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MYŚL TYGODNIA 

 
 
   W dzisiejszej Ewangelii czytamy, 
że Jezus „Uzdrowił wielu dotknię-
tych rozmaitymi chorobami i wiele 
złych duchów wyrzucił” (Mk 1,32). 
     „Jak trwoga, to do Boga” - kwi-
tujemy czasem postawę kogoś, 
kto przypomina sobie o Bogu tyl-
ko w nieszczęściu. Jednak w dzi-
siejszej Ewangelii Jezus uzdrawia 
wielu chorych i opętanych, nie py-
tając o niczyją dojrzałość ani czys-
tość motywacji. „On leczy złama-
nych na duchu i przewiązuje im ra-
ny” - śpiewamy w psalmie. I tylko 
świadectwo św. Pawła, oddające-
go całe życie dla Ewangelii, czy 
uzdrowionej teściowej Piotra, któ-
ra służy innym, uświadamia nam, 
że prawdziwe spotkanie z miłością 
Boga domaga się od nas odpowie-
dzi. 
 

 

PATRONKA CHORYCH 

 
     W najbliższą środę (11 lutego) Kościół obchodzi 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. To 
Światowy Dzień Chorego, podkreślany także w naszej 
Parafii. O godzinie 10.00 będzie uroczysta Msza Św. 
w intencji Chorych z naszej Parafii i przybyłych Gości, 
podczas której będzie udzielany Sakrament Chorych. 
Mszę Św. zakończy Błogosławieństwo Lourdzkie. 
     Światowy dzień chorego przypada, od kilku lat, 11 lute-
go, w którym Kościół wspomina objawienie Matki Bożej 
w Lourdes. Obchody Dnia Chorego mają zwrócić uwagę 
świata, a w środę także naszych Parafian, na tę cząstkę 
Kościoła, jaką stanowią ludzie cierpiący, a więc najbliżsi 
Chrystusowi.  
     Czy to zwracanie uwagi jest potrzebne? Matka Teresa 
z Kalkuty w r. 1981 r. napisała „…już wiemy, że najokrut-
niejszym z bólów jest świadomość niepotrzebności. I ten 
właśnie rodzaj ubóstwa znajdujemy wokół nas… Społe-
czeństwo - mówiła dalej - … żyje w dobroci, ale ja prze-
mierzałam wieczorem nasze ulice, zachodziłam do wa-
szych domów i spotykałam umierających, pozbawionych 
okruchu miłości. Istnieje pośród nas inny rodzaj ubóstwa – 
ubóstwo duszy, ubóstwo samotności i niepotrzebności. To 
najgroźniejsza choroba dzisiejszego świata, gorsza niż 
gruźlica czy trąd.” 
 

TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH 
     Prawie każdy dzień w roku naznaczony jest obecno-
ścią Świętych, którzy swoim życiem pokazują nam, jak 
możemy dążyć do nieba: 
     Tak więc w PONIEDZIAŁEK (9.02) obchodzimy wspo-
mnienie Św. Apolonii, Dziewicy, która zginęła śmiercią 
męczeńską podczas prześladowań w 249 roku. Prześlado-
wcy zmiażdżyli jej szczęki i powybijali zęby. Zapewne dla-
tego jest patronką stomatologów i wszystkich cierpiących 
z powodu bólu zębów. Ciekawą postacią czczoną tego 
dnia jest także Bł. Anna Katarzyna Emmerich, Dziewica. 
Żyła w XIX w. Wstąpiła do SS. Klarysek. Miała wizje, które 
spisał niemiecki poeta Klemens Brentano. Na ich podsta-
wie Mel Gibson nagrał film pt. „Pasja”. 
     We WTOREK (10.02) Kościół wspomina Św. Scholas-
tykę, Dziewicę, siostrę Św. Benedykta i założycielkę żeńs-
kiej gałęzi zakonów benedyktyńskich. 
     SOBOTA to dzień w którym czcimy Św. Cyryla, Za-
konnika i Metodego, Biskupa, Patronów Europy i Apos-
tołów krajów słowiańskich. 14 lutego Kościół wspomina ta-
kże Św. Walentego, patrona chorych na epilepsję i zako-
chanych. 

    Przyszła NIEDZIELA (15.02) to także dzień Bł. Michała 
Sopoćki, Kapłana, który był spowiednikiem i powiernikiem 
objawień Św. Faustyny Kowalskiej, krzewicielki kultu Jezu-
sa Miłosiernego. 
 

TYDZIEŃ SYNODALNY 
     Stawiamy nieraz pytanie: Co to jest 
Synod? Nazwa „Synod” pochodzi od 
greckiego słowa „sýnodos” oznaczają-
cego zebranie uczestników, a w astro-
nomii koniunkcję ciał niebieskich. Sy-
nod więc to nic innego jak zebranie 
przedstawicieli duchowieństwa i świe-
ckich w ramach Kościoła. Kodeks Pra-
wa Kanonicznego w kanonie 460 mó-
wi: „Synod diecezjalny jest zebraniem 
wybranych kapłanów oraz innych wie-
rnych Kościoła diecezjalnego, którzy   
dla dobra swej wspólnoty świadczą pomoc biskupowi die-
cezjalnemu w ustanowieniu praw lokalnego Kościoła. Tu 
warto przytoczyć też 466 kanon KPK, mówiący, że: „jedy-
nym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup 
diecezjalny, a inni członkowie Synodu posiadają tylko głos 
doradczy”. Pomagają więc oni Biskupowi rozpoznać wsze-
chstronnie problemy diecezji i proponują możliwie najlep-
sze rozwiązania tych problemów. 
     Trwa Synod naszej Diecezji, a w poszczególnych Para-
fiach odbywają się spotkania, z których wnioski i propozy-
cje przesyłane są do Diecezjalnej Komisji Synodalnej. 
W przyszłą niedzielę (15.02) w naszym kościele o godzi-
nie 18.00 będzie Msza Św. Synodalna z homilią poświęco-
ną zagadnieniom Synodu, w poniedziałek 23 lutego po 
Mszy Św. wieczorowej będzie wygłoszona Katecheza Sy-
nodalna, zaś w sobotę 28 lutego odbędzie się zebranie 
Zespołu Synodalnego. Serdecznie zapraszamy. 
 

ZAKOCHANI WŚRÓD NAS 

 
     Św. Walenty boryka się od lat z problemami zakocha-
nych, przypominając, że uczucia są łaską i stanowią nie-
odłączny element ludzkiego bytu, czynią nas ludźmi. Nie 
można ich poddawać tylko zaciekłej krytyce - co niektórzy 
czynią. Dzień Św. Walentego, potocznie nazywany „Wa-
lentynkami” skłania do uwalniania dobrych emocji. Ukry-
wanie własnych uczuć, tłumienie ich w sobie, znacznie zu-
baża nasze życie i wzajemne kontakty. Wszystkim 
Zakochanym z racji ich Dnia, Redakcja Opiekuna składa 
najserdeczniejsze życzenia. 
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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 – 9 lutego 2015  r.  
Wspomnienie Św. Apolonii, Dziewicy, Patronki stomatologów 

oraz Bł. Anny Katarzyny Emmerich, Dziewicy. 
Czyt.: Rdz 1, 1-19 (Stworzenie świata); 
Mk 6, 53-56 (Jezus uzdrawia chorych). 

6.30 1. + Grażynę Piekart (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 

 2. + Arkadiusza (w 23 r.) i Stanisławę Krasnodębskich, Annę, Wła-
dysława i Józefa Wasilewskich oraz Stanisławę i Jana Zdolińskich, 
of. Barbara i Andrzej Zdolińscy 

 3. + Hannę Zając (w 1 r.), of. Brat z Rodziną 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Anastazję Dziewulską (w 7 r.), of. Córka 
 3. + Mariannę i Jana, of. Córka 
 4. + Andrzeja Uziębło (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Wtorek – 10 lutego 2015 r. 
Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy, Siostry Św. Benedykta, 

założycielki żeńskiej gałęzi zakonów benedyktyńskich 
Czyt.: Rdz 1, 20 – 2, 4a (Stworzenie zwierząt i ludzi); 

Mk 7, 1-13 (Prawo Boże i tradycje ludzkie). 

6.30 1. + Wacława (w 23 r.), Rozalię i Ryszarda, zm. z Rodzin Krzyckich, 
Replinów i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Wandę i Michała oraz Annę i Wiktora, of. Rodzina 
 3. + Zofię Talacha i zm. z Rodziny, of. Krystyna Wakuła 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Leokadię (w 6 r.), Feliksa, Wandę i Feliksa, zm. z Rodzin Miki-
ciuków i Koplejewskich, of. Córka 

 3. + Kazimierza Bernata (w 10 miesiąc), of. Żona i Dzieci 
Środa – 11 lutego 2015 r. 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 
Światowy Dzień Chorego; 

Czyt.: Rdz 2, 4b-9. 15-17 (Bóg stwarza człowieka i umieszcza go w raju); 
Mk 7, 14-23 (Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca). 

6.30 1. + Wandę (w 3 r.), Bolesława (w 6 r.), Stefana, Henryka i Zdzisła-
wa Seńków, of. Alicja Seńko 

 2. Dziękczynna w 99 r. urodzin Jadwigi Zalewskiej, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i łaskę zdrowia za przyczyną Matki Bożej z Lour-
des na dalsze lata życia, of. Szczepan Boruta 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Czesława, Kazimierę i Jadwigę zm. z Rodziny Anusiewiczów, 

of. Syn Janusz 
 3. + Stanisława Adamczyka (w 2 r.), of. Mama 

10.00 1. O łaskę zdrowia dla Chorych Parafian i Gości za przyczyną NMP 
z Lourdes, of. Ks. Proboszcz 

 2. Dziękczynna Sióstr z Koła Żywego Różańca nr 18 pw. Matki Bo-
żej z Lourdes, z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i 
dla ich Rodzin, zel. Grażyna Litwiniak 

 3. + Lucynę Kielak (w 11 r.) i Ks. Jana Niedziałka (w 72 r.), zm. z 
Rodzin Kielaków i Niedziałków, of. Elżbieta Kielak 

 4. + Floriana (w 3 r.), of. Żona 
Msza Św. dla Chorych, połączona z Sakramentem Namaszczenia Chorych 

i Błogosławieństwem Lourdzkim 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Beatę Budrycką (w 13 r.), of. Rodzina 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 12 lutego 2015 r. 
Ostatni czwartek karnawału. W polskiej tradycji „Tłusty Czwartek”. 

Czyt.: Rdz 2, 18-25 (Stworzenie kobiety. Małżeństwo); 
Mk 7, 24- 30 (Prośba poganki wysłuchana). 

6.30 1. Dziękczynna w 21 r. ślubu Andrzeja i Marianny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze la-
ta życia, of. Małżonkowie  

 2. + Andrzeja (w 15 r.), Joannę, Bronisława i Mieczysława, zm. 

z Rodzin Kąkolów i Wakułów, of. Eleonora Kąkol 
 3. + Stanisławę (w 3 r.), Pawła i Stanisława, of. Jerzy Osłowski 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 
 2. + Zdzisława Wronę (w 24 r.), Annę, Stefanię i Antoniego, of. Ma-

rianna Wrona 
 3. + Ks. Jana Siekierko (w 1 r.), of.  

15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Jacka Krzymowskiego (w 3 r.), of. Mama i Córka 
 3. + Anielę i Lucjana, of. Córka 
 4. Dziękczynna w 15 r. ślubu oraz w kolejną rocznicę urodzin Anety 

i Artura, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny w dalszym 
ich życiu, of. Rodzice 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 13 lutego 2015  r. 
Czyt.: Rdz 3, 1-8  (Grzech pierworodny); 

Mk 7, 31-37 (Uzdrowienie głuchoniemego). 

6.30 1. + Maksyma Siwca, of. Siostra 
7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 

 2. Msza Św. zarezerwowana przez Dzieci i Elżbietę Sobiczewską 
 3. Dziękczynna za otrzymaną łaskę zdrowia Jolanty, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla 
całej Rodziny w dalszym życiu, of. Rodzina 

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 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. + Lucjana (w r.) i Leokadię Flisów, of. Rodzina 
 3. + Helenę Pałdyna, Jana i Annę, zm. z Rodziny Pałdynów oraz Te-

resę Kowalczyk, of. Stanisława Pałdyna 
 4. Dziękczynna w 7 r. urodzin Mikołaja, w 11 r. urodzin Macieja i w 

15 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Św. Patronów, of. Rodzice 

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

Sobota – 14 lutego 2015  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Św. Cyryla, Zakonnika i Me-
todego, Biskupa, Patronów Europy oraz Wspomnienie św. Walentego - Pa-

trona epileptyków i zakochanych. Ostatnia sobota karnawału. 
Czyt.: Dz 13, 46-49 (Apostołowie zwracają się do pogan); 

Łk 10, 1-9 (Rozesłanie uczniów). 

6.30 1. + Walentego Brzozowskiego (z racji dnia imienin), of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy 

 2. + Władysława Madyńskiego (w 11 r.), of. Rodzina 
 3. + Longina, Pelagię, Jana i Witolda, of. Marta Stanek 

9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 

 2. Dziękczynna w 10 r. urodzin Oli i w 16 r. urodzin Natalii, z prośbą 
o potrzebne łaski, światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i 
Św. Józefa w dalszym życiu, of. Babcia 

VI Niedziela Zwykła  – 15 lutego 2015 r. 
Wspomnienie Bł. Michała Sopoćko, Kapłana 

III Niedziela Synodalna. Ostatnia niedziela karnawału. 
Początek Tygodnia modlitw o trzeźwość. 

Czyt.: Kpł 13, 1-2. 45-46 (Odosobnienie trędowatego); 1 Kor 10, 31 – 11, 
1 (Paweł naśladowcą Chrystusa); Mk 1, 40-45 (Uzdrowienie trędowatego). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Lucynę Krasuską, of. Córek Elżbiety i Mirosławy   
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 2. + Antoniego, Janinę, Aleksandra, Genowefę, Mariannę, Martynę 

i Zdzisława, of. Stanisław Świnarski 
 3. O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na czas egzaminów 

maturalnych dla Wnuków, of. Babcia 
8.30 1. + Wiesława Duka (w 1 r.), of. Rodzina 

 2. + Stanisława Brochockiego (w 4 r.), of. Syn 
 3. + Jana Michalskiego (w 31 r.) i zm. Rodziców, of. p. Michalscy 

10.00 1. Gregorianka: + Zdzisławę-Teresę Wdowiak, of. Córka z Rodziną 
 2. + Tadeusza Rowickiego (w 10 r.) i zm. Dziadków, of. Jolanta Ro-

wicka 
 4. + Zofię, Henryka i Czesława Turka (w 40 r.), of. Córka 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Sylwii, z prośbą o potrzebne łaski, 

światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Rodzice 

11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza, z prośbą o potrzebne łas-
ki, światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
w dorosłym życiu, of. Barbara Myrcha 

 2. Dziękczynna z okazji urodzin Katarzyny i Rafała, z prośbą o po-
trzebne łaski, światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Mama 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Ludwikę, Antoniego, Jolantę i Tadeusza Kowalczyków oraz 

Władysławę i Henryka Zająców, of. Rodzina 
17.30 III-cia Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Lucjana (w 12 r.), Pelagię, Andrzeja, Leokadię, Lidię i Annę, of. 
Marianna Roguska 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

MISTRZ MATEJKO W SIEDLCACH 
     Obchody Roku El Greca przyczyniły się do wielkiego spopularyzowania ob-
razu „Ekstaza Św. Franciszka” z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Obraz 
był już wystawiany na Zamku Królewskim w Warszawie, a wkrótce przez mie-
siąc będzie oglądany w Muzeum Narodowym w Krakowie. W zamian za to w 
siedleckim Muzeum Diecezjalnym od 13 lutego do 27 marca br. będzie wy-
stawiona bogata kolekcja obrazów Mistrza Jana Matejki, zatytułowana 
„Sławne wydarzenia z dziejów Polski na obrazach i rysunkach Jana Ma-
tejki”, wśród których między innymi będą: „Bolesław Chrobry ze Święto-
pełkiem przy Złotej Bramie w Kijowie”, „Śluby Jana Kazimierza”, 
„Carowie Szujscy na Sejmie Warszawskim”, „Jan III Sobieski wręcza 
kanonikowi Denhoffowi list do Papieża” i kilka innych. 
     Wystawę poprzedzi sympozjum naukowe, które odbędzie się 12 lutego 
br. w auli Ks. Infułata Karola Dębińskiego przy I Katolickim Liceum Ogólno-
kształcącym w Siedlcach, ul. Bpa I. Świrskiego 54. Program Sympozjum bę-
dzie następujący: 
15.00 Ks. dr Robert Mirończuk (Muzeum Diecezjalne w Siedlcach) - Wpro-
wadzenie 
15.10 dr Barbara Ciciora (Uniwersytet Papieski Jana Pawia II, Kraków) -
„Jan Matejko - życie i twórczość”, 
15.30 dr Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedl-
ce) - „Szczerbiec i jego legenda”, 
15.50 Prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski, War-
szawa) - „Hołd carów Szujskich (1611 r.)”, 
16.10 Prof. dr hab. Michał Kopczyński (Redaktor naczelny „Mówią Wieki”, 
Warszawa) - „Śluby Jana Kazimierza i list do papieża Innocentego XI”, 
16.30 Uroczyste otwarcie Wystawy: Jan Matejko w Siedlcach z prezenta-
cją obiektów przez dr Barbarę Ciciora. 
     Serdecznie zapraszam.                                   Ks. dr Robert Mirończuk 

 

BYŁA SOBIE „IDA” 
     W ostatnich tygodniach byliśmy bombardowani bardzo pochlebnymi re-
cenzjami oraz informacjami o oskarowej nominacji polskiego filmu „Ida”, Bę-
dzie on prawdopodobnie, po takiej reklamie, oglądany na całym świecie, 
często przez ludzi, którzy Polski nie znają. 

 
     Ci, którzy film widzieli wiedzą dobrze, że jest on słaby pod względem ar-
tystycznym i szkoda czasu na jego oglądanie, ale ta ocena może być subie-
ktywna. W fabule filmu są dwa istotne niedopowiedzenia. Po pierwsze, nie 
ma wzmianki o tym, że rodzice głównej bohaterki Żydówki Idy zostali zamor-
dowani podczas okupacji niemieckiej, bo o Niemcach nie ma w filmie ani 
słowa! Widz, nie znający historii, odnosi wrażenie, że zabójstwa Żydów 
w Polsce są na porządku dziennym i że historyczne wydarzenie jakim był 
Holokaust jest zawiniony przez Polaków. 
     Po drugie – przedstawiona w filmie historia, mogłaby się wydarzyć, lecz 
autorzy filmu przedstawiają motywację zabójców rodziców  bohaterki w spo-
sób niezgodny z prawdą historyczną – że zabójcy działali z żądzy zysku, 
podczas gdy kontekst historyczny dla widza polskiego jest oczywisty - cho-
dzi o strach przed wykryciem, że ukrywali Żydów przed Niemcami. 
     Film finansował Polski Instytut Sztuki Filmowej, który wydaje pieniądze 
podatników. Domyślamy się, że jest to zaplanowana akcja. Komuś więc (i to 
nie po raz pierwszy) zależy na tym, aby doprowadzić cudzoziemskich wi-
dzów do błędnych wniosków i przedstawić fałszywy obraz Polski, podobnie 
jak to miało miejsce w filmach „Pokłosie”, czy „Ciemności”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Już 28 lutego rozpoczniemy wiosenną serię ośmiu katechez dla Narze-
czonych. Może więc w tym czasie także im oddajmy głos. 

 
 

DLACZEGO NIE, CZYLI DYWAGACJE NARZECZONEJ 

     Jeszcze kilka lat temu czystość była dla mnie czymś oczywistym. Tak. 
Poczekam do ślubu razem z moim przyszłym mężem. Przyszedł jednak 
w moim życiu moment zagubienia i odejścia od Kościoła, bo tak było łatwiej, 
lepiej. Przypadkowe związki, bez głębszego znaczenia, ciągłe poszukiwanie 
spełnienia choć tak złudne. Absolutny brak poczucia bezpieczeństwa. Po 
nocach płacz w samotności. W ciągu dnia zresztą też płacz, tylko taki od 
środka. Po dwóch latach życia w ciągłej dysharmonii między tym co czuję, a 
tym w co wierzę nadszedł przełom. Zdruzgotana tym, do jakiego stanu się 
doprowadziłam, poszłam do spowiedzi. Pan Bóg podał mi rękę. Okazało 
się, że cały czas czekał, cierpliwie. Postawił na mojej drodze ludzi, dzięki 
którym dziś jestem tą kobietą, którą chciałam być. Dzięki Panu Bogu jestem 
dziś prawdziwie szczęśliwa. 
     Czystość. Tego właśnie chciałam. Przede wszystkim dla mojego przysz-
łego męża, ale też dla siebie. Wiedziałam jak gorzki jest smak innych wybo-
rów. Z chwilą poznania tego właściwego mężczyzny zrozumiałam jak trud-
ne, ale i piękne to zobowiązanie.  Małżeństwem zostaniemy w kwietniu i po-
dobno jesteśmy strasznie dziwni, bo mimo, że wszystko już zaplanowane, 
obrączki oczekują w pudełku, a formalności załatwione to jednak nie miesz-
kamy ze sobą... Współżyciu przed ślubem bądź balansowaniu na jego gra-
nicy ciągle towarzyszy lęk. Bardzo często większość tego lęku biorą na sie-
bie kobiety. Przed tym, że ktoś wejdzie, że się jemu/jej nie spodoba, bo nie 
będę dość dobry/dobra, że będzie „wpadka”.  Swoją drogą jak można „wpa-
dką” nazywać błogosławieństwo, jakim jest poczęcie dziecka? Dziecko sły-
szy wszystko od 18. tygodnia ciąży. Czuje, czy jest chciane czy niechciane. 
Nigdy w życiu nie chciałabym doświadczyć momentu zastanawiania się nad 
tym, czy mój partner/chłopak/przyjaciel zostawi mnie, w momencie gdy 
przeżywam swoje pierwsze chwile jako Mama. Jeszcze nie mam takich doś-
wiadczeń, ale jak wspaniały to musi być moment, gdy masz powiedzieć 
swojemu Mężowi, że owocem waszej miłości będzie Dzidziuś. 

Ciąg dalszy za tydzień 



STRONA 4                                                                                       OPIEKUN NR 6                                                                            8 Lutego 2015 R 

NIECH ŻYJE RODZINA 
     Polski Główny Urząd Statystyczny podał nie-
zwykle ciekawe dane za rok 2014 o polskich mał-
żeństwach, rodzinach i dzieciach. Wynika z nich, 
że spośród wszystkich małżeństw zawartych w 
Polsce ponad 64% są to Małżeństwa konkordato-
we, a więc zawarte w Kościele i jednocześnie zare-
jestrowane w Urzędach Stanu Cywilnego. W takich 
właśnie małżeństwach urodziło 80% dzieci. 82% 
stanowią małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawa-
lerami (na wsi – ok. 88%). 
     W końcu 2014 r. Polaków było ok. 38 mln 484 
tys. osób. Jest to niestety o 12 tys. mniej niż 
w 2013 r. Oznacza to, że na każde 10 tys. ludności 
ubyły 3 osoby. W prawdzie w 2014 r. odnotowano 
dodatni przyrost naturalny ludności, ale wpływ na 
to miał spadek liczby zgonów. Liczba urodzeń była 
większa od zgonów o prawie 4 tys. osób. 
     W 2014 r. zarejestrowano 376 tys. urodzeń, co 
oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim ro-
kiem (ok. 6 tys.), po czterech latach spadku. Na 
wsi rodzi się więcej dzieci niż w mieście. Od 20 lat 
utrzymuje się okres „depresji urodzeniowej”. To 
znaczy, że niska liczba urodzeń nie gwarantuje 
zastępowalności pokoleń. W 2013 r. współczynnik 
dzietności wyniósł 1,26 czyli na 100 matek w wieku 
18-49 lat przypadało 126 urodzonych dzieci. Od lat 
90. XX w. wartość współczynnika dzietności kształ-
tuje się poniżej 2, podczas gdy liczba optymalna, 
określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju 
demograficznego Polski wynosi 2,1–2,15. 
     To efekt wyboru, jakiego dokonują młodzi, de-
cydując się najpierw na osiągnięcie poziomu wyk-
ształcenia i stabilizacji ekonomicznej, a dopiero po-
tem na założenie rodziny oraz jej powiększenie. 
Skutkiem tych zmian jest przesunięcie najwyższej 
płodności kobiet z wieku 20-24 lata do grupy 25-29 
lat, a także znaczący wzrost płodności w grupie 
30-34 lata, związany w głównej mierze z realizacją 
„odłożonych” urodzeń. W konsekwencji średni wiek 
kobiet rodzących dziecko w 2013 r. wyniósł 29,2 lat 
wobec 26,1 lat w 2000 r. Zwiększył się także średni 
wiek w momencie urodzenia pierwszego dziecka 
do 27,2 lat, czyli o 3,5 roku w porównaniu z 2000 r. 
     Dzietność kobiet wynika z liczby zawieranych 
małżeństw. W ostatnich latach prawie 80% dzieci 
rodziło się w rodzinach tworzonych przez prawnie 
zawarte związki małżeńskie, przy czym ponad po-
łowa urodziła się w okresie pierwszych trzech lat 
trwania małżeństwa rodziców. W ostatnich latach 
podniósł się wiek nowożeńców. W 2013 r. średni 
wiek mężczyzny zawierającego związek małżeński 
wyniósł prawie 29 lat, a kobiety – prawie 27 lat, 
czyli o ponad 3 lata więcej niż w 2000 r. w przypa-
dku obydwu płci. W końcu 2013 r. w Polsce istniało 
ok. 9.038.000 małżeństw. 
     Według danych GUS, w 2014 r. rozwiodło się 
niestety ok. 66 tys. par małżeńskich. W latach 
1995-2002 orzekano ok. 40-45 tys. rozwodów ro-
cznie, a w kolejnych latach ich liczba rosła, do ok. 
72 tys. w 2006 r. Należy się cieszyć, że proces 
rozpadu małżeństw został nieco wyhamowany.  
Wśród rozwiedzionych w 2013 r. małżeństw ok. 
58% wychowywało ponad 55 tys. nieletnich dzieci 
(w wieku do 18 lat). Dla tych dzieci rozwód rodzi-
ców był największym dramatem. 
     W ostatnich latach ustabilizowała się także 
sprawa separacji małżeńskich (w 2014 r. niespełna 
2 tys.). Każdego roku odnotowuje się przypadki 
zniesienia separacji, czyli powrotu do małżeństwa. 

     Zdaniem GUS, obecna sytuacja ludnościowa 
Polski jest trudna, a w najbliższym czasie nie moż-
na się spodziewać znaczących zmian gwarantują-
cych stabilny rozwój demograficzny. Zgodnie z naj-
nowszą prognozą ludności na lata 2015-2050, 
w Polsce będzie następował systematyczny spa-
dek liczby ludności w całym prognozowanym okre-
sie. W 2035 r. liczba ludności Polski obniży się do 
36,5 mln, a w 2050 r. do niespełna 34 mln. Ozna-
cza to, że w końcu horyzontu prognozy liczba lud-
ności Polski będzie – w porównaniu z 2013 r. – 
mniejsza aż o 12% (o 4,5 mln osób). 

W PARAFII I W DIECEZJI 

BIERZMOWANI 2015: Dziś w niedzielę (08.02) 
DYŻUR LITURGICZNY pełnią: 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. 
     Termin Bierzmowania w naszej Parafii został 
przez Księdza Biskupa wyznaczony na dzień 21 
marca br. o godzinie 18.00.     Ks. Piotr Wasyljew 

KATECHEZY. Trwa seria Katechez Chrzciel-
nych, na które serdecznie zapraszamy tych, którzy 
zamierzają być Rodzicami Naturalnymi lub Chrzes-
tnymi, a którzy w tych katechezach nie brali jesz-
cze udziału. Są one w cztery niedziele lutego 
o godzinie 17.30 w sali obok zakrystii. 
     Natomiast w ostatnią sobotę lutego (28.02) o g. 
17.00 rozpoczniemy serię 8 katechez przygotowu-
jących do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. 

CARITAS. Ogłoszenie Parafialnego Zespołu Ca-
ritas; „Wszyscy ubiegający się o pobieranie żyw-
ności unijnej powinni złożyć skierowanie pobrane 
w Miejskim Ośrodku Pomocy. Ostateczny termin 
składania wniosków do 15 lutego 2015 r. Wszelkie 
informacje można otrzymać w Parafialnym Zespole 
Caritas w każdą środę w godz. od 8.00 – 12.00.” 

I KOMUNIA ŚW. Dzieci z klas II i ich Rodziców 
zapraszam na kolejne spotkanie w przyszłą nie-
dzielę (15.02) o godzinie 15.00. Na to spotkanie 
przynosimy ze sobą świece chrzcielne i odnowimy 
Przyrzeczenia Chrzcielne. Natomiast Dzieci z klas 
III zapraszam w najbliższą niedzielę na Mszę Św. 
o godzinie 11.30 w ramach przygotowania do świę-
towania I rocznicy uroczystego przyjęcia Komunii 
Św.                          Ks. Sławek Harasimiuk 

 

ZGUBIONA OBRĄCZKA. 
W supermarkecie Carlos znaleziono 
w 2014  roku  złotą  obrączkę.  Jest 

ona do odebrania w zakrystii. Warunkiem odbioru 
jest podanie treści wygrawerowanych na obrączce 
napisów (daty i inicjałów). 
MAŁY KADR. Fundacja „Dziesięć Talentów” za-
prasza dzieci wraz z rodzicami na kolejne spotka-
nie z cyklu Mały Kadr, które odbędzie się 15 lutego 
g. 9.00 w salce wielofunkcyjnej Katolickiego Lice-
um Ogólnokształcącego 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!     Katarzyna Kozioł 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 6 
 Aby mieć pieniądze na spłatę kredytu, poprawić 
stopę życiową, trochę dorobić… czyli o niebezpie-
cznym uzależnieniu, w które bardzo łatwo wpaść, 
a które może dopaść dosłownie każdego: – o nało-
gu gry na automatach w raporcie „Echa”; 

 Jak poprawnie i skutecznie napisać testament? – 
w dziale „Rozmaitości”; 
 Choroba, ból, cierpienie i samotność to trudne te-
maty. Jak dostrzec nadzieję mimo cierpienia? – o 
tym w wywiadzie „Echa”; 
 O człowieku, który bał się usiąść obok zakonni-
cy… Poruszające świadectwo siostry zakonnej; 

Zapraszamy do lektury 
Sprzedam kawalerkę 36 m2, I piętro, 

ul. Sokołowska. Tel. 606 222 785 

 
SPOSÓB NA KRYZYS W NFZ 

 
     Współczesna metoda Ministerstwa Zdrowia: 
- „Spokojnie. Czas leczy rany”. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
WĄTPLIWOŚCI.    - Nikt mnie nie kocha. 
- Jak to nikt? Pan Bóg cię kocha, a to już przecież 
trzy Osoby! Poszukajmy jeszcze innych… 
PORÓWNANIE DOSWIADCZONEGO AMANTA: 
- Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, 
ale w rzeczywistości wnerwia już od samego rana. 
KRÓTKOWIECZNOŚĆ. 
     Przed jaskinią rozmawia dwóch jaskiniowców. 
- Pijemy krystalicznie czystą wodę, oddychamy nies-
każonym powietrzem, jemy organiczne jedzenie – 
mówi jeden. 
- Dlaczego więc umieramy w trzydziestym roku życia?  
  - dziwi się drugi. 
MAMY DEMOKRACJĘ, CZY NIE? 
- Czym się różni demokracja od totalitaryzmu? 
- W totalitaryzmie ludzie mają tyle, ile im da państwo. 
W demokracji mają tylko tyle, ile im państwo zostawi. 
- Ale demokrację w kopalni dziś nazywa się buntem. 
EMIGRANT. Rozmowa dwóch Polaków: 
- Wiesz, jak nawet polski premier jedzie do pracy za 
granicę, to naprawdę w kraju źle się dzieje... 
JAK KOT, CZYLI SPOSÓB NA UPADEK. 
- 4 czerwca 1989 roku w Polsce upadła komuna. 
  Upadła na cztery łapy. 
ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ. 
     Rozmowa dwóch Polaków o nowych aferach: 
- Rozważam karierę w zorganizowanej przestępczości. 
- W rządowej, czy w prywatnej inicjatywie? 
GUS PODAJE: - 7 na 10 Polaków żyje w stresie... 
a pozostałych 3 w Londynie. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 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. 

 




