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MYŚL TYGODNIA 

 
     Myśl, że nie postąpiłbym tak jak 
mieszkańcy Nazaretu, jest złudna. 
Mieć obok siebie Chrystusa i nie 
rozpoznać przychodzącego Boga 
to historia, która do dziś powtarza 
się w naszych świątyniach. Wiara 
może stać się niestety przyzwy-
czajeniem. Wszystko wtedy pow-
szednieje, a Bóg staje się coraz 
bardziej daleki. Mimo cotygodnio-
wej obecności na Eucharystii, 
gdzie jest tak blisko, trudno rozpo-
znać Jego obecność, uwierzyć 
w moc Jego miłości. Bo Bóg może 
nawet przeszkadzać moim osobis-
tym planom. Przebudzeniem może 
stać się doświadczenie niezrozu-
mienia czy nawet odrzucenia ze 
strony bliskich. Moje doświadcze-
nie odrzuconej miłości pozwala 
zmienić moje odniesienie do Bo-
ga. 

 

PRAWDZIWA IKONA 

 

W poniedziałek (4.II) Kościół 
wspomina Św. Weronikę. 
Według tradycji apokryficz-
nej Kościoła z IV w. zawartej 
w „Ewangelii Nikodema, czyli 
Dziejach Piłata”, Weronika 
otarła twarz Pana Jezusa 
w czasie Drogi Krzyżowej i 
otrzymała w zamian cudow-
ny wizerunek twarzy Chrys-
tusa odbity na chuście. 

We wspomnianym apokryfie jest nazywana Weroniką 
(od łacińskiego słowa „vera” i greckiego „ikon”, co zna-
czy „prawdziwy obraz”). Opowiadanie o chuście Św. 
Weroniki rozpowszechniło się w średniowieczu szcze-
gólnie przez „Złotą Legendę” Jakuba de Voragine, zaś 
piękny obraz El Greca pt. „Św. Weronika”, przybliżyła 
nam wystawa „Ars Sacra El Greca”, która do niedawna 
miała miejsce w naszym Muzeum Diecezjalnym. 

CZTERNASTA ROCZNICA 
     We wtorek (5.02) mija 
14 rocznica konsekracji 
(czyli święceń biskupich) 
naszego Biskupa Ordyna-
riusza Kazimierza Gurdy. 
Pasterz naszej diecezji ot-
rzymał je 5 lutego 2005 ro-  
ku w Kielcach, gdy był rektorem Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Kieleckiej. Wcześniej, bo 18 gru-
dnia 2004 roku, papież Jan Paweł II mianował go bisku-
pem pomocniczym Diecezji Kieleckiej. 10 lat później pa-
pież Franciszek (16.04.2014) powierzył mu kierowanie 
naszą diecezją. Niech Bóg wspomaga Jego siły, daje 
zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata pasterzowania. 

DNI WOLNOŚCI 

 
     Pozostał nam jeszcze drugi tydzień ferii szkolnych, 
które będą trwały do dnia 10 lutego. Niech w naszych 
sercach pozostanie dziękczynienie Bogu za ten piękny 
czas, w którym wielu młodych ludzi mogło zobaczyć 
świadectwo bezinteresownej miłości bliźniego, które 
dali nauczyciele, kapłani, siostry zakonne i animatorzy. 
Czas ferii minie, ale wspomnienia pozostaną. Pisarka 
Ewa Glińska w książce pt. „Złote myśli, aforyzmy, cytaty 
i sentencje” napisała: „Szczęśliwi, którzy mają dobre 
wspomnienia, albowiem do nich należy królestwo rado-
ści, nadziei i miłości”. 

 

GOŚCIE 
Z RADIA 

     Dziś (w niedzielę 3.02) 
gośćmi   naszej   Parafii   są  
kapłani i pracownicy świeccy Katolickiego Radia Podla-
sie. Opowiedzą o życiu i działaniach tej rozgłośni oraz 
zbiorą ofiary na tacę przeznaczone na jej funkcjono-
wanie. Po Mszy Św. o 13.00 odbędzie się formacyjne 
spotkanie z Kołem Przyjaciół Radia Podlasie. 
 

ZATRZYMAĆ CZAS 
  Katolicka Szkoła Podsta-
wowa w Siedlcach im. Bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki (ul. 
Sokołowska 172), zaprasza 
na warsztaty pt. „Zatrzymać 
czas”, które poszukiwać bę-  
dą odpowiedzi na pytania: „Jak przeżywamy czas?” „Co 
powoduje, że czas przyspiesza i jak możemy go spo-
wolnić?” „Na co przeznaczamy najwięcej czasu w na-
szym życiu?” – niebezpieczeństwa i pułapki, a równo-
waga i budowanie siły na ewentualne kryzysy. „Co zna-
czy być tu i teraz – jak tej niezwykłej sztuki się nau-
czyć? Jak znaleźć spokój w szalonym tempie życia? – 
trening uważności i metody relaksacyjne. 
    Warsztaty prowadzi p. Inga Grzebieliszewska, psy-
cholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uza-
leżnień w dniu 16 lutego br. od godz. 9.30 do 13.30. 
Koszt 50 zł. Zapisy przyjmuje p. Marta Głódź tel. 604 
686 056. 
 

ZAPROSZENIE 
    Koło Naukowe Teologów 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, 
zaprasza na „51. Tydzień 
Eklezjologiczny”, który prze-
biegnie pod hasłem: „Młodzi 
w Kościele”. Sesje „Tygod-
nia” będą od poniedziałku 
do czwartku (25-28 lutego   
br.) w godzinach od 9.00 do 17.00, w budynku głównym 
Collegium JPII, 10 piętro, aula C-1031. 
    Wśród uczestników „Tygodnia” będzie kilku Księży 
Biskupów (wśród nich znany nam Ks. Bp Zbigniew Kie-
rnikowski) oraz wielu wybitnych teologów duchownych 
i świeckich. 
     Współorganizatorem i współprowadzącym poszcze-
gólne sesje będzie nasz Ks. Kamil Duszek, który konty-
nuuje teologiczne studnia doktoranckie na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim i zaprasza naszych parafian 
zainteresowanych teologią na te spotkania. 
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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 – 4 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Weroniki. Drugi tydzień ferii szkolnych (które trwają 

w dniach (27.01-10.02); IV Tydzień Zwykły, Rok C, I. 
Czyt.: Hbr 11,32-40 (Zasługa wiary przed Chrystusem; 

Mk 5,1-20 (Uwolnienie opętanego w Gerazie). 
6.30 1. + Annę (w 1 r.) i Mieczysława (w 6 r.), of. Urszula Strzalińska 

 2. + Jerzego Ługowskiego, of. Agata Księżopolska 
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Stanisława Jakubowskiego (w 1 r.), of. Żona 
 3. + Joannę Trusińską (w r. urodzin), of. Synowie 
 4. + Apolonię Marcheluk, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 26 (zel. Halina Miodusze-
wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Lucynę Skaruz (w 5 r.) i zm. z Rodziny Olszewskich, of. 

Córka z Rodziną 
 4. + Mariannę Kwieduk (w 3 r.), of. Rodzina 
 5. + Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla 

Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 
Wtorek – 5 lutego 2019 r. 

Wspomnienie Św. Agaty Dziewicy i Męczennicy z Sycylii; 
14 rocznica Konsekracji biskupiej Ks. Bpa Ordynariusza. Kazimierza 

Gurdy (2005 r.). Czyt.: Hbr 12,1-4 (Wytrwanie w wierze); 
Mk 5, 21-43 (Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety). 

6.30 1. + Jerzego Ługowskiego, of. Robert i Izabela Księżopolscy 
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Stanisława  i Jerzego Sałatów, of. Córka 
 3. + Danutę Zając, of. Barbara i Krzysztof Jankowscy z Bielska 

Białej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 26 (zel. Halina Miodusze-

wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Jadwigę Wasilewską (w 2 r.) i zm. z Rodziny, of. Leszek Wa-

silewski 
 4. + Zdzisława (w 10 r.) i Elżbietę (w 38 r.), zm. z Rodzin Stań-

czuków i Lewickich, of. Rodzina 
 5. + Jana Stanisława Skorupkę (w 11 r.), of. Rodzina 

Środa – 6 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy, Męczenni-

ków z Nagasaki w Japonii. 
Czyt.: Hbr 12,4-7.11-15 (Kogo Bóg miłuje, tego karze); 

Mk 6,1-6 (Jezus nieprzyjęty w Nazarecie). 
6.30 1. Dziękczynna w 40 r. urodzin Męża Piotra, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego 
i dla jego Rodziny, of. Żona z Dziećmi 

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Jerzego Ługowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Teresę Derkacz (w 6 r.), of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 26 (zel. Halina Miodusze-
wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Józefa i Eugenię Piechowicz oraz Jana Daniela, of. 
 4. + Antoniego, Bronisława, Macieja, Józefę, Władysławę, Danu-

tę, zm. z Rodzin Trębickich i Izdebskich, of. Zdzisława Trębicka 
 5. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 7 lutego 2019 r. 

Wspomnienie Św. Ryszarda, Króla Anglii, Pokutnika i Pielgrzyma; 
Czyt.: Hbr 12,18-19.21-24 (Nowe Przymierze); 

Mk 6,7-13 (Rozesłanie Apostołów). 
6.30 1. + Henryka Wilka (w 6 r.) i Józefa Wysockiego (w 13 r.) oraz 

zm. Rodziców i Dziadków z obu stron Rodziny, of. Żona z Rodziną 

 

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Mariannę (w 30 r.), Aleksandra (w 35 r.), Witolda i Zygmunta 

Jastrzębskich, of. Helena Radzikowska 
 3. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas, z prośbą 

o obfitość łask Bożych oraz o liczne powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne z naszej Parafii, of. Apostolat Złotej Róży 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 26 (zel. Halina Miodusze-
wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Jana (w 21 r.) i Helenę Talachów oraz Siostrę Jadwigę Mar-

ciszewską, of. Córka Anna 
 4. + Mieczysława Zalewskiego (w 8 r.), zm. Rodziców: Stanisła-

wa i Aleksandrę Głuchowskich oraz Bolesława i Weronikę Zalew-
skich, of. Żona i Dzieci 

 5. + Dariusza Olszewskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-
bu 

 6. + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/2019 
Czuwanie Godziny Świętej 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 8 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Hieronima Emilianiego i Św. Józefiny Bakhity, 

Dziewicy. 
Czyt.: Hbr 13,1-8 (Wezwanie do życia chrześcijańskiego); 

Mk 6,14-29 (Śmierć Jana Chrzciciel). 
6.30 1. + Danutę  Modzelewską i Marię Bojarską, zm. z Rodziny Boja-

rskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Siostrzenica 
7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Ludomirę i Stanisława Marciniuków, of. Synowa 
 3. + Jana Księżopolskiego (w 19 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. p. Księżopolscy 
 4. + Barbarę Celińską-Mysław, zm. Teściów i Rodziców, of. Mąż 
 5. Dziękczynna w r. urodzin Janusza, z prośbą o łaskę zdrowia 

i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Żona Barbara 
Modrzewska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 26 (zel. Halina Miodusze-
wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Jerzego Sobiesiaka (w 1 r.) i Bohdana oraz zm. z Rodziny, 

of. Anna Sobiesiak 
 5. + Jana i Mariannę, of. Córka z Rodziną 
 6. + Stefanię Sopińską (w 7 r.), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 42 r. urodzin Adama, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego oraz jego 
Żony Ewy, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 9 lutego 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz wspomnienie Dziewic Św. Apolonii, Patronki stomatologów  
i Bł. Anny Katarzyny Emmerich, wizjonerki. 

Czyt.: Hbr 13,15-17.20-21 (Ofiara duchowa); 
Mk 6,30-34 (Jezus lituje się nad tłumem). 

6.30 1. + Zofię Talacha i zm. z jej Rodziny, of. Krystyna Wakuła 
 2. + Leokadię Ornowską (w 30 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Lucjana, Helenę i Józefę, of. Jadwiga Jurzyk 
 3. + Jerzego Sobiesiaka (w 1 r.), of. Irena Sobiesiak 
 4. + Leokadię (w 10 r.), Feliksa, Anielę, Wandę i Feliksa, zm. 

z Rodzin Mikiciuków i Koplejewskich, of. Wiesława Koplejewska 
 5. Dziękczynna w 20 r. urodzin Bartłomieja, z prośbą o Bożę bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
i Rodzeństwo 

15.00 Zbiórka Ministrancka  
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17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 26 (zel. Halina Miodusze-

wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Anastazję Dziewulską (w 11 r.), of. Córka 
 4. Dziękczynna w 50 r. ślubu Jadwigi i Ireneusza, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla Jubilatów oraz dla 
ich Dzieci, Wnuków i Prawnuków, of. Jubilaci 

 5. Dziękczynna w 8 r. ślubu Karola i Karoliny, z prośbą o potrzeb-
ne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz dla ich 
Dzieci Gabrysi i Pawełka, of. Rodzina 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 lutego 2019 r. 
Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy, Siostry Św. Benedykta, założy-

cielki żeńskiej gałęzi zakonów benedyktyńskich. 
Rok C, I; Czyt.: Iz 6, 1-2a.3-8 (Powołanie Proroka); 

1 Kor 15,1-11 (Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa); 
Łk 5,1-11 (Zostawili wszystko i poszli za Jezusem). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Wandę, Michała, Stanisławę, Mariannę, Stefana, Waldema-

ra, Annę i Wiktora, zm. z Rodzin Posiadałów, Jarockich i Caba-
jów, of. Rodzina 

8.30 1. Gregorianka: + Waldemara Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Helenę (w 9 r.) i Stefana, zm. Rodziców i Rodzeństwo z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 81 r. urodzin Janiny Grabarskiej, z prośbą 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa na dalsze lata życia, of. Beata Zając 

10.00 1. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Lucynę (w 15 r.) i ks. Jana Niedziałka (w 76 r.), zm. z Rodzin 

Kielaków i Niedziałków, of. Rodzina 
 3. + Romana i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Teresa 

Lech 
 4. + Floriana (w 7 r.), Mariana, Jerzego i Marka, zm. Rodziców 

i Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
11.30 1. Gregorianka: + Feliksa Kirchnera, of. Anna Kirchner 

 2. + Kazimierę Łęczycką (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Stanisława Skolimowskiego (w 15 r.), Brata Stanisława (w 

19 r.), Marię, Wacławę i Stanisława Wójka, zm. Rodziców i Teś-
ciów, of. Elżbieta Skolimowska 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Zygmunta Andraszka (w 2 r.), of. Siostra 
17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Arkadiusza (w 27 r.) i Stanisławę Krasnodębskich, Stanisła-
wę i Jana Zdolińskich oraz Annę, Władysława i Józefa Wasilews-
kich, of. p. Zdolińscy 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
 

„DOMINICANTES” cd. 
    W niedzielę 21 października 2018 r. odbyły 
się w całej Polsce badania Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego. Obecnie trwa analiza 
i podsumowanie tych badań. Tymczasem 
ISKK podał szczegółowe wyniki badań za rok 
2017. Ich pierwszą część opublikowaliśmy   
w ubiegłą niedzielę. Oto ich ciąg dalszy: 
     W 2017 r. działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10.392 pa-
rafii katolickich. To o 53 parafie więcej niż rok wcześniej. Liczba księży 
inkardynowanych do diecezji w 2017 r. wynosiła 24 917. Najwięcej księ-
ży jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz kato-
wickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje: 
drohiczyńska (268 księży), elbląska (274) oraz Ordynariat Polowy Wojs-
ka Polskiego (52 księży). Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowu-
je się do kapłaństwa w diecezjach: warszawskiej (160), tarnowskiej 
(150) oraz krakowskiej (92). 
     W porównaniu z rokiem 2016, widać, że wzrosła liczba chrztów, zma-
lała natomiast liczba udzielonych sakramentów bierzmowania oraz mał-

żeństwa. Nie zmieniła się liczba poradni rodzinnych. W parafiach działa-
ją także biblioteki. Jest ich obecnie ponad tysiąc. 
     Dane statystyczne za 2017 rok wskazują na instytucjonalną stabil-
ność Kościoła katolickiego w Polsce. Sakramenty przyjmowane są 
w sposób masowy, niemal powszechny. Można się jednak spodziewać, 
że wraz z procesami demograficznymi, podnosić się będzie średni wiek 
księży oraz sióstr zakonnych. 
 

POTOMSTWO I RODZINA 

 

     W Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia w Or-
chówku są comiesięczne 
Msze Św. w I i II sobotę 
każdego miesiąca w in-
tencji małżeństw. W II so-
botę miesiąca, „za matki 
w stanie błogosławionym, 
oczekujące dziecka oraz 
za przyszłych ojców”. Zaś 
w IV sobotę miesiąca  
Msza Św. z nabożeńst-
wem w intencji: „O dar po-
tomstwa i o pogłębienie 
więzi   małżeńskiej”   wraz  

z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Serdecznie zapraszam. 
o. Jacek Romanek 

 

PORADNIA RODZINNA 

 
     Przy naszym Sanktuarium działa Poradnia Rodzinna, wspomagająca 
narzeczonych, przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Małżeńs-
twa, jak i małżonków przeżywających kryzysy i trudności.  
     W ramach przygotowania do małżeństwa oboje narzeczeni uczestni-
czą w obowiązkowych trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej, gdzie 
są nauczani odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym jednej z metod na-
turalnego rozpoznawania płodności oraz poznają głębiej godność i wiel-
kość małżeńskiego powołania. Narzeczonych do poradni kierują najczę-
ściej duszpasterze z parafii, gdzie spisywany jest protokół kanoniczny 
małżeństwa. 
     Wyrazem dojrzałości i troski o swoje małżeństwo jest korzystanie 
z odpowiedniego wsparcia duchowego, formacyjnego i poradnianego. 
Zachęcamy, szczególnie młode małżeństwa, aby chętnie korzystały 
z poradnictwa rodzinnego we wszelkich trudnościach, pytaniach czy nie-
pokojach związanych z małżeństwem, płodnością małżeńską, pożyciem 
małżeńskim, trudnościami w małżeństwie, trudnościami wychowawczy-
mi itp. W sytuacjach szczególnych doradcy dysponują odpowiednią wie-
dzą i potrafią pokierować do jednostek specjalistycznych w celu uzyska-
nia pomocy. 
     Katolicka Poradnia Rodzinna w naszej parafii zaprasza więc narze-
czonych na spotkanie ogólne w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzi-
nie 16.00. Podczas tego spotkania pary narzeczonych umawiają się 
z doradcą na indywidualne rozmowy. 
     W każdą środę w godzinach 17.00-20.00 odbywa się dyżur doradcy, 
w tym czasie zapraszamy małżeństwa. Należy jednak wcześniej uzgod-
nić telefonicznie dokładny termin spotkania. Szczegółowe informacje 
można uzyskać u p. Marty Głódź – doradcy Poradni tel. 604-686-056. 
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INSTYTUT ORDO IURIS 
     Instytut Ordo Iuris to 
stowarzyszenie prawni-
ków rzeczywiście bronią-
ce ładu konstytucyjnego 
w naszej Ojczyźnie, w od-
różnieniu od lewackich 
grup, które za wszelką  
cenę chcą powrócić do sprawowania władzy 
w Polsce. Prawnicy Instytutu opracowali wiele 
dokumentów, które uniemożliwiają wykorzysty-
wanie prostych ludzi przez prawniczą biurokrac-
ję. W ostatnich dniach Instytut przygotował ulot-
kę, informującą o prawie przeprowadzenia po-
chówku dziecka utraconego przed narodzeniem 
i przysługującym rodzicom (dziadkom), którzy 
doświadczyli tej bolesnej straty, prawie do zasił-
ku pogrzebowego, przynajmniej w części, poma-
gającym pokryć koszty pogrzebu dziecka utra-
conego przed narodzeniem. Wersja elektronicz-
na ulotki jest dostępna na stronie internetowej 
dzieciutracone.ordoiuris.pl 
 

POSIEDZENIE RADY 

 
     W sobotę 26 stycznia br. odbyło się walne 
posiedzenie Rad Parafialnych: Duszpasterskiej 
i Ekonomicznej. Ksiądz Proboszcz zaprezento-
wał podsumowanie rocznej działalności Parafii 
w poszczególnych dziedzinach i podziękował ra-
dnym za współpracę i pomoc w realizacji zadań. 
Przedstawił planowane zadania na rok 2019, 
których lista została uzupełniona przez radnych. 
Relację z przebiegu dorocznego spotkania Ks. 
Proboszcz odczytał podczas ogłoszeń duszpas-
terskich w niedzielę 27 stycznia br. podczas 
wszystkich Mszy Św. 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
APOSTOŁ PÓŁNOCY. Dziś, 3 lutego, Kościół 
wspomina Św. Oskara, Misjonarza Danii i Szwe-
cji. Jest patronem Szwecji i Hamburga. 
GDY NIE BYŁO MAFII. W III wieku żyła w Ka-
tanii na Sycylii piękna dziewczyna, chrześcijanka,  
Św. Agata, Dziewica i Męczennica, którą Kościół 
wspomina we wtorek (5.02). Zginęła z rozkazu 
namiestnika tej wyspy, którego żoną nie chciała 
zostać. W dzień Św. Agaty w niektórych parafiach 
poświęca się pieczywo, sól i wodę. 
JAPOŃSKA JAKOŚĆ. Środa (6.02) to dzień 
wspomnienia Św. Męczenników Pawła Miki i je-
go 26 Towarzyszy, Męczenników z Nagasaki 
w Japonii. Zostali ukrzyżowani za wyznawanie 
wiary chrześcijańskiej 6 lutego 1597 roku. 
POKUTNIK I PIELGRZYM, Św. Ryszard, 
Król Anglii, żył w VII wieku. Zgodnie ze średnio-
wieczną rycerską tradycją pielgrzymował wraz 
z dwoma synami. Nawiedzał miejsca święte, 

sanktuaria, kościoły i groby Świętych. Wspomi-
namy go w czwartek (7.02). 
HIERONIM EMILIANI to święty społecznik ży-
jący w XVI w. Był założycielem pierwszych sie-
rocińców dla dzieci w Weronie, Brescii, Berga-
mo, Mediolanie i Padwie. Czcimy go 8 lutego 
w dniu jego narodzin dla nieba. Jest patronem 
miast Treviso i Wenecji (we Włoszech). 
SŁUŻĄCA. Urodzona w Sudanie i porwana 
w niewolę Józefina Bakhita, była sprzedawana 
kolejnym właścicielom. Po uwolnieniu wstąpiła 
do Zgromadzenia Córek Miłosierdzia, posługu-
jąc odtąd potrzebującym. Zmarła w 1947 r. Bea-
tyfikował i kanonizował ją Św. Jan Paweł II, wyz-
naczając dzień jej wspomnienia na 8 lutego. 
WIZJONERKA. W sobotę (9.02) będziemy ob-
chodzili wspomnienie Bł. Anny Katarzyny Emme-
rich, wizjonerki, która otrzymała od Chrystusa dar 
stygmatów (otwartych ran na rękach, nogach, bo-
ku i głowie). Między innymi na podstawie jej wizji 
Mel Gibson nakręcił film pt. „Pasja” oraz odnale-
ziono dom Maryi koło Efezu, w którym opiekował 
się Matką Chrystusa Św. Łukasz Ewangelista. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BOŻA LARYNGOLOGIA. Dziś (3.02) po Mszy 
Św. o godz. 18.00 będą modlitwy za chorujących 
na gardło i błogosławieństwo Św. Błażeja. 
RADIO. Dziś (3.02) gośćmi naszej Parafii są 
pracownicy Katolickiego Radia Podlasie. 
DO DENTYSTY. Sobota (9.02) to dzień stoma-
tologów, protetyków i cierpiących na ból zębów. 
Ich patronką jest Św. Apolonia, Dziewica.  
U BENEDYKTYNEK-SAKRAMENTEK. 
W przyszłą niedzielę (10.02) w Klasztorze Mni-
szek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu (ul. Rawicza 32, róg 
Bema) będzie odpustowe wspomnienie Św. 
Scholastyki, dziewicy, siostry Św. Benedykta 
i założycielki żeńskiej gałęzi zakonów benedyk-
tyńskich. To dobra okazja, aby wesprzeć ten 
klasztor, o którym śmiało można powiedzieć, że 
jest najbardziej rozmodlonym sercem Siedlec. 
NA PIELGRZYMKĘ do Rzymu zaprasza ks. 
Piotr. Jej szczegółowy program znajdziemy na 
naszej stronie www.jozef.siedlce.pl 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 5 
„Biada światu, jeśli zabraknie zakonów” - pisała 
św. siostra Faustyna w „Dzienniczku”. Po co nam 
osoby konsekrowane? Kim są i jak żyją? Szukając 
odpowiedzi, zaglądamy za furty klasztorów; 
Całkowicie sparaliżowana, niewidoma, przez 50 
lat spożywała jedynie konsekrowaną hostię. Co ma 
nam do przekazania Marta Robin - francuska 
stygmatyczka? - piszemy na str. 14; 
Komu przeszkadza religia w szkole? I czego od 
państwa mają prawo oczekiwać płacący podatki 
katolicy? Odpowiedź w „wywiadzie Echa”; 
Co jeść, by żyć jak najdłużej? Ile posiłków spo-
żywać dziennie? I co z opinią, że podstawowym 
produktem diety długowieczności są produkty roś-
linne? Więcej w dziale „zdrowie”; 
O obecnych nastrojach w Polsce, polityce prze-
kładającej się na naszą codzienność, nadużywaniu 
terminu „mowa nienawiści” - w artykule pt. „Zacz-
nijmy od siebie”;            Zapraszamy do lektury  

 
RZĄDY NAD ŚWIATEM 

 
     Żona mówi do męża: 
- Szkoda, ze kobiety nie rządzą światem! 
- Tego jeszcze nie grali! 
- Tak. Nie byłoby wojen. 
- Tylko byłoby dużo państw, które się do siebie nie 
odzywają. 

 
 

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

 

POSIŁEK. Żona rozwiązuje krzyżówkę. Pyta męża: 
- Najważniejszy posiłek dnia na 9 liter? 
- KAAAWAAAA. 
ZOSTAŁ SAM. Mąż pisze SMSa do żony: 
- Kasia, gdzie ty jesteś? 
- Właśnie wracam z Tesco. 
- Przecież do Tesco pojechałaś ze mną! 
- O... Staszku, przepraszam, już po ciebie wracam! 
OBIAD. Małżeństwo ogląda serial. Maż pyta żony: 
- Co dziś na obiad? 
- Nie wiem. Ze słoika odpadła etykieta. 
MASECZKA. Dzieci w przedszkolu dowiedziały się, 
ze chirurg, przygotowując się do operacji na twarz 
zakłada maseczkę. Chłopczyk pyta kolegę: 
- Po co mu ta maseczka? 
- Nie wiem. Może po to, żeby nie oblizywał skalpela? 
TRUDNI LUDZIE. Przed wieczorną drzemką na pus-
tyni lew mówi do lwicy: 
- Nie wiem, czy wiesz, kochanie, że ludzie bywają cię-
żkostrawni? 
MAMA. Na lekcji religii pani katechetka opowiada, że 
Bóg każdemu dziecku wybrał mamę. Jaś na to: 
- To mi chyba wybrał najlepszą! 
FINLANDIA. 
    Grześ odrabia w domu lekcje z geografii. Pyta ojca: 
- Tato, gdzie leży Finlandia? 
- Synku, Finlandia jest w barku, koło „Żubra”. 
PARA. Dziewczyna w pośpiechu ubiera się i biegnie 
do szkoły. Po drodze zauważyła, że ma dwie różne 
skarpety. Zatrzymuje się i mówi do skarpet: 
- Na mocy nadanej mi władzy mianuję was parą! 
 
 

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. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. 

Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 
 




