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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dzisiejsza Ewangelia opowiada 
o tym, jak „Jezus przyszedł z Gali-
lei nad Jordan do Jana, żeby przy-
jąć chrzest od niego” (Mt 3,13-17). 
     Obecność Jezusa w wodach 
Jordanu pomiędzy grzesznikami 
szukającymi oczyszczenia jest do-
wodem wielkiej delikatności Boga. 
Chrystus, „namaszczony Duchem 
Świętym i mocą”, staje obok czło-
wieka, który jest często „jak nadła-
mana trzcina i ledwie tlący się pło-
myk”. Nie krzyczy, nie gromi, nie 
grzmi „z góry” (z nieba rozlega się 
łagodny głos Ojca wyznający mi-
łość Synowi, a w Nim i każdemu 
z nas). Chrystus staje wśród nas, 
by dając siebie, umocnić nas 
i „wyprowadzić z ciemności grze-
chu”, czyli oddalenia od Boga. 

 

WDZIĘCZNI ZA CHRZEST 
     Niedziela Chrztu Pańskiego każe nam Bogu dzięko-
wać za Sakrament Chrztu, który wprowadza nas w życie 
Kościoła i Chrystusowy sposób myślenia o człowieku i o 
świecie. 

 
Kiedy ochrzcić dziecko? Najlepiej w okresie jednego mie-
siąca po narodzeniu, gdy matka i dziecko dojdą do pełni sił. 
Kto bierze udział w Chrzcie Św.? W obrzędzie chrztu 
w kościele powinni wziąć udział, matka i ojciec dziecka, po-
nieważ mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgi-
czne: publicznie proszą o chrzest dziecka, kreślą na jego 
czole znak krzyża, wyrzekają się szatana i składają wyznanie 
swojej wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo. 
Kim są Chrzestni? Dla każdego dziecka rodzice wybierają 
chrzestnych: matkę i ojca. Są oni przedstawicielami ducho-
wej rodziny dziecka i reprezentują Kościół. W razie potrzeby 
mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i 
zasadach moralności chrześcijańskiej. Również chrzestni 
składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego za-
szczytnego zadania nie można wybierać osób, które nie mo-
gą uczynić tego szczerze. Ojciec chrzestny przygotowuje dla 
dziecka świecę chrzcielną, a matka chrzestna symboliczną 
białą szatę. Symbole te, będące zarazem pamiątką Chrztu, 
chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię Chrztu Św.  
Kiedy udzielany jest Chrzest? Liturgia chrztu dziecka 
powinna odbywać się zazwyczaj w niedzielę, w dniu, w któ-
rym Kościół wspomina Zmartwychwstanie Jezusa. Należy się 
dostosować do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu.  
Jakie wybrać imię? Akt chrztu dziecka spisuje się według 
danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której 
odpis należy przedstawić duszpasterzowi. Rodzice powinni 
wcześniej wybrać imię lub imiona dla swego dziecka. Piękną 
tradycją jest wybieranie imienia Świętych lub Błogosławio-
nych, którzy stają się duchowymi Patronami dziecka. Rodzice 
zaś świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależno-
ści do Kościoła.  
Czy potrzebna jest chrzcielna Agapa? Przyjęcie, które 
rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na 
znak radości, że ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez 
chrzest do życia wiecznego, ma mieć chrześcijański charak-
ter. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, że wśród 
nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał przez Ducha 
Świętego w nowo ochrzczonym dziecku.  
Czy trzeba być u Komunii Św.? Aby chrzest swego 
dziecka przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki 
dar i zjednoczyć się z uświęconym przez Chrzest Dzieckiem 
w miłości i łasce Chrystusa, Rodzice, oczyszczeni w sakra-
mencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii 

Świętej - również chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, 
biorący udział w uroczystości.  
I co dalej? Po udzieleniu Chrztu Św., rodzice dziecka, 
wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek 
doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlit-
wy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa 
w Eucharystii i przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 
 

APEL BRACTWA 
„To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą 
w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje 
znaczenie Twojemu życiu”.            Albert Schweitzer 

 
     Kapituła Bractwa Świętego Judy Tadeusza, powołana 
dwa lata temu przez Pasterza Naszej Diecezji, Ks. Biskupa 
Zbigniewa Kiernikowskiego, podjęła inicjatywę wyremonto-
wania kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu 
Nowym. Głównym zadaniem Bractwa było zgromadzenie 
funduszy niezbędnych do przeprowadzenia prac moderniza-
cyjnych. Na apel Bractwa o finansowe wsparcie tych prac, 
skierowany do kilkuset firm i instytucji naszej Diecezji, za-
częły wpływać znaczące kwoty. Pozwoliło to podjąć prace, 
poczynając od wykonania projektu, poprzez prace budowlane 
aż do prac wykończeniowych, nadających kaplicy nowy, 
piękny wystrój. Prace remontowe dobiegają powoli do końca. 
W numerze 47 Echa Katolickiego można znaleźć artykuł na 
ten temat, szereg informacji, w tym również zdjęcia, można 
znaleźć na stronie internetowej Seminarium. 
     Okazało się jednak, że plany pozyskania środków były 
zbyt optymistyczne. Pomimo ponownej prośby o wsparcie fi-
nansowe i osobiste zaangażowanie członków Bractwa, udało 
się zgromadzić ok. 150 tys. zł. To znaczna kwota, jednak cał-
kowity koszt remontu, szacowany początkowo na 300 tys. zł., 
wzrósł do prawie 500 tys. Będziemy dalej starać się o dodat-
kowe środki licząc na hojność naszych diecezjan i zrozumie-
nie wagi tego przedsięwzięcia. 
     Zdając sobie sprawę, że informacja o podjęciu tych prac 
nie była dostatecznie rozpropagowana i nie wszędzie dotarła, 
ośmielamy się prosić o włączenie się w to dzieło i wsparcie 
modernizacji kaplicy naszego Seminarium. Każda kwota 
wpłacona na konto 08 2030 0045 1110 0000 0046 2360 
Wyższego Seminarium Duchownego, Nowe Opole, ul. Semi-
naryjna 26, 08-110 Siedlce (tytuł przelewu: „Kaplica”), będzie 
przybliżała zakończenie prac modernizacyjnych i oddanie 
Kaplicy społeczności seminaryjnej i całej Diecezji. Serdecz-
nie pozdrawiam w imieniu Bractwa - Szczęść Boże. W imie-
niu Kapituły Przewodniczący 

Prof. dr hab. Bogumił Leszczyński  
adres: 08-110 Siedlce; 
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 56 
e-mail: bjt@radiopodlasie.pl, (tel.500-106001). 
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Opłata dobrowolna 
Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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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.
 POCZĄTEK OKRESU ZWYKŁEGO 

W ROKU LITURGICZNYM 
(okres ten kończy się w dzień poprzedzający Środę Popielcową)  

Poniedziałek - 10 stycznia 2011 r. 
Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: ul. Bema i Konopnickiej; 

a od godziny 15.30, ul. Chrobrego 15 i Sokołowska 71 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Jarek. 

Czyt. Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20 
6.30 1. + Władysława Andrzejewskiego (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Krystyna Andrzejewska   
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Stanisława (w r.), Władysławę, Andrzeja i Józefę, of. Jadwiga 

Duk 
 4. + Bogdanę Pastor (w 1 r.), of. Stefania Wakuła 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Janusza Szkielonek (w 4 r.), Helenę i Romana, of. Żona z 

Dziećmi 
 4. + Jana (w 43 r.) i Bogdana, zm. Rodziny Koszewskich, of. Stani-

sław Koszewski z Rodziną 
Wtorek - 11 stycznia 

Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: ul. Sokołowska (Drosed i Karo) 
156, 158, 161 i 163;  

a od godziny 15.30: ul. Chrobrego 2 i 10 
Czyt. Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28 

6.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Macieja, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 

 2. + Władysława Antoniaka (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Stanisława, Sławomira, Wacława, zm. Rodziców z obu stron 

Rodzin Kowalczyków i Stańczuków, of. Cecylia Kowalczyk 
 4. + Huberta (w 7 r.), of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Feliksa Garbaszewskiego (w 4 r.) i Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Zofia Garbaszewska 
Środa – 12 stycznia 

Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: ul. Chrobrego nr 12 i Mieszka I nr 2
od 15.30: ul. Chrobrego nr 3 i 9 

Czyt. Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39 
6.30 1. + Rodziców: Mariannę, Jana, Kazimierza, Władysława i Francisz-

kę, of. Córka  
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Rodziców i Teściów z Rodzin Barejów i Baranowskich, of. Hali-

na Baranowska 
 4. + Krystynę (w 1 r.), Mariana, Józefa i Kazimierza, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictw. K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Mariana, Mariannę, Szymona, Antoninę i Tadeusza, of. Stani-

sław Kornilak 
Nowenna do Św. Józefa 

Czwartek - 13 stycznia. 
Wspomnienie Św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła; Wizyta Duszpa-
sterska od godziny 9.00: ul. Mieszka I  nr 6, 15.30: Chrobrego nr 1 i nr 7; 

Czyt. Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45 
6.30 1. + Zofię (w 56 r.), zm. z Rodzin Małków i Siankowskich oraz ks. Al-

freda Hoffmana, of. Halina i Krzysztof Iskra 
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Czesława (w 6 r.) oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Helenę (w 1 r.) i Józefa (27 r.) Tchórzewskich oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Dzieci  
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 
Piątek – 14 stycznia 

Wspomnienie św. Feliksa z Noli, Kapłana i Męczennika 
Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: Mieszka I 8, 

a od 15.30 Mieszka I nr 16 i 18; 
Czyt. Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12 

6.30 + Andrzeja (w 30 dzień), of. Siostra 
7.00 1. Gregorianka + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Helenę (w 1 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. p. Romaze-

wicz 
 4. + Janusza Skolimowskiego (w 10 r.) oraz Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
 3. + Reginę Dawidowicz (w 2 r.), of. Córka 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Sobota - 15 stycznia 2011 r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Pawła Pustelnika z 
Teb, głównego Patrona Zakonu Ojców Paulinów 

Wizyta Duszpasterska od godziny 9.00: ul. Jagiellońska i Mieszka I nr 20; a 
od 15.30: ul. Chrobrego 6 i Sokołowska 80 

Czyt. Hbr 4,12-16;Mk 2,13-17  
6.30 1. + Jadwigę Żółkowską (w 2 r.) i Jana, 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. + Stanisława Kołtuniaka (w 25 r.), of. Syn 
 5. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Józefa o łaskę zdrowia 

dla Rodziny, of. Stanisław Swinarski 
 6. Dziękczynna w intencji Męża, z prośba o szczęśliwą operację dla 

niego i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny, of. Żona 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.00  W intencji Nowożeńców Moniki i Pawła 
18.00 1. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 

 2. + Sylwestra, Karola i Mariannę Piekart, of. Stanisława Piekart 
Druga Niedziela Zwykła - 16 stycznia 2011 r. 

Dzień modlitw o beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II. 
Czyt. Iz 49,3.5-6;1 Kor 1,1-3;J 1,29-34 

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

 2. + Stanisława (w 26 r.), of. Rodzina  
8.30 1. + Stanisławę, Stefana, Ryszarda Stańczuków oraz Stefanię i Ste-

fana Wymiatał, of. p. Marciszewscy  
 2. + Władysława Szmurło (w 1 r.), of. Rodzina 

10.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Pawłowskiego, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Henryka Kowala, of. Dzieci 
 3. + Helenę, Franciszka, Edwarda, Władysława, Stanisława, Maria-

na, Jerzego-Wojciecha, Wincentego, zm. z Rodzin Łukasiuków, 
Opałów i Wawrowskich, of. Żona 

 4. + Rodziców Amelię (w 8 r.) i Stanisława Kondraciuków, Elżbietę 
Sawicką oraz zm. z ich Rodzin, of. Zięć 

11.30 1. + Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Witolda, Teresę, zm. z Ro-
dziny Krupów i Kowalczyków, of. Danuta Krus 
2. + Elżbietę Bucińską (w 2 r.), zm. z Rodzin Bucińskich i Zyśkow-
skich, of. Mąż z Córką 

 

3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kingi Piskorz, z prośbą o dary Ducha 
Św. i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice  
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12.45 Za Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek 
16.30 1. + Zbigniewa Dobrosielskiego i Elżbietę, of. Rodzina 
18.00 1. Gregorianka: + Filipinę Marciniuk, of. Córka 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem 

Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

CARITAS „PO DOMACH” 

 

 

     Wśród Wolontariuszy Caritas Diecezji Siedleckiej zrodził 
się projekt „Po domach" skierowany do ludzi chorych, star-
szych, którzy przebywają w swoim mieszkaniu. Jest coraz 
więcej ludzi przewlekle chorych, którzy są wypisywani ze 
szpitala i niekiedy  wraz  ze  swoimi  bliskimi  muszą  

uczyć się od nowa jak żyć. Dlatego Wolontariusze będą pomagać takim 
osobom np. w pracach domowych. Pomoc będzie uzależniona od konkretnej 
sytuacji życiowej beneficjenta a także od możliwości Wolontariuszy. Udzielą 
informacji gdzie można wypożyczyć odpowiedni sprzęt potrzebny w opiece 
nad ludźmi chorymi. 
     Prosimy o przekazanie, za pośrednictwem Ks. Proboszcza adresów ludzi 
potrzebujących takiej formy pomocy. Księża przekażą je do Biura Wolontar-
iatu Caritas Diecezji Siedleckiej. W sprawie szczegółowych informacji można 
skontaktować się z s. Samuelą w Biurze Wolontariatu ul. Bpa Świrskiego 57 
tel. 25-6310955 lub 510 756 437, a także z z-cą Dyrektora Caritas Diecezji 
Siedleckiej Ks. Markiem Bieńkowskim, tel. 519-110109. Kontakt można 
nawiązać także przez stronę internetową www.siedlce.caritas.pl lub e-mail: 
skc.siedlce@caritas.pl 

JESZCZE O BULO BULO 

 

Drodzy Przyjaciele! 
Minęły Święta Bożego Naro-
dzenia i mamy Nowy Rok 
2011. Jako wspólnota Bulo 
Bulo pragniemy z tej okazji 
złożyć Wam jak najserdecz-
niejsze życzenia. Niech 
Dziecię   Jezus     przyniesie  

niezachwianą nadzieję, silną wiarę i prawdziwą miłość. Wiedzcie, że gdy 
nadejdzie moment łamania się opłatkiem przy wigilijnym stole, będziemy tam 
razem z Wami, dziękując za pomoc, jakiej doświadczyliśmy w tym 2010 
roku. Dziękując przede wszystkim w imieniu tych, do których ona dotarła. 
     W Polsce posiadamy piękną, wigilijną tradycję, gdy na stole stawiamy 
dodatkowy talerz dla zagubionego wędrowca, dla osoby samotnej, biednej, 
opuszczonej. Dziękujemy Wam, że potwierdziliście ten zwyczaj konkretnym 
czynem. W przeciągu tego roku pomogliście tym najbardziej potrzebującym, 
mieszkającym tutaj w Bulo Bulo. W sposób duchowy byli oni obecni razem z 
Wami przy wigilijnej wieczerzy, z wdzięcznością dzieląc z Wami swój ubogi, 
codzienny chleb. 
     Przed nami nowe wyzwania. Rozpoczęliśmy się nowy rok. Pojawią się 
nowe dzieci w Internacie. Niektórym niestety będziemy musieli odmówić 
przyjęcia do Ośrodka, gdyż jest w nim ograniczona liczba miejsc. Módlcie się 
za nas, abyśmy podejmowali trafne decyzje. Byśmy pomogli tym najbardziej 
potrzebującym. Proście też Pana, aby nam nie zabrakło sił i zapału. Klimat 
jest tu bardzo trudny i choroby nas nie oszczędzają. Wiemy doskonale, że 
„słudzy bezużyteczni jesteśmy" (Łk 17,10) i że to, co tutaj się dokonuje jest 

tylko dzięki Bożej Łasce i Waszej pomocy. W każdą środę wspólnie z 
dziećmi modlimy się za Was, aby Bóg Wam wynagrodził za dobroć serc. 
Jeszcze raz dziękując za otrzymaną pomoc życzymy Wam Szczęśliwego 
Nowego Roku 2011. 
     W imieniu całej wspólnoty Bulo Bulo: 

ks. Andrzej Kubalski, ks. Tomasz Duda 
 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
     Ks. Biskup Ordynariusz, który od kilku lat chodzi po kolędzie 
w Parafii Katedralnej, powiedział o Wizycie Duszpasterskiej: 
     Wizyta duszpasterska po kolędzie oraz przyjęcie kapłana jest ze 
strony rodziny znakiem przynależności do Kościoła i znakiem łączności 
kościoła domowego z kościołem parafialnym, jest to bardzo dobre do-
świadczenie. Według Księdza Biskupa najważniejszym aspektem wizyty 
duszpasterskiej jest przede wszystkim nawiedzenie domu i rodziny oraz 
nawiązanie bezpośrednich kontaktów między duszpasterzami a wier-
nymi. 

RÓŻA KS. JERZEGO 

 

     14 września ubiegłego roku prze-
żywaliśmy w naszym Sanktuarium 
piękną i podniosłą Uroczystość: na-
wiedzenie relikwii Bł. ks. Jerzego  Po-
piełuszki. Najwyraźniej  ten święty 
Kapłan zapragnął pozostać z nami, 
aby z całą „załogą św. Józefa” praco-
wać nad uświęceniem nas i naszych 
dzieci. Dlatego został Patronem 37 
Róży i zaprasza Rodziców do Modlit-
wy Różańcowej za swoje dzieci.  
     Jestem przekonana, iż wielki nasz 
Rodak  ks. Jerzy, zrobi wszystko, aby 
dzieci powierzone Jego opiece wzra-
stały w świętości, a te, które pogubiły 
się, odnalazły właściwą drogę i wy-
prostowały poplątane ścieżki życia. 

Znamy historię życia i męczeńskiej śmierci Błogosławionego, niemniej jednak 
chcę w kilku zdaniach przypomnieć najważniejsze wydarzenia. Urodził się 14 
września we wsi Okopy k. Suchowoli na Podlasiu. 
     W 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 
latach 1966-68 odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce dla 
kleryków w Bartoszycach. Wcielanie kleryków do wojska było bezprawiem i 
szykaną władz komunistycznych wobec Kościoła i niepokornych biskupów. 
Żołnierz Jerzy wyróżniał się wielką odwagą, broniąc swoich przekonań, 
dlatego obchodzono się z Nim w sposób szczególnie okrutny. Po powrocie z 
wojska ciężko zachorował i już do końca życia borykał się z kłopotami 
zdrowotnymi. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1972 r. Pełnił posługę w 
parafiach: Świętej Trójcy w Ząbkach, NMP Królowej Polski w Aninie i 
Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Po wprowadzeniu stanu wojennego wspomagał 
ludzi prześladowanych. Od 1982 r. celebrował Msze święte za Ojczyznę, 
wygłaszał kazania patriotyczno-religijne. Jego działalność sprawiła, iż stał się 
celem niewybrednych ataków władz. Miały miejsce zdarzenia zagrażające 
Jego życiu. 19 października został uprowadzony i bestialsko zamordowany. 3 
listopada odbył się Jego pogrzeb. 6 czerwca 2010 r. został zaliczony do grona 
błogosławionych. 
     Można jeszcze zapisywać się do Róży ks. Jerzego, gdyż są wolne Ta-
jemnice. Serdecznie zapraszam. 

Barbara Popek (tel. 25-6320380 i 517-639923)  

REKOLEKCJE KWC 
     W dniach od 23 do 25 stycznia br. w Seminarium Duchownym w Opolu 
k/Siedlec odbędą się rekolekcje KWC, które poprowadzi ks. Wojciech 
Ignasiak. Temat: „Krucjata Wyzwolenia Człowieka w rodzinie”. Zapraszamy 
członków i kandydatów KWC, młodzież i dorosłych z ruchu Światło-Życie, 
oraz wszystkich zainteresowanych w/w tematem. Zgłoszenia do dn.15 
stycznia br. przyjmują z parafii Św. Józefa Danuta i Bogdan Wójcikowie tel. 
kontaktowy 509117895 lub organizatorzy Wanda i Stanisław Nikołajczuko-
wie - Diakonia KWC Diecezji Siedleckiej tel.83-34 37701 i 501-310704; e-
mail:wanda.nikolajczuk@ wp.pl 
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KOLĘDA 
     Trwa w naszej Parafii Wizyta Duszpasterska, 
potocznie nazywana Kolędą. Odwiedziliśmy już 
ponad połowę domów naszych Parafian. Dzięku-
jemy wszystkim za pomoc w realizacji duszpaster-
skich odwiedzin i wielką życzliwość nam okazywa-
ną. Przypominamy dalszy porządek kolędy:  

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

10.01 
Ponie-
działek 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-

tek 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) 9.00 Batorego 5 (1 ksiądz) 
Sokołowska 84 (1 ksiądz) 

17.01 
Ponie-
działek 15.30 Chrobrego 8 (2 księży) 
18.01 

Wtorek 15.30 Chrobrego 11 (3 księży) 

19.01 
Środa 15.30 Nowy Świat  1,3,5,7 

(4 księży) 
20.01 

Czwar-
tek 

15.30 
Kapłani odwiedzą chętnych, 
którzy w innych terminach 
nie mogli być na kolędzie. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PRAWNICY. Spotkanie Duszpasterstwa Pra-
wników będzie dziś o godzinie 16.00 w kaplicy 
przy ul. Kościuszki 10. 
BETLEJEMSKI ŻŁÓBEK to miejsce Mod-
litw Rodziców za Dzieci i Dzieci za Rodziców. Na-
rzekamy nieraz na trudne relacje między rodzi-
cami i dziećmi. Szopka i Żłóbek to dobre miejsce, 
gdzie do 2 lutego można polecić Bogu trudne 
sprawy rodzinnego życia. 
NASZ CHRZEST. Dziś obchodzimy Święto 
Chrztu Pańskiego. Jest to dzień naszej wdzięczności 
za Sakrament Chrztu Św. przez który zostaliśmy włą-
czeni do społeczności Kościoła. 
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie i katecheza dla 
Dzieci Pierwszokomunijnych i ich Rodziców będzie w 
przyszłą niedzielę (16.01) o godzinie 16.00 i Msza 
Św. o 16.30. 
     Siostra Anuncjata zaprasza dzieci przygotowu-
jące się do I Komunii Św. do sali obok zakrystii w 
godzinach  od 16.00 do 18.00, w celu pobrania przez 
krawcową miary strojów komunijnych. W poniedzia-
łek 10 stycznia będzie brana miara od dziewczynek, 
a we wtorek 11 stycznia  od chłopców.  

CZAS ZWYKŁY: Dziś kończy się liturgiczny 
Okres Bożego Narodzenia. Od jutra początek Okre-
su Zwykłego w Roku Liturgicznym, który będzie trwał 
aż do 8 marca - do dnia poprzedzającego Środę Po-
pielcową. 
KSM. Dziewczęta i chłopcy z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży przy naszej Parafii dziękują 
wszystkim, którzy przyjęli ich, jako kolędników i po-
mogli w czasie kolędowania. Zapraszają także mło-
dzież na spotkania KSM, które odbywają się w każdy 
piątek o godzinie 19.00 w sali pod plebanią. 
SKRZYDŁA. Caritas Polska prowadzi program 
„Skrzydła”. To długoterminowa pomoc stypendialna 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, którzy z powodu trudnej sytu-
acji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w for-
mie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z arty-
kułami szkolnymi czy dofinansowania do wycieczek. 
Szczególnie skierowana jest do dzieci wybitnie uz-
dolnione plastycznie bądź muzycznie, nie mających 
środków na rozwijanie swoich talentów.  Osoby zain-
teresowane taką pomocą mogą skontaktować się z 
Caritas Polska w Siedlcach, numer tel. 25-6407130. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 1 
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 

Jak ma na imię… Pan Bóg? Skąd pochodzi na-
zwa „chrześcijanie” i co znaczy imię „Jezus”? Do-
wiemy się z artykułu „Powiedz mi swoje imię…”. 

 „Czy nie drży księdzu ręka, gdy w czasie kolędy 
sięga po kopertę?”. To tylko jedno z wielu pytań, ja-
kie padają w wywiadzie „Echa”, poświęconym wizy-
cie duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolędą”; 

Raport „Echa” - tym razem poświęcony walce z zi-
mą; 

Druga część opowieści misjonarki z Rwandy o re-
aliach życia w tym afrykańskim kraju; 

Czy przywrócenie dnia wolnego od pracy w święto 
Trzech Króli było dobrą decyzją oraz o treściach 
i zwyczajach związanych z tym dniem w artykule 
„Wielkie święto wiary”.           Zachęcamy do lektury! 

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź I: 
   # Piotr Paweł Bernacki z Parafii w Żelechowie 
i Dominika Księżopolska z naszej Parafii (117) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

DZIĘKCZYNIENIE 

 

Kolejne wotum znajdzie się na 
ścianie ołtarzowej w naszym San-
ktuarium. Ofiarodawca z Białej 
Podlaskiej dziękuje Bogu za otrzy-  

mane łaski i prosi o wstawiennictwo i opiekę 
Św. Joannę Berettę Molla.  
ZAKOCHANI KLUCZE GUBIĄ 

 
     Publikujemy kolejną partie kluczy zgubionych na 
posesji parafialnej, lub w jej pobliżu. Zguba jest do 
odebrania w zakrystii. 

 
PÓŁROCZNE WYWIADÓWKI 

 
     Wywiadówka w szkole jest zawsze dla nas począ-
tkiem nowego życia bez komputera, telewizora oraz 
wyjść do kolegów i koleżanek! 

 
CIEKAWOŚĆ MAMY: Mama do Jasia: 
- I czego się dowiedziałeś w szkole? 
- Że koledzy dostają większe kieszonkowe ode mnie. 
NAJLEPSZY MĄŻ: Córka pyta mamę: 
- Mamusiu, kogo najlepiej wziąć za męża? 
- Córuś moja! Urzędnicy, to najlepsi mężowie. Jak 
przychodzą do domu, to są wyspani i wypoczęci. A i 
gazetkę mają już przeczytaną. 
ZASŁUGI CHEMII: 
- Jasiu... Co osiągamy dzięki chemii? 
- Przewagę blondynek, Panie profesorze. 
JAK RAKIETA: 
     Dwóch malców rozmawia w piaskownicy: 
- Mój tata jest najszybszy na świecie! 
- A wcale, że nie! 
- A właśnie że tak! Jest urzędnikiem. Pracuje co-
dziennie do piątej, a w domu jest piętnaście po 
czwartej. 
WYZNANIE FILOZOFA: 

Mężczyźni mają umysł analityczny - duże proble-
my potrafią rozbić na mniejsze. 

Kobiety mają umysł syntetyczny - z małych pro-
blemów robią duże. 
GDY BYŁY TRABANTY z plastikową karoserią: 
     Przychodzi kierowca do apteki i mówi: 
- Poproszę 20 metrów plastra. 
- 10 wystarczy. Ja też mam trabanta - odpowiada 
aptekarz. 
 

-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 (do 20 stycznia) kapłani 
będą przyjmowali w kancelarii parafialnej od 
godz. 7.00 do 8.00. Sprawy nie wymagające 

obecności kapłana załatwi w kancelarii Siostra 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30 
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