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MYŚL TYGODNIA 

 
   Ewangelia dzisiejsza mówi o tym 
jak Jezus włączył do grona Apos-
tołów Jakuba i Jana: „Zaraz ich 
powołał, a oni zostawili ojca swe-
go, Zebedeusza razem z najemni-
kami w łodzi i poszli za Nim” (Mk 
1,20). 
   Co to znaczy zostawić wszystko 
i pójść za Jezusem? To znaczy 
uwierzyć, że Bóg mówi prawdę. 
Bardziej zaufać Jemu niż sobie. To 
pozwolić, by nas odrywał od tego, 
na czym jesteśmy skupieni i czym 
jesteśmy pochłonięci. To nabrać 
dystansu do własnych dążeń. 
Choć zewnętrzne warunki pozos-
tają jednakowe, wewnątrz zmienia 
się mnóstwo: w każdej sprawie py-
tamy Jezusa o Jego wolę, wszyst-
ko jej podporządkowujemy, poz-
walając, aby to On faktycznie kie-
rował naszym życiem. 
 

 

KOLĘDA I PO KOLĘDZIE 

 
     Wizyta Duszpasterska w wymiarze duchowym, to ko-
nieczne narzędzie, dane przez Kościół wszystkim jego pa-
sterzom, służące wzajemnemu poznaniu. Pan Jezus prze-
mierzał miasta i wioski, nauczał i zatrzymywał się w kon-
kretnych rodzinach i domach. Poznawał tych, do których 
został posłany. Również dziś bez odwiedzin, rozmowy, 
spotkania i wzajemnego poznania, posługa pasterska i wy-
pełnienie przykazania miłości byłyby trudne. „Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12). 
Kościół z urzędu zobowiązuje każdego duszpasterza do 
złożenia takiej wizyty swoim Parafianom. 
     Ciągle zdumiewa mnie bogactwo osobowości oraz róż-
norodność zachowań i reakcji z jakimi się spotykam w cza-
sie „Kolędy”. Większość rodzin czeka na to spotkanie. 
Mieszkańcy Strzały i innych wiosek czekają, jakby cały 
dzień, na tę szczególną Wizytę. Oczekiwanie na kapłana  
na szerokim chodniku, stawało się okazją do sąsiedzkich 
spotkań i rozmów. Podobnie było w niektórych blokach. 
Zapamiętałem blok przy ul. Nowy Świat, gdzie na przes-
tronnym korytarzu zgromadziły się chyba wszystkie rodzi-
ny razem z dziećmi, które tam mieszkały. Były też bloki, 
w których sąsiedzi się nie znają i ze sobą nie rozmawiają.  
     W blokach które odwiedzaliśmy, pukałem i dzwoniłem 
do wszystkich drzwi, żeby nikogo nie pominąć. Były różne 
reakcje. Nieraz, choć rzadko, ktoś otworzył drzwi, zobaczył 
kapłana i mówi: „Nie przyjmuję!”. Szedłem więc dalej, pa-
miętając słowa Pana Jezusa: „Kto was przyjmuje, Mnie 
przyjmuje, kto wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10,16). „Nie 
przyjmuję” to zazwyczaj symbol trudnych spraw, które 
dzieją się w rodzinach, lub ludzkich sercach. Dla mnie 
takie doświadczenie to szczególna okazja do modlitwy.  
     Niektóre bloki są jak fortece. Bardzo trudno się do nich 
dostać: bramki, ogrodzenia, mury, szyfry i domofony z któ-
rych nikt nie odpowiadał. Pielgrzymi, którzy byli w Medju-
gorie opowiadają, że są tam miejscowości, w których lu-
dzie w ogóle nie zamykają domów. Zawsze można ich 
swobodnie odwiedzić, bo żyją bez strachu. Każdy z nas 
tęskni za takim życiem! Z pewnością Matka Boża wyprosi-
ła dla nich łaskę wolności od lęku przed człowiekiem. 
     Dziękuję wszystkim, którzy po zakończeniu w ich domu 
Wizyty Duszpasterskiej, odprowadzali kapłana do następ-
nej rodziny. Były oczywiście i takie sytuacje, szczególnie w 
nowym budownictwie, kiedy gospodarz, u którego kończy-
łem Wizytę, mówił wprost: „Proszę, księdza, ja nie wiem, 
kto tutaj mieszka”! Czasami w odpowiedzi na pytanie 
kapłana padały tylko pewne przypuszczenia: „Tutaj, to 
chyba wynajmują”; a „tutaj to prawdopodobnie mieszkają 
studenci”, a „tutaj to może lepiej ksiądz nie puka”! Szano-
wałem wtedy sąsiedzką subtelność i dyskrecję. 

     Cieszę się bardzo z tego powodu, że w naszej Parafii 
jest spora grupa młodych małżeństw, która poszukuje głę-
bi duchowej. Ci młodzi ludzie na serio traktują swoją wiarę 
i przynależność do Kościoła. Są oni świadomi, że sami 
sobie nie wystarczą na dłuższą metę, że nie mogą się za-
mknąć we własnym kręgu, że potrzebują otwarcia na in-
nych. Poszukują wspólnoty, w której mogliby pogłębiać 
swoją więź z Jezusem. W Kościele Powszechnym są ty-
siące różnych wspólnot, chociaż nie wszystkie są w kon-
kretnej parafii. Tak jak są tysiące zgromadzeń zakonnych, 
ale nie wszystkie zakony są w Siedlcach.  
     W naszej parafii jest duża „oferta” grup, stowarzyszeń, 
ruchów i wspólnot. Jestem przekonany, że każdy, kto szu-
ka może znaleźć coś dla siebie poczynając od dzieci po-
przez młodzież a na dorosłych i starszych kończąc. 
     Ojcowie mogą pogłębiać swoja wiarę i więź z Kościo-
łem w spotkaniach Klubu Ojców. Matki mogą się wymie-
niać swoimi doświadczeniami w ramach Klubu Matek. Dla 
rodzin jest Oaza Rodzin - Kręgi Domowego Kościoła. Jest 
Wspólnota Jednego Ducha. Są grupy formacyjne dla dzie-
ci i młodzieży. Jest kilkadziesiąt wspólnot, które systema-
tycznie, w każdym miesiącu gromadzą się na modlitwę, na 
rozważanie Słowa Bożego, dzieląc się radością płynącą 
z żywej wiary. Docierają do mnie informacje o potrzebie 
powołania do istnienia nowych, m.in. wspólnoty osób w ra-
mach Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym. 
     W czasie Wizyty Duszpasterskiej spotkałem wiele osób 
porzuconych, zostawionych przez współmałżonka, które 
jednak trwają w wierności i czekają na powrót pogubionej 
strony. Potrzebują one wsparcia nie tylko od psychologa 
czy terapeuty, ale przede wszystkim od tych osób, które 
doświadczyły podobnego opuszczenia. Czy byłaby potrze-
ba, aby zaistniała i wspólnota takich osób? 
     Przy okazji Wizyty Duszpasterskiej wielu Parafian wy-
raża troskę o stan naszej świątyni i innych budynków pa-
rafialnych. Znakiem tej troski są ofiary składana na potrze-
by Kościoła. Dziękuję wszystkim, którzy w czasie tegoro-
cznej Wizyty złożyli taką ofiarę, uszczuplając swój budżet 
domowy. W minionym roku większość zaplanowanych 
prac została wykonana. Wspólnymi siłami, dzięki Waszym 
ofiarom, udało się zmienić wygląd zewnętrzny wejścia do 
Instytutu Teologicznego, założyliśmy nowe rynny i płotki 
przeciwśniegowe na byłej kaplicy. Na fundamentach tego 
budynku została wykonana izolacja pionowa. Założono 
nowe krawężniki, a powierzchnia, przy której zbito tynk, 
w celu osuszenia muru, wysypana kamykami, aby woda 
mogła sobie swobodnie wyparowywać. Zostały wymienio-
ne okna w całej kaplicy. Na budynku plebanii wymienione 
zostały dwa dymniki a inne odrestaurowane. Wykonano 
nowe żaluzje ze stali ocynkowanej do wieżyczki na dachu 
kościoła. Na wiosnę będą one zamontowane. 
     W najbliższym czasie, pewnie już po Wielkanocy chcia-
łbym wykonać termoizolację powierzchni strychu naszego 
kościoła. Gdy patrzę na nasz kościół, na kaplicę, wieżę, 
pękający asfalt na parkingu, na przecieki w dachu o któ-
rych informuje mnie Siostra Zakrystianka, widząc wodę na 
posadzce to dochodzę do wniosku, że przez najbliższe la-
ta pracy nam nie zabraknie.                        Ks. Proboszcz 
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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 – 26 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie Św. Tymoteusza i Tytusa, przyjaciół Św. Pawła Apostoła; 

Czyt.: 2 Tm 1, 1-8 (Żywa wiara Tymoteusza) lub: 
Tt 1, 1-5 (Tytus synem Pawła w wierze); Łk 10, 1-9 (Rozesłanie uczniów). 

6.30 1. + Aleksandra, Pawła, Emilię, Irenę, Helenę i Cecylię Dębskich 
oraz Józefa, Kazimierę, Albina i Krzysztofa, zm. z Rodziny Woje-
wódzkich, of. Rodzina 

 2. + Teresę Piwowar (w 7 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 
 2. + Wacławę i Franciszka Stelęgowskich oraz Marka i Jacka, of. 

Barbara Zaliwska 
 3. + Janinę i Mariana Sikorskich, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 
 2. + Eugenię Szkutowicz (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Waldemara (w 4 r.), Henryka i Bogumiłę zm. z Rodziny Prze-

smyckich, of. Córka 
 4. + Lucjana Wypych (w 14 r.) i Joannę oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Krystyna Borkowska 
Wtorek – 27 stycznia 2015 r. 

Wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa; 
Międzynarodowy Dzień Modlitw za Ofiary Holokaustu. 

Czyt.: Hbr 10, 1-10 (Ofiara Chrystusa); Mk 3, 31-35 (Prawdziwi krewni Jezusa). 

6.30 1. + Genowefę Michalak (w 19 r.), zm. z Rodzin Michalaków i Kru-
ków oraz Barbarę Wakuła, of. Dzieci, Wnuki i Prawnuki 

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

 2. + Marię (w 28 r.), zm. z Rodzin Januszów, Gielecińskich, Niem-
czyków, Ordyczyńskich i Stelmachowiczów oraz ks. Alfreda Hofma-
na, of. Halina i Krzysztof Iskra 

 3. + Helenę (w 41 r.), Edwardę (w 41 r.), Zofię, Jana, Danutę, Jerze-
go, Kazimierza, Janinę i Andrzeja (w 3 miesiąc), of. Regina Kępka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 
 2. + Leokadię (w r .) i Lucjana Flisów, of. Rodzina 
 3. + Antoniego Jastrzębskiego (w 6 r.), zm. z Rodzin Jastrzębskich 

i Dobrowolskich, of. Agnieszka Kędziora 
 4. O łaskę zdrowia, Bożą pomoc w rozwiązaniu problemów w rodzi-

nie i pracy oraz dobry wybór drogi życiowej dla Synów, of. 
Środa – 28 stycznia 2015 r. 

Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu Kapłana i Doktora Kościoła; 
Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla; 
Czyt.: Hbr 10, 11-18 (Skuteczność ofiary Chrystusa); 

Mk 4, 1-20 (Przypowieść o siewcy). 

6.30 1. + Stanisława Bartosiuka (w 30 dzień), of. Rodzina 
 2. + Ewę Dziędzikowską (w 15 r.), of. Rodzice 

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

 2. + Zbigniewa Dobrosielskiego (w 10 r.) i Elżbietę, of. Rodzina 
 3. + Czesławę Kowal (w 7 r.), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Grzegorza Walaszczyka, of. Mama 
 3. + Mieczysława Płatkowskiego (w 17 r.), of. Córki 
 4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Mai, z prośbą by wzrastała „w łasce u 

Boga i u ludzi”, of. Rodzice  
 5. W intencjach czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
Nabożeństwo ku czci Św. Józefa i Św. Joanny oraz ucałowanie relikwii 

Czwartek – 29 stycznia 2015 r. 
Wspomnienie Dziewic Św. Anieli Merici i Bł. Bolesławy Marii Lament,  

Czyt.: Hbr 10, 19-25 (Wezwanie do wytrwania); 
Mk 4, 21-25 (Przypowieść o świetle). 

6.30 1. + Franciszka Czarnockiego (w 1 r.), of. Siostra 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Kara-

bin 

 2. + Józefa (w 7 r.), Władysławę, Eugeniusza, Witolda, Józefa i Bro-
nisławę, of. Córki 

 3. + Kazimierza, Eugenię, Romana, Stanisława i Honoratę, zm. z 
Rodziny Kupów, of. Syn 

16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-

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

 2. + Agnieszkę, Sabinę, Dominika i Janusza, of. Maria Radzikowska 
 3. + Zofię, Jana, Leokadię, Annę i Karola, of. Córka p. Orzyłowska 
 4. + Anielę Szkup (w 5 r.), of. Rodzina 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 WIECZÓR CHWAŁY (Wspólnota Jednego Ducha) 

Piątek – 30 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie Bł. Bronisława Markiewicza, Kapłana. 
Czyt.: Hbr 10, 32-39 (Wiara podtrzymuje wytrwałość); 

Mk 4, 26-34 (Rozwój Królestwa Bożego). 

6.30 1. O łaskę zdrowia i Bożego błogosławieństwa dla Grzegorza, of. 
Rodzina 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Wandę i Henryka Gado-
mskich, of. Grażyna Karabin 

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Lucynę Krasuską, of. Córki 
 3. + Barbarę Talacha (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-

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

 2. + Filomenę (w 16 r.), Sewerynę, Wacława i Jana, of. p. Sroka 
 3. + Anielę Kleszcz (w 19 miesiąc) oraz Feliksę, Bronisława, Szcze-

pana i Andrzeja, zm. Wawryniuków, of. Córka 
 4. + Stanisławę Dziołak, of. Pracownicy „Drosed” 

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

Sobota – 31 stycznia 2015  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Jana Bosko, Kapła-

na i Wychowawcy (twórcy nowoczesnej pedagogiki katolickiej). 
Czyt.: Hbr 11, 1-2. 8-19 (Wiara Abrahama wzorem dla nas); 

Mk 4, 35-41 (Jezus ucisza burzę).  
6.30 1. + Janinę Skorupkę (w 3 r.) i Stanisława, of. Syn z Rodziną 

 2. + Mariannę Piekart (w 30 dzień), of. Córki 
7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córki Elżbieta i Mirosława  

 2. + Beatę Iwonę Świerczewską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Zdzisława-Władysława Andrysewicza, of. Przyjaciele 

9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-

chocka) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Krystiana Wronkę, of. 

Halina Rytel 
 2. + Mieczysława Zalewskiego (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona Krystyna Zalewska 
 3. + Zofię Boruta (w 2 r.), of. Mąż z Dziećmi 
 4. Dziękczynna w 25 r. ślubu Małgorzaty i Jarosława, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Dzieci 

Pierwsza Niedziela Miesiąca  – 1 lutego 2015 r. 
Wspomnienie Św. Brygidy, Dziewicy. 

Dzień solidarności ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie 2016. 
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na organizację Światowych 

Dni Młodzieży i przyjazdu Papieża Franciszka do Polski. 
Czyt.: Pwt 18, 15-20 (Bóg obiecuje zesłać proroka); 1 Kor 7, 32-35 (Małżeństwo 

i celibat); Mk 1, 21-28 (Jezus naucza jako mający władzę). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córki Elżbieta i Mirosława 
 2. + Adelę i Aleksandra Wyczółkowskich, Natalię, Rozalię i Józefa 

Paczuskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Jadwiga Paczuska  
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8.30 1. + Stanisława (w 9 r.), Halinę i Jadwigę oraz zm. Dziadków i Aldo-
nę Sulej, of. Córki 

 2. + Arkadiusza Jareckiego (w 16 r.), of. Beata Zając 
 3. + Barbarę Talacha, of. Mama Chrzestna 

10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Zdzisławę-Teresę Wdo-
wiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Edmunda (w 15 r.) i Zofię (w 11 r.) Harasim, of. Córki 
 3. + Leokadię, Kazimierza, Stanisława, Krystynę, Czesława i Janinę 

Satyłów, Barbarę i Jerzego Głowackich oraz Henryka i Bogdana 
Dłużniewskich, of. Rodzina  

11.30 1. Dziękczynna za ocalenie życia w wypadku, z prośbą o powrót do 
zdrowia dla Artura, of. Wanda Matwiejczuk 

 2. + Mariannę Rozbicką, Adelę, Zygmunta i Romana Paszyńskich, 
of. Teresa Rozbicka  

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. + Rodziców Wacława (w 20 r.) i Feliksę oraz Franciszka, 

Bronisławę i Mieczysława, of. Jadwiga Kaciniel 
Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej Niedzieli Miesiąca, 

Wymiana Tajemnic i Katecheza dla Kół Żywego Różańca  

16.30 1. + Władysławę (w 5 r.), of. Rodzina 
17.30 I-sza Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Beaty i Roberta, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Św. Józefa oraz o łaskę miłości i zdrowia dla 
nich i dla ich Syna Patryka, of. Jubilaci 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

BAL KARNAWAŁOWY 2015 R. 

 
     W najbliższą sobotę, dnia 31 stycznia, odbędzie się Bal Karnawałowy 
„U Świętego Józefa”. Od godz. 15.00 do 18.00 zapraszamy dzieci należące 
do grup działających przy naszej Parafii i ich rodzeństwo. Natomiast na 
godz. 20.00 (do 24.00) zapraszamy Rodziców, których dzieci są zaangażo-
wane w życie naszej Parafii. Rodziców, którzy są chętni do udziału w balu 
karnawałowym, prosimy o zgłaszanie się do Siostry Anuncjaty lub Księdza 
Sławka. Zapraszamy także Rodziców i Dzieci z Koła Misyjnego i Światełka 
do dekorowania sali w piątek na godz. 16.00. Bal karnawałowy będzie 
animował  nasz Organista - Pan Wojtek wraz z zespołem REPLAY.  
     Serdecznie zapraszamy.                             s. Anuncjata i ks. Sławek 

„ARKA” ZAPRASZA 
     Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne „ARKA” zaprasza na 
kolejne pielgrzymki, m.in. do „Medjugorie oraz innych Sanktuariów południo-
wej Europy”, do Fatimy i Sanktuariów zachodniej Europy; Śladami Jana Pa-
wła II; Na uroczystości do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i do Lichenia, 
do Gietrzwałdu. Szczegóły na stronie www.arkapielgrzymuj.pl 
     DCP-T „ARKA” uzyskało wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki oraz 
Pośredników Turystycznych przy Marszałku Woj. Mazowieckiego pod nr. 
1577. Oznacza to, że jest pełnoprawnym Biurem Pielgrzymkowym i samo-
dzielnie może organizować pielgrzymki po kraju i za granicą. W związku z 
tym przygotuje specjalną ofertę pielgrzymkową dla Parafii oraz instytucji 
kościelnych, zachęcając do powierzania im organizację pielgrzymek. 
     Przykładem niech będzie krótka, ale niezwykle „treściowa” pielgrzymka 
do Sanktuariów Maryjnych południowej Europy w tym do MEDJUGORIE: 
1 DZIEŃ. 0.30 wyjazd z Siedlec do 
Częstochowy, Eucharystia. Przejazd 
trasą przez Czechy, Austrię, Słowenię 
do Sanktuarium Marija Bistrica (Chor-
wacka Jasna Góra) zakwaterowanie. 
2 DZIEŃ. 7.00 Msza Św. w Sanktuar-
ium, zwiedzanie, czas na zakupy de-
wocjonaliów, ok. 8.30 wyjazd do Med-
jugorie (w Bośni i Hercegowinie)  
3 DZIEŃ. 8.00 śniadanie, przejazd na Górę Objawienia PODBRDO, wspól-
na modlitwa, spotkanie ze wspólnotą Cenacolo, powrót na posiłek o 15.30. 
4 DZIEŃ. 8.00 śniadanie, przejazd na Górę Kriżevac, Droga Krzyżowa, czas 

na indywidualną modlitwę oraz zakup pamiątek i dewocjonalii, posiłek ok.  
5 DZIEŃ. 7.00 śniadanie, zwiedzanie Makarska, Split, Wodospady KRKA, 
Droga Krzyżowa w TRIBUNJ (Kornaty), nocleg nad morzem Adriatyckim. 
6 DZIEŃ. 6.30 śniadanie, droga powrotna do Polski. Przyjazd do Siedlec w 
późnych godzinach wieczornych. 
     Terminy: 23-28 lutego i 8-13 kwietnia. Zapisy i informacje tel. 882 114 
244. Wymagany dokument: dowód osobisty. Cena: 1250 zł (przy min. 45 
osób) zawiera: przejazd autokarem, 5 noclegów, 5 śniadań i 5 obiadokolacji, 
bilety wstępu, opiekę pilota, opiekę księdza, ubezpieczenie KL i NNW. 

TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH 
     W PONIEDZIAŁEK (26.01) obchodzimy wspomnienie Św. Tymoteusza i 
Tytusa, przyjaciół Św. Pawła Apostoła. Tymoteusz był wiernym i oddanym 
uczniem oraz współpracownikiem Św. Pawła. Apostoł nazywa go „najdroż-
szym synem” (1Kor 4,17), „bratem” (1Tes 3,2), „pomocnikiem” (Rz 16,21), 
którego wspomina ze łzami w oczach (2Tm 1,4). Tytus Pochodził z rodziny 
grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Stamtąd bowiem 
Apostoł zabrał go do Jerozolimy. Został ochrzczony przez Św. Pawła przed 
Soborem Apostolskim w 49 r. Obok Tymoteusza i Św. Łukasza Ewangelisty 
Tytus należał do najbliższych i najbardziej zaufanych uczniów św. Pawła Apo-
stoła. 
     We WTOREK (27.I) wspominamy Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa; 
Urodził się 13 kwietnia 1871 r. w wielodzietnej rodzinie litewskiej, uczył się w 
Kielcach, Warszawie, Petersburgu i Fryburgu Szwajcarskim. Był profesorem w 
Seminarium, założył Stowarzyszenie Robotników Katolickich, zreformował 
zakon OO. Marianów i był jego generałem. Ciało jego spoczywa w sanktua-
rium w Mariampolu. Jest jednym z patronów Litwy. 
     ŚRODA (28.01) to dzień wspomnienia Św. Tomasza z Akwinu Kapłana i 
Doktora Kościoła. Urodził się w 1225 r. Wstąpił do Zakonu Dominikanów, 
studiował w Neapolu i w Rzymie oraz na uniwersytetach Kolonii i Paryżu (Sor-
bona), gdzie był wykładowcą. Zmarł w drodze do Lyonu na Sobór 
Powszechny 7 marca 1274. „Między uczonymi był największym świętym, a 
między świętymi największym uczonym”. 
     W CZWARTEK (29.I) Kościół wspomina Dziewice Św. Anielę Merici i Bł. 
Bolesławę Marię Lament. Aniela urodziła się 21 marca 1474 r. w Desenzano 
nad jeziorem Garda. Należała do ruchu Del Divino Amore. Założyła rodzinę 
zakonną Sióstr Urszulanek. Zmarła 27 stycznia 1540 r. Natomiast Bł. 
Bolesława urodziła się 3 lipca 1862, ukończyła gimnazjum w Łowiczu, wstąpiła 
do zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie. Jej duchowym przewo-
dnikiem był Ojciec Honorat Koźmiński. 
     W dniu 30 stycznia (PIĄTEK) obchodzimy wspomnienie Bł. Bronisława 
Markiewicza, Kapłana. Urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku koło 
Jarosławia. Studiował pedagogikę we Lwowie i na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Wstąpił do Salezjanów i w 1887 r. złożył śluby na ręce Św. Jana Bosko. 
Założył Zgromadzenie OO. Michaelitów W Miejscu Piastowym w 1892 r. 
ksiądz Markiewicz stworzył dom, w którym wychowały się setki chłopców. 
     W SOBOTĘ (31.I) wspominamy Św. Jana Bosko, Kapłana i 
Wychowawcę, twórcę nowoczesnej pedagogiki katolickiej (tzw. systemu 
zapobiegawczego). Urodził się 16 sierpnia 1815 r. koło Turynu. Założył 
„Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Salezego” (Salezjanie) i „Zgromadze-
nie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych” (Salezjanki). Zm. 31 stycznia 
1888 r. Dziś zakony liczą 16 tys. osób, prowadzą 1830 placówek w 128 kra-
jach świata. 

 
     Trochę trzeba było czekać na ten błogosławiony wieczór, ale tym więk-
sza jest nasza radość, ponieważ Pan będzie z nami, będzie przechadzał się 
pośród nas i błogosławił. Usłyszymy, jak bardzo nas umiłował i wydał się na 
śmierć krzyżową, abyśmy z Nim wiecznie królowali w Niebie. Dzielmy się tą 
radością, wielbiąc i wysławiając Boga na Wieczorze Chwały w czwartek, 29 
stycznia w Sali KLO o godz. 19.00. Zapraszamy i dziękujemy za liczne 
przybycie.                                                           Wspólnota Jednego Ducha 
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W PARAFII I W DIECEZJI 

EKUMENIZM. Dzisiaj (25.01) Kościół obchodzi 
Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, które każ-
dego roku kończy Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. 

TERMOIZOLACJA. Ofiary składane dziś na ta-
cę są przeznaczone na ogrzewanie i termoizolację 
naszego kościoła.                                                        

BIERZMOWANI 2015: W czasie ferii, a więc 
dziś (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   
ZA ŻYDÓW. We wtorek (27.I) jest obchodzony 
Międzynarodowy Dzień Modlitw za Ofiary Holokau-
stu. Znaczna ich część zginęła w niemieckich obo-
zach koncentracyjnych, które hitlerowcy założyli na 
terenie naszej Ojczyzny. 

ŚW. JOANNA. Środa (28.I) to nie tylko dzień 
modlitw ku czci Św. Józefa, lecz także dzień Para-
fialnego wspomnienia Św. Joanny Beretty Molla; 
Czciciele Św. Joanny zapraszają na wspólną mod-
litwę różańcową o 17.30, Mszę Św. w intencjach 
zaproponowanych przez Parafian, a po Mszy Św. 
na krótkie modlitwy ku czci Świętych Patronów 
i ucałowanie relikwii Świętej Joanny. 
PIERWSZE DNI. Za tydzień (1.02) Pierwsza Nie-
dziela Miesiąca. Po sumie będzie adoracja Najś-
więtszego Sakramentu i Wymiana Tajemnic oraz 
Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 

DZIEŃ MŁODZIEŻY. W naszej Parafii w przy-
szłą niedzielę (1.02) obchodzimy dzień solidarno-
ści ze Światowymi Dniami Młodzieży, które będą 
w Krakowie w 2016. Ofiary składane dziś na tacę 
są przeznaczone na organizację Światowych Dni 
Młodzieży i przyjazd Papieża Franciszka do Polski. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: Łukasz Komorowski i Agniesz-
ka Brulińska, oboje z naszej Parafii. 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 

 
     Domowy Kościół zaprasza wszystkich chęt-
nych, którzy lubią dobrą zabawę na „Wieczorek 
bezalkoholowy”. Zapraszamy Tych, którzy już w 
poprzednich karnawałach bawili się z nami  i Tych , 
którzy jeszcze nie wiedzą, że można się wspaniale 
bawić na trzeźwo. Bal odbędzie się  7 lutego  w 
Sali Olimpia przy ul. Janowskiej, gdzie przy dobrej 
muzyce i prowadzeniu wodzireja będziemy mogli 
udowodnić sobie i tym, którzy tego potrzebują, że 
do zabawy potrzebne jest dobre towarzystwo i 

wspaniała muzyka, a nie alkohol. Przewidywany 
koszt 110zł od osoby. Zainteresowanych prosimy o 
zgłaszanie się pod nr telefonów: Jolanta Jędrych 
600 001 070 lub Bogdan Jędrych 602 718 525. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 4 
 Z okazji wspomnienia Bł. Męczenników Podla-
skich przypominamy długą i pełną wysiłków wielu 
osób drogę, która doprowadził do wyniesienia ich 
na ołtarze; 
 Kim są Świadkowie Jehowy? W co wierzą? Czy 
naprawdę tak świetnie znają Pismo święte? Jak z 
nimi rozmawiać? Jakie są ich największe kłam-
stwa? O tym w rozmowie „Echa”; 
 Jak działa pigułka „dzień po” i na czym polega 
jej ogromna szkodliwość dla zdrowia kobiet? – w 
dziale „Publicystyka”; 
 Komu grozi wypalenie zawodowe i jak je rozpo-
znać? W dziale „Publicystyka”; 
 Comiesięczny cykl formacyjny dla zelatorów i 
członków Kół Żywego Różańca; 
 Ciekawe pomysły na zabawę dzieci w domu w 
czasie ferii w dziale „Rozmaitości”. 

Zapraszamy do lektury 

KONCERT LAUREATÓW 

 
     Serdecznie zapraszamy na Koncert Laureatów 
VII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „KOLĘDOWE SE-
RCE MAZOWSZA”, który odbędzie się 1 lutego br. 
(niedziela) o godz. 16.00 w sali widowiskowej „Po-
dlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. 
Sienkiewicza 63. 

KATECHEZY 
     Już w przyszłą niedzielę (1.II) rozpocznie się 
w naszej Parafii kolejna seria Katechez 
Chrzcielnych, na które serdecznie zapraszamy 
tych, którzy zamierzają być Rodzicami Natural-
nymi lub Chrzestnymi, a którzy w tych kateche-
zach nie brali jeszcze udziału. Będą one w czte-
ry niedziele lutego o godzinie 17.30 w sali obok 
zakrystii. 
     Warto pamiętać, że dziecko rodziców chrześci-
jańskich nie jest poganinem, lecz katechumenem. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wcale nie 
spieszono się z chrztem, a były to przecież czasy 
prześladowań. Osoby związane z chrześcijańst-
wem żyły w stałym niebezpieczeństwie śmierci.  
     Chrzest Św. nie gwarantuje, że dzieci będą 
zdrowsze, mądrzejsze, lepsze, że będą miały po-
wodzenie, osiągną sukces i nic złego się im nie 
stanie. Nie jest więc „sposobem na Pana Boga”. 
Bóg błogosławi każdemu dziecku, nie tylko ochrz-
czonemu. On miłuje wszystkich. W religiach natu-
ralnych jest ukryta intencja, by zdobyć talizman, 
„sposób na Boga”. My możemy być pewni, że On 
jest po naszej stronie i nie musimy zabiegać o Je-
go względy. Bóg jest życzliwy dla każdego, nie ma 
względu na osoby, nie miłuje nas bardziej od po-
gan. Słowo Boże mówi, że: „Słońce Jego wschodzi 
nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). 
     Chrzest jest nam dany po to, byśmy mogli peł-
nić swoją misje jako chrześcijanie w świecie. 

Chrześcijaństwo jest powołaniem. Bóg wybiera 
niektórych, nie tylko dla ich osobistego zbawienia, 
lecz po to, aby przez nich zbawić innych. Gdy 
Chrystus mówił o naszym powołaniu, używał obra-
zów takich jak: sól, światło, miasto położone na gó-
rze. Odczytajmy dziś znaczenie tych porównań. 

 
PRZECHWAŁKI KYNOLOGÓW 

 
     Dwaj mężczyźni chwalą się swoimi psami: 
- Mój pies, jeśli chce wejść do domu, puka do drzwi - 
mówi pierwszy. 
- A mój nie musi, ma własny klucz. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
SPOSÓB NA KRYZYS W NFZ. 
     Współczesne motto Ministerstwa Zdrowia: 
- „Czas leczy rany”. 
PARTYJNE POPARCIE: 
- Pani Premier! Proszę się nie przejmować pacjen-
tami z NFZ, to jacyś chorzy ludzie.  
PRACA DOMOWA. 
- Jasiu, kiedy ty odrabiasz lekcje ? - pyta nauczy-
cielka. 
- Po obiedzie. 
- To czemu ich nie odrobiłeś ? 
- Bo jestem na diecie. 
ŻNIWA W RADOŚĆI. Mieszkańcy z Radości (tej pod 
Warszawą), mówią, że o nich śpiewały Psalmy Dawida: 
- „Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości” (Ps 
126, 5) 
HRABINA. Przed wojną w naszej diecezji był kapłan, 
który mówiąc kazanie o Matce Bożej popadł w tarapaty: 
Mówił m.in, że: 
- Matka Boża jest tak wspaniała, cudowna, piękna, że 
mimo iż obecna tu jaśnie pani hrabina jest również 
piękna i cnotliwa, to jednak przy Matce Bożej nie jest 
warta splunięcia. 
     Jaśnie wielmożna pani poderwała się z ławki, wysz-
ła z kościoła i na drugi dzień pojechała ze skargą do 
Biskupa. Biskup wezwał kapłana i kazał wyprostować 
niezręczną wypowiedź. W trakcie kolejnego kazania 
kapłan przypomniał kazanie poprzednie i powiedział, że 
je odwołuje i że: 
- Przy Matce Bożej jaśnie wielmożna pani hrabina jest 
warta splunięcia. 

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. 

 




