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W TYM NUMERZE:

W 140 ROCZNICĘ

„Drodzy Czciciele Błogosławionych Męczenników
Podlaskich. Jesteśmy potomkami Unitów i spadkobiercami tych wartości, za
które oni cierpieli i umierali,
a szczególnie świętej wiary,
obrony Kościoła i jego jedności, troski o naród i ojczystą ziemię. Jesteśmy odpowiedzialni za Sanktuarium
w Pratulinie, i szerzenie kultu Błogosławionych Unitów
do czego wyjątkową okazją są rocznice Męczeństwa Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy. Niebawem będziemy
MYŚL TYGODNIA obchodzili 140 rocznicę tych wydarzeń. Główną uroczystość będziemy przeżywali 23 stycznia o godz. 12.00 w
Pratulinie. Przed uroczystością będzie odprawiana Nowenna. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę, która
rozpocznie się dnia 14 stycznia a zakończy dnia 22
stycznia. Codziennie będziemy się spotykali na Eucharystii
i modlitwie Nowenny rozpoczynającej się o godz. 19.00 w
kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie. Będą
jej przewodniczyli księża dziekani, a Słowo Boże wygłoszą
księża pochodzący z Pratulina i inni zaproszeni. Prosimy o
zgłaszanie grup zorganizowanych, które zechcą przybyć
Świadkowie Chrztu Pana Jezu- do naszego Diecezjalnego Sanktuarium.
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sa usłyszeli „głos z nieba (który)
mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”
(Mt 3,13-17).
Chrzest w Jordanie - to pierwsze publiczne objawienie Jezusa
jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Św. Jana
Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy.
Niech dzisiejsze święto będzie dla
nas okazją do dziękczynienia za
dar Chrztu, w którym obmyły nas
wody życia wiecznego z grzechu
pierworodnego, czyniąc nas dziećmi Bożymi.

Opłata dowolna

miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei - w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innego.
Materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw od 1966 r. przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów
oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co
roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw
w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks.
Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX wieku rozpropagował o. Paul Couturier. Hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2014 są słowa: „Czyż Chrystus
ks. Marek Kot - Kustosz Sanktuarium jest podzielony?” (1 Kor 1,1–17). W tym roku rozważany
będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1 Listu do Koryntian
1,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali
chrześcijanie z Kanady.

KOLĘDOWANIE I OPŁATEK

Dojazd do Pratulina będzie najłatwiejszy przez Janów
Podlaski lub od strony Terespola. Słuchacze Katolickiego
Radia Podlasia będą mogli wysłuchać transmisji każdego
Dziś w naszym kościele na Mszy św. o godz. 10.00
dnia nowenny na częstotliwości 101,7 MHz rozpoczynająwystąpi
Chór Miasta Siedlce, a po zakończeniu Eucharycej się o godz. 19.00. 23 stycznia sumie odpustowej o
godz. 12.00 będzie przewodniczył ksiądz biskup Piotr stii będzie krótki Koncert Kolęd w wykonaniu tego Chóru.
Natomiast po Mszy św. o
Sawczuk.
godz. 13.00 w sali pod kościołem odbędzie się spotkanie
Już ponad stuletnią tradycję ma Tydzień Modlitw o Jed- opłatkowe wszystkich wspólność Chrześcijan. Stał się on cyklicznym świętem ekume- not istniejących na terenie nanizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między da- szej Parafii: Domowego Kośwnym świętem Katedry Św. Piotra, a świętem nawrócenia cioła, Chóru Parafialnego, RuŚw. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na chu Światło-Życie, Wspólnoty Jednego Ducha, wszystkich
całym świecie, na ekumenicznych nabożeństwach, modlit- Wspólnot Różańcowych, Kół Misyjnych Dorosłych i Dzieci,
wach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Ministrantów, Lektorzy, Służby Liturgicznej oraz wszystW niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień kich pozostałych grup. Serdecznie zapraszamy do udziału
Modlitw - wbrew swej nazwie - trwa kilka tygodni, a nawet w tym rodzinnym spotkaniu naszej Parafii.

ABY BYLI JEDNO
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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 – 13 stycznia 2014 r.
Wspomnienie Św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła żyjącego w IV w.

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

Czyt.: 1 Sm 1, 1-8; Mk 1, 14-20

Piątek – 17 stycznia 2014 r.

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci
2. + Krystynę (w 4 r.), Mariana, Józefa, Mariana i Kazimierza, zm.
z Rodzin Kłusków, of. Rodzina
3.+ Zofię (w 59 r.), zm. z Rodzin Małków, Szczypiorów, Kunów,
Siankowskich i Rabijewskich oraz ks. Alfreda Hofmana, of. p. Halina

Wspomnienie Św. Antoniego Opata, żył w Egipcie na przełomie III i IV wieku i napisał pierwszą regułę zakonną.
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
Dzień modlitwy i czuwanie Wspólnoty Różańca Nieustającego

Iskra

4. Dziękczynna w r. urodzin Piotra, z prośba o opiekę Św. Józefa
i Św. Joanny dla całej Rodziny, of. Rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, Józefa, Jerzego i Mariana, of. Dzieci
2. + Czesława (w 9 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina
3. + Alfonsa i Janinę, zm. z Rodzin Domańskich i Zalewskich, of.
Córka z Rodziną
4. + Mariana Tkaczuka (w 10 miesiąc), of. Żona

Wtorek – 14 stycznia 2014 r.
Wspomnienie Św. Niny, Apostołki Gruzji, która utorowała drogę do Chrztu
tego kraju w IV w.
Czyt.: 1 Sm 1, 9-20; Mk 1, 21-28

6.30 1. + Reginę Krupa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci
2. + Helenę (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. p. Romazewiczowie

3. + Wandę Gadomską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, Józefa, Jerzego i Mariana, of. Dzieci
2. + Arkadiusza, Stanisławę, Annę i Władysława, of. Barbara Zdolińska
3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Adriana, z prośbą o opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia, of. Rodzice i Rodzeństwo
4. Dziękczynna w 26 r. urodzin Łukasza i Bartosza Bojanowskich,
z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa dla nich, of.
Mama

Środa – 15 stycznia 2014 r.
Wspomnienie Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, założyciela Zakonu Ojców
Paulinów (w IV w.)
Czyt.: 1 Sm 3, 1-10, 19-20; Mk 1, 29-39

6.30 1. + dr Krystynę Osińską (w 1 r.), of. Mąż Andrzej
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci
2. + Mieczysława Strzałek i Annę Sapała oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Alfreda Strzałek
3. + Wiesława Walendziaka (w 2 r.), of. Żona
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, Józefa, Jerzego i Mariana, of. Dzieci
2. + Stanisława, of. Syn
3. + Józefa (w 26 r.), Annę, Franciszka i Stanisławę, zm. z Rodzin
Łozów, of. Teresa Sawicka
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 16 stycznia 2014 r.
Wspomnienie Św. Marceli I, Papieża z przełomu III/IV w.
Czyt.: 1 Sm 4, 1-11; Mk 1, 40-45

6.30 1. Dziękczynna Rodzin Bagińskich, Michalczyków i Kozierkiewiczów, z prośbą o zdrowie duszy i ciała, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej, of. Helena Bagińska
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci
2. + Jadwigę (w 5 r.) oraz Jana Żółkowskich, of. Alicja Żółkowska
3. + Annę, Antoniego, Reginę, Henryka i Stanisławę, of. Jan Ornowski
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, Józefa, Jerzego i Mariana, of. Dzieci
2. + Barbarę Sułek (w 6 miesiąc), of. Pracownicy SP nr 4
3. + Czesława Kociubę, Józefa i Jakuba, of. Rodzina

Czyt.: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Mk 2, 1-12

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci
2. + Wacława (w 22 r.), Michalinę i Antoniego oraz Józefę i Józefa,
of. Marianna Niedziółka

3. + Józefa (w 18 r.), zm. z Rodziny Izdebskich i Wojtaszewskich,
of. Syn Tomasz

15.00 1. W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, Józefa, Jerzego i Mariana, of. Dzieci
2. + Zofię (w 5 r.), Józefę, Andrzeja i Roberta, of. Rodzina
3. + Tadeusza Placyk (w 1 r.), of. Żona Irena i Dzieci

4. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ojczyzny,
of. Wspólnota Różańca Nieustającego
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 Próba Chóru „Lilia”

Sobota – 18 stycznia 2014 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Małgorzaty Węgierskiej
z XIII w. (siostry Św. Kingi i Bł. Jolanty)
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (1)
Czyt.: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Mk 2, 13-17

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci
2. + Aleksandra (w 19 r.) i Mariannę Kostrzewa, of. Córka
3. + Mariannę Jurek (w 1 r.), of. Córka z Rodziną???
5. + Krystynę i Stanisława Golec, of. Dzieci
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko”
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, Józefa, Jerzego i Mariana, of. Dzieci
2. + Paulinę Gozdek (w 7 miesiąc), of. Mama z Siostrami

II Niedziela Zwykła - 19 stycznia 2014;
Wspomnienie Bł. Józefa Sebastiana Pelczara, założyciela szkół, Św. Henryka z Uppsali, Biskupa i Św. Mariusza, żołnierza i Męczennika z I w.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (2)
Czyt.: Iz 49, 3. 5-6; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Henrykę Szczepanik (w 10 r.), Franciszka, Henryka, Franciszka, Adama i Stanisława, of. Mirosław Szczepanik
8.30 1. Dziękczynna w 30 r. ślubu Elżbiety i Mirosława Dmowskich,
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich Dzieci i Wnuków, of. Małżonkowie

2. + Zygmunta Brochockiego (w 1 r.), of. Syn Piotr z Rodziną
10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, Józefa, Jerzego i Mariana, of. Dzieci
2. + Salomeę i Stanisława oraz Wiktorię Strzałek, of. Synowa
3. + Agnieszkę Czerniej (w 3 r. i z racji imienin), of. Brat Antoni
4. Dziękczynna z racji imienin ks. Seniora Henryka Drozda, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i wstawiennictwo Św.
Joanny, na dalsze lata kapłańskiej posługi, of. Domowy Kościół
11.30 1. + Mariannę (w 2 r.) i Władysława Harasimów, oraz zm. Rodziców
z obu stron Rodziny, of. Wiesława Mędza
2. + Władysławę Szmurło (w 4 r.), of. Rodzina
3. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci
13.00 1. W intencji Parafian i Gości
16.30 1. + Edwarda (w 24 r.), Rodziców Jana, Marię, Zofię i Henryka oraz
Zofię, of. Gustawa Truszkowska
18.00 1. + Rodziców Amelię (w 11 r.) i Stanisława Kondraciuków, Elżbietę
Sawicką, Annę Stechlik i zm. z ich Rodzin, of. Zięć
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu
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OPIEKUN Nr 2
Z nauczania Papieża Franciszka…

ZADANIE MĘŻCZYZNY
„Zadaniem mężczyzny jest zapewnienie kobiecie i dziecku bezpieczeństwa. Wskazuje na to postać Św. Józefa. Tymczasem w świecie coraz mocniej występuje kryzys męskości. Chłopcy, młodzi mężczyźni zachowują się
często jak dzieci. Są niedojrzali, niestali, ciągle mają wątpliwości. Tymczasem Opiekun Najświętszej Maryi Panny i Dzieciątka Jezus uczy nas, że
wiara i miłość opierają się nie tyle na deklaracjach, ale wyrażają się poprzez
konkretne czyny. Jak czytamy na kartach Ewangelii, w trudnych momentach
wczesnego dzieciństwa Chrystusa, Anioł zwracał się nie do Maryi, ale do
Św. Józefa, aby wziął matkę wraz z Dzieckiem i uciekał z nimi do Egiptu.
Odwołując się do adhortacji apostolskiej Bł. Jana Pawła II „Redemptoris
Custos” warto przypomnieć, że podstawowym zadaniem każdego mężczyzny jest zapewnienie kobiecie bezpieczeństwa, nie tylko na płaszczyźnie
materialnej, ale także moralnej przed tym wszystkim, co może jej szkodzić
i grozić oraz opieka nad Dzieckiem. Rolą mężczyzny jest opieka nad kobietą poprzez służenie jej, przez postawę uznania i wdzięczności, bo to ona
jest nosicielką życia. Nie ma bowiem życia rodzinnego bez kobiety. To ona
wprowadza serce do życia w rodzinie, to ona wprowadza klimat, to ona
swoją znakomitą intuicją jest w stanie ocieplić wszystkie relacje, nie tylko
rodzinne, ale także i społeczne”.

PODRÓŻ PAPIEŻA
FRANCISZKA

STRONA 3

i rozlewała się jak rzeka, obejmując wszystkich swoim zasięgiem. Stanowimy
jedną wielką Rodzinę, którą łączy wspólny cel - serdeczna troska o wychowanie naszych dzieci zgodnie z Bożym planem i o ich zbawienie wieczne.
Wszystkie oddaliśmy pod opiekę Najczulszej Matce, Świętej Bożej Rodzicielce, Maryi i Świętym Patronom.
Z perspektywy kilku lat widzimy, jak wiele dobrego dokonuje się w rodzinach naszych dzieci: żyjący w związkach niesakramentalnych porządkują
swoje sprawy, a przez Chrzest Św. włączają swoje dzieci do wielkiej rodziny
Bożej. Znaczna część młodych ludzi dzięki wytrwałej modlitwie Rodziców
pojednała się z Bogiem, przystępując często po wielu latach do Sakramentu
Pojednania. Nasze dzieci doświadczają szczególnej opieki Maryi i Św. Patronów. Mówi się o cudownym ocaleniu w wypadkach drogowych, uzdrowieniu z różnego rodzaju uzależnień i zniewolenia. Dostrzegamy też przemianę
serc i otwieranie się na Boga. Za to wszystko wyrażamy serdeczną wdzięczność Najświętszej Matce Syna Bożego i radujemy się, iż wybrała nasze
Sanktuarium, któremu patronuje Jej Najświętszy Oblubieniec, Św. Józef,
aby rozwijało się to piękne dzieło.
Od września 2013 r. nie powstała żadna nowa róża, ale to wcale nie znaczy, że nie ma chętnych do modlitwy. Wprost przeciwnie - nowi rodzice są
przydzielani do Róż już istniejących, gdyż z różnych powodów zostały zwolnione miejsca np: ktoś odszedł do Pana, bądź z innych przyczyn nie może
kontynuować modlitwy. I tutaj pojawia się serdeczna prośba do wszystkich
modlących się: jeżeli zaistnieje jakaś przeszkoda, ot choćby zmiana numeru
telefonu, prosimy o tym informować. Kto tego wymogu nie dopełni będziemy
zmuszeni szukać nowych osób, gdyż nie wiemy, czy modlitwa jest Kontynuowana. Przypominam nr telefonu, w wypadku rezygnacji z modlitwy 517639923, bądź do Zelatorki (telefon był podawany przy zapisie).
Jeszcze jedna bardzo istotna wiadomość: jesteśmy włączeni do Ogólnopolskiej Rodziny Różańcowej i za nasze dzieci modlą się tysiące rodziców
w całej Polsce i poza jej granicami, a nasze Róże można odnaleźć na stronie internetowej www.rozaniecrodzicow.pl Wszystkim Rodzicom, modlącym
się za swoje dzieci życzymy, aby dostrzegali błogosławione owoce swego
trudu już w tym życiu, a kiedyś wspólnie radowali się wiecznym szczęściem
w objęciach dobrego Ojca w niebie. Takie jest nasze powołanie i do tego
wszyscy dążymy. Tak nam dopomóż Boże w Trójcy Świętej Jedyny i wszysBarbara Popek
cy Święci!

W ubiegłą niedzielę Papież Franciszek podczas południowej modlitwy
Anioł Pański na placu św. Piotra w Watykanie zapowiedział ważne wydarzenie: „W radosnej atmosferze, tak typowej dla tego bożonarodzeniowego okresu, pragnę ogłosić, że od 24 do 26
maja, jeżeli Bóg pozwoli, odbędę pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Głównym
celem są obchody rocznicy historycznego spotkania Pawła VI z Patriarchą
Atenagorasem, które odbyło się 5 stycznia. Dzisiaj mija dokładnie 50 lat od
tego wydarzenia. Jej etapami będą Amman, Betlejem i Jerozolima. Przy
Świętym Grobie będziemy celebrować spotkanie ekumeniczne ze wszystkimi przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie, razem z
Patriarchą Bartłomiejem z Konstantynopola. Już od teraz proszę was o modlitwę w intencji tej pielgrzymki. W minionych tygodniach dotarły do mnie ze
wszystkich stron świata liczne życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.
Nie można odpowiedzieć na wszystkie! Dlatego pragnę serdecznie podzięJuż od wielu lat dziakować dzieciom, młodzieży, osobom starszym, rodzinom, wspólnotom pała przy naszej Parafii
rafialnym, zakonnym, stowarzyszeniom, ruchom, i różnym grupom, które
świetlica. Jest ona plachciały okazać mi przywiązanie i bliskość. Proszę wszystkich o kontynuocówką opiekuńczo –
wanie modlitwy za mnie i w intencji mojej posługi Kościołowi. Dziękuję!”.
wychowawczą wsparcia
Jerozolimski biskup pomocniczy wyraził oczekiwanie, że papieska wizyta
dziennego dla 30 dzieci.
wpłynie na wzmożenie relacji ekumenicznych i międzyreligijnych. Na ich
Prowadzenie świetlicy
spełnienie daje nadzieję „szczególna osobowość papieża Franciszka”.
jest dofinansowane z
„Jego wizyta - zdaniem Biskupa Shomali - będzie z pewnością historyczna.
budżetu Miasta Siedlce.
Ten papież nas zadziwi! Dotychczas zawsze nas zadziwiał w ciągu pierwŚwietlica jest czynna od
szych miesięcy swego pontyfikatu. Liczymy na Ducha Świętego i współ13.30 do 17.30.
pracę papieża Franciszka ze wszystkimi natchnieniami Ducha Świętego,
Zadaniem głównym jest pomoc dzieciom w nauce, w odrabianiu zadań
aby naprawdę otworzyć nowe drogi w relacjach ekumenicznych i międzyreligijnych”.
domowych, dożywianie (podwieczorek), zajęcia informatyczne, korzystanie
z komputerów i internetu, arteterapia (poprzez różnorodne zajęcia plastyczne). Ponadto każdego miesiąca realizujemy zadania okazjonalne: spotkania
towarzyskie, zabawy, konkursy i wiele innych. W miesiącach letnich wiele
U progu Nowego 2014
zajęć i wesołych zabaw organizujemy na placu przykościelnym oraz na
Roku serdecznie witam
osiedlowych placach zabaw. Świetlica jest czynna także w czasie ferii zimowszystkich Rodziców zgrowych. Dzięki finansowemu wsparciu Parafialnego Zespołu Caritas, kilkakromadzonych w 43 Różach
tnie wychodzimy na lodowisko, do kina, wyjeżdżamy na ogniska poza miasRóżańcowych i życzę
to. Najlepiej życie na świetlicy poznają Państwo oglądając nasze fotoreporWam i Waszym dzieciom,
taże z najciekawszych wydarzeń na stronie internetowej parafii http://www.
których obejmujemy Modlijozef.siedlce.pl/swietlica/
twą Różańcową, aby Boży
Zapraszamy chętne dzieci w wieku szkolnym (5-12 lat) do uczestnictwa
zamysł w życiu każdego
w zajęciach na świetlicy przyparafialnej. ZAPRASZAMY zainteresowanych
wypełnił się, a miłość Boża
w dni powszednie, w godzinach od 13.30 do 17.30.
obfitowała w każdym sercu
Jolanta Adamczyk - Kierownik świetlicy
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Z życia wzięte:

Jeśli podczas niedzielnej Mszy Św.
Przed nami ostatni tydzień Kolędy. Dziękujemy
idziesz do Komunii Św., ale wcześniej
wszystkim, którzy nas dotąd życzliwie przyjmowali i
już zaplanowałeś, że po Mszy Św. pójdziesz
pomagali w realizacji Wizyty Duszpasterskiej.
w niedzielę do supermarketu na zakupy,
Oto jej dalszy porządek:
Twoja
Komunia Św. staje się świętokradzka.
ULICA
DATA 2013 GODZ
Przyjęcie
Eucharystii jest możliwe tylko
13.01
9.00 Mireckiego, Słowackiego
wtedy, gdy wyrzekamy się grzechu,
poniedziałek 15.30
Chrobrego 8, 14
a nie wtedy, gdy grzech planujemy!
Sokołowska-Drosed,
9.00
Sokołowska-Karo
14.01 wtorek
Chrobrego 1, 3, 7
15.30
Przyzwyczailiśmy się do tego, że w procesji wiary
Jagiellońska,
udajemy się do Komunii Św. Idziemy parami obok
9.00
Mieszka I 20
15.01 środa
siebie, jako wspólnota Kościoła, szanując siebie na15.30 Mieszka I 10, 16, 18,
wzajem i umożliwiając bliskie spotkanie z ChrystuChrobrego 5, 6
sem. Procesja taka jest symbolem naszego życia
16.01 czwartek 15.30
i Sokołowska 80
i naszych relacji z bliźnimi. W naszym kościele zdaChrobrego 11,
rza się, że relacje te zakłócamy na 2 sposoby:
17.01 piątek 15.30
Sokołowska 71, 77
Mieszka I 6, 8
9.00
18.01 sobota
15.30 Kolęda na zgłoszenie*
* W sobotę 18 stycznia od godziny 15.00 odwiedzimy tych, którzy chcą przyjąć Kapłana, a we wcześniej ustalonym terminie nie mogli, z ważnych powodów, tego zrobić. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii.

Z ŁOKCIAMI W ŻYCIE

W PARAFII I W DIECEZJI

1. Idąc parami i stojąc już blisko kapłana wycho-

NASZ CHRZEST ŚW. Dziś (w niedzielę 12.01) dzimy z dwuszeregu i chcemy koniecznie stanąć na
przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego. Przypomina nam ono o naszym Chrzcie Św. oraz o przywilejach i zobowiązaniach, jakie z niego wypływają.
Dzień dzisiejszy kończy w Kościele Powszechnym
okres Narodzenia Pańskiego.
MISJE I ŚWIATEŁKO. Również dziś po Mszy
Św. o godz. 11.30 zebranie rodziców dzieci z Koła
Misyjnego i Światełka. Spotkanie będzie miało
miejsce w salce pod kościołem.
BIERZMOWANI. Spotkanie z kandydatami do
Bierzmowania odbędzie się w kościele dziś po
Mszy Św. o godz. 13.00.
CELEBRACJA. Jutro (13.01) o godzinie 19.00
Ks. Biskup Ordynariusz zaprasza do Katedry na
kolejną Celebrację Słowa Bożego.
KATECHEZY. Katechezy chrzcielne rozpoczną
się w pierwszą niedzielę lutego (2.II. br.) o godz.
17.30. Wiosenna seria 8 katechez dla młodzieży,
których tematyka dotyczy przygotowania do małżeństwa rozpocznie się w ostatnią sobotę lutego.
SPOTKANIA GRUP. Ze względu na Wizytę
Duszpasterską jeszcze w tym tygodniu porządek
spotkań grup parafialnych jest zmieniony. O szczegóły pytajmy Opiekunów poszczególnych grup.
MISYJNI. Koło Misyjne Dzieci spotka się w piątek
(17.I.) o godzinie 16.00.
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i ich Rodziców będzie
w przyszłą niedzielę (19.01) o godzinie 15.00 w kościele.
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź I:
 Mariusz Chromiński z Parafii Zembry i Marlena Wyrębek z naszej Parafii (1)
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.

środku przed celebransem, w przekonaniu, że tak
będzie lepiej. Nie, tak nie jest lepiej! Pozostańmy w
swoim szeregu, a ksiądz obróci się w naszym kierunku i poda nam Komunię Św. Stając na środku
odpychamy osobę, która stoi obok nas, depczemy
jej po palcach i stawiamy w niezręcznej sytuacji.
2. Po przyjęciu Komunii Św. odchodzimy na „swoją”
stronę: ci, którzy stoją po lewej stronie, odbijając z
szeregu w lewo, ci po prawej stronie w prawo. Tu
bezmyślność bywa największa. Są tacy, którzy odchodząc od Komunii Św. chcą koniecznie przejść
między dwoma rzędami podchodzących, rozbijając
szpaler na całej długości. Inni stojący np. w lewym
szeregu, chcą koniecznie odejść w prawą stronę,
totalnie zakłócając rytm przyjmowania Komunii Św.
Tak, jak w życiu, tak i tu powstaje bałagan, gdy nie
chcemy się liczyć z innymi ludźmi i zapominamy, że
są oni obok nas.
Ale też nie tak:

ZAPOMINALSKI. Dwaj mieszkańcy cmentarza po
wyjściu z grobu wchodzą do samochodu.
- Poczekaj, zaraz wrócę - mówi jeden z nich i wysiada. Po chwili wraca z płytą nagrobną.
- Po co ci to?
- No jak to, na miasto i bez dokumentów?
SANECZKARZE.
- Tato, ja już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!
- Nie gadaj tyle, synu, tylko ciągnij!
DAWNE CZASY. Rozmawiają koleżanki:
- Nie wiem, co w tamtych czasach kobiety widziały w
mężczyznach?
- W tamtych czasach to znaczy kiedy?
- No wiesz, zanim wynaleziono pieniądze.
TO JUŻ BYŁO. Dziewczyna w wypożyczalni filmów:
- Proszę o film „Jan Paweł”, bo dwójkę już oglądałam.
BARANEK. W grupie przedszkolaków siostra katechetka przedstawiła dzieciom prezentację o tajemnicach różańcowych. Przy pierwszej Tajemnicy Światła
o Chrzcie Pana Jezusa, gdy pojawiło się określenie
„Baranek Boży”, Mateuszek od razu się ożywił:
- Ja też jestem baran - powiedział dumnie.
- Niemożliwe, jak to? - zdziwiła się koleżanka.
- Tak! Mój dziadziuś czasami mówi do mnie: „Ty mały
baranie!”
MAGIA LICZB.
Mówią, że nasza osobowość zawarta jest w liczbach. To chyba zabobon, ale jeżeli już koniecznie
chcesz sprawdzić to dodaj trzy liczby: 32567 + 37582
+ 1, a teraz odwróć kalkulator i przeczytaj.
OSTRZEŻENIE. Mężczyzna znany był W RODZINIE
z tego, że nie lubił mamy swojej żony, która często
odwiedzała młode małżeństwo i ich dzieci. Któregoś
dnia zdziwiona teściowa zauważyła:
- Skoro tak mnie nienawidzisz, to dlaczego trzymasz
moją fotografię na parapecie kominka?
- Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia.
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

Do Komunii Św. nigdy nie idziemy w pojedynczej
kolejce – „w ogonku” - jak dawniej mówiono, lecz parami. „Ogonek” jest całkowitym zaprzeczeniem podKonto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
stawowej zasady, że żyjemy we wspólnocie Kościo31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
ła i tworząc tę Wspólnotę (po łacinie Komunię) idziemy ramię w ramię na spotkanie z Chrystusem. Taki Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
„ogonek” jest dobry i praktyczny do lady w sklepie
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew,
mięsnym, czy do kasy biletowej na Koleje Mazowiep. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara
ckie. Do Komunii Św. idziemy razem z kimś, kto jest
Popek, p. Tomasz Końko, sM Anuncjata,
obok nas, należy do tej samej Parafii, do tej samej
sM Agnieszka i sM Emilia.
Rodziny Kościoła i tak samo jak my nazywa Boga
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
swoim Ojcem. To posiadanie wspólnego Ojca, czyni Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
nas Braćmi i Siostrami, a nie ludźmi obcymi sobie.
Odzwyczajajmy się więc od bałaganu, aby lepiej Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
od godziny 16.00 do 17.30. W okresie kolędy
zrozumieć, czym dla nas jest Komunia Św. i przyksięża dyżurują w kancelarii od 7.00 do 8.00
należność do wspólnoty ludzi wierzących.

