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MYŚL TYGODNIA 

 

     Liturgia wielokrotnie nazywa 
Chrystusa Słowem Bożym, które 
przyszło na Świat:  Na początku 
było Słowo, a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo (J 1,1-18). 
     Bóg widzi w nas piękno, prze-
znaczone dla każdego już „przed 
założeniem świata”, na które my 
często pozostajemy ślepi. On oga-
rnia nas „blaskiem swojej prawdy” 
(porównaj tekst modlitwy mszalnej 
- kolekty z Uroczystości Objawie-
nia Pańskiego), abyśmy w tym 
świetle dostrzegli „nadzieję nasze-
go powołania”. 
     Wszyscy jesteśmy wezwani do 
świętości, do bycia „nieskalany-
mi” przed obliczem Boga. W odpo-
wiedzi na nasz lęk przed własną 
ciemnością i niemocą Jezus – Sło-
wo Ojca przypomina, że żadna 
„ciemność Go nie ogarnie”, a my 
z Jego pełni otrzymujemy „łaskę, 
po łasce” - moc dziecięctwa Boże-
go. Warto w domu powrócić do 
dzisiejszych czytań Mszalnych. 

 

 
TRZEJ KRÓLOWIE 

     Trzej Królowie, Trzej Mędrcy, Trzej Magowie - tak na-
zywa ich tradycja chrześcijańska. Udali się oni do Betle-
jem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Kościół 
Katolicki i Prawosławny oraz starożytne Kościoły 
Wschodu uznają ich za świętych. 
     Wielki podróżnik Marco Polo w swojej wyprawie na 
Daleki Wschód (w XIII wieku) pisze w pamiętniku: „Jest 
w Persji miasto Savah (obecnie w Iranie), z którego wyszli 
trzej Magowie, kiedy udali się, aby pokłon złożyć Jezu-
sowi Chrystusowi”.  
     Biblia nie wymienia ich imion ani liczby, wymienia ich 
jako mędrców ze Wschodu (BT). W średniowiecznej tra-
dycji zachodniej Europy byli nazywani imionami Kacper, 
Melchior i Baltazar. Pamiątką ich historii jest uroczystość 
liturgiczna Objawienia Pańskiego obchodzona 6 stycznia, 
w Polsce nazywana potocznie świętem Trzech Króli. 
     Opis pokłonu Mędrców znajduje się tylko w Ewangelii 
Mateusza (Mt 2,1-12). Ewangeliczna historia Mędrców 
opowiada o cudzoziemcach (ich liczba nie jest znana - w 
przekazach biblijnych mówi się jedynie o trzech darach i 
to na tej podstawie wysnuwa się potocznie przyjętą liczbę 
trzech mędrców), którzy, wiedzeni gwiazdą, wyruszyli w 
drogę do Betlejem. Wyznaczyli tę osadę, jako miejsce na-
rodzin Chrystusa na podstawie proroctwa w Księdze Mi-
cheasza (Mi 5,1). Chcieli złożyć pokłon i dary narodzo-
nemu królowi żydowskiemu. Po drodze wstąpili na dwór 
Heroda. Ten, usłyszawszy nowinę, w narodzonym upa-
trywał rywala. Mędrcy, wg Ewangelii weszli do domu, w 
którym przebywali Maria i Józef z Jezusem, ofiarowali mu 
mirrę, złoto i kadzidło. Kadzidło i mirra była wówczas w 
cenie złota. Tę aromatyczną żywicę z rzadkich drzew palili 
w swoich pałacach jedynie najzamożniejsi ludzie. Otrzy-
mawszy podczas snu wskazówkę, aby nie wracali do He-
roda, pielgrzymi wyruszyli z powrotem do swych krajów 
inną drogą. 
     W przypisie zamieszczonym w katolickiej Biblii Po-
znańskiej zwrócono uwagę: „Na katakumbowych malowi-
dłach występuje najczęściej trzech magów, ale nie brak 
też takich, na których widnieje dwóch, czterech, a nawet 
sześciu i dwunastu magów, towarzyszącym trzem.  

 

WOLNY DZIEŃ 
     6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, od bieżącego roku 
będzie dniem wolnym od pracy. Tak zdecydował Sejm. 
Oznacza to, że do 2020 roku zyskamy jeden dzień wolny. 
Posłowie opowiedzieli się jednocześnie za usunięciem 
z Kodeksu Pracy zapisu, zgodnie z którym pracownikowi 
przysługuje dzień wolny za święto przypadające w dzień 
ustawowo wolny od pracy. Za nowelizacją opowiedziało 
się 370 posłów, przeciw - 44, wstrzymała się jedna osoba. 
     Posłowie opowiedzieli się jednocześnie za usunięciem 
z Kodeksu Pracy zapisu, zgodnie z którym pracownikowi 
przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę. 
Sejm odrzucił zgłoszony przez PiS wniosek mniejszości 
o skreślenie z projektu właśnie tego zapisu. Obecnie art. 
130 Kodeksu pracy mówi, że „każde święto występujące 
w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż 
niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Posło-
wie zmienili ten artykuł, dodając słowa „w innym dniu niż 
sobota lub niedziela”. Zmiany w Kodeksie pracy i w usta-
wie o dniach wolnych od pracy mają obowiązywać już od 
1 stycznia 2011 r. 
     W czasie debaty nad projektem argumentowano, że za 
ustanowieniem Trzech Króli dniem wolnym przemawia 
dwukrotnie przedstawiana obywatelska inicjatywa w tej 
sprawie. Oznacza to, że istnieje bardzo duża grupa Pola-
ków, która podpisując się pod takim projektem niejako 
domagała się od parlamentarzystów umożliwienia spokoj-
nego świętowania Objawienia Pańskiego. Posłowie 
stwierdzili, że kwestia „za” lub „przeciw” nie zależy od 
jakichś uzasadnień ekonomicznych, gospodarczych, a tyl-
ko od woli i światopoglądu pewnych grup społecznych. 
Dlatego też apelowano o spokój wobec tej sprawy. Jeżeli 
część obywateli chce wprowadzenia święta Trzech Króli, 
usankcjonowania, powinniśmy wyjść naprzeciw i znaleźć 
drogę środka tak, jak jest to w ustawie - powiedzieli po-
słowie. 
     Wielu posłów żałowało, że koalicja rządząca łączy tę 
nowelizację ze zmianą w Kodeksie pracy, zgodnie z którą 
zabiera się pracownikom dzień wolny za świąteczne so-
boty. Inni wręcz mówili, że nie stać nas na dodatkowe 
święto. Życie pokaże kto miał rację. 

DZIĘKUJEMY RODZICOM 

 

     Składamy serdeczne po-
dziękowanie i gratulacje Ro-
dzicom z Parafii p.w. Św. 
Józefa w Siedlcach, za 
wspaniałe wychowanie dzie-
ci, które mimo wielu studen-
ckich zajęć znajdują czas na 
to, by wziąć udział w kate-
chezach      Duszpasterstwa 

Akademickiego  w roku akademickim 2010/2011. Są to: 
Agnieszka Redosz, Marcin Malik, 
Katarzyna Stańczuk, Daria Fabisiak, 
Marzena Głuszczak, Kamil Iwanek, 
Katarzyna Paczóska, Piotr Strzaliński 
i Joanna Wereszko. 

Duszpasterze Akademiccy 

Tygodn ik  Paraf ia lny 

Numer 1 (5 46 )  
2 stycznia 2011 r. 

Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 
Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 



STRONA 2                                               OPIEKUN Nr 1                                                    2 STYCZNIA 2011 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.
Poniedziałek - 3 stycznia 2011 r. 

Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: Okrzei, Sierakowskiego 
i Tuwima, Karowa i Strzalińska, Rejtana i Pola, 

a od godziny 15,30 ul. Sokołowska 83, 85 i 87 oraz Mieszka I 10 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Adam 

Czyt. 1 J 2, 29 − 3, 6; J 1, 29-34 
6.30 1. + Genowefę Michalak (z racji imienin), of. Mąż, Dzieci i Wnuki 

 2. O szczęśliwe narodziny dziecka Małgorzaty, of. Matka 
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Irenę (w 7 r.), of. Syn 
 4. + Helenę Ługowską (w 12 r.), of. Zofia Magdziak 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Stanisława i Stanisławę Kowalczyk oraz siostrę Hannę Soszyń-

ską, of. Dzieci i Rodzeństwo 
 4. + Reginę, zm. z Rodziny Lewickich, of. p. Lewiccy  

Wtorek - 4 stycznia 
Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: Graniczna i Żeromskiego, a od go-

dziny 15.30: Graniczna blok 25, Sokołowska 77, 79, 81, 91 i Żytnia 28 
Czyt. 1 J 3,7-10; J 1, 35-42 

6.30 + Genowefę i Stanisława Pałdynów, of. Syn 
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. +  Stanisława Protasiuka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 4. + Mieczysława, Józefę, Antoniego, Marię, Józefa, Czesława i Ma-

riusza, of. Jadwiga Przesmycka 
 5. + Elżbietę Marciszewską (w 3 r.), of. Mąż i Syn 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Zm. polecanych w rocznych wypominkach 2010/2011 
 4. + Zofię Świniarską (w 12 r.), Józefa i Sylwię, of. Rodzina 
 5. + Halinę Kondeja (w 12 r.) i Henryka (w 22 r.), of. Aneta Oliwińska 

Środa – 5 stycznia 
Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: Broniewskiego, Północna, od godzi-

ny 15.30: Sokołowska 93 i Dom Asystenta, Sokołowska 75, Chrobrego 14. 
Czyt. 1 J 3, 11-21; J 1, 43-51  

6.30 1. + Lucynę i Aleksandrę Jobczyk (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-
grzebu 

 2. + Adelę i Aleksandrę Wyczółkowskich, Rozalię, Józefa Paczu-
skich oraz zm. z Rodziny Sikorskich, of. Jadwiga Paczuska 

7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Mariannę (w 21 r.) i Władysława oraz zm. z Rodziny Skorodziu-

ków, of. Marianna i Józef Skorodziuk 
17.30 Różaniec pod przewodnictw. K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Władysława Niewęgłowskiego (w 9 r.), Aleksandrę, Bronisława i 

Marię, of. Teresa Niewęgłowska 
 4. + Józefa, Leokadię, Mieczysławę, Mieczysława, ks. Hofmana, ks. 

Emila Kodyma i ks. Alfreda Hofmana, Genowefę, Eugenię, Sabinę 
oraz zm. z Rodziny Skalskich, of. Alicja Wróblewska 

 5. + Michalinę Krasuską (w 12 r.), zm. z Rodziny Grochowskich, 
Krasuskich i Sprzączek oraz zm. Sylwestra 

Nowenna do Św. Józefa 
Czwartek 6 stycznia - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 

PAŃSKIEGO, w polskiej tradycji nazywana Świętem Trzech Króli; 
Wspomnienie Św. Kacpra, Melchiora i Baltazara; Podczas Mszy św. obrzęd 

błogosławieństwa kredy i kadzidła. Dzień modlitw za misje i misjonarzy. 
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na misje. 

Dzień patronalny Parafialnych Kół Misyjnych dorosłych i dzieci. 
Pierwszy Czwartek Miesiąca 

Czyt.  Iz 60, 1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 
 2. + Mariannę Krupa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

8.30 1. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 2. + Jadwigę Żurko (w 3 r.), of. Syn z Synową Korytowscy 
 3. + Andrzeja Tarkowskiego (w 16 r.), of. Mama 

10.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 
 2. Dziękczynna w intencji Kazimierza, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i łaskę zdrowia, of. Dzieci 
11.30 1. + Henryka (w 7 r.), Marię, Krzysztofa i Sławomira, of. Izabela 

Stańska 
17.00 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (Chrzest Św. 9.01 o 12.45) 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. W intencji uczestników spotkań Akademickiej Grupy Ewangeliza-

cyjnej 
 4. + Tadeusza Chmielewskiego (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 stycznia 
Wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, Kapłana 

Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: Mieszka I, 4 i 26, 
a od 15.30 Chrobrego 4 

Czyt.1J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25 
6.30 1. Dziękczynna w 45 rocznicę urodzin Mirosława, of. Żona 
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Jacka, of. Matka 
 4. + Mariana (w 23 r.) zm. z Rodzin Maksymiuków i Maciejuków, of. 

Córka 
 5. + Aleksandrę, Seweryna, Tadeusza i Mariana Adamczyków, of. 

Stanisława Piekart 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. W intencjach czcicieli Serca Jezusowego 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Sobota - 8 stycznia 2011 r. 

Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: Mireckiego, Słowackiego 
a od 15.30: Chrobrego 19 i 21 

Czyt. 1J 4,7-10; Mk 6,34-44 
6.30 1. + Marię Czarnocką, of. Córka 

 2. + Stanisławę Wojtas ( w 6r.), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 
 4. + Franciszka (w 23 r.) i Mariannę Soczewków, of. p. Michalscy 
 5. + Kazimierza Musiejczuka (w 16 r.), Mariannę, Wacławę, Józefa, 

Andrzeja, Feliksa i Mariannę, zm. z Rodzin Musiejczuków i Gręzia-
ków, of. p. Musiejczuk 

 6. Dziękczynna w 34 r. ślubu Marianny i Jana Kołtuniaków, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny na dalsze lata, of. 
Małżonkowie 

18.00 1. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
Trzecia Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 9 stycznia 2011 r. 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
Dzień dziękczynienia za Chrzest Św. 

Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego 
Czyt. Iz 42,1-4.6-7;Dz 10,34-38; Mt 3,13-17 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP 
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Dziękczynna w intencji sponsorów i podopiecznych zespołu Cari-
tas, of. Parafialny Zespół Caritas 
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8.30 1. + Natalię Czarnocką (w 3 r.), Wiesława i Ignacego, of. Barbara 

Czarnocka 
 2. + Jadwigę (w 7 r.), Tadeusza (w 12 r.), zm. Rodziców Sylwestra 

i Salomeę oraz zm. z Rodzin Stańczuków i Całów, of. Danuta 
Krzewniak 

10.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Stanisława Cichego (w 20 r.), Janinę oraz zm. z Rodzin Cichych 

i Lipnieckich, of. Córka Ewa z Rodziną 
 4. + Leokadię (w 13 r.), Jana Wyrębek, Rodziców z obu stron Ro-

dziny oraz Dziadków, of. Córka 
11.30 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Ewy i Bogdana, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie 
 2. Dziękczynna w 21 r. urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej na kolejne lata ży-
cia, of. Jadwiga Machała 

12.45 Za Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Jarek 

16.30 1. + Juliannę, Stanisława i Czesława Marciszewskich i ich Rodzi-
ców, of. p. Marciszewscy 

18.00 1. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem 

Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej  
Ksiądz Biskup Ordynariusz przesłał nam życzenia Świąteczne. Oto ich treść: 

NA ŚWIĘTA I NOWY ROK 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

     Przeżywamy Święta Bożego Naro-
dzenia. Te święta każdego z nas głę-
boko dotykają, poruszają, pozwalają 
na przemyślenia, umożliwiają spotka-
nie i refleksję. Ważne jest, byśmy do-
konując tych refleksji, składając sobie 
życzenia i spotykając się nawzajem, 
zechcieli dotykać tego, co jest najbar-
dziej istotne, czyli bezpośrednio zwią- 

zane z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas Emmanuelem - 
Bogiem z nami. 
     W tym roku duszpasterskim przeżywamy treści związane z pojęciem i realizacją 
komunii z Bogiem; komunii w Kościele, komunii w Kościele domowym, jakim są na-
sze rodziny. Cała ta rzeczywistość wzywa nas do głębszego spojrzenia na nasze 
relacje. Chodzi o to, byśmy patrząc na siebie nawzajem i służąc sobie nie odkrywali 
siebie tylko jako ludzi w wymiarze horyzontalnym, czyli ziemskim, lecz potrafili spoj-
rzeć na drugiego człowieka jako na objawienie Boga, zarówno w sensie pozytyw-
nym, jak również w sensie pewnego wyzwania, kiedy z naszymi bliźnimi przeży-
wamy trudne chwile.  
     Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię nie był łatwym człowiekiem. Wraz 
z Jego przyjęciem, Bóg postawił ludzkości bardzo wiele pytań. Jezus, począwszy 
od momentu narodzenia, kiedy Jego Matka nie znalazła miejsca, by Go złożyć, i w 
ciągu swojego życia wielokrotnie był odrzucany i krytykowany. Szczytem odrzuce-
nia był krzyż. Ale ten krzyż dokonując uśmiercenia Jego ludzkiego ciała, nie prze-
kreślił relacji Boga do człowieka. Ukrzyżowany Bóg nie przestał kochać krzyżują-
cych Go ludzi. Co więcej, właśnie przez krzyż przyjęty przez Jezusa Chrystusa 
w posłuszeństwie aż do śmierci (Flp 2,8) i przez Jego grób, z którego w poranek 
zmartwychwstania wyszedł zwycięski, otrzymaliśmy nowe pojęcie Boga - Emmanu-
ela (Mt 1,23). Ten Bóg objawiony na krzyżu jest Bogiem z nami. On jest z nami 
wszędzie tam, gdzie kończą się nasze ludzkie sposoby działania, gdzie jest nie-
przyjaźń i śmierć. On jest wtedy dla nas i z nami. 
     W rodzinnej atmosferze jaka nam towarzyszy podczas Świąt Bożego Narodze-
nia warto więc pamiętać o tych wymiarach, które przekraczają tylko horyzontalny 
wymiar świątecznego nastroju i pozwalają wejść w naszą rzeczywistość ludzką na-
znaczoną grzechem i krzyżem, w której Bóg staje się dla nas Bogiem z nami.  
     Obyśmy śpiewając kolędy i składając sobie życzenia, patrzyli na siebie jako na 
ludzi wybranych przez Boga, do których On przychodzi i zaprasza, byśmy stawali 
się Jego świadkami w świecie. Na ile potrafimy rozumieć tę przedziwną historię 
Mesjasza, obarczonego krzyżem, na tyle zaniesiemy prawdę o Nim do naszych 
bliźnich. Będziemy w tej prawdzie kształtować nasze wzajemne relacje.  
     Niech więc te święta Bożego Narodzenia będą przeniknięte prawdą i wolnością, 
które uzdalniają nas, żeby być bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. 
Chodzi przede wszystkim o wolność od siebie, wolność, która jest dla drugiego tak 
dalece, że staje się czytelnym znakiem Emmanuela - Boga z nami.  
     Niech te święta będą prawdziwie radosne, a kiedy spotka nas jakikolwiek ból, 
trud, niezrozumienie, niech przenika je przedziwne światło Mesjasza, który przynosi 

i spełnia pośród nas obecność samego Boga. On nie odwróci się od człowieka 
przeżywającego jakikolwiek życiowy kryzys. 
     Polecam wszystkich opiece Bożej, tej przedziwnej opiece, która jest mocniejsza 
od wszelkich trudności, odrzuceń, kryzysów, i chociaż ona nie zawsze chroni przed 
tymi trudnymi momentami, zawsze z nami jest. Niech towarzyszy nam świadomość 
obecności Boga w naszych radościach, trudach i przeżywaniu przeciwności. Od-
krywanie tej obecności w cierpieniu będzie nas scalać, łączyć w komunię, która nie 
jest zależna od jakichś układów koniunkturalnych, od takiego czy innego pożytku 
czy zysku, ale spełnia się dlatego, że On jest z nami, i uzdalnia nas, byśmy byli dla 
drugiego, dla naszego bliźniego. Emmanuel - Bóg z nami! W tym wszystkim stale 
jest z Nim i z nami Jego Matka. Matka-Dziewica. Jest Ona tak dziewiczo, czyli nie-
podzielnie oddana Bogu i w Bogu człowiekowi, że może być tylko Matką Boga, któ-
rego zrodziła w Betlejem i Matką rodzącego się Boga we wszystkich, którzy na Jej 
podobieństwo przyjmują Boże Słowo. Ona jest naszą Matką na miarę naszego 
przyjmowania Słowa, które do nas przychodzi.  
     Niech Jezusowi, Zrodzonemu z Matki Dziewicy będzie chwała na wysokościach 
a pokój ludziom Bożego upodobania na ziemi. Ten pokój niech będzie konkretnie 
wśród nas, w moim i Twoim życiu, w naszym życiu - w komunii naszego życia.  

Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski 

POZDROWIENIA I ŻYCZENIA Z MISJI 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
     Pozdrawiam serdecznie wszystkich Przyjaciół i Dobrodziejów misji i z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia chcę złożyć serdeczne życzenia.  
     Gdy nadeszła pełnia czasów Bóg posłał na ziemię swego Jedynego Syna, 
który objawił się światu w Maleńkim Dzieciątku w Betlejem. Czyż można pojąć tę 
wielką miłość Boga do człowieka…? Można ją tylko przyjąć sercem otwartym, 
czekającym, utęsknionym. To bezbronne, maleńkie Dziecię do Ciebie dziś wy-
ciąga swoje rączki, do Ciebie się uśmiecha, potrzebuje właśnie Ciebie… Two-
jego serca, Twoich rąk, Twojego przyjęcia. Bóg czeka na narodzenie się w To-
bie, utęskniony i spragniony. Jak mało pragnie Bóg… Tylko Ciebie. Życzę 
Wszystkim odkrycia tego wielkiego pragnienia Pana Boga, Jego miłości i tęsk-
noty, które tylko może zaspokoić człowiek. Niech Boży Syn, właśnie taki maleńki, 
wyzwoli to, co Boże w Was, obdarzy błogosławieństwem, radością i pokojem 
w nadchodzącym Nowym Roku 2011.  
     Bardzo dziękuję za Wasze modlitwy, ofiary duchowe i wsparcie materialne. 
Dzięki temu idę do przodu w misji, do której wezwał mnie Bóg. Teraz jestem od 
dwóch miesięcy na innej parafii. Zastępuję ks. Proboszcza, który, poważnie 
chory, jest na leczeniu w Hiszpanii. Prawdopodobnie mój pobyt tutaj się prze-
dłuży ponad 4 miesiące, jak planował ks. Biskup. Trudno to może sobie wyobra-
zić w Polsce, jak wiele jest tutaj miejsc, w których nie było kapłana, kiedy ludzie 
mówią, że pierwszy raz widzą księdza, pierwszy raz uczestniczą we mszy św. 
Tyle jest do zrobienia. Parafia jest duża, wiosek bez liku. 
     Mazamari ma ok. 30 tys. mieszkańców. I choć był tutaj ksiądz 30 lat to nadal 
ludzie są jak dzieci w wierze w Boga. Tak bardzo potrzeba tutaj misjonarzy. Pro-
szę o modlitwę o powołania misyjne. Żniwo wielkie i brak robotników. Stąd wiele 
sekt chrześcijańskich. Mieliśmy wspaniały czas sakramentów. Do Bierzmowania 
przygotowało się 175 osób. Ponad 100 osób ze szkoły policyjnej. Połowa z nich 
przyjęła Sakrament Chrztu, potem mieli też pierwszą spowiedź i Pierwszą Ko-
munię św. 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, odbyła się I Komunia dzieci z Mazamari, których było 39. Tak się składa, 
że kolejny rok nie uczestniczyłem w tych ważnych uroczystościach w mojej para-
fii w Huancabamba (łuancabamba), tym razem z powodu zastępstwa, a wcze-
śniej z powodów zdrowotnych.  
     Choć nie ma tutaj śniegu i mrozu jak w Polsce, i inne śpiewa się kolędy, i czę-
sto pada deszcz, przygotowujemy się na radosne przeżywanie pamiątki Na-
rodzenia Pana Jezusa. Łączę się z Wami w modlitwie i myślą, szczególnie w tym 
czasie przyjścia Boga na świat. Zapewniam o codziennej modlitwie w intencji 
wszystkich mnie wspierających i polecam Was Bogu we mszy św. sprawowanej 
w I sobotę miesiąca. Przesyłam Boże błogosławieństwo. Z Panem Bogiem.     

Ks. Jan Miedzianowski  Mazamari  - Peru. 
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KOLĘDA 
     Trwa w naszej Parafii Wizyta Duszpasters-
ka, potocznie nazywana Kolędą. Odwiedziliśmy 
już ponad 1/3 domów naszych Parafian. Dzię-
kujemy wszystkim za pomoc w realizacji dusz-
pasterskich odwiedzin i wielką życzliwość nam 
okazywaną. Przypomnijmy więc dalszy program 
duszpasterskich spotkań:  

Okrzei (2 księży) 
Sierakowskiego i Tuwima 

Karowa i Strzalińska (1 ks.) 9.00 

Rejtana i Pola (1 ksiądz) 
Sokołowska 83 (1 ksiądz) 
Sokołowska 85 (1 ksiądz) 
Sokołowska 87 (1 ksiądz) 

3.01 
Poniedz 

15.00 

Mieszka I 10 (2 księży) 
Graniczna (3 księży) 9.00 Żeromskiego (1 ksiądz) 

Graniczna blok 25 (1 ks.) 
Sokołowska 77 (1 ksiądz) 
Sokołowska 79 (1 ksiądz) 
Sokołowska 81 (2 księży) 
Sokołowska 91 (1 ksiądz) 

4.01 
Wtorek 15.30 

Żytnia 28 (1 ksiądz) 
Broniewskiego (2 księży) 9.00 Północna (1 ksiądz) 

Sokołowska 93 i Dom Asy-
stenta (1 ksiądz) 

Sokołowska 75 (1 ksiądz) 

5.01 
Środa 15.30 

Chrobrego 14 (3 księży) 
Mieszka I, 26 (2 księży) 9.00 Mieszka I, 4 (1 ksiądz) 
Chrobrego 4 (3 księży) 

7.01 
Piątek 15.30 Sokołowska-domki (1 ks.) 

Mireckiego (3 księży) 9.00 Słowackiego (2 księży) 
Chrobrego 19 (2 księży) 

8.01 
Sobota 15.30 Chrobrego 21 (2 księży) 

Bema (2 księży) 9.00 Konopnickiej (2 księży) 
Sokołowska 71 (1 ksiądz) 

10.01 
Poniedz 15.30 Chrobrego 15 (4 księży) 

Sokołowska-Drosed (1 ks.) 9.00 Sokołowska-Karo (1 ksiądz) 
Chrobrego 10 (2 księży) 

11.01 
Wtorek 15.30 Chrobrego 2 (3 księży) 

Chrobrego 12 (1 ksiądz) 9.00 Mieszka I, 2 (1 ksiądz) 
Chrobrego 3 (1 ksiądz) 

12.01 
Środa 15.30 Chrobrego 9 (2 księży) 

9.00 Mieszka I, 6 (3 księży) 
Chrobrego 1 (2 księży) 13.01 

Czwar. 15.30 Chrobrego 7 (2 księży) 
9.00 Mieszka I, 8 (3 księży) 

Mieszka I 16 (2 księży) 14.01 
Piątek 15.30 Mieszka I 18 (1 ksiądz) 

Jagiellońska (2 księży) 9.00 Mieszka I, 20 (1 ksiądz) 
Chrobrego 6 (2 księży) 

15.01 
Sobota 15.30 Sokołowska 80 (1 ksiądz) 

Mieszka I, 22 (2 księży) 17.01 
Poniedz 9.00 Batorego 5 (1 ksiądz) 

Sokołowska 84 (1 ksiądz) 15.30 Chrobrego 8 (2 księży) 
18.01 

Wtorek 15.30 Chrobrego 11 (3 księży) 

19.01 
Środa 15.30 Nowy Świat (4 księży) 

 

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 
     Nasza Parafia i jej Duszpasterze otrzymali 
kolejne życzenia Świąteczne i Noworoczne, za 
które na łamach Opiekuna pragniemy podzię-
kować i z całego serca je odwzajemnić. Życze-
nia nadesłali (od 22 do 29 grudnia br): 

S. Hanna Redzik Przełożona Generalna Sióstr 
„Jedność” 

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Osrodka 
Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

S.M. Scholastyka Wirpszanka OSBop, Przeory-
sza i Wspólnota Sióstr Benedyktynek od nieusta-
jącej adoracji Najświętszego Sakramentu w Siedl-
cach. 

Stanisław Przesmycki z Rodziną i Pracownika-
mi Firmy ZELTECH. 

Duszpasterze Akademiccy z Siedlec: ks. To-
masz Bieliński, ks. Tomasz Małkiński, ks. Woj-
ciech Hackiewicz i ks. Paweł Siedlanowski. 

Biuro Podróży JAWORKO. 
Biuro Podróży Aga Tour. 
Biuro Obsługi Radia Watykańskiego w War-

szawie. 
Misjonarze Oblaci z Siedlec. 
Misjonarze z Bulo Bulo w Boliwii ks. Tomasz 

Duda i ks. Andrzej Kubalski. 
O. Leszek Walendzik Superior klasztoru w Kod-

niu. 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski. 
Dom Wydawniczy Rafael. 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KONCERTY. Jutro (3 stycznia) w Parafii Wilga 
o godzinie 17.00 będzie spotkanie kolędowe chó-
rów. Natomiast nasz Chór „Lilia” wyjeżdża w nie-
dzielę 2 stycznia na gościnny występ w Parafii 
Dziewule, na zaproszenie ks. Zygmunta Peny. 
200-LECIE. W sobotę (8 stycznia) w siedlec-
kim Domu Biskupim godz.19.00 będzie spotkanie 
Ks. Biskupa Ordynariusza z kapłanami należący-
mi do komitetu przygotowania do Jubileuszu 200-
lecia erygowania naszej diecezji. 
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada 
pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Czuwanie 
Godziny Św. będzie w czwartek po Mszy Św. 
Wieczorowej. Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. 
Spowiedź Pierwszopiątkowa od 17.15. 
BETLEJEMSKI ŻŁÓBEK to miejsce Mod-
litw Rodziców za Dzieci i Dzieci za Rodziców. 
Narzekamy nieraz na trudne relacje między ro-
dzicami i dziećmi. Szopka i Żłóbek to dobre 
miejsce, gdzie do 2 lutego można polecić Bogu 
trudne sprawy rodzinnego życia. 
NASZ CHRZEST. W przyszłą niedzielę ob-
chodzić będziemy Święto Chrztu Pańskiego. 
Będzie to dzień naszej wdzięczności za Sakra-
ment Chrztu Św. przez który zostaliśmy włą-
czeni do społeczności Kościoła. 

 
NIE NARZEKAJMY NA MRÓZ 

  
CEL PODRÓŻY. Dwie koleżanki długo czekają 
na autobus. Jedna czeka na „dwójkę”, druga na 
„piątkę”. Gdy przyjechała 25-tka - wsiadły obie. 
Zapytały kierowcę: 
- Dokąd jedziemy?  Kierowca odpowiada: 
- Za granicę. Mają panie paszport? 
WAWELSKA PROPOZYCJA: 
     Teściowa mówi do zięcia: 
- Rób jak chcesz, nie obchodzi mnie, jak to zro-
bisz ale masz mnie pochować na Wawelu. 
     Po kilku dniach zięć zwraca się do teściowej: 
- Rób jak chcesz, nie obchodzi mnie, jak to zro-
bisz ale masz być gotowa na czwartek. 
PIES PRZEWODNIK. Siedzi pijany na krawężni-
ku i płacze. Podchodzi staruszka i pyta: 
- Co się stało. 
     Pijak mówi: 
- Zgubiłem psa. 
     Kobieta na to: 
- Pies na pewno sam trafi do domu. 
- On tak, a ja? 
KOŁA ZAMIAST KWADRATÓW: 
     Stoi ktoś na moście i wrzuca do rzeki płyty 
chodnikowe. Woła kolegę i mówi: 
- Zobacz, cuda, wrzucam kwadraty, a wypływają 
koła. 
PUSTYNNE MRÓWKI. Idą dwie mrówki przez pu-
stynię. Jedna niesie okno, a druga drzwi. Jedna 
mówi do drugiej: 
- Ej, otwórz okno, ja otworze drzwi to będzie prze-
ciąg.  

-Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 - egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl 
www.jozef.siedlce.pl 

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce 
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
s.M. Amabilis Gliniecka, dk. Michał Burdach 

fot. Tomasz Końko  
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Uwaga: w dni kolędy kapłani będą przyjmo-
wali w kancelarii parafialnej od godz. 7.00 do 
8.00. Sprawy nie wymagające obecności ka-
płana załatwi w kancelarii Siostra w dni po-

wszednie od 16.00 do 17.30 ‘ 
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