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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Wy jesteście solą dla 
ziemi… Wy jesteście światłem 
świata… Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzieli 
wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie» 
Mt 5, 13-16. 
     Najgłębsza ciemność w ludzkim 
sercu to egoizm i nieczułość. Czy-
nią one człowieka więźniem du-
chowych mroków, nawet jeśli 
„błyszczy on słowem i mądroś-
cią”. Jezus Chrystus, umierając za 
nas na krzyżu, zapalił ogień miłoś-
ci, zdolny rozproszyć wszelką 
ciemność. Stał się dla nas wcielo-
ną troską i miłosierdziem Boga. 
Blask bijący od krzyża rozprasza 
mroki naszego egoizmu, życia dla 
siebie, i wypełnia nasze serca mi-
łosierną miłością. „Wtedy światło 
zabłyśnie w ciemnościach, a ciem-
ność stanie się południem.” 
 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
    Dlaczego Kościół ob-
chodzi Dzień Chorego? 
Co przez to wydarzenie 
chce nam powiedzieć? 
Spróbujmy przez chwilę 
się nad tym zastanowić. 
Jeśli z uwagą będziemy 
się wsłuchiwać w treść 
Ewangelii, to zauważy-
my, że osoby chore były 
prawie ciągle obecne w 
życiu Pana Jezusa. Ka-
żdego dnia przychodzili 
prosić o uzdrowienie. 
Jezus   czynił   wielkie    
znaki uzdrawiając niezliczoną liczbę osób. On jest Synem 
Bożym, dlatego miał taką moc. Jego działanie, aby było 
skuteczne, domagało się zawsze ze strony proszącego - 
wiary. Pytał: wierzysz? Dopiero wtedy, gdy usłyszał twier-
dzącą odpowiedź dokonywał uzdrowienia. 
     Na uzdrowienia dokonywane przez Pana Jezusa trzeba 
patrzeć w perspektywie wiary. Nie można w nich szukać 
sensacji, czy widowiska. Oprócz uzdrowień Jezusa, wobec 
chorych jest jeszcze coś, co warto dostrzec. Jego spotka-
nie z człowiekiem dotkniętym bólem fizycznym jest spotka-
niem z którego przebija pokój i ciepło. Zbawiciel nie ucieka 
od tych ludzi, nie zbywa ich, ani nie karmi tanim słowem. 
Lecz chce im okazać swoją bliskość. Daje im odczuć, że 
nie przyszedł na świat tylko dla mocnych, silnych, błyskot-
liwych ale do słabych, do tych, którzy uginają się pod krzy-
żem własnej fizycznej lub psychicznej niemocy. 
     Chrześcijanin wobec chorych 
     Rzeczywistość, w której żyjemy charakteryzuje się wiel-
ką troską o ludzkie zdrowie. To nie jest oczywiście czymś 
złym, lecz zwykłą ludzką powinnością. Jednak powyższa 
sytuacja nie może pomniejszać wartości chorego człowie-
ka. Życia ludzkiego, szczególnie jego wartości, nie można 
mierzyć skalą zdrowia. Człowiek jest sam w sobie najwyż-
szym dobrem. Brak zdrowia nie może obniżać jego warto-
ści oraz znaczenia jego życia dla społeczeństwa. 
     Światowy Dzień Chorego kieruje naszą uwagę na oso-
by cierpiące z powodu różnych chorób oraz każe głośno 
i odważnie mówić o wartości życia ludzkiego. Choroba jest 
bolesnym dramatem dla człowieka, który jest jej poddany 
ale także mocno dotyka najbliższych chorego. Jej skutki 
bardzo szybko odbierają wolę życia. Jako uczniowie Jezu-
sa Chrystusa, jesteśmy powołani do pomocy tym ludziom 
oraz ich bliskim przez okazywanie im szacunku i życzliwo-
ści. Nie możemy nikim gardzić. Pogodna obecność przy 
chorych, okazywanie wsparcia ich rodzinom ma duże zna-
cznie i wymiar chrześcijańskiej miłości bliźniego. 
     Dar Chrystusa i Kościoła 
     Szczególnym darem Chrystusa i Kościoła dla chorych 
jest Sakrament Namaszczenia Chorych. Przez ten sakra-
ment chory jednoczy się z Chrystusem, który chce chore-
go umocnić oraz dać mu pocieszenie. W sytuacji kiedy 

chory nie może się wyspowiadać sakrament ten daje rów-
nież odpuszczenie grzechów. Chory może przyjąć sakra-
ment namaszczenia w ciężkiej chorobie, która może zag-
rażać śmiercią. Musimy w Kościele na nowo odkryć wielki 
dar jakim jest ten sakrament. Trzeba dążyć do tego, by 
chorzy przyjmowali go ze świadomością i w pełnym prze-
konaniu, że służy on ich zbawieniu. Sakrament Namasz-
czenia Chorych nie jest zwiastunem śmierci i rozpaczy. 
Ma on dać choremu większą ufność w Boga. Warto nie tyl-
ko o tym wiedzieć, lecz trzeba w życzliwej rozmowie za-
chęcać chorych do otwartości na ten sakrament. 
     Jezus Chrystus chce poprzez swoja mękę i krzyż być z 
człowiekiem dotkniętym bólem. Może w niektórych sytuac-
jach rodzi się przeświadczenie, że człowiek cierpiący jest 
zapomniany przez Boga. Ten sakrament temu zaprzecza. 
Jego istnienie świadczy o miłości Boga do człowieka cier-
piącego. Prawie zawsze stając wobec własnej choroby lub 
choroby naszych bliskich pragniemy od Pana Boga uzdro-
wienia. Nie zawsze ono przychodzi. Jednak od Stwórcy 
otrzymujemy inny znak. Tym znakiem jest krzyż. Świadczy 
on o tym, że Pan Bóg nie ucieka od cierpienia, ale staje 
wobec niego z odwagą. To wszystkim wierzącym w Jezu-
sa Chrystusa musi dodawać otuchy w trudnym czasie cho-
roby. 
     W naszym koś-
ciele Uroczystej Eu-
charystii, (we wto-
rek 11.02 o godz. 
10.00 i 16.00), celeb-
rowanej w intenc-
jach Chorych będą 
towarzyszyły sakra-  
menty Pojednania i Namaszczenia Chorych oraz Błogo-
sławieństwo Lourdzkie. O godzinie 16.00 dzieci z Koła 
Misyjnego przygotowały dla chorych niespodziankę. 
Zachęcamy wszystkich chorych do udziału w Euchary-
stii, a ich Opiekunów prosimy o pomoc Chorym w ich 
dotarciu do kościoła. 

ŚW. WALENTY I ZAKOCHANI 

 
     W piątek 14 lutego Kościół obchodzi wspomnienie, Św. 
Walentego, Biskupa i Męczennika, który zginął 14 lutego 
269 roku po Chrystusie, Patrona tych, którzy chorują na 
padaczkę i Patrona zakochanych.  W roku 1494 odkryto w 
miasteczku Terni (Włochy) jego listy, jakie pisał do osób 
zakochanych, wykładając im prawdziwe znaczenie miłości 
dwojga ludzi i głosząc zasadę: „Jeśli miłość się skończyła, 
to znaczy, że jej nie było wcale”. Już w 1496 Papież Alek-
sander VI ogłosił go Patronem zakochanych. 
     Wszystkim Zakochanym życzymy, aby ich miłość przet-
rwała wszystko – to znak jej prawdziwości. 
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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 – 10 lutego 2014  r. 
Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy, Siostry Św. Benedykta. Dzień od-

pustowy w kaplicy Sióstr Benedyktynek (ul. Rawicza róg Bema); 
Czyt.: 1 Krl 8, 1-7. 9-13 (Przeniesienie Arki Przymierza do świątyni Salomona); 

Mk 6, 53-56 (Jezus uzdrawia chorych). 
6.30 1. + Arkadiusza (w 22 r.) i Stanisławę Krasnodębskich oraz Annę i 

Władysława Wasilewskich, of. Barbara Zdolińska 
 2. + Henryka Sobiecha (w 22 r.), of. Irena Sobiech 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Mariannę Musiejczuk (w 19 r.), Kazimierza, Wacławę, Janinę, 

Jana, Józefa zm. Dziadków z obu stron Rodziny, zm. z Rodzin Mu-
siejczuków, Grzesiuków i Potockich, of. Syn Tadeusz Musiejczuk 

 3. + Zofię Talacha i zm. z Rodziny Talachów, of. p. Wakuła 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Reginę Stachowicz, of. Ro-
dzina 

 3. + Lucynę Skaruz (w 7 dzień), of. Rodzina 

 4. + Helenę (w 9 r.) i Kazimierza Montewków, of. Córka Marianna 
 5. + Leokadię (w 5 r.) i Wandę (w 14 r.), zm. z Rodzin Mikiciuków i 

Koplejewskich, of. Wiesława Koplejewska 
 6. + Wandę (w 23 r.), Annę i Michała, of. Córka 

Wtorek – 11 lutego 2014  r. 
Wspomnienie NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego 

Czyt.: 1 Krl 8, 22-23. 27-30 (Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świąty-
ni); Mk 7, 1-13 (Prawo Boże i tradycje ludzkie). 

6.30 1. + Wacława (w 21 r.), Rozalię i Ryszarda, zm. z Rodzin Krzyckich, 
Jerominiaków i Replinów, of. Elżbieta Jerominiak 

 2. + Ks. Janusza Potapczuka, of. Ks. Stanisław Stachyra 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Wandę (w 2 r.) i Bolesława (w 5 r.) Seńków oraz Stefana i Hen-
ryka, of. Syn i Synowa  

 3. + Beatę Budrecką (w 12 r.), of. Rodzina 
10.00 Msza Św. z obrzędem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem Lourdzkim 

1. O zdrowie dla Chorych Parafian i Gości 
 2. O Boże błogosławieństwo do Sióstr Koła Żywego Różańca nr 18  

i ich rodzin, za przyczyną Św. Józefa, of. Grażyna Litwiniak 
 3. + Lucynę Kielak (w 10 r.), ks. Jana Niedziałka (w 71r.), zm. z Ro-

dzin Kielaków i Niedziałków, of. Elżbieta Kielak 
16.00 Msza Św. z obrzędem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem Lourdzkim 

1. O zdrowie dla Chorych Parafian i Gości 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Floriana (w 2 r.), of. Wanda Kowalczyk 
 4. + Stanisława Adamczyka (w 1 r.), of. Mama 

Środa – 12 lutego 2014 r. 
Czyt.: 1 Krl 10,1-10 Królowa Saby odwiedza Salomona 
Mk 7, 14-23 Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca 

6.30 1. + Andrzeja (w 14 r.), Joannę, Bronisława i Mieczysława, zm. z 
Rodzin Kąkolów i Wakułów, of. Eleonora Kąkol 

 2. + Stanisławę (w 2 r.), Pawła i Stanisława, of. Jerzy Osłowski 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Stanisława Maciejczyka (w 37 r.), of. Żona i Dzieci 
 3. Dziękczynna w 15 r. urodzin Bartłomieja Paniaka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Henryka Wilka (w 1 r.) i Józefa Wysockiego (w 9 r.), zm. Rodzi-

ców i Dziadków z obu stron Rodziny, of. Żona z Rodziną 
 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Aliny, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 20 r. ślubu Marii i Andrzeja, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Rodziny, of. Jubilaci 
 6. W intencjach wspólnot Sióstr Orionistek Polskiej Prowincji, of. 

Siostry z Siedlec 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

 

Czwartek – 13 lutego 2014 r. Czyt.: 1 Krl 11, 4-13 Bałwochwalstwo Sa-
lomona; Mk 7, 24- 30 Prośba poganki wysłuchana 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Syna Grzegorza, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 

 2. + Helenę, Annę i Jana Paudynów oraz Teresę Kowalczyk, of. Ro-
dzina 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Anielę i Lucjana Rudnickich, of. Córka 

17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Mariana Tkaczuka (w 11 miesiąc), of. Córki 
 4. + Jacka Krzymowskiego (w 2 r.), of. Mama 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 14 lutego 2014  r. Święto Cyryla Mnicha i Metodego, Biskupa, 
Patronów Europy oraz wspomnienie Św. Walentego Patrona epileptyków i 

zakochanych; Czyt.: Dz 13, 46-49 Apostołowie zwracają się do pogan; 
Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów 

6.30 1. + Walentego i Helenę, of. Córka 
 2. + Wacława, Kazimierę, Halinę i Irenę, zm. z Rodzin Wiensaków, 

of. p. Mitrzakowie 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek 
 3. + Lucjana Flisa (w 2 r.), of. Dzieci 
 4. + Walentego Brzozowskiego (z racji imienin), of. Syn 

16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Lucjana (w 11 r.), Pelagię, Andrzeja, Leokadię i Lidię, of. Ma-

rianna Roguska 
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Sabiny i Jerzego Terlikowskich, z 

prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata życia dla nich oraz dla ich 
Dzieci i Wnuków, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 15 lutego 2014  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Bł. Michała Spoćko, 

spowiednika S. Faustyny, której Pan Jezus objawił tajemnicę swego Miło-
sierdzia; POCZĄTEK FERII SZKOLNYCH 

Czyt.: 1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34 (Schizma Jeroboama) 
Mk 8, 1-10 Drugie rozmnożenie chleba 

6.30 1. Dziękczynna w 80 r. urodzin Aliny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Józefa dla niej i dla całej Rodziny, of. Dzieci 

 2. + Leopolda (w 3 r.) i Genowefę, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Julię i Antoniego Stasiaków oraz Helenę Sawicką, of. Sąsiadka 
 4. + Sabinę, Agnieszkę, Dominika i Janusza, of. Córka 
 5. + Jana Michalskiego (w 30 r.) oraz zm. Rodziców Mariannę i Ma-

riana, of. Rodzina Michalskich 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. + Ryszarda Bojanowskiego (w 4r .), of. Synowie 
 3. + Halinę Gawinkowską (w 1 r.), of. Rodzina 

VI Niedziela Zwykła – 16 lutego 2014; 
Czyt.: Syr 15, 15-20 (Wymagająca wolność człowieka); 1 Kor 2, 6-10 (Prawdziwa 

mądrość); Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37 (Wymagania Nowego Przymierza) 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Władysławę, Franciszka, Edwarda, Jadwigę i Jana, of. Syn  

8.30 1. + Antoniego (w r.), Mariannę (w r.), Genowefę, Aleksandra, Zdzi-
sława, Mariannę i Martynę, of. Stanisław Świniarski 

 2. + Helenę Grunwald (w 30 r.), of. Krzysztof Mielecki   
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10.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Tadeusza Rowickiego (w 9 r.) i zm. Dziadków, of. Jolanta Ro-

wicka 
 4. Dziękczynna w 17 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Boże Błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
11.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Katarzyny i Rafała, z prośbą o po-

trzebne łaski dla nich w całym ich życiu, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna z racji urodzin Magdaleny, z prośbą o zdrowie i po-

trzebne łaski dla niej i dla jej Rodziny, of. Rodzice 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Ludwikę, Antoniego, Jolantę i Tadeusza Kowalczyków oraz 

Władysławę i Henryka Zająców, of. Kazimiera Zając 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w 21 r. urodzin Macieja, z prośbą o dary Ducha 
Świętego i potrzebne łaski w jego dalszym życiu, of. Rodzice 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

RADA PARAFIALNA 

 
     W ubiegłą sobotę (01.02) na plebanii odbyło się posiedzenie Rady Para-
fialnej. Przybyli Radni (22 osoby) z osiedli ulic i wiosek, należących do na-
szej Parafii. Po krótkiej modlitwie Ks. Proboszcz poinformował Radnych 
o stanie gospodarczo-finansowym naszej Parafii oraz przybliżył zakres prac, 
które należałoby podjąć w najbliższych latach. Budynki kościoła, kaplicy, 
plebanii to ważne obiekty, o które należy się troszczyć, ponieważ służą one 
poszczególnym grupom, wspólnotom i wszystkim wiernym. W czasie spot-
kania okazało się, że Radni są bardzo dobrze zorientowani, gdy chodzi o 
prace, które nas czekają, chociaż są świadomi, że wszystkich robót nie wy-
konamy w jednym roku. Na spotkaniu Radni razem z Ks. Proboszczem pod-
jęli decyzję iż w tym roku należy zamontować rynny na dachu kaplicy, które 
zostały oberwane przez zwały śniegu w ubiegłą zimę. Chciałbym je zamon-
tować tak, aby żaden śnieg, ani żadna wichura w przyszłości nie były w sta-
nie ich oberwać. 
     Druga praca to wykonanie izolacji pionowej wokół fundamentów kaplicy 
i zbicie tynku na wysokości 1 metra od fundamentu. Po dwóch latach po 
osuszeniu cegieł będzie można wykonać nowy cokół lub położyć warstwę 
tynku renowacyjnego. Trzecia praca przewidziana przez Radnych w tym 
roku to wykonanie nowego wejścia do Instytutu Teologicznego, który znaj-
duje się w podziemiach naszego kościoła. Aktualnie to wejście i otoczenie 
wygląda bardzo obskurnie i nie stanowi najlepszej wizytówki naszej Parafii. 
Kolejna praca to zabudowa wieżyczki na dachu kościoła. Przez otwory w 
tym obiekcie dostaje się woda lub śnieg, który później topniejąc, robi zacieki 
i plamy na białym suficie naszej świątyni. 
     Radni zwrócili jeszcze uwagę na zły stan kominów na dachu plebanii. Te 
kominy można rzeczywiście postawić nowe, tym bardziej, że jest już zgro-
madzona przez mojego Czcigodnego Poprzednika cegła klinkierowa na ten 
cel. O stanie schodów i pomieszczeń pod schodami kościoła pisałem w 
świątecznym Opiekunie. Radni byli zgodni co do tego, aby w przyszłości 
wykonać zadaszenie nad schodami, odpowiednio wkomponowane we fron-
ton kościoła. Takie rozwiązanie zlikwidowałoby problem wody w pomiesz-
czeniach pod schodami i śniegu (pan kościelny miałby mniej pracy związa-
nej z odśnieżaniem tak dużej powierzchni). Uniknęlibyśmy również demon-
tażu płyt granitowych, w celu położenia jakiejś izolacji, której efekt mógłby 
być bardzo mizerny. 
     Na prace związane z budynkiem naszego kościoła będą zbierane ofiary 
na tacę w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Nasz kościół należy docieplić. 
Chodzi o to, aby zabezpieczyć zbrojone belki żelbetowe przed przemarza-
niem w miejscach, gdzie pojawiają się ciemne plamy. Radni mówili także 

o położeniu dodatkowej warstwy wełny mineralnej lub styropianu na całym 
strychu kościoła. Myślę także o zamontowaniu dodatkowych okien w celu 
zminimalizowania utraty ciepła. Proszę wszystkich parafian o modlitwę w tej 
intencji, aby powyższe zamierzone prace zostały wykonane solidnie, a 
wcześniej, aby udało się nam znaleźć dobrych i kompetentnych fachowców. 

Ks. Proboszcz 

REKOLEKCJE W LORETTO 
     Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z kapłanami zapraszają 
na rekolekcje weekendowe w Loretto koło Wyszkowa, które odbędą się w 
dniach od 14 do 16 lutego. Temat przewodni brzmi „CIERPIENIE DAREM 
BOGA”. Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godzinie 18.00, a  zakończą o 
godzinie 14.00  w niedzielę. Podczas rekolekcji będzie czas na codzienną 
Mszę Św., adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę indywidualną i 
wspólnotową oraz możliwość skorzystania ze spowiedzi, rozmów indywidu-
alnych z kapłanem i siostrami. Zgłoszenia przyjmuje siostra Kinga pod nr 
tel. 696 637 954, bądź drogą mailową: s-mkinga@o2.pl 

V PIELGRZYMKA AMAZONEK 
     Dziś w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu już po raz piąty została zorgani-
zowana Pielgrzymkę „Amazonek” wraz z Rodzinami do Matki Bożej Kodeń-
skiej. Jest to okazja do wspólnej modlitwy przed obliczem Królowej Podlasia 
i Matki Jedności w Kodniu, jak również spotkania się Pań z różnych kół i 
stowarzyszeń. W planie pielgrzymki jest wspólna modlitwa różańcowa, uro-
czysta Eucharystia w Bazylice Kodeńskiej, spotkanie przy cieście i kawie 
(świadectwa, wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie się, zachęta dla 
Pań niezrzeszonych w żadnym kole). Spotkanie zakończy się specjalnym 
nabożeństwem zawierzenia Matce Bożej. 

 
     W spotkaniu bierze udział ks. Piotr Pielak - Diecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia Diecezji Siedleckiej. Konferencję duchową, w oparciu o sło-
wa z Listu do Rzymian 8,9a, wygłosi wykładowca Seminarium Duchownego 
w Siedlcach oraz Duszpasterz ds. kultu Maryjnego Diecezji Siedleckiej ks. 
Paweł Wiatrak. Pielgrzymka jest związana jest ze wspomnieniem Św. 
Agaty, Patronki kobiet walczących z rakiem piersi. Dodatkowych informacji 
o tym wydarzeniu udziela o. Paweł Gomulak OMI – Rzecznik Sanktuarium – 
pod numerem telefonu: 503-188782. 

DZIĘKUJEMY ZA BAL 

 
     Składamy gorące podziękowania Ks. Proboszczowi Sławomirowi Olopiako-
wi, Ks. Sławkowi Harasimiukowi i Siostrze Anuncjacie oraz zespołowi Replay 
za wspaniałe święto radości, jakie mogliśmy przeżyć podczas Balu Karnawa-
łowego, zorganizowanego w naszej Parafii. Był to czas bogaty w wesołe za-
bawy, tańce i konkursy, które pozostawiły w nas niezapomniane emocje i nie-
zwykłe przeżycia. Dzięki takim chwilom możemy budować  jedność naszej 
wspólnoty parafialnej, a także otwierać  się na potrzeby  bliźnich i miłość do 
Boga. Serdeczne Bóg zapłać. 

Dzieci i Rodzice działający w grupach przy naszej parafii. 
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NARCIARZE 
     XVII Mistrzostwa Polski księży i kleryków w nar-
ciarstwie alpejskim odbędą się 15 lutego br. na 
Stożku w Wiśle-Łabajowie. Nagrodą dla zwycięzcy 
będzie Puchar im. bł. Jana Pawła II. 

 
     Główna konkurencja zawodów to slalom gigant 
na 800-metrowym stoku. Przewidziano także rywa-
lizację na stoku w kategorii „open”, w ramach której 
zostanie przeprowadzona konkurencja rodzinna. 
Udział w niej może wziąć każdy chętny jeżdżący 
na nartach lub snowboardzie. Podczas jazdy prób-
nej niektórzy księża tradycyjnie zjadą w sutannach. 
     Historia narciarskich zawodów kleryków i księży 
sięga początku lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy to w 
Szczyrku alumni ze Śląskiego Wyższego Seminar-
ium Duchownego organizowali podobne zawody, 
walcząc o puchar przechodni. Później organizacją 
mistrzostw zajmowali się franciszkanie z Katowic-
Panewnik, a od kilku lat robi to grupa księży – miło-
śników jazdy na deskach. Więcej informacji uzys-
kać można m.in. na stronie www.nartyksieza.w8w. 
pl Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: 
gszwarc1@wp. 

SPOTKANIA GRUP 
     Po zakończeniu Wizyty Duszpasterskiej powró-
ciliśmy do poprzedniego porządku spotkań grup 
parafialnych. Wiemy już, że: 
Ministranci spotykają się w czwartek o 17.00; 
Wspólnota Jednego Ducha w czwartek o 19.00; 
Koło Misyjne Dzieci w piątek o godzinie 16.00; 
Chór „Lilia” w piątek o 19.00; 
Światełko w sobotę o 10.00; 
Służba Liturgiczna Dorosłych w sobotę o 17.00; 
      Duszpasterze zapraszają chętnych do współ-
pracy w grupach, a Redakcja Opiekuna prosi lide-
rów o informacje dotyczące spotkań pozostałych 
grup, które zamieścimy w naszej gazecie. 
W PARAFII I W DIECEZJI 
MĄŻ, ŻONA I NARZECZENI. Domowy Koś-
ciół gałąź rodzinna Ruchu Światło - Życie Rejonu 
Siedleckiego i Katolickie Stowarzyszenie „MORIA” 
zaprasza wszystkie małżeństwa i narzeczonych do 
udziału w seminarium pt. „Przez śmiech do lepsze-
go małżeństwa”. Odbędzie się ono dziś (9.02) w g. 
16.00-20.30 w Centrum Kultury i Sztuki im. And-
rzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedl-
ce ul. Bpa I. Świrskiego 31. Wstęp wolny! 
     Na warsztaty składają się 3 filmy, które ukazują 
z niezwykłą jasnością przyczyny najczęstszych 
problemów małżeńskich i proponują konkretne 
sposoby ich rozwiązania. Dzięki nim przekonacie 
się osobiście, jak w praktyczny i humorystyczny 
sposób można mówić o życiu, miłości i małżeń-
stwie. Pełne komizmu prezentacje ułatwią małżon-

kom przyswojenie wielu cennych spostrzeżeń i na-
tychmiastowe zastosowanie ich w praktyce. 

KATECHEZY. Katechezy Chrzcielne są w na-
szym kościele w 4 kolejne niedziele lutego o godz. 
17.30. Wiosenna seria 8 katechez dla młodzieży, 
których tematyka dotyczy przygotowania do mał-
żeństwa rozpocznie się w ostatnią sobotę lutego 
(22.02). 

DLA CHORYCH. Światowy Dzień Chorego 
(11.02) zgromadzi także Chorych w naszym koś-
ciele. O godzinie 10.00 będzie Eucharystia, pod-
czas której chorzy otrzymają Sakrament Namasz-
czenie i Błogosławieństwo Lourdzkie. Dla tych, któ-
rzy nie mogli przyjść rano, będzie także Msza Św. 
o godzinie 16.00 wraz z niespodzianką dla cho-
rych, którą przygotowały dzieci z Koła Misyjnego. 
Zapraszamy Chorych i ich Opiekunów na te spo-
tkania. 
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Wyższe Se-
minarium Duchowne Diecezji Siedleckiej zaprasza 
uczniów, ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów 
(którzy pragną wzmacniać swoją relację z Chrystu-
sem, rozeznając swoje życiowe powołanie, na re-
kolekcje od 14 do 16 lutego br. Zjazd w piątek do 
godz. 15.00, wyjazd w niedzielę  około godziny 
14.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
w domu formacyjnym konieczne jest wcześniejsze 
zgłoszenie, najlepiej do 11 lutego br., pisząc na 
adres: powolaniesiedlce@gmail.com, podając imię 
i nazwisko, parafię z której pochodzimy i koniecz-
nie nr telefonu, albo też dzwoniąc pod nry: 25-
6315761 lub 513-703408 w g. 9.00-20.00.  

KATECHEZY ZWIASTOWANIA. W katedrze 
siedleckiej 28 stycznia rozpoczął się cykl „Kate-
chez Zwiastowania”. Skierowane są one do mło-
dzieży i dorosłych. 16 katechez jest głoszonych 
podczas spotkań, które odbywają się we wtorki 
i czwartki o godz. 19.00. Katechezy prowadzą ka-
techiści z I neokatechumenalnej wspólnoty kated-
ralnej. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy, 
którzy potrzebują światła na swoje życie. Warto 
jest przyjść,  posłuchać, nadać sens własnemu ży-
ciu.                               Ks. prałat Eugeniusz Filipiuk 

proboszcz parafii katedralnej 
FERIE ZIMOWE. Już za tydzień (w niedzielę 
16.02) dzieci z Koła Misyjnego i Światełka w na-
szej Parafii, wyjeżdżają w góry na narty. Pamię-
tajmy o nich w modlitwie, aby dobrze wypoczęli, 
nabrali sił i szczęśliwie powrócili do domów rodzin-
nych. Spotkanie Rodziców, związane z wyjazdem 
dzieci, będzie dziś po Mszy Św. o godz. 11.30 
w sali pod kościołem. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 6 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Czego naprawdę potrzebują chorzy? Jak po-
móc w trudnych chwilach i gdzie szukać wsparcia - 
na s. 12; 
 Co piąty pacjent w Polsce rezygnuje z porad le-
karskich i próbuje leczyć się u znachorów. Czy wa-
rto oddać swoje zdrowie w ręce oszustów? - na s. 
15 
 Internet i telefony komórkowe ułatwiają mło-
dzieży dostęp do niewłaściwych treści. Jak temu 
zapobiec? - w tekście „Niewinność utracona”; 
 Czy utulenie płaczącego dziecka prowadzi do 
jego rozpieszczenia i jak pogodzić kłócące się 
dzieci - radzi psycholog.   Zapraszamy do lektury! 

 

NARZEKALSKI KOT 

 
   Rudy kocur z trudem przebija się przez zaspy, z wy-
siłkiem odrywa łapy od lodu krzyczy na całe gardło:  
- Pytam was - gdzie jest ta wiosna? Co za kraj?! 
Gdzie przebiśniegi i świergot skowronków?! Choćby 
ćwierkanie wróbli, czy krakanie wron - gdzie to 
wszystko jest?! A odwilż kiedy wreszcie przyjdzie? 
Śnieg z nieba pada. Mówienie o wiośnie to łgarstwo 
i oszustwo na każdym kroku. 
     A ludzie słysząc kocie żałosne miałczenie uśmie-
chają się do siebie i mówią łagodnie: 
- Słyszysz jak się drze nasz kocur? Wiosna idzie... 
Kotów nie oszukasz... 

* * * * * 
JAK TO JEST? - Słyszałem w radiu, że jutro ma być 
2 razy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, 
co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni... 
DUŻO SŁÓW. Kolega do kolegi: 
- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na 
określenie śniegu? 
 - Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się 
do pracy samochód odśnieżam. 
SPOTKANIE W PRZESTWORZACH: 
     Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śnie-
gu. Pierwszy pyta:  
- Gdzie lecisz?  
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. Dzieci przy-
jechały na ferie. 
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambolik samo-
chodowy! 
DEFINICJA. - Kto to jest prawdziwy narciarz?  
 - Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg 
w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy pomocy 
bajecznie drogiego sprzętu. 
MĄDROŚĆ. Córka pyta tatę: 
- Tatusiu, to prawda że płazy są głupie? 
- Tak Żabko, bardzo głupie! 
TIR. Jedzie kierowca „tirem” przez miasto. Przejeżdża-
jąc pod mostem zaklinował się. Przyjechał radiowóz, 
a policjant pyta się: 
- Co zaklinowaliśmy się? 
  Zdenerwowany kierowca z sarkazmem odpowiada: 
- Nie most wiozłem i mi paliwa zabrakło. 
 

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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, sM Anuncjata, 

sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. 

 




