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MYŚL TYGODNIA 
 

    Na weselu w Kanie galilejskiej 
była Maryja: „Powiedziała do sług: 
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie” (J 2,2). 
 

 
 

    Wczucie się w czyjeś trudne po-
łożenie jest znakiem miłości, wyo-
braźni miłosierdzia. Pośrednictwo 
Maryi prowadzi do objawienia mo-
cy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę 
Jego uczniów. Ale w uratowaniu 
dobrej reputacji nowożeńców mają 
udział również ci, którzy pełnią 
tam służbę i wykonują polecenie 
Maryi. Postawa sług pokazuje, jak 
ważne jest posłuszeństwo czło-
wieka, by Jezus mógł dokonywać 
cudów dla jego zbawienia. On wie 
najlepiej, czemu służy to, co mi 
poleca uczynić. Posłuszeństwo 
czyni moją relację z Bogiem bar-
dzo owocną. Nie tylko dla mnie, 
ale i dla tych, których Bóg stawia 
na mojej drodze. 
 

 

ZAPROSZENI NA WESELE 

Wesele w Kanie Galilejskiej, scena z filmu „Syn Boży” 
Christophera Spencera 2014 r. USA 

     Dziś słyszymy o cudzie w Kanie Galilejskiej. Był on 
przełomowym w życiu uczniów. W Kanie nastąpiła epi-
fania, czyli objawienie chwały, bóstwa Jezusa. Dzięki 
niej uczniowie uwierzyli i zaufali. Byli widzami tego, co 
się wydarzyło i zostali „popchnięci”, by z pasją przylg-
nąć do Niego. Jezus wiedział jak wyzwolić ich miłość. 

MODLITWA O JEDNOŚĆ WIARY 

 
     Przeżywamy niezwykle ważny czas dla naszej Die-
cezji. Oto pozostały nam jeszcze 3 dni nowenny przed 
wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy, Męczenni-
ków z Pratulina, która zakończy się 22 stycznia. Niemal 
symultanicznie biegnie „Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan”, który zakończy się w piątek, 25 stycznia, 
świętem nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Ta zbieżność 
przypomina nam, że Bł. Unici z Pratulina zginęli z po-
wodu braku jedności wśród wyznawców Chrystusa, tym 
bardziej więc potrzebna jest modlitwa o jedność. 
     Męczennicy Pratulińscy oddali życie w obronie swe-
go kościoła 24 stycznia 1874 r. Jednak Jan Paweł II pod-
czas beatyfikacji zdecydował, że ich wspomnienie bę-
dzie obchodzone w wigilię ich śmierci (23.01), ponie-
waż od dawna na dzień 24 stycznia w kalendarzu Koś-
cioła było wpisane wspomnienie Św. Franciszka Saleze-
go, wielkiego misjonarza dalekiego Wschodu. Tu warto 
także dodać, że tydzień przed masakrą w Pratulinie, 17 
stycznia 1874 r. Kozacy przed kościołem parafialnym 
w Drelowie rozstrzelali trzynastu Unitów. 
     W środę 23 stycznia w Pratulinie odbędą się roczni-
cowe uroczystości. Honorowym gościem będzie Ks. 
Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, któ-
ry o godzinie 12.00 odprawi sumę pontyfikalną, a po 
niej poświęci nowo zbudowany „Dom Pielgrzyma im. 
Jana i Dory Fedoruk”. Małżonkowie ci, mieszkający 
w Anglii (już nie żyją) są współfundatorami tego dzieła, 
zaś Jan Fedoruk jest potomkiem jednego z Pratulińs-
kich Męczenników. 
     Zachęcamy do udziału w tych ważnych historycznie 
i bliskich naszemu sercu uroczystościach.  

NIECH ŻYJĄ SENIORZY 

 
     Kolejne dwa dni: poniedziałek i wtorek (21 i 22 sty-
cznia) w świeckiej tradycji to Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka. Świeckość tego wydarzenia nie przeszkadza nam w 
modlitwie za naszych Seniorów Babcię i Dziadka: 
     Dziękuję Ci, Panie, że dajesz mi odczuć dobroć mo-
jej Babci. Daj jej, Panie, zdrowie i wiele lat życia. Zo-
bacz, Panie, jakie spracowane ręce ma moja Babcia, 
a każda zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia. Bądź 
dla niej, Panie, nadzieją, pociechą i nagrodą. Dziękuję 
Ci, Panie, za mojego Dziadka. Daj mu, Panie, jeszcze 
dużo lat, bo bardzo mi potrzeba jego modlitwy i pomo-
cy. A gdy słabnąć będą jego oczy, jego słuch i sił mu 
zbraknie, ja będę jego radosnym wsparciem. Daj im 
dni spokojne. Niech odpoczną wśród nas, bo wszystko, 
co mamy, jest owocem pracy ich dobrych rąk. Amen. 
     Patronką Dnia Babci jest Św. Agnieszka. Pamiętaj-
my w modlitwie o naszej zakrystiance, Siostrze Agnie-
szce w dniu jej imienin, która obecnie przebywa na re-
konwalescencji po złamaniu i operacji kości śródstopia. 
Prośmy dla niej o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia.  

SŁUGA BOŻY IGNACY 

 

    Wśród wielu wybitnych postaci naszej 
Diecezji jest także biskup Ignacy Świrs-
ki. Zajmuje on szczególne miejsce jako 
jej pasterz i ojciec. Jego ponad osiem-
dziesięcioletnie życie było naznaczone 
świętością, poczynając od lat dzieciń-
stwa, poprzez okres studiów i drogę ku 
kapłaństwu, następnie lata posługi jako 
wykładowcy  i  wychowawcy  seminaryj- 

nego, przez kapelańską służbę w Wojsku Polskim, po-
tem nauczyciela akademickiego, rektora seminarium, 
aż po okres poświęcenia się Kościołowi jako biskup sie-
dlecki czyli podlaski. Jego ponad dwudziestoletnia pos-
ługa pasterska (1946-1968) przypada na okres powo-
jenny – niezwykle trudny czas dla Kościoła Katolickiego 
w Polsce. 
     W najbliższy piątek (25.01) w katedrze siedleckiej o g. 
12.00 będzie celebrowana Msza Św. w intencji beatyfika-
cji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego, na którą 
proboszcz katedry oraz ks. Mariusz Świder, postulator 
procesu beatyfikacyjnego serdecznie zapraszają. 

     W SOBOTĘ 26 STYCZNIA PO MSZY ŚW. O GODZINIE 
18.00 NA PLEBANII ODBĘDZIE SIĘ, PIERWSZE W TYM 
ROKU, POSIEDZENIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPAS-
TERSKIEJ I RADY EKONOMICZNEJ. JUŻ DZIŚ PROSZĘ 
RADNYCH O ZAREZERWOWANIE, WŚRÓD NATŁOKU 
ZAJĘĆ, CZASU NA TEN CEL.                    Ks. Proboszcz 
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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 – 21 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Agnieszki, Męczennicy; Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan (4); Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego 
i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (8); Świecki Dzień Babci. 
Imieniny Siostry Agnieszki - zakrystianki. II Tydzień Zwykły, Rok C, I. 

Czyt.: Hbr 1,1-6 (Bóg przemówił do nas przez Syna; Mk 1,14-20 (Jezus wzywa 
ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów). 

6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Sewerynę Kupa i Andrzeja Rucińskiego, of. Wnuczka z Ro-

dziną 
 3. Dziękczynna w intencji Agnieszki za wyjście z ciężkiej choroby, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa, of. Mama 

7.00 1. + Jerzego Kosmalskiego (w 14 r.), of. Żona 
 2. + Aleksandra (w 17 r.), Mariannę, Walerego, Aleksandrę i Hen-

ryka, of. Córka i Wnuczka 
 3. + Zm. Teściów: Pelagię i Mikołaja, of. Synowa 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka) 
18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci 

 2. + Kazimierza Chwojnowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy 
Pogrzebu 

 3. + Józefa Duka i zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Barba-
ra Duk 

 4. + Leszka Nieścioruka, of. Żona i Córka 
 5. + Krzysztofa Prachnio, Mieczysława Ambroziaka, Bolesława, 

Lucynę, Adama i Zbigniewa, zm. z Rodzin Borkowskich i Kopro-
wiczów, of. Rodzina 

Wtorek – 22 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Wincentego Diakona i Męczennika oraz 

Św. Wincentego Pallotiego, Kapłana, założyciela Stowarzyszenia 
Księży Pallotynów. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (5); 

Zakończenie Nowenny przed Wspomnieniem Bł. Wincentego 
i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (9); 

Czyt.: Hbr 6,10-20 (Motywy naszej nadziei); Mk 2,23-28 (Szabat został 
ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu). 

6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Danutę Zając (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 

7.00 1. + Witolda (w 33 r.), Władysławę, Józefa, Eugeniusza, Bronisła-
wę i Józefa, of. Siostry  

 2. + Zm. z Rodzin Płatkowskich i Kłosów oraz Antoniego, Urszu-
lę, Krystynę i Jana Kuriatów, of. Jan Płatkowski 

 3. + Mieczysława Płatkowskiego (w 21 r.), of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)  

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Barbarę Głuchowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Jana Myrchę (w 21 r.) i Jadwigę Walecką (w 37 r.) oraz zm. 

z Rodziny, of. Żona Barbara z Rodziną 
 4. + Zm. Rodziców: Marię (w 1 r.) i Mariana oraz zm. Dziadków 

Genowefę, Stanisława, Henryka i Zofię, of. Tomasz Gochnio 
 5. + Władysławę (w r.) i zm. Rodziców, of. Rodzina 

Środa – 23 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie Bł. Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy Męczenni-

ków z Pratulina. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Czyt.: Hbr 7,1-3.15-17 (Melchizedek typem biblijnym Chrystusa); 

Mk 3,1-6 (Uzdrowienie w dzień szabatu). 
6.30 1.  Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 

 2. Dziękczynna w r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosławieńst-
wo, opiekę Maryi i Św. Józefa oraz wstawiennictwo Bł. Męczenni-
ków Podlaskich, of. Mąż Jarosław 

 3. O łaskę powrotu do zdrowia dla Adama Rafajenskiego, of. Ro-
dzina 

7.00 1. + Annę (w 29 r.) i Jana Staniszewskich, of. Córka 
 2. + Danutę Zając, of. Pracownicy Oddziału Wewnętrznego Szpi-

tala Wojewódzkiego 
 3. + Jerzego Łukowskiego, of. Sąsiedzi z bloku Chrobrego 2 

 4. + Salomeę Strzałek, of. 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)  

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Edytę (w 37 r.), Janinę, Aleksandra i Romana Jastrzębskich 

oraz zm. z Rodziny, of. p. Jastrzębscy 
 3. + Arkadiusza, Antoniego i Henrykę oraz zm. Dziadków, of. Ro-

dzina 
 4. Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośbą o Boże błogosławieńs-

two i łaskę nawrócenia oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Rodzice 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 24 stycznia 2019 r. 

Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła; 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

Czyt.: Hbr 7,25-8,6 (Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu); 
Mk 3,7-12 (Podziw tłumów dla Jezusa). 

6.30 1.  Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Leszka i Wacława, of. 
 3. O łaskę zdrowia dla ciężko chorej Bożeny, of. Mama 

7.00 1. + Stanisława (w 17 r.), Józefę i Wacława Maliszkiewiczów, of. 
Syn 

 2. + Grzegorza (w 42 r.), Grażynę, Bogusława i Jadwigę, zm. z 
Rodziny Kaszubskich, of. Elżbieta Kaszubska 

 3. + Mieczysława i Stanisławę (w r.), of. Syn 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)  

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 40 r. urodzin Violetty, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. 
 4. Dziękczynna w 40 r. urodzin, z prośbą o potrzebne łaski na 

dalsze lata życia, of. Jubilatka 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 25 stycznia 2019 r. 
Święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła. 

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan; 
Czyt.: Dz 22,3-16 (Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu) albo Dz 9,1-22 

(Nawrócenie św. Pawła w Damaszku); 
Mk 16,15-18 (Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię). 

6.30 1.  Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Jerzego Ługowskiego, of. Czesław i Halina Księżopolscy 

7.00 1. + Danutę Zając, of. Koleżanki z pracy Córki 
 2. + Dariusza Olszewskiego, of. Emilia Urbanek 
 3. + Leokadię Ornowską, of. Krystyna Ornowska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka)  

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci 
 2. O łaskę zdrowia dla ciężko chorej Bożeny, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 31 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Maryi na dalsze lata życia, of. Mama 
 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Marianny Chmielewskiej, z proś-

bą o Bożą opiekę i łaskę zdrowia w dalszym życiu, of. Dzieci 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 26 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Biskupów 
Tymoteusza i Tytusa, Przyjaciół i Współpracowników Św. Pawła 

Apostoła Narodów. 
Czyt.: 2 Tm 1,1-8 (Żywa wiara Tymoteusza) 

albo Tt 1,1-5 (Tytus synem Pawła w wierze); Łk 10,1-9 (Rozesłanie uczniów). 
6.30 1.  Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
7.00 1. + Kazimierza Kryńskiego (w r. urodzin), of. Żona i Dzieci 

 2. + Lucjana (w 18 r.) i Janinę Wypych oraz zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Krystyna Borkowska 

 3. + Leokadię Flis i Lucjana, zm. z Rodziny oraz dusze w czyść-
cu cierpiące, of. Rodzina  
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10.00 Próba „Światełka” 
15.00 Zbiórka Ministrancka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Kazimierza Chwojnowskiego, of. Pracownicy ARiMR w Sie-

dlcach 
 3. + Celinę Sobiczewską (w 3 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Rodzina 
 4. + Tadeusza Kępę, Janinę, Stanisława, Jana i Stanisława, of. 

Rodzina 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie Bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa, Apostoła Warszawy, 

Petersburga, Chicago i Wilna; 
Rok C, I; Czyt.: Ne 8,1-4a. 5-6.8-10 (Czytanie Prawa Bożego); 

1 Kor 12, 12-30-dłuższe lub 1 Kor 12,12-14.27-krótsze (Mistyczne Ciało 
Chrystusa); Łk 1,1-4;4,14-21 (Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Jana (w 33 r.) i Genowefę Cieloch oraz Mariannę i Michała 

Łopaciuków, of. Wanda Cieloch 
8.30 1.  Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 

 2. + Wiesława Duka (z racji urodzin), of. Żona i Syn 
 3. + Wacławę, Franciszka, Marka i Jacka Stelęgowskich, of. Ro-

dzina 
10.00 1. + Antoniego Jastrzębskiego (w 10 r.) i zm. Rodziców, of. Wła-

dysława Jastrzębska 
 2. + Kazimierza Polańskiego (w 2 r.) i zm. z obu stron Rodziny, 

of. Żona 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mariusza i Bartka Guzków, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla Brata Radosława, of. Mama Renata Guzek 

11.30 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Ewę Dziendzikowską (w 19 r.), of. Rodzina 
 3. + Kazimierza, Eugenię, Romana, Stanisława i Honoratę, of. 

Eugeniusz Kupa 
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Zygmunta (w 26 r.), Teresę (w 6 r.), Stanisława (w 41 r.), An-

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

18.00 1. + Jarosława i Józefa, zm. z Rodzin Kosińskich i Pawłowskich, 
of. Rodzina 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

 INTENCJE MODLITW 2019 
     Każdego roku Stowarzyszenie Żywy Różaniec otrzymuje propozycje 
intencji modlitw na które liczy Ojciec Św., dlatego nazywamy je „Intenc-
jami Papieskimi”. Są to naprzemiennie intencje ewangelizacyjne i ogólne: 
STYCZEŃ. Za ewangelizację: Za młodzież, szczególnie z Ameryki Ła-
cińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do 
przekazywania światu radości Ewangelii.   
LUTY. Ogólna: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przy-
musowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy. 
MARZEC. Za ewangelizację: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczegól-
nie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa 
były respektowane.   
KWIECIEŃ. Ogólna: Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przeby-
wających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby 
ocalić innych. 
MAJ. Za ewangelizację: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie 
swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także 
znakiem nadziei dla tego kontynentu. 
CZERWIEC. Za ewangelizację: Za kapłanów, aby poprzez skromność i 
pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.  
LIPIEC. Ogólna: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali ucz-
ciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego 
słowa.  
SIERPIEŃ. Za ewangelizację: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłoś-
ci stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”. 

WRZESIEŃ. Ogólna: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie 
pracowali dla ochrony mórz i oceanów. 
PAŹDZIERNIK. Za ewangelizację: Aby tchnienie Ducha Świętego 
wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.   
LISTOPAD. Ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne 
dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dia-
logu, spotkania i pojednania.   
GRUDZIEŃ. Za ewangelizację: Aby każdy kraj podjął konieczne działa-
nia, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią. 
 
     Oprócz tego Diecezjalny Asys-
tent Stowarzyszenia Żywy Różaniec 
zaproponował INTENCJE DIECEZ-
JALNE NA ROK 2019. Oto one: 
STYCZEŃ: W intencji młodzieży o 
owocne przeżycie Światowych Dni 
Młodzieży w Panamie. 
LUTY: O dar cierpliwego znoszenia 
cierpienia dla chorych i ich opieku-
nów. 
MARZEC: O łaskę nawrócenia dla 
zatwardziałych grzeszników oraz 
o światło Ducha Świętego dla spo-
wiedników. 
KWIECIEŃ: O rychłą beatyfikację 
Sługi Bożej Pauliny Jaricot. 
MAJ: W intencji przygotowujących 
się do święceń kapłańskich oraz   
o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. 
CZERWIEC: O pokój w naszych sercach, Ojczyźnie i na świecie. 
LIPIEC: O bezpieczeństwo dla wypoczywających na wakacjach i zacho-
wanie wartości chrześcijańskich przez dzieci i młodzież. 
SIERPIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana i kochana. 
WRZESIEŃ: O dary Ducha Świętego dla nauczycieli, katechetów i ucz-
niów w nowym roku szkolnym. 
PAŹDZIERNIK: O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla bisku-
pów i kapłanów posługujących w naszej diecezji oraz dla misjonarzy po-
chodzących z diecezji siedleckiej. 
LISTOPAD: Za zmarłych biskupów, kapłanów i członków Kół Żywego 
Różańca. 
GRUDZIEŃ: O otwarcie się na miłość Boga dla rodzin naszej diecezji. 
 
     Decyzją papieża Franciszka październik 2019 roku przeżyjemy 
w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież zachęca wszyst-
kie Kościoły lokalne do wzmożonej modlitwy i aktywności misyjnej. 
Wskazał cztery wymiary przygotowania się do Nadzwyczajnego Miesią-
ca Misyjnego: 1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem poprzez 
Eucharystię, Słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową. 2. Świadec-
two świętych i męczenników z całego świata, którzy głosili Dobrą Nowi-
nę. 3. Formacja duchowa i teologiczna dotycząca działalności misyjnej. 
Miłość, która wyraża się w duchowym i materialnym wsparciu dzieła 
ewangelizacji i Kościołów będących w największej potrzebie. 
 

 
     Pozostały już tylko 2 dni Wizyty Duszpasterskiej w naszej Parafii. Bo-
gu niech będą dzięki za ten święty czas spotkań Parafian i Duszpasterzy. 

Liczby w nawiasie wskazują ilu księży wybiera się w poszczególne 
miejsca na kolędę. 

 

DATA GODZ. ULICA 
21.01 

poniedziałek 
15.30 Mieszka I 20 (1), Nowy Świat 1 (2) i 17 (2) 

22.01 
wtorek 

15.30 Rodziny zgłoszone w późniejszym terminie (3) 
 



STRONA 4                                                                                        OPIEKUN NR 3                                                                              20 stycznia 2018 r. 

 
     Od ponad 20 lat Siostry Orionistki służą „naj-
uboższym z ubogich” na Wybrzeżu Kości Sło-
niowej w Zachodniej Afryce. Prowadzą tam szpi-
tal, przychodnię zdrowia, szkołę kroju i szycia 
oraz posługują w parafiach. 
     Mieszkają pośród miejscowej ludności w sto-
licy kraju Abidjan w najuboższych dzielnicach: 
Abobo i Anyama. Ich podopieczni to osierocone 
dzieci, niepełnosprawni i porzuceni przez rodziny. 

  
   Dziś (20.01) będziemy mogli 
wesprzeć tę posługę Sióstr 
naszą modlitwą i ofiarą. Pod-
czas każdej Mszy Św. siostra 
Bożena misjonarka z Wybrze-
ża Kości Słoniowej (czasowo 
w naszej Parafii zastępująca 
zakrystiankę  siostrę  Agniesz-  
kę) opowie o swojej posłudze na misjach. 
     Po Mszy Św. będzie można przed kościołem 
złożyć ofiarę do puszki na budowę domu dla 
osieroconych i niepełnosprawnych dzieci w tej 
misji. 
 

„DOMINICANTES” 
     W niedzielę 21 paź-
dziernika 2018 r. odby-
ły się badania Instytutu 
Statystyki Kościoła Ka-
tolickiego. Obecnie trwa 
analiza  i  podsumowa- 
nie tych badań. Tymczasem ISKK podał szcze-
gółowe wyniki badań za rok 2017. 
     Wynika z nich, że podczas dorocznego licze-
nia wiernych w parafiach, w 2017 roku w nie-
dzielnej Eucharystii uczestniczyło 38,3% zobo-
wiązanych katolików, natomiast do Komunii 
Świętej przystąpiło 17%. W 2016 roku dane te 
wynosiły 36,7% i 16%. Najwyższy wskaźnik do-
minicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej 
(71,7%) rzeszowskiej (64,1%) i przemyskiej 
(59,8%). Najniższy w diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej i łódzkiej (24,6%) oraz koszalińsko-ko-
łobrzeskiej (25,6%). 
     Wskaźnik „communicantes” był najwyższy 
w diecezji tarnowskiej (27,6%), zamojsko-luba-
czowskiej (22,5%) i pelplińskiej (22,1%) zaś naj-
niższy w diecezji sosnowieckiej (11,2%), szcze-
cińsko-kamieńskiej (11,2%), koszalińsko-kołob-
rzeskiej (11,4%) i archidiecezji łódzkiej (11,6%). 

ciąg dalszy za tydzień 
 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
ŚWIĘTY HISZPAN Wincenty z Saragossy Dia-
kon i Męczennik żył w III w. Wspominamy go we 
wtorek (22.01). Pod jego wezwaniem są katedry 
w Saragossie i Bernie (Szwajcaria). 
PALLOTYNI. We wtorek (22.01) czcimy także 

żyjącego w XIX w. Św. Wincentego Pallotiego, 
Kapłana, absolwenta i profesora uniwersytetu 
„Sapienza” w Rzymie, założyciela Stowarzysze-
nia Apostolstwa Katolickiego (SAC). Był zwolen-
nikiem awangardowego duszpasterstwa, które-
go owocem było powstanie Akcji Katolickiej. 
PRZYJACIELE. Biskupi Tymoteusz i Tytus byli 
przyjaciółmi i współpracownikami Św. Pawła. To 
do nich Apostoł Narodów pisał listy, które weszły 
w skład kanonu ksiąg Pisma Św. Nowego Testa-
mentu. Czcimy ich w sobotę (26.01). 
APOSTOŁ ŚWIATA. W przyszłą niedzielę 
(27.01) obchodzimy wspomnienie Bł. Jerzego 
Matulewicza, Biskupa, Apostoła Warszawy, Pe-
tersburga, Chicago i Wilna; Należał do Zgroma-
dzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny, założonego przez 
o. Stanisława Papczyńskiego. Dokonał reformy 
tego Zgromadzenia, którego część pozostała 
w starej formule, nazywając się „Stanisławitami”. 
Do „Stanisławitów” należał także proboszcz na-
szej Parafii Ks. Leon Balicki. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie dla dzieci klas 
trzecich i ich rodziców będzie dziś (20.01) o go-
dzinie 13.00. 
„ŚWIATEŁKO” W każdą sobotę o godz. 10.00 
są próby Zespołu „Światełko”. Zapraszamy dzie-
ci i młodzież do tego grona śpiewającego na 
chwałę Boga. W okresie ferii 2 i 9 lutego prób 
nie będzie. 
RADNI. Spotkanie z członkami Rady Parafial-
nej i Duszpasterskiej będzie w sobotę (26.01) po 
Mszy Św. wieczorowej. 
AMAZONKI. W niedzielę 3 lutego w Kodniu 
odbędzie dziesiąta już Pielgrzymka Amazonek. 
Plakat i szczegółowy program można znaleźć 
na stronach: https://diecezja.siedlce.pl oraz http: 
//podlasie24.pl 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 3 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał 
wyniki badań ukazujących zaangażowanie kato-
lików w Polsce w praktyki religijne. Jacy jesteś-
my? Próba analizy w artykule „Tak nam dopo-
móż Bóg!”;  
Czy ze spalania toksycznych odpadów w do-
mowych piecach trzeba się spowiadać? O grze-
chu bierności i potrzebie ekologicznego nawró-
cenia w tekście na str. 17; 
Z racji wspomnienia bł. Męczenników Podlas-
kich piszemy o łaskach, jakie wierni otrzymują 
za ich wstawiennictwem. Prezentujemy także 
sylwetki Dory i Jana Fedoruków - fundatorów 
Domu Pielgrzyma w Pratulinie; 
Dzieci i młodzież nie radzą sobie z codzien-
nymi obowiązkami. Kto ponosi winę za ten stan 
rzeczy? I czym nabyta niezaradność skutkuje 
w życiu dorosłym? Więcej w artykule w dziale 
„opinie”; 
Zdrowie dzieci w naszych rękach - apelują 
dietetycy. Co dzieci powinny jeść, a jakie produ-
kty zdecydowanie szkodzą ich zdrowiu? Odpo-
wiedź na str. 29; Zapraszamy do lektury! 

Zapraszamy do lektury 

 
PIEROGI 

 
    Żona wychodząc do sklepu uprzedziła męża: 
- Jak będziesz gotował pierogi, wkładaj je do wrzątku 
po jednym, żeby się nie pozlepiały. 
    Kiedy żona wróciła, mąż gotował szóstego pieroga. 

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

 

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ. Rozmowa kolegów: 
- I co tam u ciebie. Jak żyjesz? 
- Kiepsko. Dałem Panu Bogu wiele powodów, aby 
przestał mnie kochać. 
- I co? 
- Chyba żaden z nich nie przekonał Go! 
ROZMOWA RODZEŃSTWA podczas ferii: 
- Kupiłeś zapiekankę dla siebie i dla mnie? 
- No, kupiłem. Dla siebie i dla mnie! 
SPRZĄTANIE. Rodzice kazali małolatowi, aby miesz-
kanie było posprzątane, zanim oni wrócą z targu. 
Kiepsko mu to idzie, więc modli się: 
- Panie Boże, za jakie grzechy muszę to robić. 
     Nagle słyszy głos z nieba: 
- A przypomnieć ci? 
RÓŻNICA. Rozmawiają dwaj starsi koledzy: 
- Kobiety to mają super. Wstają rano, narysują twarz, 
jaką chcą i idą do roboty. A chłop?? Chłop z jaką gę-
bą się urodził, z taką musi żyć. 
KOLEJKA PACJENTÓW. 
     Do przychodni dzwoni mały chłopak: 
- Dzień dobry. Chciałbym zamówić wizytę u kardiolo-
ga. 
- A co panu dolega? 
- Nic, ale kto wie, co będzie za 50 lat... 
KONTRMANIFESTACJA. Grupa wegetarian demon-
struje w centrum miasta z transparentem na którym 
jest witryna sklepu mięsnego i napis: 
- Te zwierzęta musiały umrzeć tylko dlatego, byś 
mógł się najeść. Miej serce, jedz warzywa. 
     Po drugiej stronie ulicy kontrmanifestanci z trans-
parentem na którym widać pokrojone brokuły i napis: 
- Te brokuły musiały umrzeć tylko dlatego, byś ty 
mógł być wegetarianinem. Miej serce, jedz kamienie! 
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