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MYŚL TYGODNIA 
 

 
     W dzisiejszej Ewangelii Maryja 
mówi do gości weselnych: „Zrób-
cie wszystko, cokolwiek wam po-
wie” (J 2,5). 
     Mówi także i do nas: Zróbcie, 
jak posłuszni słudzy z Kany Gali-
lejskiej, a następnie radujcie się 
cudami, których Bóg będzie doko-
nywał przez swego Jednorodzone-
go Syna w każdym z was. Nie 
wszystkie od razu da się zauważyć 
– największe z nich mogą wprowa-
dzić nasz wzrok w błąd, jak chleb 
i wino, które w ostatnim ziemskim 
cudzie Jezusa stały się Jego Cia-
łem i Krwią, dającymi nam życie 
wieczne. Ten, kto potrafi patrzeć 
przez wiarę, rozpozna je: zobaczy 
pod postacią chleba Ciało, a pod 
postacią wina Krew naszego Zba-
wcy. 

 

ABY BYLI JEDNO 

 
     Jutro w Kościele Powszechnym rozpoczyna się Ty-
dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, czyli tych, któ-
rych łączy wspólna wiara w Chrystusa i Chrzest, który 
On ustanowił. Tydzień ten ma już ponad stuletnią trady-
cję, odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wat-
tsona. Obchodzony jest między dawnym świętem kate-
dry Św. Piotra (18 stycznia) a świętem nawrócenia Św. 
Pawła (25 stycznia). Za obchody Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan odpowiada Światowa Rada 
Kościołów i Papieska Rada ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan. W Polsce  przygotowuje je  Polska Rada 
Ekumeniczna i Kościół Rzymskokatolicki. 
     Chrześcijanie różnych wyznań spotkają się, by mod-
lić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać. 
Jest to uprzywilejowany czas modlitwy, spotkania i dia-
logu, możliwość poznania bogactwa i wartości znajdu-
jących się w innych i prośba zanoszona do Boga o dar 
jedności. 

MODLITWA O JEDNOŚĆ 
     Panie Jezu Chryste, modli-
łeś się: „Spraw, aby wszyscy 
byli jedno, jak Ty, Ojcze, we 
mnie, a Ja w Tobie”. Prosimy 
Cię o jedność Kościoła. Zburz 
mury, które nas dzielą. Umoc-
nij to, co nas łączy, rozbij to, 
co nas dzieli. Spraw, abyśmy 
szukali dróg wzajemnego spo-  
tkania. Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię 
chwalić i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących. 

STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA 
    Grupa „Strumienie Miłosierdzia” 
zaprasza do naszego Sanktuar-
ium dziś (17.01) na spotkanie mo-
dlitewne. Tematem będą słowa: 
„W Jego ranach nasze uzdrowie-
nie” (Iz 53,5). 
    Zaproszonym gościem będzie 
ks. Robert Grzybowski – Dyrektor   
Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Drohiczyńskiej. 
Spotkanie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 18.00 a za-
kończy około 21.30. W programie będzie katecheza, 

adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uz-
drowienie. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Bliż-
szych informacji udzieli p. Zdzisław Wróbel (690 166 
490). 

SKARBY RODZINY 
    Pod koniec stycznia 
obchodzimy Dzień Ba-
bci i Dziadka, choć 
właściwie nie bardzo 
wiadomo, dlaczego 
właśnie w tym termi-
nie. Wydaje się, że le- 
pszą datą byłby dzień 26 lipca, kiedy Kościół wspomina 
świętych Joachima i Annę, dziadków Pana Jezusa. 
     Świadectwu i obecności dziadków w rodzinie poś-
więcone były obrady sesji plenarnej Papieskiej Rady 
ds. Rodziny, zwołane przez Ojca Św. Benedykta XVI. 
W czasie Światowego Spotkania Rodzin w Walencji 
Papież zwrócił uwagę na rolę dziadków: „Często wyda-
je się ona niedoceniana, choć każdy wnuk wie, że dzia-
dkowie to rodzinny skarb. Większość małżonków, 
którym dane było doczekać się potomstwa, z upływem 
czasu staje się najstarszym ogniwem rodziny. A jest to 
w familijnej hierarchii ogniwo najważniejsze, bo to prze-
cież dziadkowie scalają rodzinę, tworząc jej funda-
ment.  
     U progu okresu nazywanego jesienią życia, rodzice 
rodziców stają się babciami i dziadkami. Ujawniają 
wówczas skłonność do postrzegania wnuków, jako 
owocu własnego trudu rodzicielskiego, a więc kontynu-
ację samych siebie. Powiada się np. że dla niejednej 
babci czas poświęcony wnukom stanowi przedłużenie 
jej macierzyństwa. Księga Przysłów poucza: „Koroną 
starców - synowie synów, a chlubą synów - ojcowie” 
(Przy 17, 6). Dziadkowie i babcie w otoczeniu wnucząt 
mają więc prawo czuć się jak para królewska. 
     Z kolei dla wnuków obcowanie z dziadkami jest nie-
powtarzalną szansą na wzmocnienie więzi międzypo-
koleniowej. To dzięki nim młodzi ludzie mają okazję na-
uczyć się obcowania ze starością i towarzyszącymi jej 
słabościami ciała, to z ich ust mogą dowiedzieć się o lo-
sach krewnych i poznać historię własnej rodziny oraz 
jej tradycje. Jest to więc relacja obustronna, bo jedni 
i drudzy wzajemnie się potrzebują. 
     To wspaniale, jeśli dziadkowie mogą, chcą i potrafią 
zaangażować się w opiekę nad wnukami, pomagając 
ich rodzicom, czyli swoim dzieciom. Gorzej jednak, gdy 
pomoc ta prowadzi do zastępowania rodziców albo nie-
dopuszczania ich do wypełniania funkcji rodzicielskich. 
     Tu warto dodać, że w przyszłą niedzielę (24.01) 
po Mszy Św. o godzinie 11.30 dzieci ze Światełka i 
Koła Misyjnego zapraszają do Sali pod naszym 
kościołem, Kochane Babcie i Drogich Dziadków. 
Będą kolędy, życzenia i słodki poczęstunek. 
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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 – 18 stycznia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Małgorzaty Węgierskiej z XIII w. (Siostry Św. Kingi 

i Bł. Jolanty). Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i 
Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (5); Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan (1); Czyt.: 1 Sm 15, 16-23 (Bóg odrzuca Saula); 
Mk 2, 18-22 (Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego) 

6.30 1. Dziękczynna w 16 r. urodzin Gabrieli Michalskiej, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata ży-
cia, of. Rodzice  

 2. W intencji Bogu wiadomej, of. Bezimienna  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Mariannę, Aleksandra, Józefa i Tadeusza, of. Córka 
 3. + Aleksandra Kostrzewa (w 21 r.) i Mariannę (w 15 r.) of. Córka  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 2. + Jana, of. 
 3. + Zofię, Józefa, Andrzeja, Roberta i Jerzego of. Rodzina 

Wtorek – 19 stycznia 2016 r. 
Wspomnienie Bł. Józefa Sebastiana Pelczara, założyciela szkół, 

Św. Henryka z Uppsali, Biskupa i Św. Mariusza, żołnierza i Męczennika 
z I w.Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy, 

Męczenników z Pratulina (6) Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
(2); Czyt.:1 Sm 16, 1-13 (Namaszczenie Dawida na króla); Mk 2, 23-28 (Szabat 

został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu). 
6.30 1. Dziękczynna w 10 r. urodzin wnuczki Karolinki, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa of. 
Babcia 

 2. Dziękczynna w 60 r. urodzin Ewy, z prośbą o potrzebne łaski 
na dalsze lata życia, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 
 2. + Teresę (w 1 r.), Jana, Antoninę, Edmunda, Danutę, Leona i 

Edmunda oraz zm. z obu stron Rodziny, of. 
 3. Dziękczynna w intencji Agnieszki, z prośbą o łaskę zdrowia 

i szczęśliwą operację, of. Rodzice  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 2. + Henryka Popka, of. Rodzina 
 3. + Zm. Męża Mariana Dorosza (w 10 r.) i Syna Ryszarda oraz 

zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona i Matka 
 4. O Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Patrona dla Ks. Henry-

ka z racji dnia imienin, of. Parafianie 
 5. Dziękczynna w intencji Ks. Henryka z racji imienin, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i wstawiennictwo Św. 
Henryka oraz Św. Joanny na dalsze lata kapłańskiego życia of. 
Krystyna i Szczepan Borutowie 

Środa – 20 stycznia 2016 r. Wspomnienie Męczenników Św. 
Fabiana, Papieża i Św. Sebastiana, centuriona wojsk rzymskich (z 
przełomu III/IV w.); Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (3); 

Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy, 
Męczenników z Pratulina (7); Czyt.:1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 (Dawid 

zwycięża Goliata); Mk 3, 1-6 (Uzdrowienie w dzień szabatu). 
6.30 1. Za dusze zm. Przodków, of.  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Rodziców, Braci i Bratowe z Rodziny Płatkowskich, of. 
 3. O szczęśliwy przebieg operacji oraz łaskę zdrowia dla Michała 

i Stanisławy, of. Mama 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 2. + Tadeusza (w 9 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Stanisława Sinikiewicz (w 23 r.), of. Żona i Dzieci 
 4. + Norberta Kucharskiego, of. Sąsiedzi z Klatki 
 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kacpra, z prośba o dary Ducha 

Świętego i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of.   
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 21 stycznia 2016 r. Wspomnienie Św. Agnieszki, 

Męczennicy; Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (4); 
Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy, 

Męczenników z Pratulina (8); Świecki Dzień Babci. Imieniny Siostry 
Agnieszki, Zakrystianki. Czyt.: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 (Saul zazdrości 

Dawidowi uznania); Mk 3, 7-12 (Podziw tłumów dla Jezusa). 
6.30 1. + Janinę Godlewską,  of. Koleżanka 
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Jerzego Kosmalskiego (w 11 r.), of. Żona 
 3. + Aleksandra (w 16 r.) Mariannę i Walerego oraz zm. z obu 

stron Rodziny, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 2. + Aleksandra (w 14 r.), Mariannę i Walerego, zm. z Rodzin Za-

jąców i Mazurków, of. Córka 
 3. + Irenę Szmurło (w 1 r.), Witolda, Kazimierę, Mikołaja, Wacła-

wa i Krystynę, of. Córka 
 4. + Mieczysława Płatkowskiego (w 18 r.) i zm. z Rodziny of. Córki 
 5. Dziękczynna w intencji Anny i Romana, z prośbą o łaskę zdro-

wie i Bożego błogosławieństwa, of. Wnuki  
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 22 stycznia 2016 r. Wspomnienie Św. Wincentego 
Diakona i Męczennika oraz Św. Wincentego Pallotiego, Kapłana, 

założyciela Stowarzyszenia Księży Pallotynów. Tydzień Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan (5); Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i 
Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (9);  Czyt.:1 Sm 24, 3-21 (Dawid 

oszczędza Saula); Mk 3,13-19 (Jezus wybiera dwunastu Apostołów). 
6.30 1. + Pelagię i Mikołaja Stańskich, of. Synowa 

 2. + Alfonsa, Janinę, Antoniego, Jerzego i Zdzisława, zm. Dziad-
ków z Rodzin Domańskich i Zalewskich, of. 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 
 2. + Witolda (w 30 r.), Józefa, Władysławę, Eugeniusza, Józefa 

i Bronisławę, of. Siostry 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Karola Prokurata, z prośbą o Dary 

Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu, of. Rodzice  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 2. + Mieczysława Ambroziaka, Krzysztofa Prachnio, Bolesława, 

Zbigniewa i Adama Borkowskich, of. Rodzina  
 3. + Zygmunta (w 28 r.), Teresę (w 3 r.), Stanisława (w 38 r.), 

Annę, Reginę i Henryka zm. z Rodzin Andrzejczuków i Wierzbic-
kich, of. Elżbieta Wierzbicka 

 4. Dziękczynna w intencji Rodzin Sikorskich i Lumerding, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 23 stycznia 2016 r. Wspomnienie Bł. Wincentego 
Lewoniuka i jego Towarzyszy Męczenników z Pratulina. Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan (6); Czyt.:2 Sm 1,1-4. 11-12. 19. 23-

27 (Śmierć Saula i Jonatana); Mk 3, 20-21 (Rodzina niepokoi się o Jezusa). 
6.30 1. + Józefę i Franciszka (w 16 r.) Owczarek, Leszka Młodawskie-

go (w 17 r.) i Kazimierza, of. Żona 
 2. + Stanisława (w 14 r.), Józefę i Wacława Maliszkiewiczów, of. Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 
 2. + Grzegorza (w 39 r.), Grażynę, Bogusława, Feliksę i Czesła-

wa, zm. z rodziny Kaszubskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące, 
of. Elżbieta Kaszubska  

 3. + Annę (w 26 r.) i Jana Staniszewskich, of.  
 4. Dziękczynna w r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz wstawiennictwo Bł. 
Męczenników Podlaskich, of. Mąż z Córkami  

16.00 W intencji Nowożeńców Pawła i Kamili 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 2. + Edytę (w 34 r.), Janinę, Aleksandra i Romana Jastrzębskich, 

of. p. Jastrzębscy   
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 3. + Stanisławę (w 11 r.) i Mariana Krzewniak, Józefa, Lucynę, 
Zdzisława i Teresę oraz zm. Dziadków, of. Janina Remiszewska 

 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Krystyny, z prośbą o potrzebne 
łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz o zdrowie na dalsze 
lata życia, of. Krystyna Grabarska  

III Niedziela Zwykła - 24 stycznia 2016 r. Wspomnienie Św. 
Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła; Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan (7); Czyt.: Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10 (Czytanie Prawa 

Bożego); Dłuższa 1 Kor 12, 12-30 lub krótsze 1 Kor 12, 12-14. 27 (Mistyczne 
ciało Chrystusa); Łk 1, 1-4; 4, 14-21 (Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie) 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Henrykę Szczepanik (w 12 r.), Franciszka, Henryka, Franci-
szka, Adama i Stanisława, of. Mirosław Szczepanik 

8.30 1. + Wiesława Duka (z racji dnia urodzin), of. Żona z Rodziną  
 2. + Władysławę (w 6 r.), of. Rodzina 
 3. Wacławę, Franciszka, Marka i Jacka, zm. z Rodziny Stelęgow-

skich, of. 
10.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 

 2. + Salomeę, Stanisława i ich zm. Rodziców, of. Krystyna Strzałek 
 3. + Jana Jastrzębskiego (w 3 r.), of. Żona  

11.30 1. + Stanisława i Henrykę Sarnowskich, of. Barbara Wyżywniak  
 2. + Sebastiana Guza (w 6 r.), of. Babcia 
 3. + Edwarda (w 26 r.), zm. Rodziców Jana i Marię oraz Henryka, 

Zofię i Mirosława, of. Czesława Truszkowska 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. 
18.00 1. + Wacława i Leszka, of. Andrzej Zubek 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

 

JUBILEUSZ TRWA 
Trwa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W wy-
znaczonych kościołach na terenie Diecezji Siedle-
ckiej otwarto Bramy Miłosierdzia, a także ustalono 
stały dyżur spowiedniczy w parafiach gdzie takie 
bramy się znajdują. 
1. Katedra Siedlecka. Spowiedź od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00-17.00. Wystawiony Najś-
więtszy Sakrament, możliwość adoracji w ciszy. 
2. Bazylika Mniejsza w Kodniu Spowiedź w każdy 
piątek od godz. 15.00 do Mszy Św. wieczornej.   
Wystawiony Najświętszy Sakrament, możliwość adoracji w ciszy. 
3. Bazylika Mniejsza w Leśnej Podlaskiej. Spowiedź w każdy piątek 
w godz. 15.00-17.00. Wystawiony Najświętszy Sakrament, możliwość 
adoracji w ciszy. W każdy piątek godz. 16.30 – Różaniec. 
4. Bazylika Mniejsza w Parczewie. Spowiedź w każdy piątek w godz. 
15.00-18.00. Spowiedź w pierwsze piątki miesiąca w godz. 15.00-19.00. 
Wystawiony Najświętszy Sakrament, możliwość adoracji w ciszy. 
5. Kolegiata Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Spowiedź w każdy 
piątek w godz. 15.00-17.00. Wystawiony Najświętszy Sakrament, moż-
liwość adoracji w ciszy. 
6. Kolegiata Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Spowiedź w każdy 
piątek w godz. 15.00-18.00. Spowiedź w pierwsze piątki miesiąca w 
godz. 15.00-21.00. Od godz. 8.00 wystawiony Najświętszy Sakrament, 
możliwość adoracji w ciszy. 
7. Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. Spowiedź w 
każdy piątek w godz. 15.00-19.00. Wystawiony Najświętszy Sakrament, 
możliwość adoracji w ciszy (od godz. 16.00 do 17.00 adoracja prowa-
dzona przez wspólnoty parafialne). 
8. Kościół Miłosierdzia Bożego w Siedlcach. Spowiedź w każdy piątek 
w godz. 15.00-17.00. Wystawiony Najświętszy Sakrament, możliwość 
adoracji w ciszy. W każdy piątek godz. 15.00 Wystawiony Najświętszy 
Sakrament, możliwość adoracji w ciszy. 
9. Kościół Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie Spowiedź w każdy piątek 
w godz. 15.00-18.00. W czwartki wystawiony Najświętszy Sakrament, 
możliwość adoracji w ciszy. 

10. Kościół Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie. Spowiedź w każdy 
piątek w godz. 15.00-17.00. Wystawiony Najświętszy Sakrament, możli-
wość adoracji w ciszy. W każdy piątek godz. 15.00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia. 
11. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie. Spowiedź 
w każdy piątek w godz. 15.00-18.00. Wystawiony Najświętszy Sakra-
ment, możliwość adoracji w ciszy. 
12. Kościół Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. Spowiedź w każdy 
piątek w godz. 15.00-17.00. Wystawiony Najświętszy Sakrament, możli-
wość adoracji w ciszy. 
13. Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim. 
Spowiedź w każdy piątek w godz. 15.00-17.00. Wystawiony Najświętszy 
Sakrament, możliwość adoracji w ciszy. 
     Za nawiedzenie wyznaczonych kościołów w czasie trwania Roku 
Świętego, będzie można uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykły-
mi warunkami. We wszystkich kościołach „jubileuszowych” w każdy pią-
tek godz. 15.00 jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Nasz Ks. Biskup 
Ordynariusz zaprasza do skorzystania z tego daru łaski, a wszystkim 
kapłanom posługującym w tych szczególnych miejscach kultu w Roku 
Jubileuszowym, a zwłaszcza spowiednikom i wiernym nawiedzającym te 
kościoły, błogosławi. 
 

WAŻNE ROCZNICE 

 
     W tym tygodniu przeżywamy dwa ważne dni związane z Bł. Męczen-
nikami z Pratulina. W przyszłą niedzielę (24.01) mija kolejna rocznica 
ich męczeńskiej śmierci, zaś w sobotę (23.01) obchodzimy ich liturgicz-
ne wspomnienie ustanowione przez Św. Jana Pawła II. Poznajmy bliżej 
bohaterów naszej ziemi. 
     Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy byli mężczyznami w wieku od 
19 do 50 lat, prostymi ludźmi, o których nie mamy wiele danych o ich ży-
ciu osobistym. W świetle zeznań świadków i dokumentów historycznych 
jawią się nam jako ludzie dojrzałej wiary. Obrona świątyni otoczonej uz-
brojonym wojskiem nie była skutkiem chwilowego przypływu gorliwości, 
czy tym bardziej nieodpowiedzialnego zuchwalstwa, ale konsekwencją 
ich głębokiej wiary i przekonania, że oddać życie dla Chrystusa, to osią-
gnąć je w pełni. Męczennicy z Pratulina pod wieloma względami podob-
ni są do męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa, którzy gi-
nęli tylko dlatego, że odważnie wyznawali wiarę w Chrystusa. 
     Męczennicy z Pratulina zostali pogrzebani przez wojsko rosyjskie 
bez szacunku i bez udziału nawet najbliższej rodziny, a grób ich został 
zrównany z ziemią i skazany na zapomnienie. Pamięć jednak o grobie 
swoich Męczenników parafianie z Pratulina przechowywali bardzo wier-
nie i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, został on 
należycie upamiętniony. 18 maja 1990 roku szczątki Męczenników zo-
stały przewiezione z grobu do świątyni parafialnej. 
     Męczeństwo w Pratulinie nie było faktem odosobnionym. Szczegól-
nie od stycznia 1874 roku każda parafia unicka na Podlasiu pisała swoje 
męczeńskie dzieje. Car oficjalnie zlikwidował diecezję unicką chełmską 
w 1875 roku, a unitów zapisał wbrew ich woli do Kościoła prawosławne-
go. Unici tego nie przyjęli i za swoją wierność Kościołowi katolickiemu 
płacili wielokrotnie śmiercią, zsyłkami na Sybir, więzieniem, karami. Po-
zostawionym bez pasterzy unitom z tajną posługą kapłańską śpieszyli 
księża rzymskokatoliccy z Podlasia oraz misjonarze z Galicji i z Poznań-
skiego. Mocna wiara unitów i solidarna pomoc Kościoła rzymskokatolic-
kiego pozwoliły przetrwać czas prześladowań i doczekać dekretu o wol-
ności religijnej cara Mikołaja II z kwietnia1905 roku. 
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KOLĘDA 2015/2016 
     Kolęda, Kolęda i po Kolędzie. Pozostały jesz-
cze dwa dni Wizyty Duszpasterskiej, której prog-
ram podajemy. 

18.01 
poniedz. 

15.30 
Nowy Świat 8, 14 i 15 

(po 2 ks.) 

19.01 
wtorek 

15.30 
Odwiedziny domów zgło-
szonych poza wyznaczo-

nymi terminami 
     Rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły 
przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, mogą 
zaprosić księdza we wtorek po godzinie 15.30. 
W tym celu należy zgłosić się do zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. 

 
     Szybkimi krokami zbliżają się Światowe Dni 
Młodzieży, w czasie których przybędą do Siedlec 
grupy młodzieży z kilku krajów świata. Organiza-
torzy proszą osoby (lub rodziny), które chcą zao-
piekować się gośćmi (użyczyć im noclegu), aby 
zgłosili się do Ks. Proboszcza po pisemną dekla-
rację, którą należy wypełnić, podając (oprócz da-
nych kontaktowych) także ile dzieci oraz osób 
niepełnoletnich jest w rodzinie oraz ile osób moż-
na będzie przenocować. W deklaracji jest także 
pytanie o to, czy jest ktoś w rodzinie, kto zna jakiś 
język obcy. 
     W piątek (22.01) zapraszamy na kolejne już 
czuwanie modlitewne poświęcone przygotowaniu 
w Siedlcach Światowych Dni Młodzieży. Tym ra-
zem spotkanie odbędzie się w Parafii Ducha 
Świętego. Rozpocznie się Mszą Św. o godzinie 
18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
a szczególnie młodzież wybierającą się na ŚDM 
do Krakowa. 

SPÓŹNIENI 

 
     Zdarza się tak, że ktoś z narzeczonych, przy-
gotowujących się do Sakramentu Małżeństwa, 
zaniedbał przystąpienie do Sakramentu Bierz-
mowania. Ksiądz Biskup Ordynariusz stwarza 
taką okazję i przypomina, że Sakrament Bierz-
mowania dorosłych, a więc przygotowanie 
i udzielanie tego Sakramentu, należy połączyć 
z okresami Roku Liturgicznego. Przygotowanie 
dorosłych kandydatów trwa przynajmniej dwa do 
trzech miesięcy i odbywa się we własnej parafii. 
     Duszpasterze troszczą się, aby ci, którzy pro-
szą o ten Sakrament byli do jego przyjęcia przy-
gotowani przez odpowiednią katechezę. W razie 
potrzeby można połączyć przygotowanie do bie-
rzmowania z bezpośrednim przygotowaniem do 
małżeństwa. W takich sytuacjach wymaga się 
bardziej gruntownej katechezy uzupełniającej 
braki w zakresie formacji religijnej. 
     Dorośli kandydaci do bierzmowania mają tak 

że uczestniczyć w dwóch katechezach, które 
będą w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim 
przy Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. Przed przyja-
zdem do Siedlec kandydaci powinni zgłosić się 
do Księdza Proboszcza po odpowiednie zaświa-
dczenie o rozpoczęciu przygotowania do Sakra-
mentu Bierzmowania. Najbliższe terminy bierz-
mowania dorosłych w Katedrze siedleckiej 
w 2016 roku: 
1. Sobota przed II Niedzielą Wielkiego Postu – 
20 lutego br. 
2. Sobota w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – 
14 maja br. 
3. Pierwsza sobota września – 3 września br. 
4. Sobota przed II Niedzielą Adwentu 3 grudnia br. 
     Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedlec-
kiej informuje, że wskazania ogólne i szczegóło-
we związane z przygotowaniem dorosłych kandy-
datów do bierzmowania oraz propozycja materia-
łów formacyjnych są zamieszczone na stronie in-
ternetowej Wydziału Nauczania: www.katecheza. 
diecezja.siedlce.pl Wszelkich informacji udziela 
wicedyrektor Wydziału Nauczania Ks. dr Paweł 
Kindracki – tel. 25-6325143 lub 604-510132. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NIEUSTAJĄCY. Dzisiejsza niedziela (17.01) to 
dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca 
Nieustającego. Członkowie Wspólnoty zapraszają 
na Modlitwę Różańcową o godzinie 17.30. 
BAL. W sobotę (23 stycznia) w salach pod ko-
ściołem odbędzie się bezalkoholowy bal karna-
wałowy, organizowany przez Domowy Kościół. 
O godzinie 14.30  zapraszamy dzieci, a po Mszy 
Św. wieczorowej dorosłych. Wybierając się na 
bal, zabieramy ze sobą „co nieco”, czyli coś sma-
cznego. 
RADA PARAFIALNA. Po zakończeniu Wizyty 
Duszpasterskiej w Parafii odbędzie się walne 
zebranie Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej, 
na które Ks. Proboszcz zaprasza wszystkich 
Radnych dnia 30 stycznia po Mszy Św. o godzi-
nie 18.00. 

SZOPKA. Jeszcze do 2 lutego będą w naszym 
kościele dekoracje bożonarodzeniowe i betlejem-
ski żłóbek. Zachęcamy dzieci i dorosłych do ado-
racji w tym miejscu modlitwy. 
KATECHEZY. Już w pierwszą niedzielę lutego 
(7.02) rozpoczynamy kolejny cykl czterech kate-
chez dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem 
Świętym. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 2 
 Obszerna fotorelacja z Orszaku Trzech Króli 
na ulicach naszych miast; 
 O świadectwie niezłomnych unitów podlas-
kich – w dziale „Publicystyka”; 
 Sześciolatki nie muszą już iść do szkoły. 
O zmianach w edukacji piszemy w dziale „Re-
gion”; 
 Czy na naszym terenie powstaną brygady 
obrony terytorialnej? – w dziale „Region”; 
 Jakie dzieła charytatywne prowadzi Kościół 
katolicki w Polsce? – w dziale „Temat tygodnia”: 
 O czym kierowca koniecznie powinien pa-
miętać zimą? Praktyczne i przydatne porady 
w dziale „Motoryzacja”;    Zapraszamy do lektury 

 

PRAKTYCZNA NAZWA 

 
 

     Dwóch starszych panów się spotkało w parku (Ze-
nobiusz 83 i Gerwazy 78). 
- Co tam u ciebie słychać drogi Gerwazy? 
- A samochód sobie kupiłem Zenobiuszu! 
- Co ty nie powiesz? Jaki? 
- Toyotę. 
- Morowo, mogę obejrzeć? 
- Oczywiście. To ten tutaj. 
- Przecież to Mitsubishi, a nie Toyota! 
- Tak wiem. Ale jak to wypowiadam, to mi szczęka wy-
pada. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 

SKOCZKOWIE W SAMOLOCIE. 
- A może by tak ten jeden raz bez? Podobno dozna-
nia są lepsze... 
- Zamknij się i nakładaj ten spadochron! 
SKWAR PUSTYNI. Słoń i mrówka wloką się przez pu-
stynię. Skwar, żar i ani kropli wody. 
- Już nie mogę - jęczy słoń - umrę z pragnienia! 
- Weź się w garść, słoniku - pociesza go mrówka - na 
najbliższym postoju dam ci łyk wody z mojej manierki. 
WSZYSTKO WIEDZĄ. 
Mówi jasnowidz do jasnowidza: 
- Wiesz co? 
- Wiem. 
PIĘKNY SEN 
     Rozmawiają dwaj starsi panowie: 
- Ale dzisiaj miałem piękny sen. 
- Co ci się śniło? 
- Wyobraź sobie, szedłem ulicą, znalazłem leżącą na 
chodniku dużą kupę banknotów 100 i 200 złotowych. 
- No i co się stało? 
- Zebrałem je wszystkie i poupychałem po kieszeniach. 
Niestety rano zbudziłem się. Całe prześcieradło było 
wepchane w kieszenie od piżamy. 
OPINIA FILOZOFA. 
     Studenci pytają znanego wykładowcę: 
- Czy kobieta może być genialna? 
     Profesor zobaczywszy, że większość jego słuchaczy 
to studentki, odpowiedział: 
- Cóż, kobiety to istoty niebywale skomplikowane, a ge-
niusz, jak wiadomo, tkwi w prostocie. 

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. Piotr Kruk, 

ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
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 

 




