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MYŚL TYGODNIA

Obraz Simona Deway: „Światło
i prawda” - 2010 USA

Jezus mówił do zgromadzonych w Synagodze, a dziś mówi
do każdego z nas: „Dziś spełniły
się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 1,21). Św. Paweł
w drugim czytaniu (1 Kor 12, 1230) nam to wyjaśnia, a my jego
słowa przekładamy na język
współczesny:
W świecie rozwiniętej techniki
i komputerów nierzadko patrzymy
na innych jak na trybiki skomplikowanego mechanizmu. Trybiki
potrzebne, ale możliwe do zastąpienia. Inne spojrzenie proponuje
Św. Paweł, który mówi o Kościele
jako o żywym organizmie. W Kościele - Mistycznym Ciele Chrystusa - żaden członek nie może zostać zastąpiony przez inny. Jeśli
któryś z członków niedomaga,
w jakiś sposób cierpią wszystkie,
a gdy któregoś zabraknie, to każdy
traci coś niepowtarzalnie ważnego. Jest to dla nas wyzwanie, abyśmy nikogo nie lekceważąc, pomagali innym i sobie samym odnaleźć się w Chrystusie.

UNICI Z DRELOWA

Nie tylko w Pratulinie, lecz także w Drelowie leżącym przy trasie Międzyrzec Podlaski – Parczew, miały
miejsce prześladowania wojsk carskich pod koniec XIX
wieku. W styczniowy poranek 1874 roku zginęło tam 13
mężczyzn od kul i bagnetów rosyjskich. Wielu innych
było skazanych na głód, więzienia, zsyłkę i utratę majątku za wierność Kościołowi i Ojczyźnie.
Z tej racji 17 stycznia br. w kolejną rocznicę Męczeństwa Unitów Drelowskich w Drelowie odbyły się
doroczne uroczystości - Święto Patronów Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Unitów Drelowskich. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, odprawiana o godzinie 11.00 w miejscowym kościele parafialnym, której przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.
Następnie w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury odbył się spektakl teatralny zatytułowany „Jedenaste: nie osądzaj”. Gimnazjum nr 1 w Drelowie otrzymało imię Unitów Drelowskich w 2002 r. jako wyraz
hołdu, jaki współcześni drelowanie złożyli swoim bohaterskim praojcom.

Wszystkim sympatykom i miłośnikom Wieczorów
Chwały przypominamy, iż za kilka dni, a dokładnie
w czwartek (28 stycznia) o godz. 19.00, spotkamy się
w sali KLO (ul. Sokołowska 124) po raz drugi w tym
roku, aby radośnie i po Bożemu spędzić karnawałowy
wieczór. Będzie po Bożemu, ponieważ pośród nas będzie Jezus Chrystus, nasz Pan. On będzie rozpalał nasze serca miłością, uzdrawiał i błogosławił. Któż byłby
w stanie oprzeć się takiej informacji i nie skorzystać z
zaproszenia? Serdecznie i z radością powitamy wszystWspólnota Jednego Ducha
kich!

Jeszcze do jutra trwa Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan, obchodzony pod hasłem „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9). Wierni różnych
wyznań spotykali się na nabożeństwach, konferencjach
i wydarzeniach kulturalnych, by wspólnie dążyć ku jed-
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ności chrześcijan. Każdy dzień modlitw i spotkań miał
swój temat przygotowany przez łotewskich chrześcijan,
a opublikowany przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną. Warto dodać, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
kończy się w Święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła
(25.01).

JAK FRASSATI
Papież Franciszek na
Światowe Dni Młodzieży ma
dla młodych specjalną ofertę: „Bądźcie jak Frassati!”
Wskazuje na ich rówieśnika,
aby stał się Patronem krakowskiego spotkania. Relikwie
Bł. Pier Giorgia Frassati przyjadą do Krakowa na ŚDM.
Pier Giorgio Frassati to postać fascynująca. 24-letni
student politechniki z Turynu
jest przykładem, że świętość
jest możliwa w każdym wieku, niezależnie od środowiska, w którym się wyrosło.
Pier Giorgio Frassati kochał
górskie wędrówki, radością, talentem oratorskim przyciągał swoich rówieśników, którym niósł Ewangelię.
Szczególnie wrażliwy był na potrzeby ludzi biednych
i pokrzywdzonych. Pomagając chorym, zaraził się chorobą Heinego-Medina. Czterech papieży znajduje w nim
dla młodych ludzi wzór do naśladowania.
Papież Franciszek w orędziu na Światowe Dni Młodzieży w Polsce, którym przyświeca idea Ośmiu Błogosławieństw, poleca by młodzi naśladowali Frassatiego
w czynieniu dzieł miłosierdzia. „Chciałbym zasugerować wam, jak w konkretny sposób, możemy być narzędziem tego samego Miłosierdzia względem naszych bliźnich – pisze Papież Franciszek. „Pier Giorgio był młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne, dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. (…) Służył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się
z tym nie obnosząc. (…) Wyobraźcie sobie, że w przeddzień swojej śmierci, ciężko schorowany, udzielał
wskazówek dotyczących sposobu pomagania jego pokrzywdzonym przyjaciołom”.
Papież Benedykt XVI także kierował uwagę młodzieży na Bł. Frassatiego. W orędziu przed XXVII ŚDM,
które w 2012 r. odbywały się w diecezjach na całym
świecie, opisywał Bł. Pier Giorgia, jako młodzieńca, który przepełniony był radością, chociaż doświadczał wielu
prób i zranień. „Z pogodą ducha i radością poświęcał
swe życie pełnej pasji służbie Chrystusowi i braciom”.
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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 – 25 stycznia 2016 r.
Czwartek – 28 stycznia 2016 r. Wspomnienie Św. Tomasza
Święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła.
z Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła, który uczył: „Ludzie postępując
Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan;
normalnie, czyli zgodnie z rozumem, żyją szczęśliwie na ziemi
Czyt.: Dz 22, 3-16 Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu,
i zapewniają sobie szczęście wieczne”. Parafialne wspomnienie
lub: Dz 9, 1-22 Nawrócenie św. Pawła w Damaszku;
Św. Joanny Beretty Molla. Czyt.: 2 Sm 7, 18-19. 24-29 Dziękczynienie
Mk 16, 15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka
2. + Jana (w 18 r.) i Jadwigę (w 34 r.), of. Barbara Myrcha
3. + Kazimierza Kryńskiego (z racji urodzin), of. Żona, Dzieci i
Wnuki
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci

2. + Edwina i Halinę Kamińskich, Marka, Stanisława i Stanisławę
Sikorskich, Oldřich, Marię Bartl, Karel Lumerding oraz zm. Przodków z tych Rodzin, of. Rodzina
3. + Jerzego Grzywacza (w 25 r.), of. Córka Marzena z Mężem
4. + Rodziców Jadwigę i Józefa Wysokińskich, of. Córka
Wtorek – 26 stycznia 2016 r.
Wspomnienie Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa, Przyjaciół
i Współpracowników Św. Pawła Apostoła Narodów.
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. + Czesława, Krystynę i Alfredę Łagodzin, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka
2. Dziękczynna Rodziny Strzalińskich za otrzymane łaski w minionym roku, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w nowym roku, of. Rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci

2. + Zofię (w 24 r.), Jana, Leokadię, Jana, Annę, Wacława i Karola, of. Córka
3. + Lucjana Wypych (w 15 r.) i Joannę oraz zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Krystyna Borkowska
4. + Edwarda Adamczyka (w 30 dzień), of. Rodzina
5. Dziękczynna w 28 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama
Środa – 27 stycznia 2016 r.
Wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa, Apostoła Warszawy,
Petersburga, Chicago i Wilna;
Czyt.: 2 Sm 7, 4-17 Potomek Dawida będzie panował na wieki;
Mk 4, 1-20 Przypowieść o siewcy.

6.30 1. + Grzegorza Walaszczyka, of. Mama
2. + Tomasza Sapałę (w 30 dzień od Pogrzebu), of. Uczestnicy
Pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka

Dawida; Mk 4, 21-25 Przypowieść o świetle.

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka
2. + Czesławę Kowal (w 8 r.), of. Rodzina
3. + Krzysztofa Borkowskiego (w 30 dzień), of.
17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny
18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci

2. + Genowefę Michalak (w 21 r.), Tadeusza i Barbarę, zm. z Rodzin Krupów i Michalaków, of. Dzieci i Wnuki
3. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestnicy Modlitw

4. Dziękczynna w 4 r. urodzin Mai Pakuła, z prośbą by nieustannie wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy i Św. Joanny.
Ucałowanie relikwii
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha
Piątek – 29 stycznia 2016 r. Wspomnienie Bł. Bolesławy Marii
Lament, założycielki Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny,
Dziewicy i Anieli Merici, Dziewicy, założycielki Sióstr Urszulanek.
Czyt.: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. 27c Grzech Dawida;
Mk 4, 26-34 Rozwój Królestwa Bożego.

6.30 1. + Jana (w 1 r.), Sabinę (w 16 r.) i Antoniego, zm. z Rodziny Toczyskich, of. Tadeusz Toczyski
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka
2. + Józefa (w 8 r.), Władysławę, Eugeniusza, Józefa i Bronisławę, of. Córki
3. + Franciszka Czarnockiego (w 2 r.) i zm. z Rodziny Czarnockich, of. Siostra
4. Dziękczynna w 30 r. urodzin Anity, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama
Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
Próba scholi młodzieżowej
Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska)
Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci
2. + Anielę Szkup (w 6 r.) i Ksawerego, of. Rodzina
3. + Stefanię Głuszczak (w 11 r.) i zm. z Rodziny, of. Rodzina
4. + Filomenę (w 17 r.), Sewerynę, Wacława i Jana, of. Tadeusz
Sroka
16.00
16.00
17.00
17.30

5. + Agnieszkę, Sabinę, Dominika, Janusza i Mariana, zm. z Rodzin Kryńskich i Radzikowskich, of. Maria Radzikowska

2. + Helenę (w 42 r.), Edwarda (w 42 r.), Zofię, Jana, Danutę, Jerzego, Kazimierza, Janinę i Andrzeja, of. Regina Kępka
3. + Marię (w 29 r.), zm. z Rodzin Januszów, Gielecińskich, Niemczyków, Ordyczyńskich i Stelmachowiczów oraz Ks. Alfreda
Hoffmana, of. Halina i Krzysztof Iskra

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie
19.00 Próba Chóru „Lilia”
Sobota – 30 stycznia 2016 r. Wspomnienie NMP Patronki
sobotniego dnia oraz Bł. Bronisława Markiewicza, Wychowawcy dzieci
i młodzieży. Czyt.: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17 Dawid wyznaje winę;

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci

6.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Łucji, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dorosłym życiu,

2. + Antoniego Jastrzębskiego, zm. z Rodzin Jastrzębskich, Dobrowolskich i Kędziorów, of. Agnieszka Kędziora
3. + Waldemara (w 5 r.), Bogumiłę i Henryka, zm. z Rodzin Przesmyckich i Tarkowskich, of. Helena Staręga
4. + Leokadię (w r.) i Lucjana Flis, of. Rodzina
5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka
2. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci
3. + Danutę Wielogórską (w 30 dzień), of.
4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Leny, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i szczęśliwe narodziny jej Rodzeństwa, of. Ba-

Nabożeństwo do Św. Józefa
19.00 Spotkanie Zespołu Liturgicznego

Mk 4, 35-41 Jezus ucisza burzę.

of. Rodzice

bcia i Prababcia
10.00 Spotkanie grupy oazowej OND - chłopcy (Piotr Klimiuk)
10.00 Próba Zespołu „Światełko”

24 STYCZNIA 2015 r.

OPIEKUN Nr 4

13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz)
13.00 Spotkanie ministrantów
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (Zdzisława Szczepanik)

18.00 1. + Genowefę i Mariana Pawlak (w r.), Bronisławę i Juliana oraz
Bratową Annę, of. Halina Hołubiec
2. + Jana, of.
3. Dziękczynna w intencji Mariusza i jego Rodziny, z prośbą
o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama
19.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ II (Agata Kowalczuk)
IV Niedziela Zwykła - 31 stycznia 2016 r. Wspomnienie Św. Jana
Bosko, Kapłana, Pedagoga, Wychowawcy młodzieży; Czyt.: Jr 1, 4-5. 1719 Powołanie proroka; dłuższe: 1 Kor 12, 31 – 13, 13 Hymn o miłości, lub:
krótsze 1 Kor 13, 4-13 Hymn o miłości; Łk 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie.

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Janinę Skorupka (w 5 r.), of.
2. + Jana (w 30 r.) i Genowefę Cieloch oraz Mariannę Łopaciuk,
of. Czesław Cieloch

8.30 1. + Stanisława (w 10 r.), Halinę i Jadwigę, zm. z Rodzin Maliszkiewiczów i Pastorów oraz Aldonę Sulej, of. Córki
2. + Adelę i Zygmunta Paszyńskich oraz Mariannę Rozbicką, of.
Teresa Rozbicka

10.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci
2. + Ewę Dziędzikowską, of. Rodzice
3. + Kazimierza, Eugenię, Romana, Stanisława i Honoratę, of. Syn
11.30 1. + Zofię (w 3 r.) i Stanisława (w 8 miesiąc) Borutów, of. Dzieci
2. Dziękczynna w 78 r. urodzin Janiny Grabarskiej, z prośbą
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa,
of. Córka Beata

3. Dziękczynna w 60 r. urodzin Marii, z prośbą o potrzebne łaski
oraz opiekę Maryi i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Dzieci
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
16.30 1. + Zygmunta Brochockiego i zm. Rodziców, of. Żona
Uwaga: W niedzielę (7.02) o godzinie 17.30 rozpoczynamy kolejną serię czterech
Katechez Chrzcielnych dla Rodziców i Chrzestnych

18.00 1. + Mieczysława Zalewskiego (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Krystyna Zalewska
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00)

BISKUPI PISZĄ LIST PASTERSKI
Przedstawiamy obszerne fragmenty listu
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
50 lat temu - w dniu 28 października 1965 roku - Sobór Watykański II ogłosił
deklarację „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
Badając znaki czasu, ojcowie Soboru wyraźnie dostrzegli konieczność dialogu
międzyreligijnego na rzecz jedności rodzaju ludzkiego, pokoju i współpracy między narodami. Zanim zaczęto powszechnie używać pojęcia „globalizacja”, Sobór
już ukazywał wagę pierwiastka duchowego, obecnego we wszystkich religiach,
uznając go za konieczny fundament jedności wspólnoty ludzkiej na obszarze
całej naszej planety. Opowiedzenie się za dialogiem międzyreligijnym stało się
profetycznym głosem Kościoła u progu epoki globalizacji.
Soborowa deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog Chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. Rozwijając myśl Soboru, Jan Paweł II uczył, że kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka również judaizm. Zgłębianie tajemnicy Kościoła prowadzi bowiem ku spotkaniu z Żydami będącymi
uczestnikami Przymierza, które Bóg zawarł w przeszłości i któremu wielu potomków Abrahama jest nadal wiernych, będąc świadkami Jedynego Boga,
Stwórcy nieba i ziemi, zawsze obecnego w dziejach człowieka. Duchowe dziedzictwo Żydów stało się także dziedzictwem Chrześcijan, którzy, według słów
św. Pawła Apostoła, w większości wywodząc się z pogan, zostali wszczepieni w
mocny życiodajny korzeń (Por. Rz 11, 17-18). Czerpiąc z dawnych i współczesnych religijnych doświadczeń Żydów, przeżywających dramaty wierności i niewierności Bogu, Chrześcijanie pełniej rozumieją swą własną duchową kondycję,
której istotą jest żywa więź z prawdziwym Bogiem w Jezusie Chrystusie.
„Nostra aetate” stała się prawdziwym przełomem we wzajemnych relacjach
Chrześcijan i Żydów. Utorowała ona drogę do oczyszczania pamięci w imię
prawdy o więzach, których często w przeszłości nie dostrzegano i nie rzadko
zaprzeczano im w praktyce, co prowadziło do wzajemnej wrogości. Antyjudaizm
i antysemityzm są grzechem przeciwko miłości bliźniego, grzechem niweczącym
prawdę o chrześcijańskiej tożsamości i dlatego ich kategorycznego potępienia
nie można łagodzić przez uwarunkowania kulturowe, polityczne czy ideolo-
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giczne, w jakich antyjudaizm i antysemityzm występowały w przeszłości.
Oczyszczenie pamięci, do którego z taką mocą wzywał św. Jan Paweł II, a którego dokonał oficjalnie także Episkopat Polski, wypływa z odróżnienia autentycznych wymogów chrześcijaństwa od partykularnych zachowań tych jego
członków, którzy wypaczyli przesłanie Ewangelii. Wyznanie grzechu antysemityzmu jest dojrzałym owocem nawrócenia i wiary w Ewangelię. Wypływa ono z
najgłębszych religijnych i moralnych źródeł chrześcijaństwa.
Deklaracja „Nostra aetate” stwierdza: „Kościół […] ubolewa nad wszelkimi
aktami nienawiści, prześladowań, wszelkimi manifestacjami antysemityzmu, jakie miały miejsce w jakimkolwiek czasie i ze strony jakichkolwiek ludzi. Czyni to
nie ze względów politycznych, ale powodowany bogobojną miłością ewangeliczną”. Po wielu stuleciach obcości nie łatwo było nawiązać dialog Chrześcijan i Żydów. Jego rozkwit w ostatnim półwieczu jest świadectwem przemian mentalnościowych, zachodzących zarówno wśród katolików, jak i wyznawców judaizmu.
Wielkim wstrząsem dla Chrześcijan była zaplanowana przez nazistowskie
Niemcy Zagłada Żydów, zrealizowana w części na terenie okupowanej Polski.
Los żydowski w XX wieku został głęboko naznaczony cierpieniem w osamotnieniu. Gdyby Chrześcijanie i Żydzi praktykowali w przeszłości religijne braterstwo,
więcej Żydów znalazłoby ratunek i pomoc ze strony Chrześcijan. Tym bardziej
na wdzięczną pamięć i szacunek zasługują ci Chrześcijanie, których Żydzi nazywają „sprawiedliwymi wśród narodów świata”, a którzy ryzykując życiem własnym i swoich bliskich, bohatersko nieśli pomoc ukrywającym się Żydom.
„Nostra aetate” w ciągu półwiecza inspirowała Papieży Bł. Pawła VI, Św.
Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka do intensywnego rozwijania dialogu
Chrześcijan i Żydów. Papieże naszych czasów stali się wielkimi świadkami duchowości dialogu, a w przypadku dialogu z Żydami - oprócz bogatego w treści
nauczania - obdarzyli Kościół Powszechny wymownymi osobistymi gestami
otwartości, przyjaźni i modlitwy. Takim wspaniałym znakiem pozostają odwiedziny Papieża Polaka w rzymskiej synagodze. Był on pierwszym po Św. Piotrze
Papieżem, który odwiedził synagogę położoną nieopodal Watykanu, zmniejszając symbolicznie dystans dzielący wyznawców obydwu religii. Kardynał Bergoglio zanim został papieżem Franciszkiem doświadczył głębokiej przyjaźni i
współpracy z rabinem Buenos Aires. Wszyscy posoborowi papieże, począwszy
od Pawła VI, pielgrzymowali do Ziemi Świętej, wpisując w swoje pielgrzymki
dwa zasadnicze motywy: obecność u źródeł naszej wiary i spotkanie ze współczesnymi Żydami.
Kościół Katolicki w Polsce w okresie posoborowym wszedł na drogę dialogu
z judaizmem, wcielając w życie przesłanie deklaracji „Nostra aetate”. Na kształt
tego dialogu w naszej Ojczyźnie wielki wpływ wywarł pontyfikat naszego Rodaka. Jego nauczanie i poruszające świadectwo inspirowały, dodawały siły i zachęcały do wytrwałości. Konferencja Episkopatu Polski powołała Komitet do
spraw Dialogu z Judaizmem, którego zadaniem jest koordynowanie różnorodnych form dialogu. Od prawie dwudziestu lat obchodzony jest Dzień Judaizmu,
którego centralne uroczystości odbywają się każdego roku w innej diecezji, przy
zaangażowaniu licznych kręgów lokalnej wspólnoty: parafii, samorządów, szkół i
instytucji kultury. Kolejne Dni Judaizmu pokazują, jak wiele już dokonano w
dziedzinie kształtowania ducha dialogu, który zbliża obydwie wspólnoty w odnajdywaniu religijnego braterstwa. Budowanie tego braterstwa i formowanie
właściwej mentalności wiernych wymaga spotkań, wspólnej teologicznej refleksji
oraz wspólnej modlitwy, która ma już miejsce w różnych okolicznościach. Potrzeba dalszego przybliżania nauczania Kościoła nt. wspólnych więzi obu religii,
potrzeba integralnego wyjaśniania teksów Pisma Świętego dla pogłębiania
świadomości judaistycznych korzeni chrześcijaństwa.
Podstawowe przesłanie Soborowej Deklaracji skupia się na wspólnym duchowym dziedzictwie Chrześcijan i Żydów. Dlatego dialog chrześcijańsko-żydowski nie może być nigdy traktowany jako „religijne hobby” nielicznej grupy zapaleńców, lecz powinien coraz bardziej przenikać do głównego nurtu duszpasterstwa, takiego jak katecheza, głoszenie Słowa Bożego, pielgrzymki do Ziemi
Świętej. Świadomość judaistycznych korzeni chrześcijaństwa pozwala głębiej
zrozumieć Boży plan zbawienia, u początku którego pozostaje lud wybrany.
W jego łonie Bóg przygotowuje wcielenie Syna Bożego.
Wyrażamy nadzieję, że dialog katolicko-żydowski będzie służył przemianie
oblicza naszej ziemi. Podczas pamiętnej i jakże błogosławionej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II modlił się słowami Psalmisty o Ducha,
który odnawia oblicze ziemi. Od tego czasu wiele zmieniło się w naszej Ojczyźnie, ale pragnienie odnowy oblicza tej ziemi nadal nam towarzyszy i staje się
udziałem nowych pokoleń. Żywy dialog katolicko-żydowski, jaki proklamowała
Soborowa Deklaracja „Nostra aetate”, przyczynia się rzeczywiście do odnowy
naszej ziemi, na której Chrześcijanie i Żydzi pragną wspólnie świadczyć o wspaniałości Boga, dzieł stworzenia, godności człowieka i jego przeznaczenia do życia wiecznego. Wyrażamy wdzięczność odradzającym się w ostatnich dekadach
religijnym wspólnotom Żydów w Polsce za ich otwartość na inicjatywy dialogu i
cieszymy się z wypracowywanych braterskich więzi, które pozwalają coraz bardziej odnawiać i pogłębiać nasze wspólne duchowe dziedzictwo.
Podpisani: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce
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RADA PARAFIALNA. Już w najbliższą sobo-

tę (30 stycznia) po Mszy Św. o godzinie 18.00
odbędzie się walne zebranie Rady Parafialnej
i Rady Ekonomicznej, na które Ks. Proboszcz
zaprasza wszystkich Radnych.
SZOPKA. Jeszcze do 2 lutego będą w naszym
kościele dekoracje bożonarodzeniowe i betlejemski żłóbek. Zachęcamy dzieci i dorosłych do
adoracji w tym miejscu modlitwy.
KATECHEZY. W pierwszą niedzielę lutego
Zapraszam na rekolekcje powołaniowe dla mło- (7.02) rozpoczynamy kolejny cykl czterech katedzieży męskiej, adresowane do uczniów szkół chez dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem
ponadgimnazjalnych i studentów, którzy pragną Świętym.
pogłębić swoją relację z Bogiem i uczyć się rozpoznawać Jego wolę w swoim życiu. Będą one
od 29 do 31 stycznia br. Zjazd w piątek 29 styPiątkowe popołudnie to wyjątkowa i piękna
cznia do godz. 18.00, wyjazd w niedziele 31 sty- chwila, która rozpoczyna w naszym mieście fercznia po obiedzie (około godz. 15.00). Miejscem ie zimowe dla dzieci i młodzieży.
rekolekcji będzie dom formacyjny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu koło Siedlec, ul. Seminaryjna 26.
Uczestnik powinien zabrać ze sobą: Pismo
Św., różaniec, notatnik, przybory do pisania, śpiwór, przybory toaletowe, obuwie sportowe oraz
skierowanie od księdza Proboszcza lub PrefekPrzygotowania trwają również w naszej Parata. Pytania o bliższe informacje i zgłoszenia nafii, ponieważ w okresie od 31 stycznia do 6 luteleży kierować dzwoniąc pod nr tel. 25-6315761
go nasze dzieci ze „Światełka” i „Koła Misyjnew godz. 9.00–20.00, lub 506-691167, a także pigo” wyjeżdżają w góry do miejscowości Murzasisząc na adres powolaniesiedlce@gmail.com
chle, aby tam wziąć udział w warsztatach muzyNależy to zrobić jak najszybciej. Informacje biecznych i narciarskim szaleństwie.
żące i wskazówki jak dojechać można uzyskać
Nie próżnują również starsze grupy naszej
na stronie internetowej pod adresem www.wsd.
Oazy, których członkowie również jadą na narty,
siedlce.pl
Z Chrystusowym pozdrowieniem
a także przygotowują w salach parafialnych atDiecezjalny Referent ds. Powołań
Ks. Piotr Tymosiewicz rakcje dla tych dzieci, które podczas ferii pozostaną w domu, o czym napiszemy w następnym
numerze Opiekuna.
DZIEŃ ZŁOTEJ RÓŻY. We wtorek (26.01)
NR 3
w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim o go Bp. Ignacy Świrski zmarł w opinii świętości.
dzinie 19.00 odbędzie się spotkanie Ks. Biskupa
Ordynariusza z przedstawicielami Apostolatu O jego życiu i dziełach mówi ks. Józef Skorodiuk, autor poświęconej mu książki;
„Złota Róża” z Siedlec.
 Polska rodzina potrzebuje doinwestowania
KONFERENCJA. Także we wtorek o godz.
i dowartościowania - wynika z raportu, o którym
11.00 w Warszawie odbędzie się konferencja
piszemy na s. 17;
prasowa podsumowująca Rok Życia Konsekro-  Dziś, aby zniewolić ludzi, nie trzeba nakładać
wanego, z udziałem naszego Ks. Biskupa Ordykajdan na ręce, bo wystarczą kredyty i technolonariusza, który jest delegatem Episkopatu ds.
gie. O współczesnym niewolnictwie - na s. 15;
osób konsekrowanych.
 Jelita to nasz drugi mózg - więcej w dziale
ŚW. JOANNA. Parafialne wspomnienie Św. Jo- „Zdrowie”;
anny Beretty Molla obchodzić będziemy w najbli-  Czy Polska idzie drogą Węgier? Odpowiedź
ższy czwartek (28.01). Czciciele Św. Joanny za- na s. 19;
praszają na modlitwę różańcową o godzinie  Czym jest i jakie ma zadania Stowarzyszenie
17.30 oraz na Mszę Św. o godzinie 18.00, po Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” - w dziaktórej będą modlitwy ku czci Św. Joanny i ucało- le „Publicystyka”;
Zapraszamy do lektury
wanie Jej relikwii.
PRZED ŚDM. Także w czwartek o godz. 19.00
w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim odbę- (reż. Jean Sagols) to kolejny film jaki zobaczą
dzie się spotkanie dekanalnych duszpasterzy widzowie Siedlce w ramach cyklu „Filmowe Remłodzieży oraz rejonowych koordynatorów ŚDM. kolekcje”. Film rozpocznie się 2 lutego w NoveOrganizatorzy zapraszają na spotkanie także Kino o godz. 19.00 katechezą ks. Mateusza
księży, którzy ze swoich parafii organizują wy- Czubaka. Jest to poruszająca opowieść o cudojazd młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do wnych objawieniach, które odmieniły życie tysięks. kan. Wojciech Hackiewicz
Krakowa.
cy ludzi. Od lutego do lipca 1858 roku Matka BoWARSZTATY. Przypominamy także, iż w pią- ża 18 razy objawia się Bernadetcie Soubirous,
tek (29.01) rozpoczynają się w Siedlcach War- prostej, ale niezwykle uczciwej nastolatce z prosztaty Liturgiczne, o których pisaliśmy w Opieku- wincjonalnego Lourdes na południu Francji.
O szczegółach napiszemy za tydzień.
nie nr 2 (z 10 stycznia br.).

W PARAFII I W DIECEZJI

CO PISZĄ W „ECHU”

„BERNARDETTA”

ZEGAREK

Rozmawiają dwie koleżanki:
- Czy ten zegarek dobrze chodzi?
- Nie, trzeba go nosić.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

ZJAWA. Obok cmentarza wracał do domu niezbyt
trzeźwy pan Józek i ujrzał żółtą zjawę.
- Jestem żółtą zjawą, umarłem na żółtaczkę.
Za chwilę ujrzał czerwoną zjawę.
- Jestem czerwoną zjawą, umarłem na czerwonkę.
Gdy pan Józek ujrzał niebieską zjawę powiedział:
- Tak, wiem, jesteś niebieską zjawą umarłeś na...
- Nie, nie… dokumenciki proszę do kontroli!
AGRAFKA.
Idą dwie agrafki przez pustynię jedna mówi:
- Gorąco mi.
Na to druga:
- To rozepnij się!
W CYRKU pracuje fakir, który skarżył się na dolegliwości żołądkowe. Gdy wracał od lekarza spotkał
dyrektora cyrku:
- I co powiedział panu lekarz?
- Mam jakąś chorobę żołądka, od dziś muszę przestrzegać diety. Wolno mi łykać tylko tłuczone szkło. Ale
o gwoździach i szablach przez najbliższy miesiąc nie
może być mowy!
URLOP TACIEŻYŃSKI. Tato został w domu, by zaopiekować się dzieckiem. Idzie przez park z wózkiem
i łkającym w wózku dzieckiem. Buja wózkiem i mówi:
- Jasiu, tylko spokojnie, Jasiu tylko spokojnie!
Podchodzi staruszka.
- O, jakie ładne dziecko i jak ładnie ma na imię: Jaś.
- Proszę pani, Jaś to ja jestem.
GARNEK. W rodzinie bałwanków mały bałwanek wychodząc z domu krzyczy:
- Mamo, wychodzę na dwór.
Mama na to:
- Dobrze. Tylko załóż garnek na głowę.
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

