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MYŚL TYGODNIA 

 
     Ale się działo nad Jordanem, 
gdy Pan Jezus chciał, aby Św. Jan 
Go ochrzcił: „W chwili gdy wy-
chodził z wody, ujrzał rozwierające 
się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba 
odezwał się głos: Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodo-
banie” (Mk 1, 10-11). 
     Chrzest Jezusa oznacza Jego 
ujawnienie się przed światem, po-
czątek publicznej misji. Jest to też 
znak namaszczenia Duchem Świę-
tym, które miało się stać udziałem 
wszystkich ochrzczonych w Jego 
imię. Syn Boży staje w tłumie 
grzeszników, solidarny z nimi, go-
towy dzielić ich los. Dzięki Niemu 
ci sami grzesznicy mocą Ducha 
stają się synami i córkami Boga, 
podobnymi do Niego, wyzwolo-
nymi od zła. 

 

OKRES ZWYKŁY W ROKU 

 
    Dziś kończy się okres Narodzenia Pańskiego. Oprócz 
okresów mających własny charakter, zostają trzydzieści 
trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu roczne-
go, w które nie obchodzi się żadnej tajemnicy Chrystusa, 
lecz wspomina się misterium Chrystusa w jego pełni, zwła-
szcza w niedziele. Ten okres nazywa się Okresem Zwyk-
łym. Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek, który nas-
tępuję po niedzieli wypadającej po dniu 6 stycznia i trwa 
do wtorku przed Wielkim Postem. Powtórnie zaczyna się 
w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego i ko-
ńczy przed I Nieszporami I niedzieli Adwentu. 
     I jeszcze informacja ważna dla Służby Liturgicznej 
i wszystkich, którzy modlą się słowami Liturgii Godzin, czy-
li Brewiarza: od jutra (12.01) czytania na dni powszednie 
są z III tomu Lekcjonarza Mszalnego, na rok I. Czytań tych 
używa się zwykle we wspomnieniach i we Mszach Św. 
okolicznościowych, o ile nie ma innych wskazań. Czytania 
w niedziele są stosowane z roku B. Również od jutra ko-
rzystamy z III tomu Liturgii Godzin, a psalmy są pierwsze-
go tygodnia. 
 

PAPIESKIE INTENCJE 2015 
Styczeń. ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji 
religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali 
w promowaniu pokoju. misyjna: Aby w tym roku, poświęco-
nym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odna-
leźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie 
oddawali się posługiwaniu ubogim. 
Luty. ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli 
możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia; 
misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zro-
zumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej. 
Marzec. ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania 
naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru 
człowieka. misyjna: Aby coraz bardziej uznawany był spe-
cyficzny wkład kobiety w życie Kościoła. 
Kwiecień. ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat 
stworzony i strzec go jako dar Boży. misyjna: Aby prześla-
dowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność 
zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła. 
Maj. ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mog- 

li zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie cho-
rych i ubogich. misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi poma-
gało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środo-
wiskach z gotowością głosić Jezusa. 
Czerwiec. ogólna: Aby migranci i uchodźcy spotykali się 
z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w kra-
jach, do których przybywają. misyjna: Aby osobiste spotka-
nie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra-
gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie 
lub w życiu konsekrowanym. 
Lipiec. ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była 
przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma 
miłosierdzia. misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łaciń-
skiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać 
świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by 
społeczeństwo stawało się bardziej braterskie. 
Sierpień. ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu 
wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę pot-
rzebującym. misyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie, po-
trafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi 
międzyludzkich i społecznych. 
Wrzesień. ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia 
się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. misyjna: Aby kate-
checi byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wia-
ry, którą głoszą. 
Październik. ogólna: Aby został wykorzeniony handel lu-
dźmi, nowoczesna forma niewolnictwa. misyjna: Aby wspó-
lnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu 
misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią cze-
kają. 
Listopad. ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobis-
te spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy 
mają inne niż my przekonania. misyjna: Aby Pasterze Koś-
cioła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im 
w drodze i podtrzymywać ich nadzieję. 
Grudzień. ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczać mi-
łosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza. 
misyjna: Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cier-
pią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej 
nadziei. 

EKUMENIZM 

 
     W przyszłą niedzielę (18.01) w Kościele Powszechnym 
rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
nazywany często Tygodniem Ekumenicznym. Trwa on do 
25 stycznia, czyli do Święta Nawrócenia Św. Pawła Apos-
toła. O szczegółach napiszemy za tydzień. 
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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 – 12 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie Św. Arkadiusza z Cezarei Mauretańskiej (w Algerii), Męczen-

nika z pocz. IV w.  
Czyt.: Hbr 1, 1-6 (Bóg przemówił do nas przez Syna); Mk 1, 14-20 (Jezus wzywa 

ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów). 

6.30 1. + Arkadiusza (z racji imienin) i Stanisławę Krasnodębskich oraz 
Annę, Władysława i Józefa Wasilewskich, of. Barbara Zdolińska 

 2. + Wandę Wojtaszewską oraz zm. z Rodzin Wojtaszewskich i Ma-
kulców, of. Tomasz Izdebski 

7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-
bin 

 2. + Lucjana Jaroszyńskiego (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona 

 3. + Zm. Rodziców z Rodzin Barejów i Baranowskich, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. + Mariana, Mariannę, Antoninę, Szymona, Tadeusza i Wacławę, 

of. Stanisław Kornilak 
 2. + Mariannę i Jana oraz Kazimierza, Władysława i Franciszkę, of. 

Córka 
Wtorek – 13 stycznia 2015 r. 

Wspomnienie Św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła  
Czyt.: Hbr 2, 5-12 (Jezus jest Zbawicielem ludzi); 
Mk 1, 21-28 (Jezus naucza jak ten, kto ma władzę). 

6.30 1. + Weronikę (w 19 r.) i Zdzisława (w 9 r.), of. Syn Adam z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 
 2. + Janinę Izdebską (w 11 r.) i Juliana oraz zm. Braci z obu stron 

Rodziny, of. Córka 
 3. + Zofię (w 60 r.), zm. z Rodzin Małków, Siankowskich, Kunów, 

Rabijewskich i Szczypiorów oraz ks. Alfreda Hofmana, of. Halina 
Iskra 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. + Czesława (w 10 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny oraz Kon-

stancję, of. Rodzina 
 2. + Wiesława Borkowskiego (w 17 r.), of. Zofia Borkowska 

Środa – 14 stycznia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Feliksa z Noli, Kapłana 

Czyt.: Hbr 2, 14-18 (Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi); 
Mk 1, 29-39 (Jezus uzdrawia chorych). 

6.30 1. +  
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 
 2. + Barbarę Talacha, of. Sąsiedzi ze Strzały 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Genowefę Iwanowską, of. Koleżanki z Wojewódzkiego Związku 
Kółek Rolniczych 

 3. Dziękczynna w 27 r. urodzin Łukasza i Bartosza Bojanowskich, 
z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Marki Bożej i Św. Jó-
zefa, of. Mama 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 15 stycznia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Pawła Pustelnika z Teb, 

głównego Patrona Zakonu Paulinów; 
 Czyt.: Hbr 3, 7-14 (Zachować wierność Bogu); 

Mk 1, 40-45 (Uzdrowienie trędowatego). 

6.30 1. + Halinę Wojciuk (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 

 2. + Jana Matejczuka (w 6 miesiąc), of. Córka 
 3. + Józefa (w 27 r.), Annę, Franciszka i Stanisławę z Rodziny Ło-

zów, of. Teresa Sawicka 
15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Dr Krystynę Osińską (w 2 r.), of. Mąż i Dzieci z Rodzinami 
 3. + Stanisława Kołtuniaka (w 30 dzień), of. Marianna i Jan Kołtu-

niakowie 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 16 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie Św. Marcelego I, Papieża i Męczennika 
Czyt.: Hbr 4, 1-5. 11 (Spieszmy do odpoczynku Bożego); 

Mk 2, 1-12 (Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów). 

6.30 1. + Jadwigę (w 6 r.) i Jana Żółkowskich, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 
 2. + Stanisławę Dziołak, of. Pracownicy „Drosed” 

15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.30 Spotkanie KSM 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Arkadiusza, Jana, Stanisławę, Barbarę i Annę, of. Eugenia 
Świątkowska 

 3. + Zenona Krupę, of. Mieszkańcy Strzały 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 17 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Antoniego Opata; 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego 
Czyt.: Hbr 4, 12-16 (Jezus wielkim arcykapłanem); 

Mk 2, 13-17 (Powołanie Mateusza). 

6.30 1. + Józefa Izdebskiego oraz zm. z Rodzin Izdebskich i Wojtaszew-
skich, of. Tomasz Izdebski 

7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-
bin 

 2. + Wacława (w 23 r.), Michalinę, Antoniego, Józefę i Józefa, of. 
Elżbieta Barszcz 

 3. + Piotra Soszyńskiego (w 21 r.), of. Syn z Rodziną 
 4. + Stanisława Męczyńskiego (w 1 r.), Janinę, Elżbietę, Jadwigę 

i Magdalenę, of. Córka 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Tadeusza Placuka (w 2 r.), of. Żona z Dziećmi 
 3. Dziękczynna w 7 r. urodzin Przemysława, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

Niedziela  – 18 stycznia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Małgorzaty Węgierskiej, Dziewicy. 
Początek tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

(Tydzień Ekumeniczny do 25.01) 
Czyt.: 1 Sm 3, 3b-10. 19 (Powołanie Samuela); 

J 1, 35-42 (Powołanie pierwszych uczniów). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 
 2. + Mariannę Jurek (w 2 r.), of. Córka 

8.30 1. + Stanisławę (w 13 r.), Stefana i Ryszarda Stańczuków oraz Ste-
fanię i Stefana Wymiatałów, of. Jadwiga Marciszewska 

 2. Dziękczynna w intencji Janiny Grabarskiej, z prośbą o zdrowie, 
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa z okazji Dnia Babci, of. Wnuczkowie 
Ola i Radosław 

 3. Dziękczynna w 80 r. urodzin Eugenii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej 
i dla całej Rodziny, of. Rodzina 

10.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 
 2. + Salomeę i Stanisława, Wiktorię Strzałek, of. Synowa 
 3. Dziękczynna z racji imienin Seniora Ks. Henryka Drozda, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i wstawiennictwo 
św. Joanny na dalsze lata posługi kapłańskiej, of. Krystyna i Szcze-
pan Borutowie 

11.30 1. + Agnieszkę (z racji imienin i w 5 r.), of. Brat Artur  
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 2. + Rodziców Amelię (w 12 r.) i Stanisława Kondraciuków oraz An-
nę Stechlik, Elżbietę Sawicką i zm. z ich Rodzin, of. Zięć 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Aleksandra Kostrzewę (w 20 r.) i Mariannę, of. Córka 

Katechezy Chrzcielne rozpoczną się w naszym kościele 1 lutego br. 

18.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Rafała, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, Rodzice, Brat i Ba-
bcia 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  
 

RÓŻA  ŚW. KATARZYNY  LABOURE 

 

     Miło jest podzielić się radosną informacją, iż pow-
staje nowa Róża Różańcowa, której Patronką jest 
postać szczególna, Św. Katarzyna Laboure, francu-
ska zakonnica. Kilka informacji na jej temat pozwoli 
pokochać ją i z radością powierzyć swoje Pociechy.  
     Urodziła się w 1806 roku w licznej rodzinie chłop-
skiej. W wieku 24 lat wstąpiła do Zakonu Sióstr Miło-
sierdzia w Paryżu. Już w nowicjacie otrzymała dar 
wysokiej kontemplacji, aż do ekstaz i objawień.  
     W lipcu 1830 roku w kaplicy nowicjackiej objawiła 
się jej Najświętsza Maryja Panna, która stała na kuli 
ziemskiej, depcząc stopą łeb piekielnego węża, a w 
rękach  trzymała kulę ziemską.  Wnet szeroko rozło- 

żyła dłonie spuszczone do dołu, a z nich tryskały promienie. Powiedziała: 
„Te promienie są symbolem łask jakie zlewam na osoby, które mnie o to 
proszą”. Święta ujrzała następnie literę M z wystającym z niej krzyżem, do-
koła 12 gwiazd, a pod literą M dwa Serca: Jezusa i Maryi. Dokoła postaci 
Maryi ujrzała napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, któ-
rzy się do Ciebie uciekamy”. Maryja powiedziała: „Postaraj się, by wybito 
medale według tego wzoru”. 
     30 czerwca 1832 wybito 1500 pierwszych medalików. Zyskały one tak 
wielką sławę, że zaczęto je określać mianem „cudownego medalika”. W cią-
gu 10 lat w samym Paryżu wybito ich ponad 60 milionów. Nazwę Cudowny 
Medalik zatwierdziła Stolica Apostolska, a Papież Leon XIII dekretem z dnia 
23 lipca 1894 roku zezwolił na coroczne obchodzenie święta Objawienia 
Cudownego Medalika. Beatyfikacji Katarzyny dokonał papież Pius XI 23 
maja 1933 r. a do chwały świętych wyniósł ją Pius XII w 1947r. 
     Powierzając Dzieci św. Katarzynie, niech nam przyświeca świadomość, 
iż oddaliśmy je w najbezpieczniejsze ręce, a cudowny medalik noszony na 
szyi sprawi, iż doświadczą wiele łask, zwalczą zgubne nałogi, dostąpią naw-
rócenia, umocnią wiarę, a także pozbędą się chorób, gdyż ofiarowany przez 
Maryję medalik jest znakiem Jej miłości.  
     Jeśli te informacje poruszyły serca Rodziców, którzy jeszcze nie modlą 
się na różańcu za swoje Dzieci informuję, iż lista chętnych jeszcze nie jest 
kompletna i proponuję zadzwonić pod nr 517 639 923. Szczęść Boże! 

Barbara Popek 

ŚWIĘTY Z KRUKIEM 

     W najbliższy czwartek, 15 stycznia br. Kościół obchodzi wspomnie-
nie Św. Pawła Pustelnika z Teb, głównego Patrona Zakonu Paulinów. 
     Teby to starożytna stolica farao-
nów. Tam w 228 r. urodził się Św. 
Paweł nazywany Pustelnikiem z Teb. 
Pierwsze lata spędził szczęśliwie 
w domu rodzinnym, potem odebrał 
bardzo staranne wykształcenie, bie-
gle władał językiem greckim i egipskim 
    Wcześnie stracił rodziców i odzie-
dziczył po nich pokaźny majątek. 
Gdy miał ok. 20 lat, w 250 r. rozpo-
częły się prześladowania Decjusza. 
Dowiedziawszy się, że jego szwa-
gier, poganin, chcący przejąć jego 
dobra, planuje wydać go w ręce 
prześladowców, Paweł porzucił 
wszystko,  co  posiadał,  odszedł  na  
pustkowie i zamieszkał w jaskini. Prześladowanie trwało krótko, bo zaledwie 
dwa lata, ale Paweł tak dalece zasmakował w ciszy pustyni, że postanowił 
tam pozostać na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie 90 lat! 

 
Herb Zakonu Ojców Paulinów 

     Przez cały ten czas zanosił do Boga swe gorące modlitwy, żywiąc się tyl-
ko daktylami i kromką chleba, którą codziennie przynosił mu kruk. Kiedy był 
bliski śmierci, odwiedził go Św. Antoni, Pustelnik. Tego dnia kruk przyniósł 
obu Świętym cały bochenek. Nagość swego ciała od znoju i chłodu chronił 
Paweł jedynie palmowymi liśćmi. Legenda ta znalazła swoje odbicie w her-
bie Zakonu Paulinów, którzy obrali sobie Św. Pawła Pustelnika za swojego 
głównego Patrona: kruk na palmie z bochenkiem chleba. 
     Św. Paweł Pustelnik zmarł mając 113 lat w 341 r. Oddał Bogu ducha, 
spoczywając na rękach Św. Antoniego. Kiedy ten był w kłopocie, jak wyko-
pać grób dla Przyjaciela, zjawiły się dwa lwy i pazurami wykopały grób. Te 
dwa lwy znalazły się również w herbie Paulinów. Św. Pawła Pustelnika  
czczą jako swego Patrona także piekarze i tkający dywany. W ikonogra-
fii Św. Paweł Pustelnik przedstawiany jest w tkanej sukni z liści palmowych. 
Jego atrybuty to: kruk, kruk z chlebem w dziobie, lew kopiący grób i przeła-
many chleb. 

FILMOWE REKOLEKCJE 

 
     Historia znana z Pisma Świętego - opowieść o losach biblijnego Mojżesza, 
plagach egipskich, rozstąpieniu się Morza Czerwonego i Dziesięciu Przykaza-
niach – to treści filmu Ridley'a Scotta „Exodus: Bogowie i Królowie”. Film 
zagra NoveKino Siedlce w cyklu Rekolekcje Filmowe we wtorek 13 stycznia 
o godz. 19.00.  
     To zapierająca dech w piersiach opowieść ukazująca starożytny Egipt tak, 
jak jeszcze nikt tego nie zrobił. Ridley Scott zafascynował się historią Mojże-
sza, którego uważa za jedną z ważniejszych postaci biblijnych. Chwali odwa-
gę Proroka, który występuje przeciw egipskiemu faraonowi Ramzesowi i po-
maga niewolnikom uciec z Egiptu w czasie śmiertelnych plag. 
     Rekolekcje Filmowe to cykl nad którym patronat objął  ks. Bp Ordynariusz 
Kazimierz Gurda. NoveKino Siedlce w nowatorskim projekcie, który znalazł 
uznanie wśród widzów raz w miesiącu pokazuje film, którego tematyka dotyka 
spraw wiary, rodziny, jak również wartości chrześcijańskich świadomie pomija-
nych przez współczesną kulturę masową. Projekcję filmu poprzedza kateche-
za przygotowana przez ks. Mateusza Czubaka. 

*********************************************************************** 
     Redakcja „Opiekuna”, zachęcając do oglądania filmów, pragnie dodać jesz-
cze jedno ważne spostrzeżenie. Filmy prezentowane podczas „Filmowych Re-
kolekcji” przedstawiają dzieła światowej kinematografii, których scenariusze 
zostały zainspirowane Biblią, życiem Świętych lub innymi wydarzeniami histo-
rycznymi, ale tak, jak każde dzieło literackie zawierają fabułę dodaną przez 
pisarzy i scenarzystów. Obrazy filmowe, choć pięknie zrealizowane, nie zastą-
pią nam osobistej lektury Pisma Św. lub dzieł hagiograficznych. Warto więc, 
wybierając się na „rekolekcyjny” film, sięgnąć do źródeł. Wybierając się na film 
„Exodus: Bogowie i Królowie” warto przeczytać „Księgę Wyjścia” – drugą 
w kolejności Księgę Pisma Świętego Starego Testamentu. 
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KOLĘDA 2015 

     Przed nami już ostatnie dni Wizyty Duszpaster-
skiej. Dziękujemy wszystkim za życzliwość i pomoc 
w jej realizacji. Za tydzień w „Opiekunie” przeczyta-
my „słowo” Księdza Proboszcza będące podsumo-
waniem całej „Kolędy”. 

DATA 2015 GODZ ULICA 
12.I. 

poniedziałek 
15.30 Chrobrego 4, 15 

13.I. 
wtorek 

15.30 Chrobrego 2, 9 

14.I. 
środa 

15.30 Chrobrego 6, 8 

15.I. 
czwartek 

15.30 Chrobrego 19, 21 

16.I. 
piątek 

15.30 
Chrobrego 11 
Nowy Świat 2 

17.I. 
sobota 

9.00 

W tym dniu odwiedzimy 
zgłoszone Rodziny, której 

wcześniej nie mogły 
przyjąć Kapłana 

 

OPŁATEK OAZY 

 
     4 stycznia br. Oazowa Wspólnota z naszej Pa-
rafii uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym. Rado-
ści i ciepłych słów płynących prosto z serca nie by-
ło końca! Życzenia przepełnione miłością dawały 
nam namacalny dowód tego, że Pan Jezus naro-
dził się nie tylko w stajence, ale przede wszystkim 
w naszych sercach. Wspólne śpiewanie kolęd 
i wzajemna serdeczność zapadną nam na długo 
w pamięć. 
     Zachęcamy by dołączyć do naszej Wspólnoty. 
Przyjdź aby doświadczać miłości Zbawiciela ukry-
tej w drugim człowieku! Szczegółowych informacji 
udzieli ks. Piotr Kruk. Terminy spotkań oazowych 
podajemy w kalendarium Opiekuna (str. 2)’ 

Edyta Krawczyk 
 

DZIESIĘĆ TALENTÓW 

 
     Fundacja Dziesięć Talentów zaprasza dzieci 
wraz z rodzicami na kolejne spotkanie z cyklu Mały 
Kadr, które odbędzie się 18 stycznia o godz. 9.00 w 
salce wielofunkcyjnej Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego przy parafii św. Józefa!  
     Po projekcji bajki odbędą się tematyczne warsz-
taty, które przeprowadzą doświadczeni pedagodzy. 

Jest możliwość pozostawienia dzieci pod opieką 
organizatorów. Wstęp wolny! 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 2 
Bogata fotorelacja z Orszaków Trzech Króli zor-
ganizowanych w naszym regionie; 
Czym tak naprawdę jest odpust? Jakie warunki 
trzeba spełnić, aby go uzyskać i po co mamy to ro-
bić? Odpowiedź w tekście na str. 13; 
Czy media naprawdę szkodzą rozwojowi dzieci i 
młodzieży? Co grozi tym, którzy nadużywają tele-
wizji i komputera, tłumaczy pedagog Małgorzata 
Więczkowska; 
Kryzysy nie omijają nawet najlepszych mał-
żeństw. Jak wyjść z nich zwycięsko i ocalić rodzinę 
- odpowiedź w tekście „Małżeństwo na rozdrożu”. 

Zapraszamy do lektury 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 

DLA RODZICÓW: Dziś (11.01) po Mszy Św. 
o godz. 11.30 w sali pod kościołem odbędzie się 
spotkanie Rodziców, których Dzieci należą do Koła 
Misyjnego i „Światełka”. 
BIERZMOWANI 2015: DZIŚ (11.01) DYŻUR 
LITURGICZNY pełnią: 1. Aleksandra Wiercińska, 
2. Adrianna Wójcik i 3. Maciej Domański. W przy-
szłą niedzielę (18.01) 1. Anna Wścisiak, 2. Tomasz 
Zacharczuk i 3. Michał Osiński. Natomiast w nie-
dzielę 25.01: 1. Angelika Zemło, 2. Maciej Domań-
ski i 3. Radek Borkowski. 
     Już wkrótce „zaliczenia” III i IV części Katechiz-
mu. Można go „zaliczyć” w kancelarii parafialnej, 
albo można też wziąć udział w „Wieczorze Chwa-
ły”, w czwartek dnia 29 stycznia br. o godzinie 
19.00, do czego gorąco zachęcam, ponieważ 
udział w tym „Wieczorze” potraktuję jako zalicze-
nie.                                Ks. Piotr Wasyljew   

KATECHEZY. Katechezy Chrzcielne rozpoczną 
się w pierwszą niedzielę lutego (1.II). Przewiduje-
my także, że wiosenna seria ośmiu Katechez 
Przedmałżeńskich rozpocznie się w ostatnią sobo-
tę lutego (22.II). 

KANCELARIA PARAFIALNA czynna w dni 
powszednie od godziny 16.00 do 17.30. Do najbliż-
szej soboty, czyli do końca Wizyty Duszpasterskiej, 
sprawy wymagające obecności kapłana będą zała-
twiane od 7.00 do 8.00. 

NIEUSTAJĄCY. W sobotę 17 stycznia br. Koś-
ciół obchodzi Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Patronki sobotniego dnia, a Wspólnota Ró-
żańca Nieustającego przeżywa dzień czuwania 
i modlitwy, zapraszając wszystkich o godzinie 
17.30 na wspólny Różaniec. 

RADA. Najbliższa sesja Rady Parafialnej będzie 
w sobotę 24 stycznia o godzinie 19.00 na plebanii. 
RADIO. Przyszła niedziele (18.01) w naszej Para-
fii to „Niedziela Radiowa”. Kapłani pełniący posługę 
w Katolickim Radiu Podlasie wygłoszą Słowo Boże 
i zbiorą ofiary na funkcjonowanie tego Radia.  

NA FERIE. Za tydzień grupa Dzieci z naszej Pa-
rafii i ich Opiekunów wyjeżdża w góry na narty. 
Prosimy o modlitwę w ich intencji. 
 

Pilnie sprzedam mieszkanie o powierzchni 
58 m2 w bloku przy ul. Jagiełły 17 

oraz działkę budowlaną uzbrojoną 888 m2 
w Siedlcach, ul Topolowa, 

tel. 791 258 088 

 
NA CELE KULTU RELIGIJNEGO 

 
     Po wydatkach świątecznych w kasie domowej na-
stąpił kryzys. Mąż przegląda listę zakupów żony i py-
ta: 
- A to co to?! - wskazując przy tym na wyjątkowo 
kosztowną pozycję. 
- Wydatek na cele kultu religijnego - odpowiada 
niespeszona żona. 
- Co to znaczy? 
- To znaczy, że kupiłam sobie nowy kapelusz na Pas-
terkę. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
KIEPSKI OBIAD. Mówi żona do męża w Nowy Rok: 
- Dziś na pewno nie powiesz, że źle gotuję.  
- A co ugotowałaś? 
- Nic.  
LĘK PRZED SESJĄ. Po dłuższej imprezie budzą się 
studenci i słychać taką rozmowę: 
- Co dziś mamy? 
- Wtorek, chybaaaa... 
- Nie tak dokładnieeee... Pytam czy sesja zimowa, 
czy letnia? 
DŁUGOWIECZNY. - Choroba nerwowa pani męża 
nie jest groźna. Sto lat może z nią żyć. 
- A ja wytrzymam przy nim? - pyta żona 
TERMIN. Spotyka się dwóch starych znajomych: 
- Wpadniesz do mnie na „Sylwestra”? 
- No, chętnie, ale kiedy? 

PREZENT. Do jubilera wchodzi facet i mówi: 
- Chcę kupić żonie jakiś drobiazg na karnawał. Ile 
kosztuje ta bransoletka? 
     Jubiler podaje cenę, a mężczyzna aż gwizdnął z 
wrażenia. 
- A te kolczyki? 
- Te, to trzy gwizdnięcia, proszę pana. 
ZESŁANIE NAPOLEONA. - Panie doktorze, mojemu 
mężowi wydaje się, że jest Napoleonem. 
- Spokojnie, będziemy go leczyć. 
- A nie lepiej od razu wysłać go na jakąś wyspę? 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

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

ks. Piotr Kruk, 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 

Od 24 grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej, 
czyli do 17 stycznia, sprawy wymagające obecno-

ści kapłana będą załatwiane od  7.00 do 8.00. 
 




