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MYŚL TYGODNIA

Tak dziś wygląda rzeka Jordan
w miejscu Chrztu Pana Jezusa

Jordan, to niezwykła rzeka. Kręta,
o zmiennym nurcie, znajduje ujście w najniżej położonym miejscu
na świecie. To rzeka, będąca świadkiem niezwykłych wydarzeń. Rozstąpiła się ona przed Izraelitami,
jak niegdyś Morze Czerwone, aby
mogli wejść do Ziemi Obiecanej.
Podobnie stało się, gdy Eliasz miał
być wzięty do nieba na ognistym
rydwanie. Z chwilą, gdy do Jordanu wszedł Jezus, aby przyjąć
chrzest, jego wody nie rozstąpiły
się, lecz płynęły dalej. Stało się jednak coś większego - otworzyło
się niebo i Duch Święty zstąpił na
Syna Bożego, a głos Ojca rozległ
się zamiast ludzkich okrzyków
zdumienia nad cofnięciem się
wód. Tak objawił się nam Bóg
w Trójcy, gdy w ludzkim ciele Syn
Boży przyszedł nad Jordan, by
przyjąć chrzest.

13 stycznia 2019

Opłata dowolna

dnia kruk przyniósł Pawłowi cały bochenek. Legenda ta
znalazła swoje odbicie w herbie zakonu Paulinów, którzy
obrali św. Pawła Pustelnika za swojego głównego
patrona: kruk na palmie z bochenkiem chleba. Zmarł mając 113 lat w 341 r. Oddał Bogu ducha na rękach św. Antoniego. Kiedy ten był w kłopocie, jak wykopać grób dla
przyjaciela, zjawiły się dwa lwy i grób wykopały. Dwa
lwy znalazły się dlatego również w herbie Paulinów. Zakon Paulinów czci św. Pawła jako swego patrona; czcią
darzą go także piekarze i tkacze dywanów.
Przyjaciel Pawła Św. Antoni (zwany później Wielkim)
wcześnie stracił zamożnych rodziców. Sprzedał ojcowiznę, a pieniądze rozdał ubogim. Sam zaś udał się na
pustynię, gdzie oddał się pracy fizycznej, modlitwie
i uczynkom pokutnym. Podjął życie pełne umartwienia
i milczenia. Św. Atanazy pisze, że Antoni znosił wiele
jawnych ataków szatana, który go nękał. Ok. 275 r.
przeniósł się na Pustynię Libijską, a potem osiadł w ruinach opuszczonej fortecy Pispir na prawym brzegu Nilu. Walki wewnętrzne, jakie ze sobą stoczył, stały się
ulubionym tematem malarzy w obrazach „Kuszenie św.
Antoniego” (H. Bosch, M. Grünewald).
Ojcowie Paulini z Częstochowy, Leśnej Podlaskiej,
Włodawy i z innych miejscowości zapraszają na uroJuż jutro w wielu kościołach naszej Diecezji rozpo- czyste odpusty i jarmarki, nazywane „Pawełkami”.
czyna się Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina. Zakończy
się ona 22 stycznia, w przeddzień uroczystego wspom- ABY BYLI JEDNO...
W piątek (18 stycznia)
nienia Męczeństwa Unitów Podlaskich, obchodzonego
23.01. Głównym celebransem tego wydarzenia będzie rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność ChrześciArcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz.
jan. W Wieczerniku Chrystus modlił się: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim
imieniu, które mi dałeś, aby
tak jak my stanowili jedno”
(J 17,11).
Obawy Jezusa były słuszne, ponieważ Kościół nie
We wtorek (15.I) czcimy
Św. Pawła Pierwszego Pu- ustrzegł jedności, przeciwnie - sam się podzielił, co jest
stelnika założyciela Zako- wielką raną zadaną Ciału Chrystusa. Nie brakowało
nu Ojców Paulinów, a dwa momentów w ciągu wieków, kiedy to Kościół w jakiejś
dni później w czwartek mierze działał na rzecz utraconej jedności i wypracował
(17.I) jego przyjaciela Św. różne formy działania jak: listy apostolskie, napomnieAntoniego Opata, który na- nia, synody i sobory, na których załatwiano wiele spraw,
nieraz bardzo trudnych. W trosce o jedność zawierano
pisał pierwszą regułę zatakże tzw. unie. Np. na naszych ziemiach zawarto unię
konną. Obaj żyli w Egipcie na przełomie III i IV wieku
Św. Paweł urodził się w Tebach, starożytnej stolicy pomiędzy Kościołem prawosławnym, a katolickim
faraonów. Biegle władał greką i egipskim. Wcześnie w 1596 r. w Brześciu, w wyniku której powstał Kościół
stracił rodziców i odziedziczył po nich duży majątek. unicki, dziś greckokatolicki. W naszych czasach zrodziGdy miał ok. 20 lat, w 250 r. rozpoczęły się prześlado- ły się formy modlitewne, najpierw w kręgach protestanwania Decjusza, Paweł porzucił wszystko i odszedł na ckich, potem weszły na stałe do naszego Kościoła.
pustkowie. Zamieszkał w jaskini, gdzie jako pustelnik Nazwano je Tygodniami Modlitw o Jedność Chrześcispędził samotnie 90 lat! Żywił się daktylami i połówką jan. Musimy zadbać, aby dążenia zjednoczeniowe stały
chleba, którą codziennie przynosił mu kruk. Kiedy był się pragnieniem wszystkich, wierzących w Chrystusa,
bliski śmierci, odwiedził go św. Antoni, pustelnik. Tego bo taka jest Jego wola.

DNI NOWENNY

SPOD ZNAKU
ŚW. PAWŁA
i ANTONIEGO
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13 stycznia 2018 r.

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.
6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka
Poniedziałek – 14 stycznia 2018 r.
Wspomnienie Św. Niny, Apostołki Gruzji, która utorowała drogę
2. + Franciszka, Stanisława i Teresę, zm. z Rodziny Krasuskich,
do Chrztu tego kraju w IV w. Początek Nowenny przed Wspomnieniem
of. Zofia Czerska
Bł. Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina;
3. + Jadwigę Zalewską i Aleksandra, of. Bezimienna

I 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. + Zofię (w 64 r.), zm. z Rodzin Małków, Siankowskich i Rabijewskich oraz ks. Alfreda Hoffmana, of. Halina Iskra
3. + Dariusza Olszewskiego (w 7 dzień), of. Rodzina
7.00 1. + Franciszkę Miłobędzką (w 65 r.), of. Wnuki i Prawnuki
2. + Tadeusza Skarusa (w 2 r.), of. Żona
3. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o uwolnienie
z nałogów, umocnienie wiary oraz dary Ducha Świętego i wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu, of.
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci
2. Dziękczynna w 31 r. urodzin, z prośbą o dary Ducha Świętego
oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Mama
3. Dziękczynna w 10 r. urodzin Adriana, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
i Rodzeństwo

Wtorek – 15 stycznia 2018 r.
Wspomnienie Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, założyciela Zakonu
Ojców Paulinów (w IV w.); Nowenna przed Wspomnieniem Bł.
Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (2);
Czyt.: Hbr 2, 5-12 (Jezus jest Zbawicielem ludzi);
Mk 1, 21-28 (Jezus naucza jak ten, który ma władzę)

6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka
2. + Jadwigę i Aleksandra Zalewskich, of. Bezimienna
7.00 1. + Danutę Zając, of. Rodzina Pastorów
2. + Hieronima Dobrzyńskiego (w 2 r.), of. Żona
3. Dziękczynna w intencji Jana i jego Mamy Marianny, z prośbą
o łaskę powrotu do zdrowia i Boże błogosławieństwo, of. Żona
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci
2. + Stanisława Kołtuniaka (w 30 r.) i zm. Dziadków z obu stron
Rodziny, of. Syn z Rodziną
3. + Mariana Kanię (w 2 r.), of. Żona
Środa – 16 stycznia 2018 r.
Wspomnienie Św. Marcelego I, Papieża z przełomu III/IV w.
Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy,
Męczenników z Pratulina (3)
Czyt.: Hbr 2, 14-1(Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi);
Mk 1, 29-39 (Jezus uzdrawia chorych).

6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka
2. + Jadwigę Żółkowską (w 10 r.) i Jana, of. Córka
7.00 1. + Ryszarda Branowskiego (w 3 r.), of. Żona, Córki i Wnuki
2. + Danutę Zając, of. Barbara Popek z Rodziną
3. + Jadwigę i Aleksandra Zalewskich, of. Bezimienna
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci
2. + Zm. z Rodziny Świderskich: Henryka, Janinę, Dorotę i Małgorzatę oraz Jerzego Czapskiego, of. Elżbieta Świderska z Rodziną

3. + Mariana Wyżywniaka (w 20 r.) i zm. z Rodzin Soszyńskich
i Wyżywniaków, of. Żona Marianna
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 17 stycznia 2018 r.
Wspomnienie Św. Antoniego Opata (żył w Egipcie na przełomie III i IV
wieku i napisał pierwszą regułę zakonną).
Dzień modlitwy i czuwanie Wspólnoty Różańca Nieustającego;
Nowenna przed wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy,

Męczenników z Pratulina (4);
Czyt.: Hbr 3, 7-14 (Zachować wierność Bogu);
Mk 1, 40-45 (Uzdrowienie trędowatego)

7.00 1. + Wacława (w 27 r.), Mariannę (w 5 miesiąc), Michalinę, Antoniego, Józefę i Józefa, of. Rodzina
2. + Danutę Zając, of. Koło Żywego Różańca nr 16
3. + Zbigniewa Jezierskiego, of. Siostra i Szwagier z Przedburza
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci
2. + Stanisławę, Kazimierza i Wiesława, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 12 r. urodzin Jana, z prośbą o dary Ducha
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia i Rodzice
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 of Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 18 stycznia 2018 r.
Wspomnienie Św. Małgorzaty Węgierskiej z XIII w. (Siostry Św. Kingi
i Bł. Jolanty). Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego
i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (5);
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (1)
Czyt.: Hbr 4, 1-5. 11 (Śpieszmy do odpoczynku Bożego);
Mk 2, 1-12 (Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów)

6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka
2. + Aleksandra Kostrzewę (w 24 r.) i Mariannę (w 18 r.) oraz zm.
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Córka
3. + Jadwigę Zalewską i Aleksandra, of. Bezimienna
7.00 1. + Katarzynę-Alicję (w 2 r.) i Tadeusza Rowickich oraz zm.
z obu stron Rodziny, of. Jolanta Rowicka
2. + Mariannę Jurek (w 6 r.), Henryka i Czesława, of. Córka
3. + Stanisławę, Stefana i Ryszarda Stańczuków oraz Hannę
i Stefana Wymiatał, of. p. Marciszewscy
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci
2. + Antoninę, Danutę, Edmunda, Leona, Edmunda, Teresę, i Jana oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Bezimienna
3. + Zofię (w 10 r.) Józefa, Andrzeja, Roberta i Jerzego, of. Rodzina
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie
19.00 Próba Chóru „Lilia”

Sobota – 19 stycznia 2018 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Józefa
Sebastiana Pelczara, założyciela szkół katolickich, Św. Henryka
z Uppsali, Biskupa i Św. Mariusza, żołnierza i Męczennika z I w.
Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (6) Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (2)
Czyt.: Hbr 4, 12-16 (Jezus wielki arcykapłan);
Mk 2, 13-17 (Powołanie Mateusza).

6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka
2. O łaskę uwolnienia z niewoli hazardu dla Macieja, of. Rodzice
7.00 1. + Jadwigę Zalewską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
2. + Władysława (w 2 r.), of.
3. + Danutę Gumińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Oliwki, z prośbą o dary Ducha
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla niej i dla
całej Rodziny, of. Babcia
15.00 Zbiórka Ministrancka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (Danuta Przesmycka)
18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci
2. + Lucjana Mędzę (w r.), of. Córki
3. + Jadwigę Michalik, of. Koleżanki i Koledzy Córki

4. Dziękczynna w dniu imienin ks. Kanonika Henryka, z prośbą o
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa, Św. Patrona
i Św. Joanny na dalsze lata kapłańskiej posługi, of. Krystyna
i Szczepan Borutowie

13 stycznia 2018 r.

OPIEKUN Nr 2

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 stycznia 2018 r.
Wspomnienie Męczenników Św. Fabiana, Papieża i Św. Sebastiana,
centuriona wojsk rzymskich (z przełomu III/IV w.);
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (3);
Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy,
Męczenników z Pratulina (7);

STRONA 3

chrztu niektórym dzieciom. Dla nich i dla wszystkich dzieci, które niedawno zostały ochrzczone, przyzywam matczynej opieki Matki Bożej, aby
wspierane przykładem swoich rodziców, ojców i matek chrzestnych, rozwijały się jako uczniowie Pana.

Rok C, I; Czyt.: Iz 62, 1-5 (Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca);
1 Kor 12, 4-11 (Różne dary Ducha Świętego).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Henrykę Szczepanik (w 15 r.), Franciszka, Henryka, Franciszka, Adama i Stanisława, of. Mirosław Szczepanik
8.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka
2. + Celinę Lewczuk (w 1 r.) oraz zm. z Rodzin Adamczyków
i Lewczyków, of. Anna i Jarosław
10.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Angeli Gąsowskiej, z prośbą o łaskę kroczenia w życiu drogą Bożych przykazań i ufności w Boże
Miłosierdzie w każdej sytuacji, of. Dziadkowie
2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Elżbiety i Mirosława Dmowskich,
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św.
Józefa, of.
3. Dziękczynna w 90 r. urodzin Anny Puchta, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dzieci z Rodzinami

11.30 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. Mąż i Dzieci
2. + Mariana (w 2 r.), Janinę i Czesławę Krasnodębskich oraz
Stanisławę i zm. z Rodziny Księżopolskich, of. Syn
3. + Agnieszkę Czerniej (z racji imienin), of. Kazimiera Kąkol
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
2. Dziękczynna w 3 r. urodzin Leny, z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
16.30 1. + Wandę (w 20 r.), Bolesława, Elżbietę, Tadeusza, Grzegorza
i Wojtusia, of. Agata Mikołajczyk
18.00 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Aleksandry i Sylwestra Augustyniaków, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej
i Św. Józefa dla nich, dla ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci

Wrocław już po raz trzeci będzie gospodarzem kolejnego, 42. Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w dniach od 28 grudnia 2019 roku
do 1 stycznia 2020 r. Decyzję ogłosił w Madrycie przeor tej wspólnoty,
brat Alois. Polacy przyjęli wiadomość burzą oklasków.
Poprzednie spotkania odbyły się w 1989 i w 1995 roku. Wybór tego
miasta jest odpowiedzią na zaproszenie, jakie pod koniec 2014 r. wysłali
równocześnie na ręce brata Aloisa ks. abp Józef Kupny, biskup luterański Ryszard Bogusz, ówczesna Rada Miasta Wrocławia i prezydent Rafał Dutkiewicz. Polacy, którzy brali udział w madryckim spotkaniu, przyjęli wiadomość z wielką radością.
Specjalny list do młodych wystosował także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk: „Niezwykle cieszę się z przyjęcia przez Was zaproszenia do
Wrocławia na kolejne Europejskie Spotkanie Młodych (…). Przybędziecie do naszego miasta już po raz trzeci, po 24 latach przerwy. Być może
ktoś z Was pamięta Wrocław sprzed lat, z roku 1989 lub z roku 1995.
Nasze miasto bardzo się zmieniło – zobaczycie to sami, ale w swoim
najważniejszym elemencie pozostało takim, jakim zawsze było – miastem ludzi o otwartych sercach. Wrocław ma bogatą historię i nosi wiele
imion w różnych językach świata. Jednak proszę, abyście przygotowując się do kolejnego spotkania nazywali je – po prostu – Waszym domem. Do zobaczenia we Wrocławiu!”

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00)

PAMIĘTASZ DATĘ CHRZTU?
Takie pytanie zadał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym
modlitwę „Anioł Pański”. Wyjaśnił, że tę datę zawsze musimy pamiętać, bo
jest to data świąteczna, data naszego pierwotnego uświęcenia.

Papież powiedział między innymi:
„Święto chrztu Jezusa zaprasza każdego chrześcijanina do pamięci
o swoim chrzcie. Nie mogę was zapytać, czy pamiętacie dzień waszego
chrztu, ponieważ większość z was była wtedy dziećmi, podobnie jak ja.
Zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci. Ale zadam wam kolejne pytanie: czy
znacie datę waszego chrztu? Czy wiecie, w którym dniu zostaliście
ochrzczeni? Niech każdy o tym pomyśli. A jeśli nie znacie daty lub ją
zapomnieliście, to po powrocie do domu, zapytajcie matkę, babcię,
wujka, ciocię, dziadka, ojca chrzestnego, matkę chrzestną: jaka to była
data? I tę datę zawsze musimy pamiętać, bo jest to data świąteczna,
data naszego pierwotnego uświęcenia. Jest to data, w której Ojciec dał
nam Ducha Świętego, który pobudza nas, byśmy szli. To data wielkiego
przebaczenia. Nie zapomnij: jaka jest data twojego chrztu?”
Przyzywajmy matczynej opieki Najświętszej Maryi Panny, aby wszyscy chrześcijanie mogli coraz pełniej zrozumieć dar chrztu i zobowiązali
się do przeżywania go w sposób konsekwentny, dając świadectwo miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Również w tym roku, w święto Chrztu Jezusa, z radością udzieliłem

„Dach nad głową” – pod tym hasłem Caritas Diecezji Siedleckiej oficjalnie rozpoczęła 2 stycznia nowy projekt, który ma pomóc wrócić
chrześcijańskim rodzinom uchodźców z Libanu do ich Ojczyzny – Syrii.
Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Fenicja im. św. Charbela,
która posiada znajomość aktualnej sytuacji w regionie oraz posiada
kontakty z instytucjami świeckimi i kościelnymi.

Celem tych dwóch organizacji jest pomoc w odbudowie 2 domów.
Zamierzają zebrać 10 000 USD. „Chcemy tego dokonać do końca marca bieżącego roku” – zaznaczył ks. Marek Bieńkowski dyrektor siedleckiej Caritas. „Rodziny syryjskie na ten nowy rok, życzyły sobie najczęściej, powrotu do domu. Domu, który nie jest tylko fizycznie „z czterema
ścianami”, ale jest też powrotem do ziemi ojczystej, którą chcą odbudować, w której chcą kształcić swoje dzieci, chcą normalnie żyć i pracować” podkreślał prezes Fundacji Fenicja – Kazimierz Gajowy.
Pomysłodawcy zachęcają do organizowania zbiórek w środowiskach
lokalnych, zakładach pracy, szkołach, rodzinach czy wspólnotach. Akcję
można wesprzeć poprzez dowolne wpłaty na konta Caritas z dopiskiem
„Dach nad głową – Syria”. PEKAO S.A. I/O Siedlce: 10 1240 2685 1111
0000 3656 2387
W SOBOTĘ 26 STYCZNIA PO MSZY ŚW. O GODZINIE 18.00 NA PLEBANII ODBĘDZIE
SIĘ PIERWSZE W TYM ROKU POSIEDZENIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ I RADY EKONOMICZNEJ. JUŻ DZIŚ PROSZĘ RADNYCH O ZAREZERWOWANIE
CZASU NA TEN CEL WŚRÓD NATŁOKU ZAJĘĆ.
Ks. Proboszcz
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Pozostało już tylko 8 dni Wizyty Duszpasterskiej w naszej Parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają Księży w sprawnym jej przebiegu. Oto program Kolędy od jutra (14.01) do jej
zakończenia (22.01).
Liczby w nawiasie wskazują ilu księży wybiera
się w poszczególne miejsca na kolędę.
DATA
GODZ.
ULICA

14.01
poniedziałek
15.01
wtorek
16.01
środa
17.01 czwar.
18.01
piątek
19.01
sobota

15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
9.00
15.30

21.01 po15.30
niedziałek
22.01 wto15.30
rek

Batorego 7 (1), Chrobrego
8 (2), Mieszka I 8 (2)
Mieszka I 4 (1) i 19 (1),
Sokołowska 83 (1) i 93 (2)
Chrobrego 7 (3),
Sokołowska 85 (1)
Mieszka I 14 (2) I 16 (3)
Chrobrego 19 (3), Graniczna 25 (1), Jagiełły 13
(1), Mieszka I 2 (1)
Chrobrego 12 (2) i 14 (4)
Mieszka I 6 (2), 10 (2)
i 22 (2)
Mieszka I 20 (1),
Nowy Świat 1 (2) i 17 (2)
Rodziny zgłoszone w późniejszym terminie (3)

„OTO JA, SŁUŻEBNICA
PAŃSKA…”
Zapraszamy dziewczęta
(z klas 7 i 8 oraz starsze) na
skupienie weekendowe w Zalesiu Górnym w dniach 2527.01.2019 r. Chcemy trwać
w łączności modlitewnej i radosnym przeżywaniu ŚDM
z Ojcem Świętym i młodzieżą zgromadzoną w Panamie
oraz pogłębić relację z Maryją - Pokorną Służebnicą Pana. Rozpoczęcie w piątek 25.01 o godz.
18.00, a zakończenie w niedzielę 27.01 ok.
godz. 14.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 18.01
pod adresem mailowym: s.urszula88@poczta.
fm lub siostramartab@gmail.com. Inne szczegóły pod adresem: www.orionistki.pl
Serdecznie zapraszamy! Siostry Orionistki

bizantyjskiego. Imieniem Św. Małgorzaty nazwano wyspę na Dunaju (w Budapeszcie), gdzie stał
klasztor i szpital, w którym posługiwała chorym.
RADOŚĆ PRZEMYŚLA. Miasto Przemyśl
i cała Polska w dniu 19 stycznia obchodzi wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, założyciela szkół katolickich, profesora Wyższego
Seminarium Duchownego w Przemyślu, rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz
biskupa przemyskiego.
BEZ „SERDECZNEGO” PALCA. Urodzony
w Anglii Św. Henryk Biskup Uppsali, nazywany
jest Apostołem Finlandii. Zginął tam śmiercią
męczeńską 19 stycznia 1160 r. Oprawcy nie mogąc zdjąć biskupiego pierścienia z palca, obcięli
go, dlatego na obrazach Św. Henryk malowany
jest bez „serdecznego” palca.
ŚW. MARIUSZ, zamożny chrześcijanin i żołnierz z okolic Rzymu. Na wieść o prześladowaniach chrześcijan w III w. za cesarza Dioklecjana
sprzedał majątek i pojechał aby pomagać prześladowanemu Kościołowi. Sam zginął śmiercią
męczeńską 19 stycznia prawdopodobnie 270 r.
GOŁĘBICA. Św. Fabian, papież i męczennik
pochodził z rodu Favia. Jego pontyfikat był wolny od prześladowań chrześcijan. Podzielił Rzym
na siedem kościelnych okręgów, na czele każdego z nich umieścił diakona, którego w pracy
wspierali subdiakoni i sześciu pomocników.
Przebudował krypty biskupie w katakumbach
Kaliksta. Podanie głosi, że gdy Fabian znalazł
się na konklawe spoczęła nad jego głową gołębica, co odczytano jako widomy znak Boży i wybrano go na papieża. Dzień wspomnienia 20.01.
SEBASTIAN I STRZAŁY. W przyszłą niedzielę
(20.01) obchodzimy wspomnienie Św. Sebastiana, centuriona wojsk rzymskich (z przełomu III/IV
w.). Za upominanie się o prawa chrześcijan rozstrzelano go strzałami z łuku. Jego męczeństwo
natchnęło wielu artystów - malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków tej miary, co Messina, Rubens,
Veronese, Ribera, Guido Reni, Giorgetti, Debussy.

W PARAFII I W DIECEZJI

NIEUSTAJĄCY. Najbliższy czwartek (17.01)
to dzień modlitwy i czuwanie Wspólnoty Różańca Nieustającego. Wspólnota zaprasza w tym
dniu na modlitwę różańcową o godzinie 17.30.
„ŚWIATEŁKO” W najbliższą sobotę o godz.
10.00 będzie druga próba Zespołu „Światełko”
w tym roku. Zapraszamy dzieci i młodzież do
RÓWNA APOSTOŁOM – tak historia Gruzji
tego grona śpiewającego na chwałę Boga.
nazywa Św. Ninę, którą Kościół wspomina jutro
(14.01). Była niewolnicą w Kapadocji, sprzedaną
nr 2
władcy Iberii (tak wtedy nazywano Gruzję). Dialog jest wpisany w logikę Ewangelii. Jezus nie
Dzięki silnej wierze uzdrowiła żonę monarchy odrzucał nikogo. Rzecz w tym, by dialog nie stał się
oraz doprowadziła do Chrztu Św. królewską ro- w którymś momencie filozofią białej flagi wywieszanej
dla „świętego spokoju”. Więcej w artykule na str. 15;
dzinę, a w 337 r. całą Gruzję.
ŚW. MARCELI I, Papież kierował Kościołem Nikt nie rodzi się sprawcą ani ofiarą, a dla agresji
tylko przez 8 miesięcy (w 306 r.). Był rygorysty- nie ma żadnego usprawiedliwienia. Jakie zmiany w prawie czekają osoby pokrzywdzone? O kontrowersjach
czny dla tych, którzy w czasie prześladowań od- wokół nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
stępowali od Kościoła, a potem chcieli do niego w rodzinie piszemy w dziale „opinie;
wracać. Nakładał na nich duże pokuty.
 Czym jest ruch ekumeniczny? Co jest najpoważniejJEDNA Z TRZECH SIÓSTR. W piątek (18.I) szą przeszkodą w dialogu? Próba odpowiedzi w przeczcimy Św. Małgorzatę Węgierską. Żyła w XIII w. dedniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan;
Była siostrą Św. Kingi i Bł. Jolanty. Były one cór- W numerze także bogata fotorelacja z Orszaków
kami króla Węgier Beli IV i wnuczkami cesarza Trzech Króli, które w ubiegłą niedzielę przeszły ulica

WZORY ŚWIĘTOŚCI

CO PISZĄ W „ECHU”

13 stycznia 2018 r.
mi miast i wsi naszego regionu;
 W dziale „Zdrowie” piszemy na temat zasadności
stosowania szczepionek przeciw grypie;

Zapraszamy do lektury

PENSJA

W ostatnim dnu stycznia mąż dostał wypłatę. Zanosi ją do domu, kładzie na stół i klęka mówiąc:
- Błagam, zostań ze mną chociaż do końca miesiąca!
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

NOWOROCZNA RADA. Syn radzi się Ojca:
- Tato, chyba rozwiodę się z Krysią. Nie odzywa się
do mnie od pół roku!
- Synek, lepiej to przemyśl. Trudno będzie ci znaleźć
drugą kobietę, która tak mało gada.
BAGAŻ. Psycholog z Kuratorium ma prelekcję do nauczycieli i wychowawców:
- Uczeń przychodzi do szkoły z dwoma plecakami.
W jednym ma książki i zeszyty, a w drugim cały swój
świat: samotność, rozwód rodziców, marzenia o sukcesie sportowym, albo chorobę dziadka, którego kocha. Nauczyciel powinien zawsze o tych dwóch bagażach pamiętać.
INSTRUKCJA. Młode małżeństwo. On jest w firmie,
pracuje na pierwszej zmianie. Ona wybiera się na
drugą zmianę i zostawia mężowi karteczkę:
- Skarbie, wychodzę do pracy. Jedzenie jest na kuchence. Musisz tylko podpalić gaz i odgrzać. Gaz jest
odkręcony. Buziaki!
OSTRZEŻENIE SZEFA. Na tablicy ogłoszeń kierownik zakładu pracy wywiesił obwieszczenie:
- Przypominam, że większość ofiar piorunów to osoby, które w czasie burzy wracały do domu, zamiast
zostać w pracy po godzinach.
MAMA upomina dorosłego syna:
- To ty nie wiesz, jak powinieneś zachować się w tym
wieku?
- No, nie wiem. Nigdy dotąd nie byłem w tym wieku!
BABCIA wypoczywa na kanapie i przegląda internet
w telefonie. Mówi do domowników:
- Wyszłam na dwór, a tam nikogo nie ma. Weszłam
na „Fejsa”, a tam cała wioska siedzi!
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.
W czasie kolędy sprawy wymagające obecności
kapłana załatwiane są po rannej Mszy Św.

