ks Jarosław Mitrzak. Jest to
ważne wydarzenie dla tamtejszej wspólnoty
chrześcijan i dla nas, którzy wspieraliśmy budującą się świątynię, tam daleko prawie 4500 km od
Siedlec.

W PARAFII I W DIECEZJI

Aleksander Sochaczewski namalował obraz
„Pożegnanie z Europą” (w 1894) na którym
PRAWNICY. Duszpasterstwo Prawników zapra- przedstawił zsyłkę Polaków na Sybir.

sza na spotkanie: Miejsce - Dom Księży przy ul.
Kościuszki 10; Czas - niedziela 21 kwietnia br.
godz. 17,00; Temat - „Kościół, a świat” – katecheza synodalna, po niej spotkanie przy herbacie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, prawników i sympatyków.

POCZULIŚMY WIOSNĘ

NIEDZIELA SEMINARYJNA będzie za ty-

NA DALEKI SYBIR
Czas wielkanocny, pełen radości i nadziei, mobilizuje nas do głębszego wniknięcia w Tajemnice
Paschalne, do uwielbiania Pana i Zbawiciela, który
umarł za nas i Zmartwychwstał, abyśmy mieli życie
wieczne w Jego Królestwie. Przyjdźmy więc na
Wieczór Chwały, a rozpromienimy się radością,
śpiewając na cześć Zmartwychwstałego i uwielbiając Go modlitwą. Odbędzie się on jak zwykle w
ostatni czwartek miesiąca, tzn. 25 kwietnia w Sali
KLO przy ul. Sokołowskiej 124. Serdecznie zapraszamy! Przyprowadźmy też swoich sąsiadów i
znajomych, abyśmy wspólnie uwielbiali naszego
Pana Jezusa Chrystusa i dzielili się radością i miłoWspólnota Jednego Ducha
ścią!

21 KWIETNIA 2013 R.

Gorąco prosimy o modlitwę i wsparcie, abyśmy
szczęśliwie dolecieli (lecimy samolotami linii rosyjskich), godnie reprezentowali naszą Parafię i wrócili do domów. O wszystkim, co zobaczymy i usłyszymy opowiemy i przekażemy jako relację w następnych numerach Opiekuna.
Ks. Tomasz Czarnocki - Duszpasterz Prawników
Ks. Sławek Harasimiuk
ŚWIATEŁKO zaprasza dzieci na próby muzycz„Musimy
stać
się
świętymi, nie dlane w niedziele o 10.00 do Sali obok zakrystii.
MINISTRANCI i kandydaci na ministrantów ma- tego, że chcemy czuć się świętymi,
ale dlatego, że Chrystus musi móc
ją swoje wspólne zbiórki w każdą środę o 17.00.
KATECHEZY chrzcielne są od I do IV niedzieli
żyć pełnią życia w nas”
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)
miesiąca o godz. 17.30 w sali przy zakrystii.

ZAMYŚLONY KAPITAN STATKU.
- Panie kapitanie, przyniosłem wniosek o przepustkę.
- Wstaw do lodówki.
KORUPCJA.
Asystentka przychodzi do dyrektora i mówi:
- Panie dyrektorze, chciałbym pogadać z Panem
w trzy oczy...
- Pani Kasieńko chyba w cztery oczy?
- Nie, Panie dyrektorze, w trzy. Bo na to, co zaproponuję, trzeba będzie jedno oczko przymknąć.
KALENDARZ. - Dziadku, dziadku chodź tu na chwilę. Mam tutaj duży kalendarz, możesz go kopnąć?
- A po co mam go kopnąć, wnusiu ?
- Bo mama powiedziała, ze dostanę nowy rower dopiero wtedy, gdy dziadek kopnie w kalendarz!
ŹRÓDEŁKO. Obiad rodzinny w domu rodziny prawników. U szczytu stołu zasiada ojciec, emerytowany
prawnik. Po lewej stronie matka, po prawej syn, który
dopiero co przejął praktykę ojca.
Syn wierci się i niecierpliwi...w końcu ojciec pyta:
- No co tam chcesz nam powiedzieć, mój drogi?
- Tato ! Dzisiaj w sądzie udało mi się wygrać sprawę
spadkową Kowalskich! Wiesz, tę, którą Ty prowadziłeś 20 lat! Czyż to nie wspaniałe?
- Oj, straszne dziecko z ciebie jeszcze - rzekł ojciec.
Widzisz, przez 20 lat nieźle żyliśmy z Kowalskich, a
Ty wysuszyłeś źródełko naszych dochodów w jeden
dzień! Dużo się jeszcze musisz uczyć!
GADUŁA.
- Czy wiesz, kiedy gadatliwa kobieta mówi najmniej?
- W lutym, bo to najkrótszy miesiąc.
WYWIADÓWKA W SZKOLE:
Pani wychowawczyni mówi do rodziców:
- Państwa dzieci są bardzo muzykalne.
- Dlaczego? - pyta się mama Filipa.
- Ciągle grają mi na nerwach!
ZNAWCA AFRYKI. Pani od Biologii pyta Kazia:
- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
- Dwie małpy i trzy słonie.
ZAKŁAD. - Dlaczego mówi się: „zakład pracy”?
- Bo zakłada się, że ludzie tam pracują.
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 Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan
Borutowie, p. Barbara 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

