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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z 
tych przykazań … i uczyłby tak ludzi, 
ten będzie najmniejszy w królestwie 
niebieskim” (Mt 5,17-37). 
     Pragnienie sukcesów, pochwały, 
akceptacji ludzkiej pcha nas do nie-
uczciwości. I nieważne jakim sposo-
bem chcemy osiągnąć zamierzony 
cel, jakimi motywacjami się kieru-
jemy. Aby ten cel osiągnąć, potra-
fimy nawet omijać Boże przykazania,  
tłumaczyć je po swojemu, na własną 
korzyść.  
     Potrafimy zło nazwać dobrem, nie 
chcemy reagować na to co gorszące, 
nieprzyzwoite. A Jezus dziś ostrzega 
i wzywa, aby szanować Boże Prawo, 
aby nie zmieniać Bożych przykazań. 
„Ani jedna jota, ani jedna kreska”, 
nic co od Boga pochodzi nie może 
być interpretowane przez człowieka 
na zasadzie własnego „widzi mi się”. 
     Takie dążenie do własnej chwały 
przez nieprzestrzeganie albo fałszy-
we interpretowanie Bożych przyka-
zań  zamyka nas na to, co do nas 
Bóg mówi, zamyka nas na radość z 
darów, które od Niego otrzymaliśmy. 
Koncentrujemy się jedynie wtedy na 
samych sobie, tak bardzo, że nie 
zauważamy w niczym chwały Bożej. 

 

     Zbliża się marzec – ważny miesiąc w dziełach du-
szpasterskich naszego Sanktuarium - bo poświęcony 
Św. Józefowi. W marcu przeżywać będziemy Nowennę 
do Św. Józefa, Rekolekcje Wielkopostne i odpust ku 
czci naszego Patrona. Wiele też miejsca poświęcimy 
Oblubieńcowi Maryi Dziewicy na łamach naszego 
pisma. Dziś prezentujemy bardzo osobiste świadectwo 
naszej Parafianki:  

 

DZIĘKUJĘ CI ŚW. JÓZEFIE 
      Od dłuższego czasu nosiłam się z zamiarem podzięko-
wania św. Józefowi za dobro, które mi wyświadczył i stwie-
rdziłam, iż najlepszą ku temu okazją jest miesiąc marzec, 
poświęcony Jego czci. Jednocześnie zapragnęłam uświa-
domić tym, którzy są w potrzebie, że nasz Patron jest nie-
zawodny, nigdy nie odmówi pomocy, jeśli z ufnością po-
wierzymy mu nasze nawet najtrudniejsze sprawy. On  pot-
rafi dokonać rzeczy wielkich. Tak właśnie było w moim 
przypadku. Od kilku lat staraliśmy się  kupić mieszkanie, 
ale okazało się to bardzo trudne. Zniechęcona długim po-
szukiwaniem zwróciłam się z prośbą do Św. Józefa, aby 
wziął sprawę w swoje ręce, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą. 
     Przedstawiłam mu całą listę życzeń: mieszkanie blisko 
kościoła (to był pierwszy i najważniejszy warunek), na mia-
rę naszych możliwości finansowych, na parterze lub pierw-
szym piętrze, słoneczne, z dużym balkonem, sąsiedzi spo-
kojni i sympatyczni. Jednocześnie prosiłam Św. Józefa, 
aby jeśli moja prośba zostanie wysłuchana dał mi znak, że 
to mieszkanie jest na pewno od Niego. Nie upłynęło zbyt 
wiele czasu, gdy zadzwoniła pewna pani z informacją, że 
chce sprzedać mieszkanie w bardzo przystępnej cenie 
i dodała, że w parafii Św. Józefa, bardzo blisko kościoła 
(należeliśmy do parafii katedralnej). Zrobiło mi się gorąco, 
odczytałam to jako znak.  Dalsza rozmowa wprawiła mnie 
w zadziwienie, gdyż mieszkanie spełniało wszystkie przed-
stawione wymogi. To było tak niewiarygodne, że prosiłam 
Św. Józefa, aby w trakcie załatwiania formalności postawił 
przeszkody, jeśli to nie jego dzieło. Jednak wszystko szło 
bardzo sprawnie i szybko zamieszkaliśmy w nowym mie-
szkaniu.  
      Kocham św. Józefa, pokochałam świątynię, do której 
mnie przyprowadził i cieszę się mieszkaniem, które stało 
się domem modlitwy dla moich duchowych Sióstr z grupy 
różańcowej. Tu odnalazłam swoje miejsce. Dziękuję Ci 
św. Józefie!                                                    Parafianka 

 
     Dominikos Theotokopulos, zwany popularnie El 
Greco, urodził się na Krecie w 1541 roku. Edukację 
malarską pobierał we Włoszech, zaś wybitne obrazy 
tworzył w Hiszpanii, gdzie zmarł w 1614 r. Pierwsze 
dzieła to niewątpliwie „pisane” ikony. W późniejszych 
płótnach wyczuć można włoską nutę Tintoretta, czy 
Tycjana, ale przede wszystkim emanuje z nich hisz-
pański mistycyzm epoki. W roku bieżącym mija 400. 
rocznica śmierci tego wielkiego artysty, którego obraz, 
jedyny w Polsce, znajduje się w siedleckim Muzeum 
Diecezjalnym. 
     Muzeum Diecezjalne w Siedlcach włącza się w ogólno-
europejskie obchody rocznicowe. Przygotowywanych jest 
wiele niezwykłych wydarzeń i atrakcji, o których jeszcze 
wielokrotnie postaram się przypomnieć. 
     Obchody rozpoczynamy 21 lutego br. konferencją pra-
sową. Wieczorem tego samego dnia nastąpi inauguracja 
Roku El Greca. Otworzy ona serię wydarzeń i wykładów 
noszących wspólny tytuł „Spotkanie z jednym obrazem El 
Greca”, w trakcie których będzie można zapoznać się z in-
nymi dziełami Mistrza, a o których będą mówić wybitni his-
torycy sztuki. Wydarzeniem o charakterze międzynarodo-
wym będzie majowa konferencja naukowa na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie oraz w pałacu Ogińskich w Siedl-
cach. 
     Charakter ogólnopolski mieć będzie także prezentacja 
obrazu w Warszawie i Krakowie czy konkurs literacki pt. 
Siedlce – przystanek El Greco. Dalej przewidziane są: 
konkurs wiedzy o malarzu, plener malarski, warsztaty ma-
larskie dla dzieci, czy festiwal hiszpańskich tańców fla-
menco, a także wyjazd wakacyjny do Hiszpanii „Śladami 
El Greca”. Wielce prawdopodobny jest także koncert zna-
komitego zespołu hiszpańskiego Paco Peña. 
     To tylko główniejsze propozycje obchodów Roku El 
Greca. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego 
odsyłam na stronę www.elgreco.siedlce.pl, na której będą 
umieszczane bieżące i planowane wydarzenia. Mam na-
dzieję, że te działania, w Międzynarodowym Roku El Gre-
ca, poszerzą wiedzę o życiu, dziełach i twórczości Artysty, 
a także staną się niepowtarzalną okazją do promocji na-
szego Miasta i Polski.  
     To wszystko jest możliwe dzięki wyśmienitej współpra-
cy siedleckich instytucji oraz całego zespołu osób. Zależy 
im na godnym uczczeniu Malarza, którego płótno jest 
chlubą Siedlec. To im już teraz należy się serdeczne po-
dziękowanie. 

Ks. dr Robert Mirończuk 
Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach 
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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 lutego 2014  r. Wspomnienie Św. Siedmiu Założycie-
li Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny, wędrownych kaznodziejów. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Ferie szkolne. Czyt.: 2 Sm 5, 1-7. 10; Mk 3, 22-30 

6.30 1. + Stanisława (w 2 r.) i Barbarę (w 35 r.) Buczyńskich, of. Janina 
Buczyńska 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. O dary Ducha Świętego i błogosławieństwo na trud apostolski i 

misyjny dla członkiń Wspólnoty Złotej Róży i ich Rodzin, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna za dobrą operację, z prośbą o szybki powrót do peł-

ni sił, za przyczyną Matki Bożej i Św. Józefa, of. p. Krystyna 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3.+ Wandę Gadomską (w 2 miesiąc), of. Wspólnota Różańca Nieu-

stającego 
 4. + Janinę Sabiniaka (z racji imienin), of. Córka 
 5. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ojczyzny, 

of. Wspólnota Różańca Nieustającego  
Wtorek – 18 lutego 2014  r. Wspomnienie Bł. Jana z Fiesoli (Fra Ange-

lico), Kapłana Patrona malarzy; Czyt.: Jk 1, 12-18; Mk 8, 14- 21; 

6.30 1. + Mariannę (w 18 r.), Aleksandra, Józefa i Tadeusza, of. Córka 
 2. + Stanisława Kobusa (w 7 r.), oraz zm. Rodziców i Rodzeństwo, 

of. Żona i Synowie 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji urodzin), of. Mąż 
 4. + Elżbietę Kokoszkiewicz (w 3 r.), of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. + Paulinę Gozdek (8 miesiąc), of. Mama i Siostry 
 3. + Stanisława (w r.), Jana, Sabinę, Mariannę i Tadeusza, of. Elż-

bieta Dropia 
 4. + Tadeusza Piechowicza (w 2 r.), of. Żona 

Środa – 19 lutego 2014 r. 
Wspomnienie Św. Konrada z Piacenzy, Pustelnika i Pokutnika; 

Ferie szkolne. Czyt.: Jk 1, 19-27; Mk 8, 22-26; 

6.30 1. + Zofię (w 7 r.), Józefa i zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krystyna i 
Szczepan Borutowie 

 2. + Alfredę (w 24 r.) i Bogdana, of. Córka 
 3. + Jarosława (w 13 r.), of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Monikę i Edwarda Posiadałów, of. Rodzina 
 4. + Jerzego Doroszenko (w 21 r.), Mikołaja, Eugenię i Włodzimie-

rza, of. Danuta Doroszenko 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. + Janusza Zdanowskiego (w 6 r.), of. Żona 
 3. + Rodziców: Genowefę (w 5 r.) i Stanisława Jagodzińskich, Męża 

Mariana, Teściów Henryka i Zofię Gochnio oraz zm. Dziadków, of. 
Maria Gochnio 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 20 lutego 2013 r. Wspomnienie Św. Zenobiusza, Kapłana 
i Męczennika; Czyt.: Jk 2, 1-9; Mk 8, 27-33; Ferie szkolne 

6.30 1. + Zdzisława Andrysewicza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Walerię Sikorską (w 5 r.), of. Córka Elżbieta 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Genowefę Budek (w 2 r.), Henryka (w 16 r.) i Grzegorza (w 9 r.) 

oraz zm. z Rodzin Gutków i Pieczarów, of. Córki 
 4. + Helenę Szybka (w 20 r.), Aleksandra, Zbigniewa i Teresę Kę-

dziora (w 1 r.), of. Danuta Chacińska  
17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. + Kazimierza Jońskiego (w 3 r.), of. Żona z Dziećmi  

 3. + Hannę Soszyńską oraz Stanisławę i Stanisława Kowalczyk, of. 
Rodzeństwo i Dzieci 

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

Piątek – 21 lutego 2014  r. Wspomnienie Św. Piotra Damiana, Biskupa i 
Doktora Kościoła; Czyt.: Jk 2, 14-24. 26; Mk 8, 34 – 9, 1; Ferie szkolne 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Romana Jastrzębskiego (w 2 r.), of. Żona 
15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Krystynę i Stanisława Golec, of. Dzieci 
 4. + Lucjana Domańskiego oraz zm. z Rodzin Domańskich, Rzysz-

kowskich i Pogonowskich, of. Córka 
 5. Dziękczynna w r. urodzin Joanny i Agnieszki, z prośbą o potrzeb-

ne łaski oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 22 lutego 2014  r. Święto Katedry Św. Piotra Apostoła. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia; Czyt.: 1 P 5, 1-4; Mt 16, 13-19; 

6.30 1. + Piotra Żukowskiego (w 6 m-c), of. Koledzy z Pracy 
 2. + Eugenię Piechowicz oraz Józefa i Felicję Michalak, of. Mąż Jó-

zef z Matką Władysławą 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 

 2. + Rodziców: Janinę i Mariana, Teściów: Eugenię i Antoniego oraz 
zm. z obu stron Rodziny, of. Danuta Liniewicz 

 3. + Józefa Mirońskiego oraz Stanisławę, of. Syn 
 4. + Bolesława i Mariannę, zm. z Rodzin Czerskich i Jasińskich, of. 

Zofia Czerska 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.00 W intencji Nowożeńców Marleny i Mariusza 
17.00 Inauguracja 8 „Katechez Przedmałżeńskich” 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Krzysztofa Skolimowskiego (w 5 r.), of. Żona i Rodzina 
 4. + Stanisława, Adolfa, Annę, Franciszka, Stanisława i Stefanię, 

zm. z Rodzin Kryńskich i Mikiciuków oraz zm. Dziadków z obu stron 
Rodziny, of. Rodzina 

VII Niedziela Zwykła – 23 lutego 2014; Wspomnienie Św. Polikarpa, 
Biskupa i Męczennika; Czyt.: Kpł 19, 1-2. 17-18; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 

12-13 (R.: por. 8a); 1 Kor 3, 16-23; 1 J 2, 5; Mt 5, 38-48; Ferie szkolne 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Bobryk, of. Mąż 
 2. + Stanisławę, Władysława, Kazimierza i Adama, of. Alina Starak 

8.30 1. + Krystynę Ziarek (w 9 r.), Ryszarda (w 12 r.), Genowefę, Cze-
sława i Agnieszkę, zm. z Rodziny Duków, of. Barbara Duk 

 2. Dziękczynna w 37 r. urodzin Mariusza, z prośbą o potrzebne łaski 
oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

10.00 1. Gregorianka: + Anielę Kleszcz, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Reginę Stachowicz, of. Rodzina 
 3. + Mariana Soszyńskiego (w 4 r.) i Syna Pawła, of. Żona 
 4. + Stanisława Brochockiego (w 3 r.), zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny oraz Ryszarda i Adriana Urban, Wandę i Adama, of. Syn Dariusz 
11.30 1. + Eugenię Wolgiemut (w 20 r.), of. Córka 

 2. + Zygmunta, Janinę, Tadeusza, Kazimierza, Janinę i Jana, zm. z 
Rodzin Dmowskich i Tomczyńskich, , of. Adamina Tomczyńska 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Zbigniewa Kupińskiego (w 8 r.), of. Żona i Dzieci 
17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w 3 r. ślubu Karoliny i Karola, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu    
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KOMENDA GŁÓWNA POLICJI PRZYPOMINA 
     W trosce o Państwa bezpieczeństwo, a co za 
tym idzie, codzienną radość z życia, chcielibyśmy 
zwrócić Państwa uwagę na metody działania spra-
wców przestępstw na osobach starszych. 
     Jedną z nich jest metoda na „wnuczka”. Spra-
wcy dzwonią na telefon domowy lub komórkowy 
podając się za członka rodziny np. wnuka, sios-
trzeńca, bratanka, kuzyna lub bliskich znajomych   
(głos w telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie często myślą, iż dzwonią 
faktycznie osoby z rodziny, bądź znajomi). W trakcie rozmowy oszuści pro-
szą o pilne pożyczenie pieniędzy pod pozorem uczestnictwa w wypadku 
drogowym lub zakupu np. mieszkania po bardzo atrakcyjnej cenie. Podają 
różne powody, aby osobiście nie odebrać pieniędzy i wysyłają po nie osobę 
im znajomą, podając dokładny jej rysopis. Po niedługim czasie do domu 
ofiary przychodzi ów znajomy, który w imieniu rzekomego członka rodziny 
odbiera przygotowane pieniądze. 

 

     Kolejną jest metoda „na urzędnika”. Sprawcy 
„podszywają się” pod pracowników opieki społecz-
nej, urzędu skarbowego, czy też instytucji ubezpie-
czeniowych podając różne powody swojej wizyty 
np. informują osobę, że przyznano jej dodatkowe 
świadczenie pieniężne lub materialne, bądź więk-
szą emeryturę lub rentę, albo zwrot podatku docho-
dowego. W celu uzyskania wspomnianych pienię-
dzy lub świadczeń konieczne jest wniesienie opłaty  

manipulacyjnej lub przekazanie pieniędzy na zakup znaczków skarbowych. 
Takie działanie sprawców ma na celu wskazanie miejsca, gdzie przechowy-
wane są pieniądze. Bardzo często przestępcy proszą o podanie np. szklanki 
wody i w tym czasie zabierają oszczędności lub cenne przedmioty znajdują-
ce się w mieszkaniu.  
     Podobne metody działania mogą być wykorzystywane przez domokrąż-
ców, telemarketerów oferujących do sprzedaży po atrakcyjnych cenach róż-
ne towary (np. sprzęt RTV/AGD, „magiczne” garnki mające przeciwdziałać 
rozwojowi raka) lub też zapraszają osoby starsze na spotkania w trakcie, 
których odbywa się prezentacja produktów. Jednocześnie proponują podpi-
sanie umowy na wykonanie usługi lub kupna/sprzedaży. Po jej podpisaniu 
okazuje się, że za towar lub wykonaną usługę należy zapłacić znacznie więcej. 

 
     Inna metoda działania polega na tym, że sprawcy pukają do mieszkań, 
prosząc np. o coś do jedzenia lub picia informując, że zmarł im ojciec, a ma-
tka przebywa w szpitalu. Starsze osoby, okazując swoje dobre serce, bez za-
stanowienia przygotowują posiłek, a w tym czasie złodzieje okradają mieszkanie. 
     Pomysłowość oszustów nie zna granic, gdy jeden sposób nie zadziała, 
wymyślają kolejny. Osoby starsze w ostatnim czasie narażone były na dzia-
łanie oszustów metodą „na kuferek”. Metoda ta jest prosta i łatwa do zmiany 
w zależności od sytuacji. Mężczyzna lub kobieta, grzecznie prosi o pomoc, 
tłumacząc, że wydarzył się wypadek, w którym bliska osoba jest ciężko ran-
na. Prosi o wskazanie drogi do najbliższego szpitala, tłumacząc, że nie zna 
miasta i często zaprasza osobę do samochodu, aby pokazała drogę. W tra-
kcie jazdy opowiada o tragedii i prosi o pożyczenie pieniędzy. W zastaw zo-
stawia kuferek, walizkę zawierającą, jak twierdzi, wartościowe przedmioty 
np. zegarek, biżuterię lub pieniądze w walucie krajowej lub zagranicznej. 
Oszust znika z pożyczonymi pieniędzmi, a kuferek, walizka okazuje się być 
pusta lub wypełniona pociętymi gazetami.  
     Sprawcy oszustw mogą także podawać się za funkcjonariuszy Policji lub 
Straży Miejskiej, informując (np. że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy na zap-
łacenie mandatu lub popełnił przestępstwo albo wykroczenie. Jednocześnie 
sugerują, iż sprawę można załatwić polubownie omijając długą i uciążliwą - 
dla sprawcy – drogę prowadzonego postępowania. Chęć udzielenia pomocy 
bliskim powoduje, że osoby starsze za „wymyśloną przysługę” są w stanie 
dużo zapłacić.  

     Sprawcy w swoich sposobach i metodach działania wykorzystują zaufa-
nie, uczciwość i chęć niesienia pomocy innym przez osoby starsze. Policja-
nci apelują, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podejrzeń kontakto-
wać się z najbliższą jednostką Policji lub dzwonić na bezpłatne numery 997 
lub 112 (z telefonu komórkowego). Więcej informacji na temat prowadzo-
nych akcji profilaktycznych i programów prewencyjnych ukierunkowanych 
na szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych możecie Państwo 
uzyskać w najbliżej jednostce Policji lub na stronach internetowych. 

W 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI  

 
     Dużym zainteresowaniem cieszył się pierwszy z cyklu wykładów inspirowa-
nych zbliżającym się jubileuszem 1050 rocznicy Chrztu Polski. 30 stycznia, 
o godz. 19.00 w auli Katolickim Liceum Ogólnokształcącym imienia Św. Rodzi-
ny w Siedlcach zgromadzili się członkowie Bractwa Świętego Judy Tadeusza 
oraz wszyscy zainteresowani. Treść pierwszego spotkania stanowił wykład ks. 
Wojciecha Hackiewicza, nawiązujący do tematyki ogólnopolskiego programu 
duszpasterskiego na rok 2014 pt: „Wiara w Jezusa Syna Bożego jako ducho-
wy fundament  kulturowej tożsamości Europy”. W swoim wystąpieniu ks. Woj-
ciech zwrócił uwagę na trzy aspekty: pokazał przede wszystkim wpływ Chrze-
ścijaństwa na rozwój Europy, znaczenie duchowieństwa w postępie cywiliza-
cyjnym oraz otwartość Kościoła. Celem tych spotkań jest odpowiedz na nur-
tujące wielu z nas pytania dotyczące roli chrześcijaństwa we współczesnym 
świecie. Kolejne z cyklu spotkań odbędzie się 20 lutego. Organizatorem cyklu 
jest Bractwo Św. Judy Tadeusza, Kuria Biskupia Diecezji Siedleckiej oraz Ka-
tolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Świętej Rodziny w Siedlcach. 

BADMINTONIŚCI 
     Księża i ministranci zagrają podczas I Festiwalu Badmintona, który odbył 
się 12 lutego w „Targach Kielce”, w ramach czterodniowej imprezy targowej 
Zima 2014. Celem nadrzędnym jest promocja i popularyzacja sportu, szcze-
gólnie badmintona, w środowisku młodzieży szkolnej oraz środowisku dusz-
pasterskim. Chodzi także o kształtowanie postaw moralnych i społecznych 
w oparciu o wartości duchowe sportu, tj. szacunek do drugiego człowieka, 
wytrwałość, systematyczność, samodyscyplinę, a także o wzbudzanie pot-
rzeby dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Zawody rozpoczęły 
się instruktażem gry w badmintona (organizatorzy zapewnili też sprzęt do 
gry). Tego dnia rozpoczęły się także rozgrywki o puchar Prezesa Targów 
Kielce, była także konferencja o rozwoju badmintona w Polsce. 

 
     W kolejnych dniach zagrali m.in. dzieci ze specjalnych ośrodków szkolno 
-wychowawczych i warsztatów zajęciowych. Ok. 100 zawodników z całej 
Polski wzięło także udział w Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski 
IPA Policjantów i Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz 
Służb Granicznych. Przed publicznością w Targach Kielce wystąpili również 
zawodnicy kadry narodowej. Specjalnymi patronami festiwalu sportowego 
zostali: ks. bp. Marian Florczyk - Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpaster-
stwa Sportowców oraz prezydent Badminton Europe Joao Matos, a także 
prezydent Kielc Wojciech Lubawski. 
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APEL O TRZEŹWOŚĆ 
     Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapo-
biec ludzkim nieszczęściom, spowodowanym tak 
wielką nieodpowiedzialnością, jaką jest kierowanie 
pojazdami po spożyciu alkoholu - apeluje Komen-
da Stołeczna Policji. Specjalny dokument czytany 
był 9 lutego w niektórych kościołach. Tak było m.in. 
podczas Mszy św. radiowej sprawowanej w bazyli-
ce Św. Krzyża w Warszawie. Dzięki temu apel ma 
szansę dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbio-
rców. 
     W bazylice św. Krzyża w Warszawie dokument 
odczytała starsza posterunkowa Justyna Daniłko 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecz-
nej Policji. Funkcjonariusze proszą, by w związku 
z licznymi, powtarzającymi się w ostatnim czasie 
przypadkami kierowania pojazdami pod wpływem 
alkoholu i ich tragicznymi konsekwencjami, zacho-
wać zdrowy rozsądek i szczególną ostrożność na 
drodze. „Nietrzeźwi użytkownicy dróg, zarówno 
kierujący pojazdami, jak również piesi i rowerzyści, 
stwarzają realne zagrożenie dla siebie oraz innych 
użytkowników dróg” - czytamy w apelu. Pomimo 
wielu działań policyjnych problem kierujących po 
alkoholu na naszych drogach wciąż istnieje. 

 
     „Apelujemy do kierujących pojazdami, aby wy-
bierając się w podróż zawsze byli wypoczęci 
i trzeźwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
co do stanu trzeźwości, istnieje możliwość wykona-
nia badania trzeźwości na własną prośbę w każdej 
jednostce Policji” - podkreślono. Policjanci proszą 
także, by reagować w sytuacji, gdy widzimy osobę 
nietrzeźwą wsiadającą za kierownicę samochodu 
lub na rower. „Taka postawa to nasz społeczny 
obowiązek. Powinno się wówczas podjąć działania 
zmierzające do niedopuszczenia takiej osoby do 
kierowania pojazdem, a w sytuacji, gdy okaże się 
to niemożliwe, niezwłocznie powiadomić Policję” - 
piszą funkcjonariusze. „Pamiętajmy, w ten sposób 
możemy uratować ludzkie życie, zapobiec tragedii 
i zmniejszyć ilość ofiar wypadków drogowych” - do-
dają. 
     Zauważając, że wypadki drogowe stanowią dra-
maty zarówno dla bliskich osób pokrzywdzonych 
w wypadkach, jak również dla rodzin sprawców, 
stołeczni policjanci apelują: „Zróbmy wszystko, co 
w naszej mocy, aby zapobiec ludzkim nieszczęś-
ciom, spowodowanym tak wielką nieodpowiedzial-
nością, jaką jest kierowanie pojazdami po spożyciu 
alkoholu”. W apelu funkcjonariusze zwracają rów-
nież uwagę na nieprzestrzeganie przepisów, w tym 
przekraczanie prędkości, niestosowanie się do 
sygnalizacji świetlnej, czy przekraczanie jezdni 
w miejscu niewyznaczonym. „To najczęstsze błę-
dy, będące zarazem przyczyną największej liczby 
tragedii drogowych” - podkreślają. 
     Na zakończenie Policja zwraca również uwagę 
na okres ferii zimowych, gdy wiele dzieci zostaje 
bez opieki dorosłych, bawiąc się przy drogach. 
„Zadbajmy, aby ten okres wypoczynku był okresem 
spokojnym i bezpiecznym. Aby każda podróż była 
dobrze zaplanowana i prowadziła do celu. Aby ka-
żdy kierowca i pasażer mógł wspominać ten okres 
bez traumatycznych przeżyć” - czytamy w apelu 
Komendy Stołecznej Policji. 

IMIENINY PASTERZA DIECEZJI 
     W niedzielę, 16 lutego br., o godz. 1700, w koś-
ciele katedralnym w Siedlcach, odbędzie się celeb-
racja Nieszporów z racji Imienin Biskupa Siedlec- 
kiego Zbigniewa Kiernikow-
skiego, pod przewodnictwem 
Dostojnego Solenizanta. 
     Dzień Imienin Pasterza 
Kościoła lokalnego jest dla 
diecezjan okazją do wyraże-
nia pamięci w modlitwie.  

Do grona tych, którzy składają życzenia 
pragną dołączyć także 

Kapłani z Załogi Św. Józefa 
oraz wszyscy Parafianie 

Ks. Kanonik Sławomir Olopiak 
 

SPOTKANIA GRUP 
     Zapraszamy na spotkania grup parafialnych: 
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; 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. W naszym kościele głoszone są 
Katechezy chrzcielne w I, II, III i IV niedzielę mie-
siąca o godz. 17.30. Wiosenna seria 8 katechez dla 
młodzieży, których tematyka dotyczy przygotowania 
do małżeństwa rozpocznie się w najbliższą sobotę 
(22.02) o godzinie 17.00. 

NIEUSTAJĄCY. Jutro (w poniedziałek 17.02) 
Wspólnota Różańca Nieustającego ma swój dzień 
czuwania i modlitwy. Członkowie Wspólnoty zapra-
szają w tym dniu na różaniec o godzinie 17.30. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: 
 Jacek Boruc z naszej Parafii i Aneta Sylwia 
Krasuska z Parafii p.w. Św. Teresy w Siedlcach (2). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 
 

NA KANONIZACJĘ 

 
     Diecezjalny duszpasterz pielgrzymów zaprasza 
do udziału w pielgrzymce, pociągiem specjalnym, 
do Rzymu na uroczystość kanonizacji Papieży Ja-
na Pawła II i Jana XIII. Pielgrzymka odbędzie się 
w dniach od 25 do 28 kwietnia br. 
     Bliższych informacji udziela ks. Sławomir Sulej: 
tel. 604-641-777, e-mail: s_sulej@wp.pl 

 

 
ZASPANY. Żona miała problem z mężem, gdyż ten 
zawsze zasypiał na niedzielnej Mszy Św. Postano-
wiła więc temu zaradzić i na kolejną Mszę zabrała 
długą szpilkę od kapelusza. Gdy mąż właśnie przy-
snął, a ksiądz, mówiąc kazanie, zawołał: „i któż jest 
naszym największym Zbawcą?” żona dźgnęła męża 
z całej siły w pośladek. Ten zerwał się i krzyknął:  
- Jeeezuuu!  
- Właśnie tak, mój drogi synu - odpowiedział ksiądz 
i kontynuował homilię.  
     Mąż, zły na żonę i nieco zawstydzony, skulił się i 
po chwili znów zapadł w drzemkę. Gdy ksiądz rzekł: 
„i któż umarł za nas na krzyżu?”  
- Jeeezuuu Chryste! - podskoczył i wrzasnął, znów 
dźgnięty szpilką mąż.  
- Właśnie tak, mój synu - odpowiedział ksiądz i dalej 
głosił homilię.  
     Mąż usiadł spokojnie i udawał, że śpi, ale tym ra-
zem uważnie obserwował żonę. Żona zamierzyła się 
szpilką, gdy ksiądz mówił: „i cóż Adam rzekł do Ewy, 
gdy opuszczali raj?”.  
- Jak mnie jeszcze raz ukłujesz, to ci tak przyłożę, 
że nie wstaniesz! - wrzasnął mąż do żony. 
PRZEDWOJENNY ŻART. Biedny, samotny Żyd - 
kawaler, mieszkający w wynajętym mieszkaniu ze 
swoją niewidomą matką, w codziennych modlitwach 
błagał Boga o poprawę losu. W końcu Pan Bóg po-
stanowił odpowiedzieć na jego modlitwy. Objawił się 
mu i powiedział, że spełni jedno jego życzenie. Ten 
zamyślił się i powiedział: 
- Panie Boże moich ojców, chciałbym, żeby moja 
matka zobaczyła, jak moja żona wiesza na szyi 
mojej córki wart dwadzieścia milionów dolarów bry-
lantowy naszyjnik w czasie, gdy siedzimy w naszym 
Mercedesie 600 zaparkowanym obok basenu. 
     A Pan Bóg zamyślił się nad zakresem jednego 
życzenia. 
 

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. 

 




