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MYŚL TYGODNIA 

 
     Ewangelia dzisiejszej niedzieli 
podpowiada nam w jako sposób 
możemy odnaleźć Chrystusa 
i spotkać się z nim.  
     Im bardziej oczywista wydaje 
nam się odpowiedź na fundamen-
talne pytania, tym częściej powin-
niśmy do nich wracać.  
     „Czego szukacie?” - nad tym 
Pan Jezus każe nam dzisiaj się za-
stanowić. Przyglądamy się, do 
czego tak naprawdę dążymy, co 
nas absorbuje, na co wskazują na-
sze codzienne wybory. To pytanie 
jest też dla nas wezwaniem do 
konsekwencji, jednoznaczności, 
do nawrócenia. Nie można prze-
cież szukać Chrystusa i zarazem 
oddawać się grzechowi. Kto szuka 
Chrystusa, ten przedstawia mu 
każdą sprawę, prosząc: „Mów, Pa-
nie, bo sługa Twój słucha”. 

 

 

RADIOWA NIEDZIELA 
     Dziś w naszej Parafii „Niedziela Radiowa”. 
Oznacza to, że naszymi Gośćmi są przedstawiciele 
tej rozgłośni, którzy wygłoszą niedzielną homilię i 
opowiedzą o sprawach dotyczących naszego 
Radia. Zbiorą też ofiary na jego funkcjonowanie i 
rozwój. 
     
     Katolickie Radio Podlasie to największa rozgłośnia 
w środkowej części wschodniej Polski. Istnieje od lipca 
1992 roku. Ma własny, oryginalny styl kontaktu ze słu-
chaczami, Południowego Podlasia, Wschodniego Ma-
zowsza i Północnej Lubelszczyzny. Jej bogaty program 
informacyjno-muzyczny, jest odbierany przez słuchaczy 
w wieku 30 - 60 lat i nie tylko. 
     Mówi przede wszystkim o sprawach, które dotyczą 
mieszkańców regionu. Oprócz informacji są także rela-
cje dźwiękowe i reportaże. Spokojna muzyka zawiera 
przeboje stare i nowe. Sygnał radia jest dobrze słyszal-
ny w promieniu 100 km od nadajnika w Chotyczach 
k/Łosic, czyli na obszarze pomiędzy Białymstokiem, 
Warszawą i Lublinem. Jednak podstawową grupę od-
biorców stanowią mieszkańcy dawnych województw 
siedleckiego i bialskopodlaskiego. Łącznie, w zasięgu 
programowym stacji mieszka około 650 tysięcy ludzi 
powyżej 15 roku życia. 
     Ogólnopolskie badania słuchalności kilkunastu stacji 
radiowych na naszym terenie o nazwie „Radio Track” 
prowadzone przez SMG/KRC Polska, potwierdzone ba-
daniami konsumenckimi firmy Claritas pokazują, że 
15% mieszkańców, przynajmniej przez cztery dni w ty-
godniu słucha głównie Radia Podlasie. Radio Podlasie 
ma rozbudowaną w regionie strukturę zdobywania in-
formacji. Oprócz studia w Siedlcach jest  osiem redakcji 
terenowych w największych miejscowościach środko-
wej części wschodniej Polski. 
     Jest jedną z najpopularniejszych rozgłośni katolic-
kich w kraju, dlatego warto ją słuchać na częstotliwoś-
ci 101,7 FM oraz 106,0 FM. 

 
W studio nagrań KRP 

I PO KOLĘDZIE 

 
     Wczoraj zakończyliśmy Wizytę Duszpasterską w na-
szej Parafii. Kapłani od 27 grudnia udawali się do Para-
fian, za przykładem Pana Jezusa, który szedł do ludzi, 
pouczał, zachęcał, dawał pociechę i błogosławieństwo, 
spotykał się z cierpiącymi, którzy nie mogli do niego 
przyjść. 
     W naszej Parafii domy zamknięte przed kapłanem 
należą do rzadkości. Są szeroko otwarte, a domownicy 
życzliwi, często w komplecie, oczekują przybycia księ-
dza. W kartotekę parafialną z radością wpisujemy nowo 
narodzone dziecko. Nieraz zaznaczamy datę śmieci 
zmarłego z rodziny. Modlimy się za niego, a także za 
wszystkich zmarłych, których imiona zostały zapisane 
w kartach wypominkowych. Rozmawiamy o kłopotach 
małżeńskich i rodzinnych, o braku pracy, czy o poszuki-
waniach wyjścia z trudnych sytuacji. Na wszystkich tak-
że i na cały dom spływa kolędowe Boże błogosławieńs-
two. 
     Kolędowe zmęczenie dawało się Kapłanom we zna-
ki, ale podnosiła ich na duchu radość płynąca ze wspól-
nej modlitwy z ludźmi, należącymi do Rodziny Parafial-
nej, których nierzadko znają tylko z widzenia. Dla mło-
dych Księży był to także czas zdobywania doświad-
czeń, gdy spotykali ludzi zatroskanych o Parafię. Były 
też spotkania sztywne i obojętne z monosylabowymi 
odpowiedziami, które trochę martwiły.  
     Kolęda jest najlepszą okazją, aby lepiej poznać ży-
cie Parafii, jej problemy, zagrożenia i oczekiwania. Jest 
to też dobra lekcja dla księży, którzy przebywając w 
rodzinie, poznają jej problemy, widząc życie niejako „od 
środka”. Ludzie, którzy nieraz długo czekali na odwie-
dziny księdza, dawali tym samym świadectwo żywej 
wiary i przywiązania do duszpasterzy. Wszystkie spot-
kania były potrzebne tak wiernym jak i kapłanom. „Bóg 
zapłać” za chwile modlitwy i czas nam poświęcony. 
     Wkrótce Ksiądz Proboszcz przedstawi szczegółowe 
wnioski z tegorocznej Wizyty Duszpasterskiej. 

Księża „Kolędnicy” z Załogi Świętego Józefa 
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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 – 19 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie Św. Henryka z Uppsali, Biskupa i Męczennika, 

Św. Mariusza, Legionisty Rzymskiego, Męczennika 
oraz Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa. 

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan (2) 
Czyt.: Hbr 5, 1-10 (Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka); 

Mk 2, 18-22 (Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego). 

6.30 1. + Zofię Mirosz (w 30 dzień), of. Rodzina 
 2. + Stanisławę, zm. z Rodzin Korowajczuków, Dziołaków, Adamiu-

ków i Wareckich, of. Córka z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 
 2. + Mariannę i Władysława oraz Kornelię, Eugeniusza, Bolesława 

i Filomenę, zm. z Rodziny Perzów, of. Córka Helena 
 3. + Henryka Zaliwskiego (z racji imienin), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w intencji Rodziców Hanny i Wiesława, z prośbą 

o zdrowie i potrzebne łaski w całym ich życiu, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmyc-

ka) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Mariana Dorosza (w 9 r.), Jana, Kazimierę, Wiktora i Anielę of. 
Żona i Przyjaciele 

 3. + Mieczysława Stańczuka (w 6 miesiąc), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna z racji imienin Ks. Seniora Henryka, z prośbą o zdro-

wie i potrzebne łaski na dalsze lata posługi kapłańskiej, of. Wspólno-
ty Różańcowe 

Wtorek – 20 stycznia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Fabiana Papieża 

i Św. Sebastiana Żołnierza. 
Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan (3) 

Czyt.: Hbr 6, 10-20 (Motywy naszej nadziei); Mk 2, 23-28 (Szabat został ustano-
wiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu). 

6.30 1. + Barbarę Talacha, of. Sąsiedzi ze Strzały 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 
 2. Dziękczynna w 91 r. urodzin Zygmunta, z prośbą o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo oraz ulgę w cierpieniu, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmyc-

ka) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Janinę Koszewską (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Zofię (w 6 r.), Józefa, Andrzeja i Roberta, of. Rodzina 
 4. + Stanisławę (w 10 r.) i Mariana Krzewniaków, Józefa, Lucynę i 

Zdzisława Remiszewskich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, 
of. Janina Remiszewska 

Środa – 21 stycznia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy 

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan (4) 
Czyt.: Hbr 7, 1-3. 15-17 (Melchizedek typem biblijnym Chrystusa); 

Mk 3, 1-6 (Uzdrowienie w dzień szabatu). 

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

bin 
 2. + Jerzego Kosmalskiego, of. Żona 
 3. + Aleksandra (w 13 r.), Mariannę i Walerego, zm. z Rodzin Zają-

ców i Arciszewskich, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmyc-

ka) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Krzysztofa Prachnio (w 35 r.), Mieczysława Ambroziaka, Bole-
sława, Lucynę, Adama i Zbigniewa Borkowskich, of. Bożena Prach-
nio 

 3. + Zygmunta Brochockiego (w 2 r.) i jego zm. Rodziców, of. Córka 
 4. + Jadwigę Tkaczuk (w 2 miesiąc), of. Córki 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 22 stycznia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Wincentego Pallottiego, Kapłana, Założyciela Zjednocze-
nia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) i prekursora Akcji Kato-

lickiej i Ruchu Ekumenicznego.  

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan (5) 
Czyt.: Hbr 7, 25 – 8, 6 (Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu); 

Mk 3, 7-12 (Podziw tłumów dla Jezusa). 

6.30 1. + Rodziców, Dziadków i Braci z Rodzin Płatkowskich i Kłosów, of. 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 
 2. + Witolda (w 29 r.), Eugeniusza, Józefa, Władysławę, Józefa 

i Bronisławę, of. Siostry 
15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmyc-

ka) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Cecylię Kowalczyk (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Jana Myrchę (17 r.) i Jadwigę Walecką (w 33 r.), of. Barbara 

Myrcha 
 4. + Sebastiana Guza (w 5 r.), of. Klasa II A Gimnazjum w Strzale 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 23 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, 

Męczenników z Pratulina. 
Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan (6) 

Czyt.: Hbr 8, 6-13 (Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza); 
Mk 3,13-19 (Jezus wybiera dwunastu Apostołów). 

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

bin 
 2. + Annę Staniszewską (w 25 r.) i Jana, of. Córka 

16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmyc-

ka) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Janinę (w 32 r.), Pawła (w 29 r.) i Wacława oraz zm. z Rodziny, 
of. Córka 

 3. + Stanisławę (w 1 r.) i Józefa (w 5 r.), zm. z Rodzin Mielniczuków 
i Karpowiczów, of. Córka 

 4. + Edytę (w 33 r.), Janinę, Aleksandra i Romana Jastrzębskich, of. 
p. Jastrzębscy 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 24 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła; 
Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan (7) 

Czyt.: Hbr 9, 1-3. 11-14 (Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia); 
Mk 3, 20-21 (Rodzina niepokoi się o Jezusa). 

6.30 1. + Stanisława (w 13 r.), Józefa i Wacława Maliszkiewiczów, of. Syn 
 2. + Grzegorza (w 38 r.), Grażynę, Bogusława, Feliksę i Czesława, 

zm. z Rodziny Kaszubskich, of. Elżbieta Kaszubska 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 
 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 3. + Czesława (w 2 r.), Mariannę, Józefa, Zofię i Jarosława Chojno-

wskich oraz Ludwika Kondrackiego, of. Siostra 
 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Janiny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, 
of. Jubilatka 

9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmyc-

ka) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Zygmunta (w 22 r.), Teresę (w 2 r.), Stanisława (w 36 r.), Annę 
i Reginę zm. z Rodzin Wierzbickich i Andrzejczuków, of. Elżbieta 
Wierzbicka 

 3. Dziękczynna w 24 r. urodzin Łukasza, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice  
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 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Zenona i Aleksandry, z prośbą o bło-
gosławieństwo Boże w całym życiu i opiekę Św. Józefa, of. Jubilaci 

Niedziela  – 25 stycznia 2015 r. 
Święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła; 

Zakończenie Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan 
Czyt.: Jon 3, 1-5. 10 (Nawrócenie Niniwitów); 
1 Kor 7, 29-31 (Przemija postać tego świata); 

Mk 1, 14-20 (Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

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

 2. + Czesława, Krystynę i Alfredę Łagozin, of. Rodzina 
 3. + Henrykę (w 11 r.), Franciszka, Henryka, Franciszka, Adama 

i Stanisławę, zm. z Rodziny Szczepaników, of. Mirosław Szczepanik 
8.30 1. + Jana (w 29 r.) i Genowefę Cieloch oraz Mariannę Łopaciuk, of. 

Czesław Cieloch 
10.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Wacława (w 9 r.) i Leszka, of. Andrzej Zubek 
 3. + Wiesława Duka (z racji urodzin), of. Rodzina 

11.30 1 + Edwarda (w 25 r.), Henryka, Zofię i Mirosława, of. Gustawa 
Truszkowska 

 2. + Sebastiana Guza, of. Babcia 
 3 + Mariana Wyżywniaka (w 16 r.) zm. z Rodzin Soszyńskich i Wy-

żywniaków, of. Marianna Wyżywniak 
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

 2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Konstantego i Wandy, z prośbą o zdro-
wie i potrzebne łaski oraz opiekę Św. Józefa na dalsze życie, of.  

16.30 1. Dziękczynna w 27 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej na dalsze 
życie, of. 

W przyszłą niedzielę o godzinie 17.30 rozpoczyna się 
lutowa seria 4 Katechez Chrzcielnych 

18.00 1. + Jana Jastrzębskiego (w 2 r.), of. Żona 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

pod przewodnictwem młodzieży z Ruchu Światło-Życie 

EKUMENIZM 

 

     Dziś (18.01) w Kościele Powszech-
nym rozpoczyna się Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, nazywany często 
Tygodniem Ekumenicznym. Trwa on do 
25 stycznia, czyli do Święta Nawrócenia 
Św. Pawła Apostoła. W tym Tygodniu 
sprawowane są Msze Św.  w  intencji  o 

jedność chrześcijan. Najczęściej celebransi posługują się drugą Modlitwą 
Eucharystyczną „O tajemnicy pojednania”. 
     Najbardziej zaangażowany w dzieło ekumenizmu w Polsce jest niewąt-
pliwie Kościół Katolicki. Oprócz niego ekumenizm jest oczkiem w głowie dla 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest ona społecznością zrzeszonych w niej 
Kościołów mniejszościowych, żyjących w diasporze. Wraz z Katolikami 
działa, by pielęgnować braterskie stosunki między Kościołami. Organizuje 
ekumeniczne nabożeństwa, konferencje i wymiany młodzieżowe, podejmuje 
inicjatywy charytatywne, prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z 
organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. 
Prace Rady prowadzone są w jej komisjach i oddziałach regionalnych. 
     Polska Rada Ekumeniczna jest także częścią międzynarodowego ruchu 
ekumenicznego. Posiada status rady stowarzyszonej ze Światową Radą 
Kościołów. Ponadto współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich 
oraz Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie. 
     Członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej mogą być Kościoły posiadające 
osobowość prawną, nauczające, iż wyznają wiarę w Trójjedynego Boga: 
Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz uznające Jezusa Chrystusa jako Boga-
Człowieka i Zbawiciela. Członkiem stowarzyszonym Rady mogą być chrześ-
cijańskie związki, towarzystwa, instytucje i organizacje. Polska Rada Eku-
meniczna zrzesza obecnie siedem Kościołów członkowskich: Kościół 
Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Koś-
ciół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany 
w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w 
RP, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Członkami stowarzyszony-
mi Rady są: Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików i Towarzystwo Bib- 
 

 

lijne w Polsce. Kościół Katolicki w Polsce wprawdzie do tej Rady nie należy, 
to jednak bardzo blisko z nią współpracuje. 

PAPIEŻ W POLSCE I Ś.D.M. 
     Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego 
świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i 
papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa 
Chrystusa. Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się 
dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, 
wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by 
Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową, jako 
spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego 
miejscu jako spotkanie międzynarodowe. ŚDM są spotkaniem wielodniowym. 
Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, 
kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem 
spotkania; druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży 
w głównym mieście organizacyjnym, którym w najbliższe Ś.D.M. będzie Kra-
ków. Przygotowania w diecezjach rozpoczęły się w roku ubiegłym (2014) ob-
chodzonym po hasłem: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich na-
leży królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Rok bieżący ma wezwanie: „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). 
     Najważniejszy będzie rok 2016, w wymiarze diecezjalnym i międzynarodo-
wym w Krakowie, którego hasłem będą słowa: „Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Będzie to rok wizyty Papieża 
w Polsce i młodzieży z całego świata, a także rok wielkich i kosztownych 
zmagań organizacyjnych, do których już dziś przygotowuje się cały Kościół w 
naszym kraju. Episkopat Polski zaproponował, aby dwie niedzielne zbiórki na 
tacę w roku 2015 zostały przeznaczone na ten cel. Pierwsza z nich będzie 
w naszej Parafii w niedzielę 1 lutego br. 

REKOLEKCJE DLA CHŁOPAKÓW  
     Rekolekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy pra-
gną pogłębić swoją relację z Bogiem i uczyć się rozpoznawać Jego wolę w 
swoim życiu będą od 13 do 15 lutego br. w domu formacyjnym Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu koło Siedlec, 
ul. Seminaryjna 26 Zjazd w piątek do godz. 15.00, wyjazd w niedzielę po 
obiedzie około godz. 14.00.  
     Osoby pragnące przeżyć rekolekcje powinny poprosić Księdza Proboszcza 
lub Prefekta o pisemne skierowanie, a wraz z nim zabrać ze sobą: Pismo Św. 
różaniec oraz notatnik i przybory do pisania, śpiwór, przybory toaletowe i obu-
wie sportowe. Ze względu, iż posiadamy ograniczą liczbę miejsc (48), prosimy 
o uprzednie zgłaszanie się chętnych, dzwoniąc pod nr tel. 25 6315761, 
504162715 lub 513703408 w godz. 9.00-20.00 lub pisząc na adres powolanie 
siedlce@gmail.com najpóźniej do 10 lutego 2015 r. Informacje bieżące i wska-
zówki jak dojechać można uzyskać na stronie internetowej naszego seminar-
ium pod adresem www.wsd.siedlce.pl  

     Z Chrystusowym pozdrowieniem Diecezjalny Referent ds. Powołań  
ks. Krzysztof Domański 

FERIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 
Uwaga Oazowicze. 
     Ruch Światło-Życie 
organizuje w ferie weso-
łe zajęcia, 23, 24, 26 i 27 
stycznia, o których 
szczegółowo poinformu-
je Was Ks. Piotr Kruk 
oraz Animatorki posz-
czególnych grup oazo-  
wych. I tak w piątek 23 stycznia przewidziana jest wycieczka. W sobotę 24 
stycznia o godzinie 10.00 będzie oazowa Msza Św. a po niej do ok. godziny 
14.00 zajęcia pt. „Mali artyści”. W międzyczasie będzie przerwa na „herba-
ciastko”. 

 

     Także w poniedziałek i wtorek 26 i 27 stycznia 
planujemy różne zajęcia, a wśród nich pójście na 
basen, kręgle lub łyżwy oraz wieczorek filmowy, 
o czym poinformujemy po ustaleniu szczegółów. Sym-
boliczny koszt udziału w „feriach” wynosi 10 zł. od oso-
by (kto może). Serdecznie zapraszamy. 

Animatorzy i Ks. Moderator
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KOŁO i ŚWIATEŁKO 

 
     We wtorek 6 stycznia 2015 z okazji Uroczystoś-
ci Objawienia Pańskiego - Święta wszystkich mis-
jonarzy - dzieci z Koła Misyjnego działającego 
przy naszej Parafii przygotowały specjalny prog-
ram. 
     Przed liturgią o 11.30 - niczym Mędrcy ze 
Wschodu - mogliśmy z reprezentantami poszcze-
gólnych kontynentów wyruszyć na spotkanie No-
wonarodzonego Jezusa, którego wędrowcy spoty-
kali w potrzebujących pomocy bliźnich. 
     Także procesja z darami ofiarnymi podczas Eu-
charystii była tak przygotowana, aby pokazać prob-
lemy i potrzeby ludzi żyjących w różnych stronach 
świata. Na koniec Mszy Św., kiedy już spotkaliśmy 
Dziecię Jezus, najmłodsi uczestnicy Eucharystii 
„inną, nową drogą” wrócili do swoich domów.... 
przez zakrystię ;) 

 
     We wtorek 6 stycznia 2015 o godz. 16.00, 
z okazji Święta Trzech Króli, na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce odbył się koncert pt. „Za-
śpiewajmy Wszyscy Razem” z udziałem chórów 
działających w Siedlcach. W ramach tego koncertu 
wystąpił również, z wielkim sukcesem, nasz para-
fialny zespół „Światełko”. Gratulujemy naszym 
małym Artystom, Siostrze Anuncjacie i Panu Wojt-
kowi tego, przyjętego z wielkim aplauzem, wspa-
niałego, występu! 

Tekst i foto Tomasz Końko 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 3 
Jak daleko może sięgać prowokacja? Konsek-
wencje wolności bez odpowiedzialności - próba 
obiektywnej oceny w dziale opinie; 
Czy po zamachu we Francji dialog z islamem 
jest możliwy, a także czy Polacy powinni obawiać 
się islamizacji - tłumaczy religiolog; 
 „Stałem się wolny! Chwała Panu!” - to tytuł  
świadectwa nawróconego bioenergoterapeuty. 
Dlaczego chrześcijanie nie powinni z korzystać z 
bioenergoterapii? - odpowiedź na str. 16; 
Najlepszym lekarstwem jest ruch - mówią senio-
rzy. Jak spędzają wolny czas współcześni babcie 
i dziadkowie - w dziale „opinie” 

Zapraszamy do lektury 

BABCIA I DZIADEK 

 
     Wszystkim naszym Kochanym Babciom i Dzia-
dkom, obchodzącym swoje świeckie święto 21 i 22 
stycznia składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i obfitości Bożych darów. 
W PARAFII I W DIECEZJI 

RADIO. Dziś (18.01) w naszej Parafii „Niedziela 
Radiowa”. Kapłani pełniący posługę w Katolickim 
Radiu Podlasie wygłoszą Słowo Boże i zbiorą 
ofiary na funkcjonowanie naszego Radia.  

BIERZMOWANI 2015: W czasie ferii, a więc 
dziś (18.01) oraz w przyszłą niedzielę (25.01) 
DYŻUR LITURGICZNY pełnią chętni. 
     Natomiast po feriach w niedzielę 01.02: 1. Anna 
Wścisiak, 2. Tomasz Zacharczuk i 3. Michał Osiń-
ski. W kolejne niedziele 08.02: 1. Angelika Zemło, 
2. Maciej Domański i 3. Radek Borkowski. 15.02: 
1. Martyna Jaroszczyk 2. Wiktoria Koziestańska 
i 3. Aleksandra Lipka oraz 22.02: 1. Jakub Malino-
wski 2. Antoni Mazurczak i 3. Aleksandra Mrozek. 
     Trwają „zaliczenia” III i IV części Katechizmu. 
Można go „zaliczyć” w kancelarii parafialnej, albo 
można też wziąć udział w „Wieczorze Chwały”, w 
czwartek dnia 29 stycznia br. o godzinie 19.00, do 
czego gorąco zachęcam, ponieważ udział w tym 
„Wieczorze” potraktuję jako zaliczenie. 

Ks. Piotr Wasyljew   
NA FERIE. Dziś grupa dzieci z naszej Parafii, 
wraz z opiekunami, wyjechała w góry do miejsco-
wości Murzasichle na poszukiwanie rzadkiego dziś 
śniegu i szusowanie na nartach. Pamiętajmy o nich 
w modlitwie, aby wszyscy szczęśliwie powrócili do 
domów. 
ZABAWA CHOINKOWA. Na zakończenie fe-
rii, w sobotę 30 grudnia br. odbędzie się zabawa 
karnawałowa połączona z licznymi konkursami. 
Dzieci z naszej Parafii zapraszamy w godzinach od 
14.00 do 16.00, natomiast zabawa dla rodziców 
rozpocznie się o godzinie 20.00. 
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 już jest czynna 
według zwykłego porządku, to znaczy w dni po-
wszednie od godziny 16.00 do 17.30. 

RADA. Najbliższa sesja Rady Parafialnej będzie 
w sobotę 24 stycznia o godzinie 19.00 na plebanii. 
DLA KAPŁANÓW. Podczas najbliższych ferii 
zimowych także kapłani będą uczestniczyli w reko-
lekcjach dla nich przeznaczonych. Mają do wyboru 
trzy terminowe możliwości: 28-31 stycznia, 2-5 lu-
tego i 9-12 lutego br. Odbywają się one w Diecez-
jalnym Centrum Formacji Kapłańskiej przy Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu. 
Przeprowadzą je o. dr hab. Marcin Tkaczyk z zako-
nu Kapucynów, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filo-
zofii oraz ks. kan. Wiesław Gutowski, kapłan Die-
cezji Płockiej. 

 

 
DROGIE MIEJSCE 

 
     Spotykają się dwaj koledzy: 
- Gdy wróciłem wczoraj do domu, żona miała wielką 
depresję i domagała się, żebym ją zabrał w jakieś 
drogie miejsce. 
- I co zrobiłeś? 
- Wobec tego zabrałem ją na stację benzynową... 

 ((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
SKUTEK. - Co się stanie, jeśli naruszysz jedno 
z dziesięciu przykazań? - pyta pani katechetka. 
- No to pozostanie dziewięć, proszę pani! 
ANIOŁEK. Na lekcji religii dzieci rysują aniołki. Ksiądz 
podchodzi do Jasia: 
- Jasiu, dlaczego narysowałeś aniołka z trzema skrzy-
dłami? 
     Jasio na to odpowiada: 
- A widział ksiądz z dwoma? 
PRYSZNIC I SKINI. Ulicą idą dwie siostry zakonne, a 
z przeciwnej strony idą dwaj mocno zaniedbani dre-
siarze. Gdy minęli się jedna siostra mówi do drugiej 
ze zgrozą: 
- Ojej, oni chyba w życiu nie widzieli prysznica! 
     Zakonnice poszły dalej, a dresy rozmawiają 
między sobą: 
- Ty, co to jest prysznic? 
- Nie wiem, ja jestem niewierzący. 
STRACH. Rozmawiają dwie starsze panie o lęku 
przed pająkami: 
- Wiesz, moja droga, zobaczyć strasznego jadowitego 
pająka to nic. Prawdziwy strach zaczyna się wtedy, 
gdy pająk zniknie z pola widzenia i nie wiem gdzie on 
jest. 
KOT. Koleżanki często popadające w depresję udzie-
lają sobie rad: 
- Jeśli jest ci źle - mocno przytul kota. I to wszystko. 
Teraz źle jest kotu. 
ŁAŃCUSZEK SZCZĘŚCIA.  
- Ja lubię siebie. Siebie lubi mnie. Mnie lubię ja. 
I wszyscy jesteśmy szczęśliwi. 
JESZCZE RAZ O DEPRESJI. 
- Dlaczego taboret ma depresję? 
- Bo nie ma oparcia... 
 

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 

 




