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Opłata dowolna

NIECH CHRYSTUS NARODZI SIĘ W WASZYCH SERCACH

„Święta Rodzina” - obraz włoskiego (salezjańskiego) malarza Nino Musio z Turynu (2005 r.)

Łącząc się duchowo w dzień Bożego Narodzenia, z białym opłatkiem w dłoni
niesiemy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia:
Niech JEZUS, którego ofiarowuje nam Maryja w te święte dni, będzie
najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga… On jest Siłą w słabości, Nadzieją
w trudnościach i Miłością, która wszystko zwycięża.
Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe
nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze
i niech obdarzy pokojem.
Wasz Ksiądz Proboszcz
Boże Narodzenie 2018
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wskazujecie drogę do Królestwa Niebieskiego
całej rzeszy zagubionych i błądzących dzieci
Bożych. Niech światło z Betlejem rozjaśnia
Dziękujemy serdecznie za życzenia świąteczne, wszystkie Wasze drogi i stanie się radością
które nadeszły na adres Parafii (do 19.XII.2018). i umocnieniem w pokonywaniu wszelkich trudności. Wdzięczni za Wasz trud i wierną służbę
Przesłali je:
na niwie Pańskiej obejmujemy Was codzienną
Collegium Mazovia Innowacyjne Szkoła Wyż- modlitwą.
Rodzice modlący się za dzieci
sza: Rektor dr Bożena Piechowicz i Kanclerz Maw Różach Różańcowych.
riusz Szabłowski
Rektor i wspólnota Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Siedleckiej
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Oddział Siedlce
Rada Sołecka wsi Strzała, Radna i Sołtys Elzbieta Wojtyra oraz mieszkańcy sołectwa Strzała
i Purzec.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i
W dni Zwiastowania Pańskiego (25 III br.) poDzieci Przedszkola „Mały Europejczyk”.
nad 200 osób z naszej Parafii przyjęło w sposób
Minister Energii i Poseł na Sejm RP Krzysztof uroczysty zobowiązania modlitwy w intencji
Tchórzewski
dzieci nienarodzonych, przystępując do Dzieła
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Modlitwa
Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik
Siostra Przeorysza i Wspólnota Sióstr Bene- ta trwała przez 9 miesięcy, a więc przez czas,
w którym kwiat ludzkiego życia dojrzewa w ciele
dyktynek od nieustającej adoracji w Siedlcach.
Ks. Jacek Władysław Świątek Dyrektor I KLO matki. Oprócz tego członkowie Dzieła spotykali
się każdego 25 dnia miesiąca na wspólnej modWójt Gminy Wisznice Piotr Dragan i Przewod- litwie różańcowej w naszym Sanktuarium.
nicząca Rady Gminy Ewa Nuszczyk
W tym tygodniu kończy się czas tych zoboBiuro turystyczno-pielgrzymkowe Frater
wiązań. Ostatni w tym roku Dzień Życia wypada
w najbliższy wtorek 25 grudnia, w Uroczystość
Redakcja „Echa Katolickiego”
Narodzenia Pańskiego, a jego przypieczętowaDyrekcja Katolickiego Radia Podlasie
niem jest Święto Św. Młodzianków MęczenniRzecznik Prasowy UPH prof. Adam Bobryk
ków (28.XII), które jest patronalnym świętem
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożar- Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
nej st. bryg. Andrzej Celiński
W tym dniu ulicami Siedlec wyrusza Marsz
S. M. Carita Harężlak Przełożona Prowincjal- Życia, którego program podajemy poniżej. W
na PSMC (Sióstr Orionistek.
kontekście tych zagadnień niezwykle ważna jest
Zgromadzenie Sióstr Jedność pw. Św. Teresy Niedziela Świętej Rodziny, którą obchodzić bęDyrekcja i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publ. dziemy za tydzień. Piszemy o niej na str. 3.
Dyrekcja i społeczność IV LO im. Hetmana
Stanisława Żółkiewskiego
Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie
Grażyna i Adam Mlonek
Dyrekcja i Pracownicy MOK w Siedlcach
CZCIGODNI KAPŁANI, ZAŁOGO ŚW. JÓZEFA
Przeżywając Adwent - czas oczekiwania na
przyjście Pana, przygotowywaliśmy nasze serca
na to radosne spotkanie. Nie byłoby to możliwe
bez Waszego, drodzy Kapłani, zaangażowania.
Dziś w przededniu Narodzin Bożego Dziecięcia,
z głębi serc dziękujemy za trud, jakiego nie
szczędziliście, głosząc nauki rekolekcyjne, trwając w konfesjonale, aby jak najwięcej „zagubio„Św. Rodzina” – malarz nieznany, Kenia 2010
nych owieczek” sprowadzić do Bożej owczarni. KRÓTKI ADWENT. Poniedziałek (24.XII) to
Niech Boże Dziecię, które narodzi się z Niepo- ostatni dzień krótkiego w tym roku Adwentu. Mókalanej Dziewicy darzy Was szczególnymi łas- wimy, że trwa on zazwyczaj cztery tygodnie. W
kami, byście wytrwale podążali drogą przez sie- tym roku jego ostatni tydzień liczył tylko dwa dni:
bie wybraną, pełniąc służbę Bogu i ludziom, do niedziela i poniedziałek (23 i 24. XII). Nie mniej
których Was posyła. Bądźcie świętymi kapłana- był to czas, w którym mogliśmy z większą
mi! Niech moc Waszego słowa rozpala miłość w uwagą niż na co dzień, przyjrzeć się swoim
sercach i sprawia, abyśmy odkrywali w sobie motywacjom, relacjom, zrobić remanent duszy.
Bożą obecność i godność dziecka Bożego.
Był to też dobry czas, by zrobić coś dla innych!
Niech Waszej posłudze towarzyszy niegas- W wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego
nący entuzjazm, płynący ze świadomości, iż kończy się historia Adwentu 2018.

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA

23 grudnia 2018 r.

BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE. Druga część Adwentu, trwała od 17 do 24 grudnia.
Były to dni przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. To one podnosiły temperaturę oczekiwania. Głębokie i przejmujące teksty czytań mszalnych, pieśni adwentowe, roraty, a na ulicach
rozświetlone girlandy i większy niż zwykle ruch.
GENEALOGIA GRZECHU. W wigilijny dzień
Kościół obchodzi wspomnienie Św. Ewy i Adama, pierwszych rodziców Rodzaju Ludzkiego.
Ich obecność przypomina nam powód, dla którego Bóg posłał na świat swego Syna Jezusa
Chrystusa. „Błogosławiona wina”, czyli grzech
pierworodny, który zmienił duchowy kod DNA
całej ludzkości, wymagał obecności Odkupiciela.
Ludzie sami nie poradziliby sobie z tym problemem. Chociaż nadal niesiemy ze sobą dziedzictwo grzechu pierworodnego i jego skutki (tzn.
nadal łatwiej nam jest czynić zło niż dobro), to
jednak mamy świadomość, że Chrystus wziął na
siebie nasze grzechy, torując nam drogę do nieba. To dlatego święta Bożego Narodzenia są
świętami radosnymi.

„Z ŁONA MATKI NA ŁONO OJCZYZNY”
W 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości podejmujemy inicjatywę Marszu
dla Życia w Święto Młodzianków 28 grudnia pod
hasłem „Z łona matki na łono Ojczyzny”. Jak powiedział nasz rodak, wielki obrońca Życia Święty
Jan Paweł II:
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska
jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest
matką, która wiele przecierpiała i wciąż na
nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości
szczególnej" (Jan Paweł II 1983 r. Powitanie na lotnisku w Warszawie). Wyrazem tej miłości może

i powinna być obrona Życia każdego obywatela
naszego kraju niezależnie od kondycji fizycznej
czy psychicznej, w jakiej dane mu będzie się narodzić. W tym roku będziemy przede wszystkim
prosić o mądrość i światło Ducha Świętego dla
ustawodawców i rządzących w kwestii obrony
Życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz
przepraszać za grzech przeciwko Życiu.
Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele p.w. Ducha Świętego, następnie przejdziemy ulicami: Wyszyńskiego, Starowiejską,
Piłsudskiego, Bohaterów Getta i Biskupa Świrskiego do katedry. W trakcie marszu będziemy
polecać Bogu wszystkie intencje związane z obroną Życia w modlitwie różańcowej.
W katedrze odbędzie się modlitwa ekspiacyjna, czyli wynagradzająca za grzechy przeciwko Życiu, a na koniec błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa. Już dziś zapraszamy,
do włączenia się w tę szczególną modlitwę.
Ruch Światło-Życie i Duszpasterstwo Rodzin
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cią. Zatem wino św. Jana ma nas duchowo uzdrawiać.

DOSTOJNI JUBILACI

W najbliższą środę (26 grudnia), nazywaną
potocznie „drugim dniem świąt Bożego Narodzenia”, Kościół Powszechny czci Św. Szczepana, pierwszego Męczennika. Urodził się w
Jerozolimie. Był jednym z 7 diakonów, których
Apostołowie wybrali do pomocy w głoszeniu
Ewangelii oraz do posługi ubogim, o czym
wspominają Dzieje Apostolskie. Dał także heroiczny przykład, w jaki sposób należy wybaczać swym prześladowcom i wrogom – coś, co
nam, współczesnym, przychodzi zwykle z niebywałym trudem, czasem zaś nie potrafimy tego zrobić wcale.

W naszej Diecezji w tym roku, drugi dzień
świąt Bożego Narodzenia (26.XII) jest okazją
do modlitw za te parafie, które wznoszą swoje
nowe świątynie. Jest to dzień solidarności
z budowniczymi kościołów, dlatego we wszystkich parafiach Diecezji Siedleckiej ofiary składane tego dnia na tacę będą przeznaczone na
nowo budowane kościoły parafialne.

UMIŁOWANY UCZEŃ I WINO

W czwartek (27.XII) obchodzimy Święto Św.
Jana Apostoła i Ewangelisty. W tym dniu w wielu
kościołach (u nas po Mszy Św. o g. 7.00) jest obrzęd błogosławieństwa wina i dzielenia się nim.
To bardzo stara apokryficzna tradycja Kościoła, sięgająca czasów średniowiecza. Związana jest z legendą, według której Św. Jan pobłogosławił kielich zatrutego wina, które pozbawił trujących właściwości. Inna wersja tego
przekazu mówi, że to cesarz Domicjan, który
wezwał apostoła do Rzymu, by tam go zgładzić, podał mu kielich zatrutego wina. Św. Jan
pobłogosławił go, a kielich się rozpadł.
Wino, które pobłogosławił Św. Jan straciło
swoją zabójczą moc, zatem ma ono i nas uzdrawiać od zła, które jest w nas. Ma nas także
zachęcać do praktykowania gorącej miłości,
którą głosił Św. Jan w Ewangelii i swoich listach. Mamy być świadkami, że Bóg jest miłoś-

30 grudnia obchodzimy Niedzielę Świętej
Rodziny, patronki wszystkich rodzin. Podczas
Mszy Św. o godzinie 13.00 zgromadzą się małżonkowie, obchodzący w tym roku różne jubileusze Sakramentu Małżeństwa. Z pewnością
dla wszystkich uroczystość taka jest dobrym
i potrzebnym świadectwem, że z Bożą pomocą
i opieką Matki Bożej możliwe jest dochowanie
wierności ślubom złożonym wiele lat temu podczas zawarcia związku małżeńskiego.
Św. Jan Paweł II w słowach skierowanych
do małżonków-jubilatów mówił: „Zgromadziliśmy się tu, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali
teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość”.
Zachęcamy tegorocznych jubilatów z naszej
parafii do wzięcia udziału w tym dziękczynnym
spotkaniu. Prosimy, aby wcześniej zechcieli oni
zgłosić się do zakrystii i zapisać. Chcemy dla
nich zarezerwować miejsce w kościelnych ławkach i przygotować pamiątkowe dyplomy.

MODLITWA JUBILATÓW:
Wielbimy Cię i wysławiamy, Panie Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, bo od momentu zawarcia przez nas Sakramentu
Małżeństwa, jesteś z nami szczególnie
obecny.
Prosimy Cię, rozpal w nas moc Sakramentu Małżeństwa. Niech do końca nasyca nasze myśli i uczucia, słowa i uczynki,
całą naszą wzajemną miłość - Twoją Boską Miłością. Niech doświadczymy zbawiennych i uszczęśliwiających skutków
tego Sakramentu. Niech jego łaska na
nowo teraz przez nas przyjęta, pozwoli
nam kroczyć gorliwie drogą powołania
i wypełnić wszystkie zadania małżeńskie
i rodzinne, tak byśmy mogli naszym życiem objawiać światu Twoją wielkość
i dobroć. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

OKTAWA, CZYLI 8 DNI
Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń liturgicznych,
dlatego jej obchody Kościół nam przedłuża na
8 kolejnych dni, nazywając ten czas „Oktawą”,
która zakończy się w Nowy Rok (1.I.2019).
Ma ona jednak tylko charakter „Święta”,
a nie „Uroczystości”, jak oktawa wielkanocna,
dlatego w piątek (28.XII) zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W czwartek (27 grudnia) z Bożą pomocą
rozpoczniemy w naszej Parafii Wizytę Duszpasterską, tradycyjnie nazywaną „Kolędą”.

KSIĘŻA KOLĘDNICY:
Przewidujemy, że na przełomie roku 2018/19
do domów naszych Parafian przyjdą:
1. Ks. Kanonik Sławomir Olopiak – Proboszcz
2. Ks. Piotr Kruk, - Wikariusz
3. Ks. Krzysztof Chaciński – Wikariusz
4. Ks. Mateusz Gomółka – Wikariusz
5. Ks. dr Robert Mirończuk – Rezydent w Parafii
i Dyrektor Muzeum Diecezjalnego
6. Ks. Prałat Bernard Błoński – Dyrektor
Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach
7. Ks. Krzysztof Piórkowski – Psycholog
Diecezjalny
8. Ks. Kamil Duszek – Rezydent w Parafii
i doktorant KUL-u
9. Diakon Zenon Bodziak – Student VI roku
Seminarium Diecezji Siedleckiej
10. W sytuacjach „awaryjnych” także Senior Ks.
Kanonik Henryk Drozd

PORZĄDEK WIZYTY KOLĘDOWEJ:
Liczby w nawiasie wskazują ilu księży wybiera
się w poszczególne miejsca na kolędę.
DATA 2014 GODZ.
ULICA
27.12
czwartek

9.00

Wieś Strzała ul. Siedlecka
i przyległe, Chodów

Góreckiego (2), wieś Purzec (2), Mała Strzała, Kol.
9.00 Strzała, ul. Kolonijna, Sta28.12
wowa, Słoneczna, Łąkopiątek
wa, Długa i Krótka (4)
15.30 Chrobrego 2 (4) i 4 (4)
Konopnickiej (2) Mireckie9.00
go (2), Żytnia i Łąkowa (3)
29.12
sobota
Chrobrego 1 (2), 11 (4),
15.30
Sokołowska 91 (1)
Wieś Żytnia (1), Słowac31.12
kiego (1), Sokołowska
9.00
poniedziałek
i Dolna - domki (2), Sokołowska 70 (3)
Karowa i Strzalińska (1)
Sokołowska Drosed 156 i
9.00
158 (1), Sokołowska Karo
2.01
163 (1), Mieszka I 26 (2)
środa
Jagiełły 17 (4), 19 (3)
15.30
i 25 (2)
Ciąg dalszy kolędy podamy za tydzień (30.12).
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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 – 24 grudnia 2018 r. IV Tydzień Adwentu, Rok C, I.
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka
Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wspomnienie Św. Adama
2. + Zofię (w 20 r.) i Eugeniusza, zm. z Rodzin Rozbickich, Krzyi Ewy, Pierwszych Rodziców Rodzaju Ludzkiego. Zakończenie dni bezckich, Replinów i Jerominiaków, of. Rodzina
pośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Czyt.: Msza Św. Poranna (2 Sm 7,1-5. 8b-12. 14a. 16) Królestwo Dawida będzie
trwało wiecznie; Łk 1,67-79 (Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce).

6.30 Zakończenie Rorat.
1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka
2. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska
3. + Grażynę Szyszko vel Chorąży oraz Jana i Jadwigę, zm.
z Rodziny Szyszko, of. Mąż Wojciech
4. + Stanisławę, Jana, Kazimierza i Stanisława, of. Bezimienna
5. + Piotra Araźnego, jego Rodziców, Braci i zm. z Rodziny, of.
Barbara Araźna

6. + Adama Gałeckiego (z racji imienin) i zm. z obu stron Rodziny, of. Mariola Gałecka
7. + Joannę i Lucjana Wypychów, Bronisławę, Stanisława, Ryszarda, Jana i Stanisławę, zm. z Rodziny Borkowskich, of. Krystyna Borkowska

8. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tadeusza, Leokadię, Annę i Sewerynę, zm. z Rodzin Brochockich
i Woźnych, of. Maria i Adam Brochoccy
9. + Krzysztofa Waćkowskiego, of. Żona z Dziećmi
10. Dziękczynna z racji imienin Ewy, z prośbą o dary Ducha
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla jej
Rodziny, of. Mama
23.30 Wigilijne czuwanie modlitewne

24.00 Msza Św. pasterska („Pasterka”). Czyt.: Iz 9,1-3.5-6) Syn został nam dany; Tt 2,11-14) Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim
ludziom; Łk 2,1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.

1. Za Parafian i przybyłych Gości
Wtorek – 25 grudnia 2018 r.
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Dzień dziękczynienia i modlitwy Dzieła Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Dzień Życia.
Czyt.: Msza w dzień: Iz 52, 7-10 (Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże);
Hbr 1, 1-6 (Bóg przemówił do nas przez Syna); J 1, 1-18 (Słowo stało się ciałem).
Początek Oktawy Narodzenia Pańskiego, Rok C, I.

Uwaga: Dziś wyjątkowo nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30

8.30 1. + Genowefę i Mariana Pawlaków oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Córka Halina
2. + Eugenię (z racji imienin), Wacława i Roberta, of. Teresa Pazdyka

3. + Zygmunta Wojtczuka (w 42 r.), of. Córka z Rodziną
10.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka
2. + Józefa Bieńko, zm. z Rodzin Bieńków i Wojtkowiczów, of.
Żona z Córkami.

11.30 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska
2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Małgorzaty i Krzysztofa Mątewków,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny, of. Mama
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
2. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice
Po sumie Obrońcy Życia i członkowie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego zapraszają na wspólną modlitwę kończącą czas DDADP

18.00 1. + Janinę, Henryka, Mariannę, Stefana, Irenę i Bogdana, zm. z
Rodzin Serwiaków i Kondraciuków, of. Rodzina
2. Dziękczynna w 24 r. Chrztu Świętego Eweliny, z prośbą o dary
Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Rodziny dla niej,
of. Rodzice

Środa – 26 grudnia 2018 r.
Święto Św. Szczepana, pierwszego Męczennika.
Oktawa Narodzenia Pańskiego (2).
Dzień solidarności z budowniczymi kościołów Diecezji Siedleckiej.
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na nowobudowane
kościoły. Czyt.: Czyt.: Dz 6,8-10;7,54-60 (Ukamienowanie św. Szczepana);
Mt 10,17-22 (Duch Ojca waszego będzie mówił przez was).

8.30 1. Dziękczynna z racji imienin Szczepana, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa oraz wstawiennictwo Św.
Szczepana i Św. Joanny Beretta Molla, of. Żona Krystyna i Syn
2. + Irenę Więcek, of.
10.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska
2. + Jozafata, Kazimierę, Józefa, Halinę i Wincentego oraz o. Zygmunta, of. Rodzina
11.30 1. Dziękczynna w 60 r. ślubu Jana i Wiesławy Makaruków, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów oraz dla ich Dzieci,
Wnuków i Prawnuków, of. Małżonkowie
2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława,
Teresę, Janinę i Władysława, zm. z Rodzin Sysików i Stachowiczów, of. Rodzina
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
1. + Stanisława Sałata (w 25 r.), of.
18.00 1. + Karola Świdra (w 2 r.), of. Żona z Dziećmi
Czwartek – 27 grudnia 2018 r. Święto Św. Jana Apostoła
i Ewangelisty. Początek wizyty duszpasterskiej („Kolędy”). Czyt.: 1J 1,14 (Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli). J 20,2-8 (Jan ujrzał i uwierzył).

6.30 1. + Grzegorza (w 2 r.), of. Mama
2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Zofii i Tadeusza Stańczuków, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia,
of. p. Stańczukowie z Purzeca

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka
2. + Tadeusza Chudzyńskiego (w 1 r.), of. Rodzina
3. + Halinę (w 7 r.) i Jana zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich,
of. Córka

4. + Włodzimierza (w 19 r.), Marię, Leona, Felicję, Krystynę, Barbarę, Jana, Adelę i Małgorzatę, zm. z obu stron Rodzin Czupryńskich
i Świdrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina Świdrów
Błogosławieństwo wina i dzielenie się nim ku czci Św. Jana Ewangelisty
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska
2. + Bogumiłę Plichtę (w 8 r.), of. Mąż Zenon
3. + Beatę Kruk (w 3 r.), of. Rodzina

4. + Władysławę (w 6 r.), Józefa, Mieczysława, Filipinę i Wiktorię,
zm. z Rodziny Iwańczuków, of. Rodzina
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 28 grudnia 2018 r.
Święto Św. Młodzianków Męczenników.
4-ty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.
Zakończenie modlitewnych zobowiązań członków Dzieła Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. Marsz Życia, a na jego zakończenie
błogosławieństwo matek oczekujących narodzin swego dziecka. Dziś
obowiązuje nas piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Oktawa
Bożego Narodzenia nie znosi tego obowiązku;
Czyt.: Czyt.: 1 J 1,5-2,2 (Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego
grzechu); Mt 2,13-18 (Śmierć dzieci w Betlejem).

6.30 1. + Grażynę Gomza, of. Sąsiedzi z klatki oraz Koleżanka z bloku
nr 18

2. + Jana (z racji imienin), of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka
2. + Jadwigę Toczyską (w 30 r.) oraz zm. Dziadków: Franciszkę
i Franciszka, of. Córka i Wnuczka
3. Dziękczynna w 26 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata, of. Babcia
4. Dziękczynna w intencji Prawnuków: Zosię, Jadzię, Natalię,
Mateuszka, Helenkę i Stasia, z prośbą, by wzrastały w łasce
u Boga i u ludzi, of. Prababcia Elżbieta
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska
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3. + Mariannę, zm. z Rodzin Stańskich, Skorupków, Kudelskich,
Sikorskich i Getlerów, of. Córka Eugenia
4. + Tadeusza Tarkowskiego (w r.), of. Rodzina
5. + Danutę Czarnecką (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Z parafii Ducha Świętego do katedry wyrusza „Marsz Życia”
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie

Sobota – 29 grudnia 2018 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Patronki sobotniego dnia
oraz Św. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika, Patrona Anglii.
Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

STRONA 5

Dyrektor Domu ks. dr Grzegorz Koc mówi:
W Siedlanowie organizujemy weekendowe kursy dla narzeczonych,
prowadzone przez specjalistów w dziedzinie życia małżeńskiego, psychologów, doradców życia rodzinnego, małżonków z wieloletnim stażem
oraz duszpasterzy rodzin i prawników sądu biskupiego. Konferencje
z zakresu psychologii, a także życia duchowego są pomocą w stworzeniu szczęśliwej i trwałej rodziny. Zdobyta wiedza zwłaszcza w zakresie
„chorób” duszy, mechanizmów psychiki, pomoże uchronić się przed błędami oraz zapobiec przed utratą miłości i więzi.

Czyt.: Czyt.: 1 J 2,3-11 (Kto miłuje brata, trwa w światłości);
Łk 2,22-35 (Chrystus jest światłem na oświecenie pogan).

6.30 1. + Jadwigę Paczuską (w 30 dzień), of. Rodzina
2. + Mariana (w 14 r.), Barbarę i Stanisława, zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Maria Jakubasik
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka
2. + Mariannę Popławską, zm. z Rodzin Popławskich i Owczarczyków, of. Córki
3. + Za zm. Rodziców Juliana i Janinę Hołubiec, of. Córki
15.00 W intencji Nowożeńców Karoliny i Sebastiana
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska
2. + Wacława Stefaniuka (w 14 r.), Stanisława (w 13 r.) i Mariannę (w 30 r.) Krasuskich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny,
of. Dzieci

3. Dziękczynna w intencji Barbary Głuchowskiej, z prośbą o potrzebne łaski i rychły powrót do zdrowia, of. Mąż z Dziećmi
4. Dziękczynna w 17 r. ślubu Anny i Jarosława, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Jubilatów i dla całej ich Rodziny, of. Jubilaci
19.00 Spotkanie formacyjne KSM

Niedziela Świętej Rodziny – 30 grudnia 2018 r.
Wspomnienie Św. Eugeniusza, Męczennika;
Szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego,
Czyt.: 1 Sm 1, 20-22. 24-28; 1 J 3, 1-2. 21-24; Łk 2, 41,52.

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Za zm. z Rodzin Wolaninów i Stańczuków, of. Helena i Kazimierz Stańczukowie

8.30 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka
2. + Hieronima Kupę oraz Natalię, Bronisława i Leokadię Janczurów, of. Rodzina
3. + Barbarę Tortorello (w 14 r.) oraz Zygmunta i Stanisławę Szulców, of. Córka
10.00 1. + Sylwestra Jastrzębskiego (z racji imienin) oraz zm. Rodziców Władysławę i Henryka, of. Żona Honorata
2. + Marię (w 9 r.) i Piotra (w 3 r.) Pogonowskich, of. Córka
3. + Danutę Akus (w 3 r.) i zm. z Rodziny, of. Syn z Synową
11.30 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska
2. + Alfonsa Pogonowskiego (w 9 r.) i zm. z obu stron Rodziny,

Zapraszamy też na rekolekcje małżonków, przeżywających kryzysy
małżeńskie, konflikty, zagrożenie rozpadem, oraz wszystkich małżonków, którzy chcą dobrze wychować dzieci oraz pogłębiać swoją więź
z Bogiem, a dzięki temu też ze sobą wzajemnie, gdyż im bliżej Boga tym
bliżej siebie nawzajem i tym głębsza znajomość siebie samego. Zapraszamy do Siedlanowa/koło Radzynia Podlaskiego. Przy domu, którego
celem jest pomoc rodzinie działa także poradnia naprotechnologii (pomoc w uzyskaniu płodności) oraz poradnia życia rodzinnego. Ponadto
organizujemy rekolekcje dla dorosłych, grup zorganizowanych: nauczycieli, przedsiębiorców, wspólnot oraz dla dzieci i młodzieży. Prowadzone
są przez różnych kapłanów oraz specjalistów w danej dziedzinie.
Oto kilka przykładowych dat i tematów spotkań:
4.01 - 6.01 Spotkanie SEiK (uwaga: nie jest to kurs dla narzeczonych).
12.01 - 13.01 Kurs dla narzeczonych cz. 1 (lista zamknięta)
19.01 - 20.01 Kurs dla narzeczonych cz. 2 (lista zamknięta)
26.01 - 27.01 Kurs dla narzeczonych cz. 1
2.02 - 3.02 Kurs dla narzeczonych cz. 2
9.02 - 10.02 Kurs dla narzeczonych cz. 1
15.02 - 17.02 Apostolat „Złota Róża”
23.02 - 24.02 Kurs dla narzeczonych cz. 2
1.03 - 3.03 Małżeństwa i dorośli - prowadzący ks. Piotr Kieniewicz. „Rozpalcie na nowo ogień".
9.03 - 10.03 Kurs dla narzeczonych cz. 1
16.03 - 17.03 Kurs dla narzeczonych cz. 2
To tylko część propozycji. O innych szczegółach można się dowiedzieć, odwiedzając stronę internetową http://siedlanow.pl lub pisząc
zwykły list na adres: Dom Rekolekcyjny, Siedlanów 60, 21-300 Radzyń
Podlaski, albo też dzwoniąc na numery tel.: 83 352 51 14 lub 696 502
852.

of. Celina Pogonowska

3. Dziękczynna w 20 r. urodzin Agaty, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice
13.00 Dziękczynna w intencji Małżonków, przeżywających Jubileusze
Małżeńskie
16.30 1. + Jadwigę (w 6 r.), Bronisława, Mieczysława i Krystynę Kupa,
of. Córka Krystyna

18.00 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Adasia, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i Anioła Stróża, of. Rodzice
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00)

DOM REKOLEKCYJNY. SIEDLANÓW
Siedlanów to mała miejscowość położona w województwie lubelskim,
w powiecie radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski. Tam właśnie znajduje się Dom Rekolekcyjny, nazywany przez niektórych „kliniką zdrowia
duchowego”.

Kręgi Domowego Kościoła, działające przy Sanktuarium
Św. Józefa w Siedlcach, serdecznie zapraszają wszystkich
chętnych na bezalkoholowy bal sylwestrowy, który odbędzie się 31 grudnia br. w salach pod kościołem Św. Józefa.
W programie zabawa z zespołem „Replay”, Msza Św. i sylwestrowa atmosfera. Koszt udziału 60 zł od osoby, obejmuje: danie na ciepło oraz
zimne i ciepłe napoje. Oprócz tego, każdy przychodzi z własnym
koszykiem.
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 668 202 389
oraz w zakrystii i kancelarii parafialnej przy naszym kościele.
Domowy Kościół
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gnany na Pustynię Mauretańską, a potem do
południowej Galii, gdzie zmarł w 487 roku.

W PARAFII I W DIECEZJI

SŁUSZNY WIEK

WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ. W najbliższy piątek
Od 22 do 27 stycznia 2019 r. odbędą się w Panamie 34. Światowe Dni Młodzieży. To spotkanie
młodych katolików, którego hasłem są słowa:
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa” (Łk 1,38)
ŚDM 2019 będą odbywać się zimą w styczniu,
z tego względu, że w lipcu i sierpniu, kiedy zwykle odbywają się spotkania młodych katolików, w
Panamie, leżącej na półkuli południowej, jest pora deszczowa, a wakacje rozpoczynają się, kiedy w innych częściach świata jest zima.
14 maja 2017 podczas
Mszy Św. w hali Arena
im. Roberto Durana zaprezentowano logo ŚDM
w Panamie. Stylizowany
zarys Kanału Panamskiego na tle granic tego
kraju, czerwony krzyż pielgrzymi oraz zarys postaci Maryi z 5 gwiazdami nad Jej głową, oznaczających pięć kontynentów, z których przybędzie młodzież do Panamy. Wszystko to ujęte
w kształcie serca. Autorką logo jest studentka
architektury Ambar Calvo. 3 lipca 2017 r. został
zaprezentowany hymn ŚDM „Niech Mi się stanie
według słowa Twego”, którego autorem jest panamski katechista i kantor Abdiel Jiménez.
Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży w Panamie, ks. Wojciech Sobieszek zorganizował 15 grudnia br. spotkanie informacyjne, dotyczące wylotu na ŚDM. Były poruszane
kwestie: bezpieczeństwa, zdrowia, turystyki, jedzenia, cen, pieniędzy i Internetu. Z Diecezji Siedleckiej zorganizowano 3 grupy, które udadzą
się na ŚDM do Panamy, w sumie około 50 osób.

(28.XII) obowiązuje nas piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Oktawa Bożego
Narodzenia nie znosi tego obowiązku.
„ARS SACRA EL GRECA” to znakomita wystawa 7 obrazów Domenikosa Teotokopulosa
w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Duże zainteresowanie sprawia, że i w grudniu i styczniu
Po wigilii dziadek rozmawia z wnukami:
(do 13 stycznia 2019 r.) będzie można jeszcze
- Ty Krzyś, to ile masz lat?
zobaczyć obrazy mistrza z Toledo.
Dyrekcja Muzeum serdecznie zaprasza. - Siedem.
RORATY. Jutro o 6.30 zakończenie Mszy Św. - To masz ode mnie 7 złotych.
- A ty Janek ile masz lat?
roratnych o Matce Bożej. Wszystkim, którzy - Dziewięć.
w nich uczestniczyli składamy serdeczne po- - To masz 9 złotych.
dziękowanie.
Na koniec pyta najmłodszego wnuka:
ZIARNO SŁOWA. Na stolikach pod chórem
- A ty Bartek ile masz lat?
znajdują się kartki z „Ziarnem Słowa” dla Małżo- - Sto pięćdziesiąt.

nków na IV niedzielę Adwentu. To dobra pomoc
na godne przeżycie tego czasu.
DZIĘKUJEMY za ofiary na dekorację Żłobka
w naszym kościele. W tym tygodniu of. 50 zł.
złożyło Koło Żywego Różańca nr 8 (zel. Maria
Boguszewska)
KANCELARIA. Od 27 grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej, sprawy wymagające obecności kapłana będą załatwiane od 7.30 do 8.00.

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R. P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:Sebastian Sprzączak z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach i Karolina Anna Skolimowska z naszej Parafii (66).
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżurnego w Kancelarii Parafialnej

CO PISZĄ W „ECHU” nr 51

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Siedleckiej Dlaczego nie wierzymy w prawdziwość Boże-

WZORY ŚWIĘTOŚCI
MADE IN U.K. W sobotę (29 grudnia) obchodzimy wspomnienie Św. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika. Był z pochodzenia londyńczykiem, wykształconym w Paryżu i Bolonii. Był
także kanclerzem królewskim, potem prymasem
Anglii i surowym dla siebie ascetą. Bronił praw
Kościoła przed interwencjonizmem króla Henryka II. Zginął z rąk królewskich siepaczy podczas
celebrowania Nieszporów w katedrze Canterbury 29 grudnia 1170 roku. Obok Św. Jerzego jest
drugim patronem Anglii oraz patronem osób duchownych.
BISKUP KARTAGINY. 30 grudnia czcimy Św.
Eugeniusza męczennika z II połowy V wieku. Żył
w Kartaginie, gdy jego rodzinne miasto zajęli
wyznawcy arianizmu Wandalowie i ich król Huneryk. W 480 r. król zgodził się na wybór Eugeniusza na biskupa, ponieważ cieszył się on dużym autorytetem wśród chrześcijan. Były to trudne czasy. Biskupi, kapłani i wierni im wyznawcy
skazywani byli na roboty, kościoły były zamykane i nie pozwalano obsadzać zwolnionych urzędów kościelnych. W 478 r. Eugeniusz został wy-

go Narodzenia? O Tajemnicy, zetknięcie z którą
domaga się zmiany całego życia - w artykule
„Niebo istnieje. Naprawdę!”;
Na co czekamy w te święta? Jak wygląda Boże Narodzenie na emigracji i... misjach, gdzie
pracują nasi diecezjalni księża? - piszemy w
dziale „opinie”;
Dlaczego modlitwa za ojczyznę jest naszym
obowiązkiem? O co prosić dla Polski? Odpowiedź w dziale „opinie”;
Czym są leki roślinne? Jak wzmocnić odporność? Czy czystek można podawać dzieciom?
Więcej w wywiadzie „Leki z Bożej apteki”;
W numerze kalendarz na 2019 r., a także
świąteczny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami;
Jak co miesiąc polecamy też materiały formacyjne dla Kół Żywego Różańca;
O swoim zawodzie i życiu, które nazywa cudem, opowiada Stanisława Celińska, znana i luZapraszamy do lektury
biana aktorka;

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

TOLERANCJA. Mąż do żony:
- Kasiu, widzę, że masz w czasie świąt zły humor.
- Kobiety nigdy nie mają złego humoru. Kobiety mają tylko dni o zmniejszonej tolerancji na głupotę mężczyzn!
WIZYTA MIKOŁAJA.
W wigilijny wieczór Mikołaj puka do drzwi:
- Ho, ho, ho! Wesołych Świąt. Czy są tu grzeczne
dzieci?
- Oczywiście! - odpowiadają uczestnicy wigilii. Zapraszają Mikołaja do środka. Pies podbiega do Gościa
i przyjaźnie merda ogonem. Mały chłopczyk pyta:
- Mamo zobacz, Mikołaj założył kapcie naszego taty!
GDYBY TO BYŁO DZIŚ. Pasterze strzegą owiec. Nagle widzą przelatującą gwiazdę:
- Widziałeś? Jaka jasna.
- Poleciała do Betlejem, tam ma się narodzić Mesjasz.
- Naprawdę? A skąd wiesz o tym?
- Dowiedziałem się na „fejsie”.
NAJLEPSZE DANIE.
Wigilia u babci. Pod koniec spotkania babcia pyta:
- Wnusiu, a co ci najbardziej smakowało na kolacji wigilijnej?
- Zdecydowanie opłatek.
ODWIEDZINY. Teściowa przed świętami odwiedza
syna i jego rodzinę. Pyta synowę:
- Kasiu, czemu przed świętami nie sprzątasz?
- Jezus urodził się w stajence. Niech się u nas czuje,
jak u siebie w domu.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
1800 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: Santander Bank Polska 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. Agata Zielińska
sM Arleta, sM Agnieszka i sM Irena.
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały
do Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do
niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Od 27 grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej,
sprawy wymagające obecności kapłana będą
załatwiane od 7.30 do 8.00.
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NASZA SŁUŻBA,
A NIEPODLEGŁOŚĆ
Wiele osób mnie pyta, dlaczego wystąpiłem
w mundurze oficerskim w czasie uroczystości
związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Nawet niektórzy śpiewacy
z chóru „Lilia” byli zdziwieni strojem, w jakim pojawiłem się w dniu 11 listopada. Żeby zrozumieć
zdjęcie na ostatniej stronie naszego świątecznego Opiekuna należy wrócić do historii, bo jest ona
„nauczycielką życia”. Żeby tej „nauczycielki” nie
było za dużo, to kilka lat temu ktoś okroił proces
wychowawczy młodego pokolenia z godzin historii.
Otóż po zakończeniu drugiej wojny światowej
znaleźliśmy się pod nową okupacją, w strefie
wpływów Związku Radzieckiego. Można tak powiedzieć, ponieważ po zakończeniu wojny w Polsce ginęli patrioci, którzy nie chcieli pogodzić się
z nowym zniewoleniem. Tych ludzi dzisiaj nazywamy „żołnierzami niezłomnymi” lub „wyklętymi”
(nie wolno było o nich mówić, ani pisać przez cały
czas dominacji sowieckiej). Ponieważ w ówczesnym Związku Radzieckim, zgodnie z założeniami ideologicznymi, religia była traktowana jako
„opium dla ludu”, więc należało ją wyeliminować z
życia człowieka, narodu. Niszczono wiarę w ramach tak zwanego programowego ateizmu, czyli
„naukowego światopoglądu materialistycznego”,
w którym nie było miejsca dla wartości religijnych.
Niszczono w sposób programowy i administracyjny nie tylko Kościół katolicki, ale także prawosławny i inne wyznania. Taka polityka wobec religii była stosowana na obszarze tzw. państw socjalistycznych w Europie.
W Polsce, już na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku zaczęto powoływać kleryków do wojska, mimo że w „Porozumieniu Episkopatu Polski
z rządem PRL” z 1950 r. uzgodniono odraczanie
służby wojskowej dla alumnów. Nawet studenci z
uczelni świeckich nie byli powoływani do odbycia
zasadniczej służby wojskowej.
Początkowo klerycy służyli w różnych jednostkach wojskowych na terenie Polski, ale wkrótce
władze się zorientowały, że jest to zły pomysł, ponieważ klerycy w tych jednostkach mieli zbyt pozytywny wpływ na swoich świeckich kolegów,
z którymi razem służyli. Bywały takie przypadki,
że wzięto jednego kleryka z Seminarium do wojska, a po odbyciu służby wróciło dwóch lub trzech.
Dlatego ówczesne władze socjalistyczne utworzyły specjalne jednostki wojskowe dla kleryków. Na
początku w Szczecinie-Podjuchy, a następnie ukształtowały się na stałe dwie jednostki kleryckie:
jedna w Brzegu nad Odrą i druga w Bartoszycach
na północy Polski.
Nasz rezydent, ks. kanonik
Stanisław Grochowski, służył
w latach 1966-68 w Bartoszycach razem ks. Jerzym Popiełuszko, i jemu jako Błogosławionemu zawdzięcza wyjście
z choroby nowotworowej.
Ks. prałat Bernard Błoński służył także w Bartoszycach, tylko dziesięć lat później. Przyczyna
powoływania kleryków do odbywania zasadniczej
służby wojskowej, czyli wyrywania ich z życia seminaryjnego była prosta. Chodziło o to, żeby przez
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te dwa lata tak zwanej służby
wojskowej tak zamieszać w głowie nieopierzonemu jeszcze
klerykowi, tak go zindoktrynować, aby po tych dwóch latach
służby do Seminarium już nie
wrócił. Wcielanie kleryków do
wojska było jednym z elementów walki ideologicznej państwa komunistycznego z Kościołem.
W celu osiągnięcia powyższego celu podejmowano szereg działań indoktrynacyjnych.
Powiem tylko o niektórych.
W wojsku mieliśmy 8 godzin tygodniowo zajęć politycznych.
Mówiono na nich o osiągnięciach Polski Ludowej, o rozwoju
gospodarki socjalistycznej, o budowie Nowej Huty. Oglądanie Dziennika Telewizyjnego było obowiązkowe. Były także zajęcia z religioznawstwa
w których zaproszeni młodzi „naukowcy” próbowali udowadniać, że Chrystus był wspaniałym
człowiekiem, wielkim dobroczyńcą ludzkości, ale
nie miał żadnego kontaktu ze światem nadprzyrodzonym, bo takiego świata nie ma i nie ma też
żadnego Boga, jest to tylko wymysł, wytwór ludzkiego umysłu.
W wojsku żołnierz musiał mieć czas zajęty.
Nawet w tak zwanym czasie wolnym, każdy musiał być w jakimś „kółku zainteresowań”. Władze
wojskowe zorganizowały różne kółka: szachowe,
brydżowe, warcabowe, sportowe, fotograficzne,
dyskusyjny klub filmowy itd. Domagaliśmy się tego, aby w szafce wojskowej można było trzymać
jakąś książkę religijną, czy egzemplarz Pisma św.
Dwa razy w tygodniu mieliśmy zajęcia taktyczne które polegały na kopaniu dołów, okopów w
błocie na brzegach Odry do pozycji leżącej, klęczącej i stojącej. Po skończonych zajęciach należało zakopać te okopy. Do koszar wracaliśmy
wymęczeni i pełni błota nie tylko na mundurach
„moro”.
Nie sposób w tak skąpym objętościowo Opiekunie opisać różne pokusy na które byliśmy narażeni w czasie tej dwuletniej służby. Np. każdy był
namawiany do zapisania się do tak zwanej „Drużyny Służby Socjalistycznej”. Żołnierz otrzymywał
piękną odznakę, był zwolniony z zajęć taktycznych, miał pięć dni urlopu w miesiącu, a rodzice
otrzymali list pochwalny. Niestety, niektórzy ulegli
takim naciskom i pokusom.
W Bartoszycach, klerycy w Środę Popielcową
nie zjedli kiełbasy podanej na śniadanie (post ścisły obowiązuje każdego ochrzczonego) i nie oddali jej „świeckim” kolegom. Dowództwo poczytało to jako bunt wojska, co było wielkim wykroczeniem przeciw dyscyplinie wojskowej. Co prawda
wiedzieli o tym przełożeni, ale wystawiali kleryków na próbę charakteru i postawy. Zarządzono
tego dnia alarm bojowy i cała jednostka z pełnym
oporządzeniem wyszła na 30 kilometrowy masz
taktyczny, na poligon. Było ciężko, ale klerycy wytrzymali, choć wielu „cywili” nie dało rady. Alarm
przerwano, wróciliśmy do koszar, a w dalszym
okresie Wielkiego Postu w piątek był śledź.
Wybór papieża Jana Pawła II w 1978 r. spowodował niepokój władz PRL, ale także rozpoczął
rozmowy miedzy rządem i Kościołem, w tym także na temat służby wojskowej kleryków. Podczas
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pierwszej wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., klerycy byli na spotkaniu z Ojcem
Świętym w Częstochowie, co prawda nieoficjalnie
i po cywilnemu, ale wznieśli transparent, który papież zauważył.
Po prawie 20 latach istnienia, kleryckie jednostki wojskowe zostały rozwiązane. Zaprzestano
wcielania alumnów do wojska, a ostatni żołnierzealumni wyszli do cywila w kwietniu 1980 r. Już po
przemianach społecznych i systemowych w Polsce z 1989 r., odbyło się kilka spotkań byłych alumnów-żołnierzy z całej Polski zorganizowanych
przez Biskupa Polowego WP.
Szacuje się, że około 3 tysiące kleryków z całej Polski odbyło służbę wojskową, a z diecezji
siedleckiej prawie 60. Wielu z nich już odeszło do
Pana, a jeszcze żyjący odznaczeni zostali w 2011
r. przez Biskupa Polowego medalem „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”. Biskup wielokrotnie sugerował władzom mianowanie byłych
alumnów-żołnierzy na stopnie oficerskie. Jednak
ówczesne władze, już III Rzeczypospolitej odkładały ten temat na bliżej nieokreślony czas.
Dopiero aktualny Prezydent pan Andrzej Duda
podjął decyzję, aby w ramach wynagrodzenia
i zadośćuczynienia mianować byłych „alumnów
żołnierzy” na pierwszy stopień oficerski. Pierwsze
nominacje odbyły się w listopadzie 2016 r. Ówczesny Minister Obrony Narodowej pan Antoni
Macierewicz wręczył dyplomy oficerskie nadane
przez Prezydenta każdemu osobiście, najpierw
w kościele św. Stanisława w Warszawie przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a w następnym
roku, kolejnym grupom w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Ten stopień nie wiąże
się z żadnym wynagrodzeniem, nawet mundur
każdy z nas szył sobie na własny koszt.
Zatem nie dziwcie się jeśli w przyszłości zobaczycie Proboszcza oraz księży: Stanisława i Bernarda w mundurze wojskowym. To nie przebierańcy, ale rzeczywiście oficerowie rezerwy Wojska Polskiego, którzy jako klerycy, wiele lat temu
odbyli dwuletnią służbę wojskową, powrócili do
seminarium i zostali kapłanami.
W czasie służby wojskowej nie zawsze czułem chęć do munduru, bo ubrano mnie przymusowo. Jednak ze względu na tych żołnierzy, którzy oddawali życie na polach bitew za wolność
Polski, zakładam mundur w dniach i okolicznościach upamiętniających polskich bohaterów.
I na koniec chciałbym podkreślić jeden ważny
moment. Dnia 16 X 1977 r. kartę powołania z kategorią A do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Brzegu, otrzymało 16 kleryków
z mojego roku, ale tylko 4 zostało wziętych. Inni
mogli kontynuować rozpoczętą naukę w Seminarium. Całe Seminarium, a było nas wtedy około
150 kleryków, odprowadzało nas na dworzec kolejowy. To pożegnanie tych, którzy zostali jakby
wyrwani z Seminarium, było w tamtym czasie
swego rodzaju manifestacją. Ale dla tego, tak
uroczystego pożegnania, warto było być w ten
sposób powołanym i wybranym.
Ks. Proboszcz

Na kolorowej okładce fotografie z obchodów
100-lecia Niepodległości Polski w Sanktuarium
Św. Józefa w Siedlcach >>>>>>>>>>>
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