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MYŚL TYGODNIA 

 
     Na widok Jezusa Jan Chrzciciel 
zawołał: „Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata” (J 1,29). 
     Jan Chrzciciel może być dla 
nas przykładem prawdziwego pos-
łańca, który nie zapomina o swojej 
misji i nie czyni z samego siebie 
celu głoszenia i nauczania. Cieszy 
się on z nadejścia Tego, którego 
zapowiadał, choć dla niego same-
go oznacza to zakończenie misji.  
     Uznanie prawdy o sobie, swoim 
miejscu i roli, jaką ma się do odeg-
rania, nie zawsze jest proste. Wie-
lokrotnie sami chcemy być w cen-
trum zainteresowania i dążymy do 
tego na różne sposoby. Jednak 
kiedy we własnym życiu ducho-
wym koncentrujemy się na sobie, 
to paradoksalnie tracimy wrażli-
wość nie tylko na samych siebie 
oraz na innych, ale także na same-
go Boga. To On jest tym, który 
głosi i który ma być głoszony. Na-
sza rola może być różna, ale nigdy 
nie może polegać na tym, że my 
sami zajmujemy Jego miejsce. 

 

WINCENTY I TOWARZYSZE 

 
Scena z filmu „Pratulin. Opowieść męczeńskiego Podlasia” 

     Błogosławieni Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy 
byli katolikami Kościoła unickiego, któremu dała począ-
tek Unia Brzeska w 1596 roku. Unia ta doprowadziła do 
zjednoczenia Kościoła prawosławnego na terenach 
Rzeczypospolitej z Kościołem rzymskokatolickim i wi-
dzialną Głową Kościoła – Papieżem. Wyznawcy tego 
Kościoła katolickiego nazywani są powszechnie unitami 
lub grekokatolikami. Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzy-
szy byli unitami, prostymi wieśniakami z Podlasia. Za-
słynęli niezwykłym męstwem wiary podczas prześlado-
wania Kościoła katolickiego przez Rosję carską w ok-
resie rozbiorów Polski. Prześladowanie rosyjskie było 
wyjątkowo krwawe i dobrze zorganizowane. 
     Od 14 stycznia w Pratulinie i wielu innych parafiach 
trwa nowenna poprzedzająca wspomnienie Bł. Wincen-
tego i jego Towarzyszy, Męczenników z Pratulina. Za-
chęcamy do udziału w tej nowennie prywatnie lub za 
pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie. Zakończy 
się ona w przeddzień wspomnienia 22 stycznia br. 
     W naszej Diecezji są dwa miejsca poświęcone bo-
haterskiej postawie Unitów: Drelów i Pratulin. Z tej racji 
Ks. Biskup Piotr Sawczuk w rocznicę męczeństwa Uni-
tów w Drelowie 17 stycznia, będzie przewodniczył Mszy 
Św. o godzinie 10.00. Natomiast Ks. Biskup Ordynar-
iusz Kazimierz Gurda w rocznicę męczeństwa Bł. Uni-
tów z Pratulina (czyli 23 stycznia) uda się do tamtejsze-
go Sanktuarium, aby celebrować Eucharystię odpusto-
wą o godzinie 12.00. 
     W tym dniu do Pratulina udaje się także Diecezjalna 
Pielgrzymka Akcji Katolickiej oraz delegacje innych 
grup i stowarzyszeń kościelnych, które rozpoczną swo-
je spotkanie formacyjne o godzinie 10.00. 
     Pamiętajmy, że również w naszym mieście znajduje 
się Parafia pod wezwaniem Bł. Męczenników Podlas-
kich, zlokalizowana na ulicy Daszyńskiego obok dworca 
kolejowego Siedlce Zachodnie. Proboszcz tej Parafii 
Ks. dr Jacek Szostakiewicz zaprasza nas wszystkich 
na sumę odpustową, która będzie celebrowana w dniu 
wspomnienia Męczenników, czyli w poniedziałek 23 
stycznia o godzinie 18.00. 

 

EKUMENIZM 

    Ekumenizm to działalność 
na rzecz pojednania chrześ-
cijan, to dialog różnych wyz-
nań oraz próba wzajemnego 
zrozumienia, to wreszcie po-
stawa pełna tolerancji i sza-  
cunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych. 
     W środę – 18 stycznia br. w Kościele Katolickim, 
a także w Kościołach Wschodnich i Protestanckich roz-
poczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ró-
żnych wyznań. Będzie on trwał do 25 stycznia, kiedy to 
Kościół obchodzi święto Nawrócenia Św. Pawła Apos-
toła. 
 

WDOWY KONSEKROWANE 
     Już od samego początku Kościoła, w pierwszych 
wspólnotach żyły i działały kobiety, które składając ślub 
dziewictwa, prowadziły życie poświęcone modlitwie, as-
cezie i dobrym uczynkom. Wiele z nich rezygnowało 
z wielkiego dobra, jakim jest małżeństwo, inne składały 
śluby jako wdowy po śmierci mężów. Odkrywały one 
swoje powołanie, by troszczyć się o sprawy Pana i by 
się Jemu podobać (por. 1 Kor 7,32). 
     Po Soborze Watykańskim II, odrodziła się praktyka 
konsekracji wdów znana od czasów apostolskich. 
O tym szczególnym rodzaju powołania wspomniał oj-
ciec święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita 
consecrata. Chodzi o kobiety, które żyły w sakramental-
nym związku małżeńskim, a po śmierci męża nie żyły 
publicznie w stanie przeciwnym czystości, ukończyły 60 
rok życia i według ogólnej opinii, przez swój wiek, rozt-
ropność i obyczaje, dają rękojmię, że wytrwają w życiu 
czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliź-
nim. Poprzez konsekrację taka wdowa otwiera się na 
głębię zjednoczenia z Bogiem, w sposób szczególny 
oddaje się Bogu poprzez gorliwą modlitwę, pokutę, 
dzieła miłosierdzia i apostolstwo. 

 
     Wdowy, które odkrywają takie powołanie i pragną je 
zrealizować zapraszam na spotkanie, które odbędzie 
się 21 stycznia w Centrum Formacji w Nowym Opolu. 
Początek spotkania o godz. 10.00. Centrum znajduje 
się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Siedleckiej. Więcej informacji pod numerem te-
lefonu 692 289 024.                        ks. Marek Matusik. 
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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 – 16 stycznia 2017 r. 
Wspomnienie NMP, Patronki sobotniego dnia i Św. Marcelego I, 

Papieża z przełomu III/IV w. Nowenna przed Wspomnieniem 
Bł. Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (3) 

Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok A, I. 
Czyt.: Hbr 5,1-10 (Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka); 

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

6.30 1. + Jadwigę (w 8 r.) i Jana Żółkowskich, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Stefana Pietrzykowskiego, of. Andrzej Umięcki 

 2. + Mariana Kaczmarczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. W intencji Bogu wiadomej, of. 
 4. Dziękczynna w intencji Łukasza, z prośbą o łaskę zdrowi oraz 

opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elzbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Branowskiego (w 1 r.), of. Żona, Có-
rki i Wnuki 

 2. Gregorianka: + Sylwestra Jastrzębskiego, of. Żona i Dzieci 
 3. + Ryszarda Branowskiego (w 1 r.) i zm. z Rodzin Branowskich 

i Barańskich, of. Wnuczka 
 4. Dziękczynna za Synów Marcina i Tomasza, z prośbą o wypeł-

nienie się woli Bożej w ich życiu oraz o opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla całej Rodziny, of. Mama 

 5. Dziękczynna za otrzymane łaski, of. Rodzina Gurbów 
Wtorek – 17 stycznia 2017 r. 

Wspomnienie Św. Antoniego Opata (żył w Egipcie na przełomie III i IV 
wieku i napisał pierwszą regułę zakonną). Dzień modlitwy i czuwanie 
Wspólnoty Różańca Nieustającego; Nowenna przed Wspomnieniem 

Bł. Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (4); 
Czyt.: Hbr 6,10-20 (Motywy naszej nadziei); Mk 2,23-28 (Szabat został 

ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Stefana Pietrzykowskiego, of. Andrzej Umięcki 

 2. + Wacława (w 25 r.), Michalinę, Antoniego, Józefę i Józefa, of. 
Elżbieta Barszcz 

16.00 Spotkanie oazowe OND (1-2 gim, Dominika Rucińska) 
16.00 Spotkanie oazowe ODB (3-4 podst., Ela Mirońska i Karolina Boruc)  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Branowskiego, of. Żona, Córki 
i Wnuki 

 2. Gregorianka: + Sylwestra Jastrzębskiego, of. Żona i Dzieci 
 3. + Józefa (w 29 r.), Annę, Franciszka i Stanisławę oraz zm. 

z Rodziny Łozów, of. Córka Teresa Sawicka 
 4. + Janusza Szkielonka (w 10 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, Krystynę, Karola i Romana, of. Hanna Szkielonek 
 5. Dziękczynna z racji urodzin Blanki, Franciszka i Kacpra, z pro-

śbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa, of. Dziadkowie 

Środa – 18 stycznia 2017 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); Początek Tygodnia Modlitw 

o Jedność Chrześcijan (1) Czyt.: Hbr 7,1-3.15-17 (Melchizedek typem 
biblijnym Chrystusa); Mk 3,1-6 (Uzdrowienie w dzień szabatu). 

6.30 1. + Janinę Skólimowską, of. Mąż Ryszard z Córkami 
7.00 1. Gregorianka: + Stefana Pietrzykowskiego, of. Andrzej Umięcki 

 2. + Mariannę (w 4 r.) i Henryka Jurków, of. Córka 
 3. + Aleksandra Kostrzewa (w 22 r.) i Mariannę (w 16 r.) oraz zm. 

Dziadków, of. Córka 
16.00 Spotkanie oazowe ONŻ II (kroki, Edyta Krawczyk) 
17.30 Spotkanie oazowe OND (VI kl. Weronika Czwal) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elzbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Branowskiego, of. Żona, Córki i Wnuki 
 2. Gregorianka: + Sylwestra Jastrzębskiego, of. Żona i Dzieci 
 3. + Zofię (w 8 r.), Józefa, Andrzeja, Roberta i Jerzego, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w intencji Macieja i Michała, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 17 r. urodzin Gabrieli Michalskiej, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Rodzice z Rodziną 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie oazowe ONŻ I (od 3 gimnazjum, Edyta Krawczyk)  

Czwartek – 19 stycznia 2017 r. Wspomnienie Św. Józefa Sebastia-
na 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.: Hbr 7,25-8,6 (Chrystus jest 

arcykapłanem bez grzechu); Mk 3,7-12 (Podziw tłumów dla Jezusa). 

6.30 1. + Tadeusza Kuleszę (w 16 r.), Rozalię, Jana, Mariannę i Mar-
iana, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Stefana Pietrzykowskiego, of. Andrzej Umięcki 
 2. + Karola Świdra, of. Rodzina Latochów z Wojcieszkowa 

16.00 Spotkanie oazowe ODB (5 klasa, Kasia Drosio)  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elzbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Branowskiego, of. Żona, Córki i Wnuki 
 2. Gregorianka: + Sylwestra Jastrzębskiego, of. Żona i Dzieci 
 3. + Mariana Dorosza (w 11 r.), of. Żona 
 4. Dziękczynna w intencji ks. Seniora Henryka z racji imienin, z 

prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata kapłańskiej posługi, of. 
Krystyna i Szczepan Borutowie 

 5. Dziękczynna z racji imienin ks. Seniora Henryka, z prośbą o zdro-
wie i potrzebne łaski na dalsze lata kapłaństwa, of. Parafianie 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 20 stycznia 2017 r. Wspomnienie Męczenników Św. Fabia-
na, Papieża i Św. Sebastiana, centuriona wojsk rzymskich (z przełomu 

III/IV w.); Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (3); Zakończenie 
Nowenny przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy, 

Męczenników z Pratulina (7); Czyt.: Hbr 8,6-13 (Chrystus pośrednikiem 
Nowego Przymierza); Mk 3,13-19 (Jezus wybiera dwunastu Apostołów). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Stefana Pietrzykowskiego, of. Andrzej Umięcki 

 2. + Teresę, Jana, Antoninę, Edmunda, Danutę, Leona i Edmun-
da oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 3. + Mieczysława Płatkowskiego (w 19 r.), of. Córki 
 4. Dziękczynna w 4 r. urodzin Leny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 
14.45 Spotkanie oazowe ODB (4 klasa, Ola Lipińska) 

15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego, of. Uczestnicy Liturgii 
16.30 Spotkanie oazowe (ODB chłopcy, Mateusz Sawicki) 
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elzbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Sylwestra Jastrzębskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. Gregorianka: + Ryszarda Branowskiego, of. Żona, Córki i Wnuki 
 3. + Irenę Szmurło (w 2 r.), Witolda (w 13 r.), Kazimierę, Mikołaja i Bo-

gdana oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Córka Barbara 
 4. + Krzysztofa Prachnio i Mieczysława Ambroziaka, zm. z Ro-

dziny Borkowskich oraz Bolesława, Lucynę, Adama i Zbigniewa, 
of. Bożena Prachnio 

 5. + Pelagię i Mikołaja Stańskich, of. Synowa Aleksandra 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Próba chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 21 stycznia 2017 r. 
Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia oraz 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.: Hbr 9,1-3.11-14 (Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia); 
Mk 3,20-21 (Rodzina niepokoi się o Jezusa). 
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6.30 1. + Barbarę i Mariana, of. Wnuczka 
 2. + Władysława (w 3 r.), Stanisława (w 32 r.) i Henryka (w 14 r.), 

zm. z Rodzin Hryciuków i Szupiluków, of. Siostra i Brat 
7.00 1. Gregorianka: + Stefana Pietrzykowskiego, of. Andrzej Umięcki 

 2. Gregorianka: + Ryszarda Branowskiego, of. Żona, Córki i Wnuki 
 3. + Jerzego Kosmalskiego (w 12 r.), of. Żona 

4. + Jana i Annę Płatkowskich, zm. z Rodzin Płatkowskich i Kwia-
tów, of. Jan Płatkowski 
5. Dziękczynna z racji imienin Agnieszki, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.00 Zbiórka Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elzbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Sylwestra Jastrzębskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Irenę i Władysława Grochulskich, of. Córka Alina z Rodziną 
 3. + Aleksandra (w 15 r.), Mariannę (w 33 r.) i Walerego (w 31 r.), 

of. Córka Lucyna 
 4. + Wiesława (w 31 r.), of. Bożena Konstanty 

19.00 Spotkanie KSM 

Niedziela - 22 stycznia 2017 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.: Iz 8,23b-9,3 (Naród 

kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką); 1 Kor 1,10-13.17 (Jedność 
chrześcijan); Mt 4,12-23 (Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Henrykę Szczepanik (w 13 r.), Franciszka, Henryka, Franci-

szka, Stanisława i Adama, of. Mirosław Szczepanik 
 2. Dziękczynna w r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz wstawiennictwo 
Bł. Męczenników Podlaskich, of.  

8.30 1. Gregorianka: + Stefana Pietrzykowskiego, of. Andrzej Umięcki 
2. + Edwarda Truszkowskiego (w 27 r.), of. Dzieci 

 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Marty i Łukasza, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jubilaci 

10.00 1. + Salomeę i Stanisława Strzałków oraz zm. z Rodziny, of. 
Krystyna Strzałek 

 2. + Wandę (w 18 r.), Bolesława, Elżbietę, Jerzego, Tadeusza, Grze-
gorza i Wojtusia oraz zm. z Rodziny Pliszków, of. Jadwiga Pliszka 

 3. + Witolda (w 31 r.), Władysławę, Józefa, Eugeniusza, Bronis-
ławę i Józefa, of. Siostry 

 4. Dziękczynna w 50 r. ślubu Teresy i Tadeusza, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
Jubilatów i dla ich całej Rodziny, of.  

11.30 1. + Agnieszkę Czerniej (z racji imienin), of. Kazimiera Kąkol 
 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Leny, z prośbą by wzrastała w łas-

ce u Boga i u ludzi pod opieką Anioła Stróża, of. Rodzice 
12.30 Spotkanie oazowe ODB Chłopcy (Bartek Paniak) 
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
16.30 1. Barbarę (w 7 r.), of. Rodzina 
18.00 1. Gregorianka: + Sylwestra Jastrzębskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Ryszarda Branowskiego, of. Żona, Córki i Wnuki 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

 

ODNOWIONY EL GRECO 

   Obraz El Greca „Ekstaza św. Franciszka” po 
konserwacji pokazano oficjalnie 12 grudnia. 
Dla uczestników konferencji dzieło będzie 
udostępnione w dniu 21 stycznia br. zaś dla 
wszystkich chętnych od 24 stycznia. Powstał 
też film pokazujący przebieg  prac konserwa-
torskich dokonanych przez specjalistów z Mu-
zeum Narodowego w Krakowie.  
   Obraz El Greca badał zespół, złożony z ko-
nserwatorów, fizyków, chemików i historyków  
sztuki. Zaprojektowano i wykonano stylową ramę, dzięki której nie tylko  

będzie można lepiej wyeksponować obraz, ale która pełnić będzie także 
funkcję ramy mikroklimatycznej, zabezpieczającej arcydzieło zarówno 
przed zmianami, jak i innymi potencjalnymi zewnętrznymi zagrożeniami. 
    Konserwacja „Ekstazy św. Franciszka” przyniosła nowe odkrycia i in-
formacje. Najważniejsze z nich to odsłonięcie na marginesach płótna 
autorskiej warstwy malarskiej, czego efektem jest powiększony format 
obrazu o 4 cm na szerokość i 2 cm na wysokość, odsłonięcie drobnych, 
ale znaczących fragmentów sygnatury, odsłonięcie i wyeksponowanie 
czerwonych linii, które są promieniami Boskiego światła nakierowanymi 
na stygmaty świętego, naukowe potwierdzenie, że stygmat na habicie 
został wtórnie dodany i oryginalnie tam nie występował, dlatego został 
usunięty. Specjaliści z Muzeum Narodowego w Krakowie przebadali, od-
restaurowali i zabezpieczyli arcydzieło El Greca zgodnie ze współczes-
nymi standardami, aby obraz pozostawał w dobrym stanie na kolejne lata. 
 

 
     Na ekrany polskich kin 6 stycznia trafił kanadyjski film pt. „Józef i Ma-
ryja” z Kevinem Sorbo, znanym szerokiej publiczności z serialu „Herku- 
les”, w tytułowej roli Józefa. 
Jest to dramat biblijny oparty 
na losach Eliasza, pobożnego 
rabina, który po śmierci przy-
jaciela opiekuje się jego rodziną.  
Podczas rzezi niewiniątek giną dzieci, nad którymi obiecał sprawować 
opiekę i od tej chwili pomszczenie ich śmierci, staje się jego życiową mi-
sją. Przebywanie ze Św. Rodziną, sprawia, że Eliasz zaczyna zastana-
wiać się nad motywami zemsty i jej sensem. Kiedy przychodzi długo 
oczekiwany moment zemsty, Eliasz staje przed wyborem morderstwa i 
pomszczenia śmierci bliskich, a podarowania życia i miłosiernego prze-
baczenia. „Józef i Maria” to historia o nadziei oraz o miłosierdziu. Uka-
zuje piękno codziennego życia i wzajemną bliskość członków Świętej 
Rodziny. Akcja filmu rozgrywa się w czasie dzieciństwa Jezusa, zanim 
objawił się On, jako Syn Boży i ostatecznie zmienił bieg ludzkości. 
     Reżyserem filmu jest Roger Christian. Scenariusz napisał Julie Kim 
Kariné Marwood. Film został wyprodukowany w Kanadzie w 2016 roku 
i trwa 1 godzinę 22 minuty. W rolach tytułowych występują jako Józef: 
Kevin Sorbo, jako Maryja Lara Jean Chorostecki. Zwiastun filmu może-
my zobaczyć na stronie: https://youtu.be/rJfB56S5330 

MODLITWA SŁOWEM BOŻYM 

 
     W roku szkolno-akademickim 2015/2016 w naszej parafii odbywały 
się comiesięczne spotkania w ramach Dzieła Biblijnego Diecezji Siedle-
ckiej, podczas których mogliśmy bliżej poznać przepiękny skarb Kościo-
ła, jakim jest Pismo Święte. W trakcie spotkań prowadzonych przez ks. 
Piotra Mazurka i zaproszonych gości pochylaliśmy się nad ogólnym 
przesłaniem ksiąg zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. 
     Z pewnością w wielu z nas zrodziło się w tym czasie pragnienie bar-
dziej regularnego i modlitewnego rozważania słowa Bożego. Jedną z mo-
żliwości zrealizowania tego pragnienia jest starożytna forma lektury Pisma 
Świętego, jaką jest Lectio Divina. Ta szczególna praktyka modlitwy sło-
wem Bożym znajduje swoje źródło w najstarszych czasach biblijnych, 
przyjęta została w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i rozpowszechnio-
na w okresie średniowiecza, zwłaszcza we wspólnotach monastycznych. 
Obecnie przeżywa swój renesans. W wielu miejscach na całym świecie, 
chrześcijanie doświadczają prawdziwości słów papieża Benedykta XVI, 
który w adhortacji Verbum Domini napisał, że Lectio Divina „może 
otworzyć przed wiernym skarb słowa Bożego, a także doprowadzić do 
spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym” (VD, n. 87).      Cd str. 4 
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     Także w naszym mieście od pewnego czasu 
odbywają się spotkania modlitewne w ramach 
Lectio Divina. Mają one miejsce w domu Sióstr 
Teresek na ulicy Cmentarnej 29, w każdy pierw-
szy i trzeci piątek miesiąca o godz. 18.00. Każ-
de spotkanie rozpoczyna się Eucharystią, zaś 
po zakończonej liturgii uczestnicy przechodzą 
do sali refektarza, gdzie ma miejsce Lectio Divi-
na czytania ewangelicznego z najbliższej nie-
dzieli. Opiekunem grupy jest ks. Rafał Pietru-
czuk, wykładowca Pisma Świętego w naszym 
seminarium. Serdecznie zapraszamy zaintere-
sowanych modlitwą słowem Bożym na najbliż-
sze spotkanie, które odbędzie się 20 stycznia 
2016 r., o godz. 18:00. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KALENDARZ. Przeżywamy drugi tydzień Zwy-
kły w Roku Liturgicznym. Przypominamy wszyst-
kim przygotowującym czytania mszalne i ko-
mentarze liturgiczne, że gdy chodzi o Ewangelię 
mamy od początku Adwentu cykliczny rok A, gdy 
zaś chodzi o przygotowanie pierwszego czyta-
nia, wybieramy je obecnie z cyklicznego roku I. 
PAPIEŻ TOLERANCJI. Jutro (16.01) Kościół 
wspomina Św. Marcelego, który żył na przeło-
mie III i IV wieku, gdy w Rzymie trwały konflikty 
między synami Św. Heleny: Konstantynem i Ma-
ksencjuszem. Zakończył je Edykt Mediolański 
(w 313 r.), którego ten Papież już nie doczekał. 
KONSTYTUCJA ZAKONÓW. We wtorek 
(17.01) Kościół wspomina Św. Antoniego Opata 
i Pustelnika. Żył on w Egipcie na przełomie III 
i IV wieku, gdzie napisał pierwszą regułę zakon-
ną. Stała się ona podstawą utworzenia innych 
reguł, które do dziś normują funkcjonowanie 
zgromadzeń zakonnych na całym świecie. 
NIEUSTAJĄCY. Wspólnota Różańca Nieusta-
jącego zaprasza wszystkich w najbliższy wtorek 
(17.01) do udziału w dniu modlitwy i czuwania 
Wspólnoty, a także na wspólny różaniec o go-
dzinie 17.30.   
ZAŁOŻYCIEL SZKÓŁ I MISJONARZ. Czwartek 
(19.01) to dzień, w którym wspominamy Św. Jó-
zefa Sebastiana Pelczara, założyciela szkół 
katolickich na terenie Galicji oraz Św. Henryka 
z Uppsali, Biskupa i misjonarza Północnej Euro-
py, a szczególnie Norwegii i Finlandii.  
ŚWIĘCI ŻOŁNIERZE. Wśród wojskowych jest 
także wielu świętych i błogosławionych. W czwa-
rtek wspominamy Św. Mariusza żołnierza i mę-
czennika z I w. Natomiast w piątek (20.01) ob-
chodzimy wspomnienie Męczenników: Św. Fa-
biana, Papieża i Św. Sebastiana, centuriona 
wojsk rzymskich (z przełomu III/IV w.). 
ŚWIĘTA Z JAGNIĘCIEM. Tak właśnie artyści 
przedstawiają Św. Agnieszkę Męczennicę (łaci-
ńskie słowo „agnus” znaczy „baranek”), którą 
czcimy w najbliższą sobotę (21.01). Pamiętajmy 
w tym dniu o wszystkich solenizantkach noszą-
cych to piękne imię, a szczególnie o Siostrze 
Agnieszce naszej Zakrystiance. 
TRZECH WINCENTYCH. W niedzielę i ponie-
działek (22 I 23 stycznia) Kościół wspomina 

trzech Patronów o imieniu Wincenty. Pierwszy 
z nich to Św. Diakon i Męczennik z hiszpańskiej 
Saragossy, którego ukrzyżowano w 304 r. Drugi 
to Św. Wincenty Pallotti, Kapłan i założyciel Sto-
warzyszenia Księży Pallotynów. Trzeci zaś, to 
znany nam Bł. Wincenty Lewoniuk, o którym 
wspominamy także na str. 1. 
PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne po-
dziękowania za dodatkowe ofiary przeznaczone 
na zapłatę za nowy dach na kościele: 
Of. Bezimienna 50,-zł.                Bóg zapłać! 
 

 
 

OSTATNI TYDZIEŃ 
     Dobiega końca Wizyta Duszpasterska w na-
szej Parafii. Przed nami jeszcze jej ostatni ty-
dzień. Serdecznie dziękujemy wszystkim Para-
fianom, którzy nas do tej pory przyjmowali z wie-
lką życzliwością i pomagali w jej praktycznej or-
ganizacji. 
W PONIEDZIAŁEK (16.01) 
15.30 Jagiełły 23 (3) i Nowy Świat 6 (2) 
WTOREK (17.01) 
15.30 Nowy Świat 7 (3) i 13 (3) 
ŚRODA (18.01) 
15.30 Nowy Świat 15 (1), 8 (1), 9 (1), Chrobrego 
15 (1), ul. Żytnia 17 i 19 - Dom Asystenta (1), 
Sokołowska 91 (1) 
CZWARTEK (19.01) 
15.30 ul. Żytnia 28 (1), Nowy Świat 1 (2), Miesz-
ka I 18 (1) i 19 (1) 
PIĄTEK (20.01) 
15.30 Nowy Świat 11 (4) i 14 (3) 
SOBOTA (21.01) 
9.30 rodziny zgłoszone w późniejszym terminie, 
15.30 Chrobrego 3 (1) i Nowy Świat 17 (1)  
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 2 
 Coraz więcej Polaków chodzi do kościoła 
i przyjmuje Komunię św. O stanie wiary w kraju 
i diecezji - w dziale opinie; 
 Po brewiarz sięga coraz więcej osób świec-
kich. W czym tkwi istota tej modlitwy - tłumaczy 
liturgista ks. prof. Kazimierz Matwiejuk; 
 Czym jest błogosławieństwo? Jak je rozu-
mieć? Co na ten temat mówi Biblia? – wyjaśnie-
nie w dziale formacja; 
 Ludzie mówią „to tylko zwierzę”, jakby pies 
czy kto nie czuł bólu, można go było wyrzucić 
jak się znudzi. A co na ten temat mówi Kościół? 
- odpowiedź na str. 15;  
 Jak ustrzec dzieci przed zgubnym wpływem 
telewizji i internetu? - radzi psycholog; 
 Czy dieta bez glutenu jest korzystna dla 
zdrowia? Zapraszamy do działu rozmaitości; 

Zapraszamy do lektury 

 
DOBRA RADA 

 
- Lepiej wtykać nos w książki, niż w cudze sprawy! 
 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 
PORADY DENTYSTY. Na fotelu u stomatologa siedzi 
młody pacjent. Lekarz radzi: 
- Szczególnie szkodzi pańskim zębom cukier i papie-
rosy, a także wtrącanie się w cudze sprawy.  
- Jak to, dlaczego? 
- Bo można po zębach oberwać… 
MIEJSCE KOBIETY. Rozmowa koleżanek: 
- Ja też jestem zdania, że miejsce kobiety jest w ku-
chni. Powinna ona wygodnie siedzieć, unieść nogi na 
drugie krzesło, sącząc mały kieliszek wina patrzeć, 
jak jej mąż robi obiad! 
USTAWA. Uwaga małolaty. Polski Kodeks Rodzinny 
i Opiekuńczy, zatwierdzony sejmową ustawą z 25 lu-
tego 1964 roku w Artykule 91 Paragraf 2 mówi: 
- „Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców 
i mieszka u nich jest obowiązane pomagać im we 
wspólnym gospodarstwie”. 
SILNA KOBIETA. Rozmawiają dwie koleżanki. Jedna 
z nich jest mocno zdołowana rodzinnym wydarzeniem 
i cicho płacze. Druga jej radzi: 
- Mówię ci Kasiu. Silna kobieta nie płacze. Gdy ma 
dołek robi muzykę głośniej i zaczyna sprzątać miesz-
kanie. Wypróbowałam to. Pomaga! 
WIZERUNEK. Dziadek pali drewno w tradycyjnym 
kominku, a płomienie ognia oświetlają i ogrzewają mu 
twarz. Wnuczka pyta dziadka: 
- Dziadziusiu, co robisz? 
- Widzisz wnusiu, babcia się na mnie gniewa, a ja sta-
ram się dziś ocieplić swój wizerunek! 
TOMORROW. W domu rozmawiają trzy dorosłe 
siostry: 
- Jutro rzucam palenie! 
- Ja od jutra się odchudzam. 
- Jutro zrobię (tu pada długa lista prac). 
     Mama przysłuchuje się rozmowie córek i mówi: 
- Widzę, że „jutro” to wasz bardzo zapracowany 
dzień. Tylko ciekawe kiedy on będzie? 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  

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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil 
Duszek, p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
p. Jerzy Rusinek, p. Agata Zielińska, 

sM Arleta, sM Agnieszka i sM Karolina. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną 
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 

 




