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MYŚL TYGODNIA 

  
     „Oto dwaj uczniowie Jezusa 
tego samego dnia, w pierwszy 
dzień tygodnia, byli w drodze do 
wsi, zwanej Emaus” (Łk 24,13–35). 
 
     Św. Łukasz kreśli w dzisiejszej 
Ewangelii obraz pierwszej popas-
chalnej wspólnoty uczniów. I nie 
jest to obraz zbyt optymistyczny. 
Po śmierci Jezusa wspólnota roz-
pada się; każdy próbuje na swój 
sposób przetrwać trudne chwile, 
pokonać smutek, żal, ból i frustra-
cje. „Dwaj z nich” (Łukasz i Kleo-
fas) opuszczają Jerozolimę i udają 
się do Emaus. Jerozolima jest 
miejscem męki i śmierci ich Mi-
strza, symbolem rozczarowania i 
niezrealizowanych nadziei. Emaus 
to miejsce, które pozwoli zapo-
mnieć o  cierpieniu i porażce. My 
też często poszukujemy naszego 
Emaus. 
 

 

NASI DIAKONI 

     
     Z radością informujemy, że dwaj nasi Rodacy, należący 
do parafialnej Rodziny Św. Józefa przyjmą w ty roku Świę-
cenia Diakonatu. 
     Chrystus Pan ustanowił w Kościele rozmaite posługi, 
mające na celu dobro całego Kościoła. To właśnie w sak-
ramencie święceń posłanie powierzone przez Chrystusa 
Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele. Obejmuje ono 
trzy stopnie: biskupstwo, kapłaństwo i diakonat. Jest to je-
den sakrament posługi apostolskiej. Stąd diakon jest oso-
bą, która umocniona łaską sakramentu spełnia posługę 
nadaną przez Chrystusa Apostołom (Dz 6, 3), określaną 
mianem „sakramentu święceń”. Włożenie rąk przez bisku-
pa na kandydata na diakona i modlitwa konsekracyjna sta-
nowią widzialny znak tego sakramentu (KKK 1537-1538). 
     Kleryk Jakub Wyrozębski, student Wyższego Semi-
narium Duchownego Diecezji Siedleckiej, przyjmie Świę-
cenia Diakonatu w sobotę 31 maja br. o godzinie 10.00 w 
Katedrze Siedleckiej. 
     Kleryk Paweł Sawiak, należący do Zgromadzenia Oj-
ców Jezuitów, przyjmie święcenia diakonatu w sobotę 28 
czerwca br. o godzinie 11.00 w Narodowym Sanktuarium 
Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61. 
     Obu naszym „ziomalom” (jak dziś mówi młodzież), wraz 
z naszą modlitwą, składamy życzenia radosnej drogi ku 
kapłaństwu i hojności Bożych Darów na tej drodze. 
 

DZIĘKCZYNIENIE RODZICÓW 
     Piękny zwyczaj przyjął się w naszej Rodzinie Różańco-
wej, gdyż każdego roku o tej samej porze spotykamy się 
na uroczystej Eucharystii, aby podziękować Matce Naj-
świętszej - Królowej Różańca Świętego za dar Modlitwy 
Różańcowej Rodziców za swoje dzieci. Po ośmiu latach 
warto wspomnieć, w jakich okolicznościach powstała pier-
wsza róża i kto był inspiratorem tego nadzwyczajnego 
i doniosłego w skutkach wydarzenia. Otóż w kwietniu 2006 
r. do naszego Sanktuarium przybyła w relikwiach i została 
drugą Patronką, obok Św. Józefa - Św. Joanna Beretta 
Molla, bohaterska Matka wielodzietnej rodziny, która poś-
więciła swoje młode życie, aby mogła przyjść na świat jej 
córeczka. Piękne uroczystości, które miały miejsce zaowo-
cowały pragnieniem modlitwy różańcowej za  dzieci. 

     Oczywistym było, iż o to zatroszczyła się Św. Joanna i 
nie zdziwił fakt, gdy w niespełna miesiąc już modliliśmy się 
na różańcu. A był to piękny miesiąc maj poświęcony Mat-
ce Najświętszej. Wtedy wydawało się, że skończy się na 
jednej róży.  Jednak był to chwalebny początek, gdyż róże 
rosły jak przysłowiowe grzyby po deszczu. W tej chwili ist-
nieją 44 róże, które skupiają rodziców nie tylko z naszej 
Parafii, ale z całych Siedlec oraz okolicznych miejscowości 
i swoim zasięgiem obejmują coraz odleglejsze miejsca, 
nawet poza granicami naszej Diecezji. Jest to możliwe, 
ponieważ rodzice wstępujący do róży otrzymują odpo-
wiednie instrukcje, a co najważniejsze - rozważania do 
wszystkich tajemnic. Nie ma więc obowiązku spotykania 
się, problem jedynie polega na tym, aby nie pogubić się w 
tajemnicach i systematycznie przechodzić do kolejnej, w 
każdą pierwszą sobotę miesiąca. 
     Od momentu powstania pierwszej róży nasze dzieci 
doświadczają szczególnej troski Najświętszej Panienki i 
Patronów, którzy sami wybierają rodziców i przyprowadza-
ją do modlitwy. Wiele dobrego dokonało się przez te lata. 
Liczne są przykłady przemiany życia zagubionych i znie-
wolonych młodych ludzi; niektórzy po wielu latach grzesz-
nego pożycia zawierają sakramentalne związki małżeń-
skie; jeszcze inni chrzczą swoje dzieci, mimo wcześniej-
szej zdecydowanej odmowy. Wiele jest przykładów cudo-
wnego uniknięcia śmierci w bardzo niebezpiecznych wy-
padkach drogowych. Przykładów Bożej interwencji można 
wyliczać bardzo wiele. To są widzialne znaki, dane z nieba  
dla umocnienia naszej wiary. Bogu niech będą dzięki! 
Jednak najważniejsze jest to, co dzieje się w sercach 
dzieci, chociaż owoce czasami trudno jest nam od razu 
dostrzec. Być może, dopiero w Królestwie Bożym,  dane 
nam będzie zobaczyć błogosławione owoce naszego tru-
du. Ale czyż można nazwać trudem codzienne odmówie-
nie tylko jednego dziesiątka różańca, mając świadomość, 
że ten niewielki wysiłek tak wiele pożytku przynosi naszym 
dzieciom, które są najpiękniejszym darem niebios. Czego 
to nie robimy, aby zapewnić odpowiedni byt swoim po-
ciechom tu na ziemi, a przecież modląc się na różańcu da-
jemy im najwspanialszy posag na życie wieczne. 

 
     Za wszystkie łaski, uzyskane przez nasze dzieci, dzięki 
modlitwie różańcowej, będziemy mieli okazję podziękować 
Królowej Różańca Świętego 14-go maja (środa) o godz. 
18.00 podczas uroczystej Eucharystii. Serdecznie zapra-
szamy całą wielką Rodzinę Różańcową do uczestniczenia 
w tej doniosłej uroczystości. 
     Szczęść Boże!                                       Barbara Popek 
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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 – 5 maja 2014  r. Wspomnienie Bł. Stanisława Kazi-
mierczyka, Kapłana; Czyt.: Dz 6, 8-15 (Św. Szczepan przed Sanhedrynem); 

J 6, 22-29 (Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki). 

6.30 1. Dziękczynna w 7 r. ślubu Agnieszki i Bronisława, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzina 

 2. + Stanisławę Boruc (w 4 r.) i zm. z rodziny Boruców, of. Syn Adam 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Bezimienna 

 2. + Zygmunta, Władysławę, Andrzeja i Adama, zm. z Rodziny Osto-
lskich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. p. Bednarczyk 

 3. + Kazimierę Kupa (5 miesiąc), of. Dzieci 
 4. W intencji Podopiecznych, Sponsorów i Wolontariuszy Parafial-

nego Zespołu Caritas, of. Parafialny Zespół Caritas 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Halinę Trybel (w 19 r.) i Stanisława (w 30 r.), of. Ewa Plichta 
 3. + Antoniego (w 27 r.), zm. z rodzin Kudelskich, Sikorskich, Stań-

skich, Skorupków i Gettlerów, of. Eugenia Gettler 
 4. Za zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014 

Nabożeństwo Majowe, Nowenna do Ducha Świętego i katecheza dla Kandydatów 
do Bierzmowania 

Wtorek – 6 maja 2014  r. Wspomnienie Św. Apostołów Filipa i Jakuba 
Dzień modlitw za ludzi niepełnosprawnych umysłowo; 

Czyt.: 1 Kor 15, 1-8 (Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi); 
J 14, 6-14 (Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie). 

6.30 1. + Kazimierza (w r.), Stefana, zm. Rodziców oraz zm. z Rodzin Mi-
szczaków i Talachów, of. p. Wakuła 

 2. + Irenę i Wacława Ślebzaków, of. Alicja Ślebzak 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Bezimienna 

 2. + Stanisławę i bliskich Zmarłych, of. Córka 
 3. + Stanisławę i Zygmunta Szulc oraz Stanisława Modrzewskiego 

(z racji imienin), of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Jadwigę i Czesława, of. Córka 
 3. + Jana Kozaczyńskiego (w 17 r.), of. Córka 
 3. Dziękczynna z racji urodzin Macieja, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla jego Ro-
dziny, of. Mama 

Nabożeństwo Majowe, Nowenna do Ducha Świętego i katecheza dla Kandydatów 
do Bierzmowania 

Środa – 7 maja 2014 r. 
Czyt.: Dz 8, 1b-8 (Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą); 

J 6, 35-40 (Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne). 

6.30 1. + Stanisława (w 18 r.), Zuzannę i zm. z Rodziny Borutów, of. Kry-
styna i Szczepan Borutowie 

 2. + Kazimierę (w 8 r.), Antoniego, Zofię, Wincentego, Juliannę, An-
nę, Józefa i Edwarda, of. Jadwiga Szostek 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Bezimienna 
 2. + Kazimierę, Jozafata, Wincentego, Józefa, Halinę i O. Zygmunta 

z Zakonu Paulinów, zm. z rodzin Oknińskich i Wierzejskich, of. Ro-
dzina 

 3. + Stanisława Sałatę (w dniu imienin), of. Mama 
 4. + Tadeusza Kiełbasę (w 1 r.), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Stanisławę, Stanisława i Jana, of. Bezimienna 
 3. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską, 

of. Dzieci i Rodzeństwo 
Nabożeństwo Majowe, Nowenna do Ducha Świętego i katecheza dla Kandydatów 

do Bierzmowania 
Czwartek – 8 maja 2014 r. Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika, Głównego Patrona Polski i Miasta Siedlce. Rocznica zakończenia II 
Wojny Światowej. Dzień modlitw za wolontariuszy i pracowników Polskiego 

Czerwonego Krzyża; Czyt.: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36 (Duch Święty ustanowił bi-
skupów, aby kierowali Kościołem Bożym); Rz 8, 31b-39 (Nic nas nie odłączy od 

miłości Chrystusa); J 10, 11-16 (Dobry pasterz daje życie za owce). 

6.30 1. + Stanisława Wiśniewskiego (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi 
 2. + Stanisławę (w dniu imienin), Stefana i Ryszarda Stańczuk, Han-

nę i Stefana Wymiatał, of. Rodzina Wymiatałów  

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Bezimienna 
 2. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji imienin), of. Córka Chrzestna z 

Augustowa 
 3. + Stanisławę Ślaz (z racji imienin), of. Córka Barbara 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Stanisława Ługowskiego i Irenę, of. Rodzina Kobylińskich 
 3. + Stanisława Stańczuka (z racji imienin), Wiktorię i Józefa oraz 

Jana i Leokadię Gochnio, of. p. Halina z Córkami  
 4. + Stanisława (z racji imienin), of. Jadwiga Kamianka 
 5. + Stanisławę Domańską (z racji imienin), of. Córka 

Nabożeństwo Majowe, Nowenna do Ducha Świętego i katecheza dla Kandydatów 
do Bierzmowania 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 9 maja 2014  r. Rocznica śmierci biskupa siedleckiego Henryka 
Przeździeckiego. Czyt.: Dz 9, 1-20 (Nawrócenie świętego Pawła); 

J 6, 52-59 (Ciało moje jest prawdziwym pokarmem). 

6.30 1. + Wiktora (w 10 r.), Czesława, Mariannę i Sławomira, of. Matylda 
Popek 

 2. + Stanisławę Ficek, Stanisława, Zofię i Janinę (z racji ich imienin), 
of. Danuta Doroszenko 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Bezimienna 
 2. + Janinę, Mikołaja Karwowskich, Siostrę Krystynę oraz Zygmunta 

i Aleksandrę Matyków, of. Rodzina 
 3. + Stanisławę Krasnodębską, Stanisławę Zdolińską, Arkadiusza, 

Jana, Annę i Władysława, of. Barbara Zdolińska 
16.00 Spotkanie młodszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Stanisława, Leokadię, Józefa, Jana i Bronisława, of. Teresa Kró-
likowska 

 3. + Stanisława Kobusa (z racji imienin), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 24 r. urodzin Damiana, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej na dal-
sze lata życia, of. Rodzice 

Nabożeństwo Majowe, Nowenna do Ducha Świętego i katecheza dla Kandydatów 
do Bierzmowania 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 10 maja 2014  r. 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Łaskawej (Matki Łaski Bożej) Pa-
tronki Warszawy (obchodzone w II sobotę maja) 
Wspomnienie Św. Jana Avilli, Doktora Kościoła 

Czyt.: Dz 9, 31-42 (Piotr cudownie uzdrawia chorych); 
J 6, 55. 60-69 (Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego). 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Marty, z prośbą o opiekę Św. Józefa i po-
trzebne światło na czas egzaminów maturalnych, of. Rodzice 

 2. + Stanisława Jurko (z racji imienin), of. Córka z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Bezimienna 

 2. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 4. + Stefana (w 14 r.), Hannę oraz zm. Rodziców i Rodzeństwo z 
Rodziny Wymiatałów, of. Dzieci 

 5. + Stanisława (z racji imienin) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
 6. + Krzysztofa Paprockiego (w 15 r.), of. Mama 
 7. Dziękczynna w 10 r. ślubu Marty i Pawła, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla Marcina z racji 
dnia urodzin, of. Mama 

 8. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. 
Rodzice 

 9. Dziękczynna w 7 r. urodzin Kubusia, z prośbą o dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia Halina 
Błońska 

Nabożeństwo Majowe 
10.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
16.00 W intencji Nowożeńców: Marzeny i Marcina 

17.00 W intencji Nowożeńców: Karoliny i Piotra 

19.00 Msza Św. z celebracją Sakramentu Bierzmowania  
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IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza 
11 maja 2014 r. Początek tygodnia modlitw o powołania kapłańskie do 
służby w Kościele. Czyt.: Dz 2, 14a. 36-41 (Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem); 

1 P 2, 20b-25 (Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych); 
J 10, 1-10 (Jezus jest bramą owiec). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Bezimienna 
 2. + Bronisława (w 14 r.), Wacławę i Mariana, of. Ewa Wakuła 

8.30 1. + Stanisława (z racji imienin), Wiesława i Łukasza, zm. z Rodzin 
Trociów i Gałązków, of. Zofia Górecka 

 2. + Pawła Łęczyckiego (w 8 r.), of. p. Kobylińscy 
10.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Żona 

 2. + Stanisława – męża i Stanisława – brata, Marię i Wacławę oraz 
zm. z obu stron Rodziny, of. Elżbieta Skolimowska 

 3. + Jana Tomczyńskiego (w 1 r.), Janinę, Zygmunta, Tadeusza, 
zm. Teściów, of. p. Tomczyńska 

 4. + Czesławę Jaszczuk (3 miesiąc), of. Pracownicy DROSED 
11.30 1. + Stanisława Kostyrę (z racji imienin), of. Helena Kostyra 

 2. Dziękczynna w dniu urodzin Ewy, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 

 3. W intencjach mieszkańców ulic Kolonii Strzała i Małej Strzały z racji 
poświęcenia Pól (Procesja na wiosce dziś o godzinie 15.00) 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. Dziękczynna w 32 r. ślubu Małgorzaty i Andrzeja, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Mał-
żonkowie 

18.00 1. + Stanisława (w 17 r.) i Krzysztofa (w 25 r.) Myrchów oraz Sabinę 
i Andrzeja, of. p. Romana Złoch 

Nabożeństwo Majowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

POGAŃSKA EUROPA  
     Czy Europa staje się pogańska i jak 
na sekularyzację mają reagować 
współcześni chrześcijanie, zastanawiali 
się 23 kwietnia uczestnicy debaty, zor-
ganizowanej przez Katolicką Agencję 
Informacyjną i Centrum Myśli Jana 
Pawła II w Warszawie. Gościem spec-
jalnym wieczoru była francuska filozof-
ka, politolog i pisarka Chantal Delsol, a 
prelegentami miedzy innymi: profesor 
Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej w Lubli-
nie (referat: „Sekularyzacja i co dalej”)   
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z UKSW zastanawiał się nad tematem „Czy nad-
szedł czas na równoległą cywilizację”. 
     Mówcy doszli do wniosku, że zanika nie chrześcijaństwo, ale cywilizacja 
chrześcijańska, tzn. moralność, prawa, obyczaje. Wprowadzili rozróżnienie 
między nihilizmem, który jest gwałtowny i prowokujący, a pogaństwem, które 
jednak uznaje zasady moralne, o czym świadczy funkcjonowanie wielu społe-
czeństw nie znających Chrystusa. Gdy zanika chrześcijaństwo czeka nas po-
wrót do pierwotnej cywilizacji ludzkości. Prawo np. do zawierania małżeństw 
przez homoseksualistów bierze się z postawy nihilistycznej, gdyż w dziejach 
żadna kultura tego nie legalizowała. Nihilizmowi towarzyszy cynizm, pogań-
stwo natomiast szerzy się i szybko rozwija, tworzy prawa. Cywilizacje nihili-
styczne uśmiercały niepełnosprawnych, starców, tolerowały samobójstwa. 
     Czy my dziś stajemy się poganami? Ludzie cywilizacji zachodniej żyją w 
niespójności. Przyjmują pewnik o ludzkiej godności, po Szoah wiedzą, że nie 
wolno traktować ludzi jak mięso, ale nie wiedzą już, dlaczego. Zakładają, ze 
mają wyłączność na prawdę, ale odrzucają ją, gdyż trąci fanatyzmem. Ak-
ceptują relatywizm wartości, ale nie wiedzą już, w jakim punkcie się znajdują. 
Kolejną sprzecznością, w jaką uwikłany jest współczesny człowiek, to apro-
bata dla wolności i świadomości osobowej, które są fundamentami demokra-
cji. Jesteśmy przywiązani do demokracji, ale nie bronimy już wolności osobo-
wej. Tam, gdzie nie ma wolności osobowej, pleni się autorytarna władza. Bra-
kuje nam odwagi do bycia wolnymi, choć domagamy się wolności. Wreszcie 
koncepcja czasu - chrześcijaństwo po raz pierwszy w dziejach ludzkości od-
rzuciło cykliczne pojęcie czasu na rzecz linearnego, który odpowiada czasowi 
transcendencji. Wiara została odrzucona i zastąpiona ideą postępu. Tam, 
gdzie brak wiary, zakorzenia się katastrofizm, który przywraca czas cykliczny. 

Jeśli chcemy, by ludzie nie byli traktowani jak mięso, powinniśmy przywrócić 
ich wielkość duchową; jeśli chcemy, by nasze idee były powszechne, powinni-
śmy wrócić do uznawania prawdy, jeśli chcemy zachować świadomość oso-
bową, powinniśmy znowu zaakceptować autorytety, np. ojca, jeśli spragnieni 
jesteśmy autentycznego postępu, powinniśmy znowu uznać czas liniowy. 
Obecnie między tymi sprzecznościami istnieje równowaga, ale nie wiemy, 
w którą stronę się przechylimy. 
     Proces sekularyzacji zaczął się w Europie w XVII w., zaś jego apogeum 
była rewolucja seksualna w latach 60. ubiegłego stulecia, najgłębsza z możli-
wych fal sekularyzacji. Jej istotą było sprywatyzowanie moralności (prze-
świadczenie, że to jednostka o wszystkim decyduje) i skrajny indywidualizm. 
Walczono nie tylko z chrześcijaństwem, ale z wszystkimi religiami monotei-
stycznymi, odrzucano przeszłość i religie. Nie wolno nam kapitulować, ale 
trzeba budować, prowadzić dialog i refleksję. Jeśli skapitulujemy, przyszłość 
Europy i świata będzie zagrożona. Kryzys cywilizacji europejskiej dotyczy hu-
manizmu, szacunku do człowieka, gdyż człowiek nie ma już świadomości, że 
jest jedyną istotą we Wszechświecie, stworzoną na podobieństwo Boga. Na-
rody europejskie stopniowo odrzucały Chrystusa, a nurty oświeceniowe, od-
rzucając krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa, zaczęły sprzeciwiać się temu, 
czym była Europa, ukształtowana przez Ewangelię. Dziś się ścierają dwie wi-
zje naszego kontynentu. Po jednej stronie stoi instytucja Kościoła, po drugiej 
ośrodki sterujące procesami laicyzacji, które nie są spontaniczne. Mamy świat, 
w którym cnoty chrześcijańskie oszalały - jak określił to Chesterton, barba-
rzyńcy zaś nie są już u wrót, gdyż to oni rządzą. 
     W jakim punkcie znajduje się cywilizacja europejska? Nie ma powrotu do 
pogaństwa, ale możemy mieć do czynienia z cywilizacją posteuropejską, cy-
wilizacją szalonych cnót, z wartościami, wyjętymi z chrześcijańskiej listy, np. 
prawami człowieka. Na wyłonienie się kolejnej cywilizacji trzeba będzie czekać 
200-300 lat. Co wobec tego mają robić chrześcijanie? Ponieważ postnowo-
czesność pasożytuje na chrześcijaństwie, można nic nie robić i przeczekać, 
udając nieżywego, aż pasożyt zginie. Nie wolno odchodzić, gdyż jeśli chrze-
ścijaństwo odejdzie, odejdzie cała kultura i nadejdzie barbarzyństwo. Można 
realizować inny pomysł: Kościół mógłby stać się liderem antykatolickiej re-
wolty, by „ocalić klientelę”, jak mawiają niektórzy. Można też, jak postulował 
Paul Ricoeur, nadać nowy rozpęd, gdyż kultura rozwija się dzięki prawu wier-
ności i twórczości. Żyjemy w epoce schyłkowej, ludzie są przeświadczeni, że 
nie warto jej przedłużać, dlatego nie chcą mieć dzieci. I właśnie nadzieja jest 
tą wartością, która Kościół może zaoferować Europie: tchnąć w nią ducha, dać 
impet, gdyż to jest jedyny świat, jaki mamy. 
 

ATAK NA PIERWSZAKÓW 

 
     Od 1 września br. każdy pierwszoklasista będzie korzystał z jednego, 
darmowego podręcznika - zapowiedział premier Donald Tusk. Sposób reali-
zacji tej idei budzi wątpliwości. Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku 
szkolnego podręcznik nie jest dostępny. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
nie będzie w stanie w ciągu kilku miesięcy przygotować i wydać wystarcza-
jąco dobrą książkę. 4 kwietnia br. ukazał się wywiad z Marią Lorek, autorką 
darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów, która zapewnia, że mate-
riały są konsultowane pod kątem równościowym, ponieważ sama jest wy-
czulona na ten problem. Przy formułowaniu poleceń, autorzy podręcznika, 
będą również unikali określania płci przyszłych czytelników/ czytelniczek. 
     Tego rodzaju deklaracje pokazują jasno, że podręcznik dla pierwszaków 
nie będzie wolny od lewackiej ideologii gender, w ramach której dzieci będą 
odzierane z biologicznej tożsamości płciowej. Powiedzmy: NIE – Gendero-
wej deprawacji w darmowym podręczniku dla pierwszoklasistów! Zachęca-
my do wzięcia udziału w społecznej kampanii, w której zwłaszcza rodzice, 
a także wszyscy ci, którym nie jest obojętny los dzieci, proszą premiera Do-
nalda Tuska o to, aby darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów był wolny 
od lewackiej ideologii gender i tym samym zawierał wyłącznie treści zgodne 
z polskim prawem (zwłaszcza z art. 18 Konstytucji RP oraz Ustawą o Systemie 
Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami).   
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JUBILEUSZE SZKÓŁ 
     W Zespole Szkół nr 1 przy ul. Granicznej, 
w dniu 14 maja (środa), będą uroczystości jubileu-
szowe. XXX-lecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 
9 im. H. Sienkiewicza oraz Państwowego Gimna-
zjum nr 5 im. I. Paderewskiego. O godz. 11.00 
w naszym kościele będzie odprawiona Msza Św. 
w intencji tych szkół. Od 12.00 do 12.30 uczestnicy 
spotkania zwiedzą wystawę obrazującą historię 
szkół, zaś o 12.30 uczniowie przedstawią akademię 
okolicznościową. 
     Także w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana 
Pawła II w Siedlcach będą obchody XXX-lecia ist-
nienia Szkoły. Uroczystości odbędą się 16 maja 
2014 r. Program: 9.45 – Msza Św. w kościele Św. 
Stanisława; 11.00 Uroczystości w Szkole Podsta-
wowej nr 11 im. Jana Pawła II: część oficjalna, wy-
stąpienia gości, spektakl p.t. „Czarna dziura, czy ta-
jemnica pewnej pracowni naukowej”, zwiedzanie 
„Wystawy Jubileuszowej XXX lat minęła” i Muzeum 
Jana Pawła II. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NOWY PASTERZ. Nowomianowany Pasterz 
naszej Diecezji Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz 
Gurda, odbędzie ingres do Katedry Siedleckiej 
(czyli uroczyście obejmie władzę w Diecezji) w so-
botę 24 maja br. Wspierajmy modlitwą nowego 
Pasterza. 

PIERWSZE DNI. Dziś Pierwsza Niedziela Mie-
siąca. Po sumie będzie Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, wymiana tajemnic różańcowych i ka-
techeza dla Kół Żywego Różańca. 

POŚWIĘCENIE PÓL. Mieszkańcy naszych 
wiosek zapraszają na obrzęd Poświęcenia Pól: 
Strzała: Msza Św. w kościele dziś, 4 maja o godz. 
11.30, a procesja na wiosce o 15.00 
Purzec: Msza Św. także dziś 4 maja w wiejskiej ka-
plicy o godzinie 15.00, a po niej procesja po wiosce. 
Kolonia Strzała: 
Msza Św. w kościele 11 maja o godz. 11.30, a pro-
cesja na wiosce o 15.00. 

PATRON MIASTA. W czwartek (8 maja) Koś-
ciół obchodzi Uroczystość Św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, Głównego Patrona Polski, a także 
Patrona naszego Miasta. Uroczystości odpustowe 
będą w kościele Św. Stanisława przy ul. Floriańskiej. 

BIERZMOWANI. W najbliższą sobotę (10.05) o 
godzinie 19.00 Ks. Biskup Piotr Sawczuk udzieli 
naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Kan-
dydaci do Bierzmowania uczestniczą w bezpośred-
nich przygotowaniach do tego Sakramentu. Zapra-
szamy ich codziennie na wieczorną Mszę Św. 
o godz. 18.00, po której będzie Nowenna do Du-
cha Św. celebrowana w ich intencji oraz próba prak-
tycznego uczestnictwa w obrzędach Sakramentu. 
Kandydaci, ich Świadkowie i Rodziny do spowiedzi 
mogą przystąpić w tygodniu poprzedzającym Bierz-
mowanie podczas Mszy Św. rannej lub wieczorowej. 

UWAGA KLASY II. Już za 3 tygodnie I Komu-
nia Św. w naszej Parafii. Zapraszamy dzieci i chęt-
nych Rodziców na próby przed I-ą Komunią Św.: 5  
i 7 maja o godz. 16.00 oraz 12 i 14 maja, również o 
godz. 16.00. Obecność obowiązkowa. Sprawy są 
tak ważne, że jeśli ktoś nie może być, to prosimy 
o powiadomienie i wydelegowanie kogoś w zastęp-
stwie. Zapraszamy także po odbiór alb w ponie-
działek (5 maja) zaraz po próbie o godz. 17.30 
do sali przy zakrystii. 

STRAŻACY. W przyszłą niedzielę do naszego 
Sanktuarium przybywa Pielgrzymka Ochotniczych 
i Zawodowych Straży Pożarnych Powiatu Siedlec-
kiego. Uroczystą Mszę Św. w ich intencji będzie 
celebrował nowy kapelan powiatowy Ks. Prałat Je-
rzy Kalinka.  
DIECEZJALNY DZIEŃ RODZINY. „Uczci-
wość małżeńska” to temat tegorocznego Diecezjal-
nego Dnia Rodzin w Parczewie. Spotkanie rodzin 
diecezji siedleckiej odbędzie się 10 i 11 maja. 
10.05. godz. 19.00 Modlitwa Różańcowa w intencji 
Rodzin z procesją ulicami Parczewa. 
11.05. 10.30 Powitanie Pielgrzymów i zawiązanie 
wspólnoty; 10.40 Konferencja „Ślubuję Ci uczci-
wość” dr hab. Mieczysław Guzewicz; 11.30 Konfe-
rencja „Co buduje, co niszczy małżeństwo” p. Anna 
i Janusz Wardak; 13.00 Eucharystia w intencji Ro-
dzin pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Saw-
czuka. Po Mszy Św. agapa, czas wspólnego świę-
towania, miasteczko zabaw dla dzieci i koncert ze-
społu „Nasza Rodzina”. 

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych będą 
się odbywały tylko w miesiące parzyste: VI, VIII, X i 
XII, a Sakrament Chrztu św. uroczyście będzie 
udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 
13.00. 

MAJÓWKI. Dniem odpustowym rozpoczęliśmy 
w naszym kościele Nabożeństwa Majowe. To naj-
piękniejszy czas w roku. Zapraszamy dorosłych, 
a także dzieci do oddania czci Matce Bożej, która 
ukochała Dzieci i im często się objawiała. 

DOBRY PASTERZ. Za tydzień (11 maja) prze-
żywać będziemy IV Niedzielę Wielkanocną, którą 
liturgia nazywa Niedzielą Dobrego Pasterza. Roz-
poczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańs-
kie do służby w Kościele. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  Grzegorz Marcin Rełko z Pa-
rafii M.B. Wspomożycielki Wiernych w Warszawie 
i Magdalena Grzeszczuk z naszej Parafii (14). 

Emil Matejek z naszej Parafii i Marlena No-
wak z Parafii Bł. Męczenników Podlaskich w Siedl-
cach (15). 

Zapowiedź I: Łukasz Rojek z Parafii w Sta-
rym Opolu i Monika Myrcha z naszej Parafii (16). 
Mariusz Daniel Żochowski z Parafii w Mor-
dach i Edyta Aneta Hunder z naszej Parafii (17). 
Marcin Sebastian Tymoszuk z naszej Parafii 
i Magda Sobotka z Parafii w Skibniewie (Diecezja 
Drohiczyńska) (18). 

      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 18 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Obszerna relacja z uroczystości kanonizacyj-
nych w Rzymie oraz naszej diecezji. Swoimi wra-
żeniami podzielił się również biskup nominat Kazi-
mierz Gurda; 
 Czym jest uczciwość małżeńska oraz dlaczego 
warto przyjechać 11 maja do Parczewa? Odpo-
wiedź w rozmowie z diecezjalnym duszpasterzem 
rodzin - na s. 17; 
 Kościół obdarzył Maryję wieloma godnościami. 

O czym przypomina tytuł Matki Bożej Dobrej Rady 
- w dziale „Opinie”; 
 Empatia to umiejętność wsłuchiwania się 
w przeżycia drugiego człowieka. Jak ją przyswoić, 
by stać się prawdziwym wsparciem dla współmał-
żonka czy dziecka - radzi psycholog na s. 16;                        
Zapraszamy do lektury! 

 
KOBIETA JEST SZCZĘŚLIWA, GDY MA 
DWA IMIONA: „KOCHANIE” I „MAMA” 

 
 

TANIEC. Na dyskotece: 
- Może porozmawiamy? 
- Och nie, taka jestem zmęczona, lepiej zatańczmy. 
NAPRAWA TRABANTA PO WYPADKU. 
     Przychodzi klient do apteki i mówi: 
- Poproszę 20 metrów plastra. 
- 10 metrów wystarczy. Ja też mam trabanta - odpo-
wiada aptekarz. (przypis Redakcji: młodszych czytelni-
ków informujemy, ze Trabant był autem osobowym z 
czasów komunizmu, produkowanym w Niemieckiej Re-
publice Demokratycznej, a jego prawie cała karoseria 
była zbudowana z łamliwego plastiku). 
SPECJALISTA. 
     Młody agronom ogląda sad i poucza właściciela: 
- Pan ciągle pracuje starymi metodami. Będę zdziwio-
ny, jeśli z tego drzewa uda się panu uzbierać choćby 
10 kg jabłek. 
- Ja też będę zdziwiony, gdyż zawsze zbierałem z nie-
go gruszki 
POD PRĄD. Młody, mało doświadczony kierowca je-
dzie samochodem i słyszy w radiu komunikat: 
- Uwaga! Jakiś szalony kierowca na drodze 23 jedzie 
pod prąd! 
     Słysząc to, kierowca rozgląda się i mówi do siebie: 
- Jaki jeden szalony? Tu wszyscy jadą pod prąd! 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl www.jozef.siedlce.pl 

Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Piotr Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan Bo-
rutowie, 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. 

 




