
Święto wszy#kich świętych

A na początek…trochę teorii..
	
 Początek miesiąca to ważne święta religijne: 1 listopada przeżywamy wspomnienie 

Wszystkich Świętych, a 2 listopada – Dzień Zaduszny. To uroczystości ściśle ze sobą 
związane. W tym czasie bowiem objawia się pełny wymiar Kościoła, który obejmuje: 
zbawionych w niebie, przebywających w czyśćcu i pielgrzymujących na ziemi. W pierwszy 

dzień – Wszystkich Świętych – czcimy wszystkich, którzy są święci, a więc zbawieni. Dzień 

Zaduszny natomiast jest czasem modlitwy za tych, którzy znajdują się w czyśćcu. 
 W tych dniach odwiedzamy groby naszych bliskich. Ma to znaczenie zarówno dla 

zmarłych jak i żyjących. To dowód więzi z przodkami, świadectwo miłości, wiary 
w świętych obcowanie. Szacunek dla grobu jest szacunkiem dla samego człowieka. 
 Ale najważniejsza w tych dniach jest modlitwa za zmarłych – o tym, że ta modlitwa 

sięga poza granice życia, przypominają płonące na grobach lampki i świece, od których bije 

światło. A światło w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje Chrystusa, stanowi atrybut 
wieczności i przypomina o zmartwychwstaniu. 
 Płonące na  grobach w pierwszych dniach listopada lampki przypominają, że 
miejsce, w którym chowa się zmarłych, staje się krainą nie rozpaczy, ale światła i nadziei. I 

choć śmierci na co dzień się boimy i lękamy się prawdy o przemijaniu, to gdy zbliża się 1 i 2 

listopada, refleksja nad śmiercią jest nieunikniona. Wtedy wyraźnie widzimy, że śmierć po 

prostu należy do życia ludzkiego. I uświadamiamy sobie, że jedyne, co można uczynić 
jeszcze dla zmarłego to się za niego pomodlić. Ale trzeba też pamiętać, że śmierć 
rozumiana po chrześcijańsku oznacza nadzieję życia, które nigdy się nie kończy. 

[Zainteresowanych tematem odsyłamy do artykułu Mileny Kindziuk, Życie się nie kończy, 

Tygodnik Katolicki Niedziela 2010]

Groby wy nasze, ojczyste groby,
Wy życia pełne mogiły!
Wy nie ołtarzem próżnej żałoby,
Lecz twierdzą siły!

Maria Konopnicka



Módlmy się za wszy"kich zmarłych, a w 

szczególności polecajmy

† Bpa Jana Mazura – wieloletniego ordynariusza naszej diecezji
† Bpa Jana Wiktora Nowaka – założyciela naszego liceum
† Bpa Wacława Skomoruchę – absolwenta Gimnazjum Biskupiego

† Ks. Karola Dębińskiego – pierwszego dyr. Gimnazjum Bp.
† Ks. Zbigniewa Celeja – duszpasterza nauczycieli
† Ks. Jerzego Górskiego – prob. Parafii św. Józefa
† Ks. Stanisława Byczyńskiego
† Ks. Józefa Szajdę – przyjaciela naszej szkoły

 † Miron Próchenko uczył matematyki w Liceum Katolickim od początku istnienia Szkoły /(od 1 września 1998 r). Pracował także w Liceum im. S. Żółkiewskiego. 
 Pamiętam Go jako bardzo spokojną  i skupioną osobę. Na Jego twarzy gościł zawsze lekki uśmiech, który z niej nie znikał nawet wtedy, gdy mówił o rzeczach dla niego trudnych.
 Świetny specjalista w  swojej dziedzinie, dawał piękny przykład młodszym kolegom 
i koleżankom, jeśli chodzi o systematyczność  i przygotowanie do zajęć dydaktycznych. Zawsze służył radą  i nie uchylał się od pomocy. Dla wielu z nas - znających Go bliżej - był  wzorem ojca i męża.
 Jego spokój i pogodne usposobienie zawsze działało kojąco na moje rozdygotane nerwy.
 Odszedł od nas 24 listopada 2000 r.-  wtedy, gdy musiał odejść, tak chcemy wierzyć.                                                                               Pan Profesor Miron Próchenko na pewno jest już blisko Pana Boga. Poświęca się całkowicie swojej pasji – matematyce i  choć nie sprawdza już testów uczniów  siedleckich liceów, to  na pewno Jego serce jest blisko tych, w których umysłach szczepił wiedzę matematyczną.

Cezary Wielgórski

Natalia Zdanowicz rozpoczęła naukę  w naszym liceum w roku 2004, uczęszczała do klasy ogólnej. Jednocześnie była uczennicą średniej szkoły muzycznej. Jej pasją był śpiew i gra na skrzypcach, którymi uświetniała uroczystości szkolne i czwartkowe Msze Święte. 
Nigdy nie zapomnę jej ostatniego, zagranego na pogrzebie utworu, którego nie zdążyła zagrać na egzaminie w szkole muzycznej…Wszyscy zapamiętamy ją jako cichą, spokojną i sympatyczną uczennicę. Osiągała dobre wyniki w nauce i chętnie pomagała koleżankom i kolegom z klasy. Zawsze starała się wywiązywać z powierzonych zadań. Zmarła w roku 2005.

Piotr Kozioł



Martyna Kantowicz
…chodziła do klasy matematycznej w latach 2003-2006……cudowna osoba… zawsze uśmiechnięta, pogodna, nigdy nie była skwaszona, nie miała pretensji, pełna ciepłego słowa, które płynęło z ciepłego serca……o chorobie dowiedziała się w drugiej klasie… guz kości podudzia… okazał  się złośliwy……była operacja… potem chemioterapia…
…jaką ona miała cudowną mamę… jak o nią walczyła… jak pomagała nadrabiać  zaległości w szkole… wiedziała o każdej klasówce do zaliczenia… o każdym najmniejszym sprawdzianie……Martyna pomimo tylu nieobecności ukończyła drugą klasę……przychodziła w chustce na głowie… i o kuli… uśmiechnięta jak zawsze…… w trzeciej klasie na studniówce miała już piękną króciutką fryzurę……pałała optymizmem… miała tyle planów… 
…maturę zdała bardzo dobrze… dostała się na studia… wszyscy tak się cieszyliśmy……niestety długo nie dane jej było być studentką…
…otrzymaliśmy wiadomość, że Martynka jest w szpitalu… nawrót choroby……Ci, którzy ją odwiedzali mówili, że do ostatnich chwil była pogodna… wspierała mamę, tatę i rodzeństwo…
…spoczywa na cmentarzu w Wiśniewie…
…spieszmy się kochać ludzi… za szybko odchodzą…
…Martynka… zawsze będziemy pamiętać, jak dzielną i cudowną byłaś osobą… 
                                                                                                              

Wychowawca klasy, E. Urban    

Łukasz  Kacprzak
…Łukasz był uczniem naszego liceum w latach  2003-2006……uczniem klasy matematycznej, mojej pierwszej klasy wychowawczej…
…pogodny i uśmiechnięty, zawsze umiał powiedzieć na lekcji coś, co na ustach wszystkich wywoływało uśmiech i zapominali na chwilę o trudnych wzorach i zadaniach… 
…miał w sobie to coś , co sprawiało, że wszystkim wydawało się, że świat szkoły, lekcji, też potrafi być ciepły i radosny…  nazwałabym to dużą pokorą i dobrym sercem…
… nauka nie przychodziła mu łatwo… w trzeciej klasie wyznał mi, że tak naprawdę zawsze chciał iść do technikum, zdobyć zawód… myślał o zawodzie mechanika…
…kochał motocykle… to była jego ogromna pasja…
…kiedyś, gdy zbliżała się wiosna powiedział, że zabrakło mu pieniędzy na remont motoru 
i nie wie, co ma zrobić, bo tylko to „trzyma go przy życiu”, że na wiosnę wsiądzie na motor 
i pojedzie przed siebie…
…gdy zapytałam, czy to nie jest niebezpieczne… odpowiedział… pani profesor ja zbyt kocham motocykle, by jeździć na nich jak wariat……ukończył szkołę… zdał maturę… nie chciał iść na studia… śmiał się, że nauka nie jest dla niego… 
…długie rozmowy…
…rozpoczął nawet jakiś kierunek na WSFiZ, ale szybko zrezygnował… podjął pracę dorywczą w  sklepie z narzędziami……pewnego dnia przyszedł odwiedzić mnie w szkole… ubrany w mundur… z promiennym uśmiechem… pani profesor odnalazłem swoją drogę… wiem, co będę robił w życiu… chcę służyć w wojsku zawodowym…
… byłam z niego taka dumna…
…po około roku jechał motocyklem do jednostki… wracał z domu… nie dojechał… zginął 
w wypadku motocyklowym…
…na pogrzebie była prawie cała klasa III A… jest pochowany na Siedleckim cmentarzu na Janowskiej…
…Łukaszu… nigdy Cie nie zapomnimy…
…wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Wychowawca klasy, E. Urban    



 Rafał Żelazowski był chłopcem o spokojnym i łagodnym charakterze. Chociaż osobiście wobec mnie był nieco skryty, uczniowie odbierali go jako kogoś, kto - krótko mówiąc - dał się lubić. Wiadomo było, że jest najsilniejszy w klasie. Był dobrze zbudowany, sporo sam trenował. Wiele osób do dziś ma przed oczami Rafała podczas przeprowadzki do nowego budynku szkoły. Interesował się też muzyką i parę razy zaskoczył wszystkich w klasie swoją wiedzą na ten temat. Umiał grać na różnych instrumentach.
 Zmarł nagle na serce 10 lutego 2008 roku, na początku ferii zimowych w drugiej klasie. Nie da się wyrazić do końca, jakim wstrząsem była dla jego koleżanek i kolegów śmierć Rafała, ale to, co stało się potem z tymi młodymi ludźmi było niezwykłe. Koledzy 
i koleżanki Rafała bardzo zbliżyli się wtedy do jego rodziny, a szczególnie do babci i dziadka. Tak jakby swoją obecnością, kontaktem i troska chcieli wypełnić miejsce po zmarłym wnuku. Również często kontaktowali się z rodzicami Rafała i jego siostrą.  Pewnym ukoronowaniem tych kontaktów był 30 maja 2008 roku – dzień 18 urodzin Rafała. Wybraliśmy się wtedy całą klasą do niego do domu i świętowaliśmy osiemnastkę Rafała razem z jego rodziną i chyba razem z nim.  Przeżycie śmierci kolegi sprawiło, że moja klasa szybciej wydoroślała i lepiej zrozumiała pewne najważniejsze w życiu sprawy. 

Cezary Wereszko

Łukasz Joński był absolwentem Katolickiego Liceum im. Św. 
Rodziny w Siedlcach. Uczęszczał do klasy o profilu ogólnym, egzamin maturalny zdał w maju 2010 roku.
Był uczniem lubianym w klasie, angażował się w życie zespołu klasowego. Odrobinę nieśmiały, szukał swego miejsca na trudnej drodze dojrzewania do dorosłości. Starał się pracować nad swoimi wadami, których nie ukrywał, a w szczerej rozmowie zawsze potrafił obiektywnie ocenić swe postępowanie.
Wyróżniał się szacunkiem wobec koleżanek i kolegów, chętnie im pomagał i cieszył się również z ich sukcesów.
Łukasz był prawdomówny i zawsze dotrzymywał podjętych zobowiązań.
Był uczniem o zdolnościach językowych. Starał się pracować systematycznie, co nie zawsze było możliwe ze względu na problemy zdrowotne.
Został studentem Uniwersytetu Szczecińskiego i był bardzo szczęśliwy, że będzie studiował. Tylko kilka dni dane mu było chodzić na wykłady i zajęcia…
Na zawsze pozostanie mi w pamięci jego szczery i życzliwy uśmiech

Wychowawca klasy,
Cezary Wielgórski

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość 

wieku"a niechaj im świeci na wieki....

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym,

AMEN.   


