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MYŚL TYGODNIA  

 
     Usłyszeliśmy w Noworocznej 
Ewangelii słowa dotyczące Maryi, 
którą dziś Kościół nazywa „Świętą 
Bożą Rodzicielką”: „Pasterze po-
śpiesznie udali się do Betlejem i 
znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 
leżące w żłobie ... Lecz Maryja za-
chowywała wszystkie te sprawy i 
rozważała je w swoim sercu ... Gdy 
nadszedł dzień ósmy i należało 
obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 
Jezus, którym Je nazwał anioł, za-
nim się poczęło w łonie” [Matki] 
(Łk 2,16-21). 
     Przez jedyne i niepowtarzalne 
macierzyństwo Maryi Bóg odpo-
wiedział na odwieczną tęsknotę 
człowieka za oglądaniem chwały 
Boga i przebywaniem blisko Nie-
go. Bogurodzica ukazuje nam „po-
godne oblicze Boga” - Jezusa 
Chrystusa, najpierw poczętego 
przez wiarę w Jej sercu, a następ-
nie w Jej łonie. 
     Maryja, która przyjęła odwiecz-
ne Słowo, nieustannie przypomina 
nam, że to nasze serce jest miejs-
cem, w którym przyjmujemy Boga 
lub Go odrzucamy, miejscem na-
szego powstawania, jak i upadku. 

 

Z NOWYM ROKIEM 

 

Życzenia Biskupa 
Siedleckiego Zbigniewa 

Kiernikowskiego 
(z 21 grudnia 2011 r.) 

Drodzy Diecezjanie! 
Zbliżają się święta Bo- 

żego Narodzenia, święta obecności Boga Emmanuela 
między nami. Wcielone Słowo rozpoczyna swoją ziemską 
historię od pierwszego etapu naszej ludzkiej egzystencji, 
czyli od poczęcia, narodzenia i dziecięctwa.  
     Cechą znamienną tych świąt jest światło, które przy-
chodzi, by oświecać każdego człowieka w jego ziemskim 
pielgrzymowaniu. To światło jest po to, aby nas prowadzić 
i jednoczyć. I chociaż z Bożym Narodzeniem kojarzą nam 
się obrazy idylliczne, sielankowe, to światło tych świąt jest 
bardzo realne i radykalne, ponieważ wyprowadza nas 
z naszych ciemności i ukazuje nową perspektywę życia 
osobistego, rodzinnego i społecznego. Zauważamy, że 
wokół nas dzieje się wiele rzeczy niepokojących. Wielu lu-
dzi skoncentrowanych jest na sobie, narzucając innym 
swój sposób myślenia. Rodzi to wiele napięć, nieporozu-
mień i rozłamów w życiu społecznym i rodzinnym. Coraz 
więcej rodzin nie potrafi już tak się gromadzić, by przeży-
wać komunię i jedność. W tym kontekście uroczystość Na-
rodzenia Pańskiego, powracająca do nas cyklicznie, może 
być dla każdego z nas wielką szansą, byśmy na nowo od-
kryli obecność Boga i przyjęli postawę dziecka, które zwra-
ca się do Ojca w całkowitym zaufaniu, otwierając się jed-
nocześnie na drugiego człowieka bez lęku i uprzedzeń.  
     Taki przychodzi do nas Jezus Chrystus - jako Dziecię, 
które rodzi się pośród nas. Zechciejmy skorzystać z tego 
Bożego daru. Po to Bóg stał się człowiekiem, by wynieść 
człowieka do godności dziecka Bożego i uzdolnić go do 
życiodajnej komunii. Syn Boży uniżył samego siebie i stał 
się dla nas światłem, drogą i prawdą życia.  
     Niech te święta będą dla każdego z nas odnowieniem 
wiary, zanurzeniem w tajemnicy Jezusa Chrystusa i okazją 
do przemiany naszego wnętrza. Niech Boże Dziecię 
będzie dla nas darem, który nas oświeca i ożywia; niech 
podniesie swoją rękę i nam błogosławi, byśmy stawali się 
błogosławieństwem dla naszych bliźnich – znakiem obec-
ności Boga.                      + Bp Zbigniew Kiernikowski 
 

DZIEŃ MISYJNY 
Słowo Pasterskie Przewodniczącego Komisji 

Episkopatu ds. Misji na Dzień Misyjny przypadający 
w uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01.2012). 

     Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!  
     W atmosferze świątecznej przeżywamy tajemnicę Sło-
wa wcielonego, Słowa, które „stało się ciałem i zamieszka-
ło wśród nas”. Dzisiejsza Uroczystość  ukazuje nam praw-
dę o objawieniu się Boga całemu światu. Kościół raduje 
się, gdyż wszystkim narodom ukazała się „światłość praw-
dziwa, która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9).W naszej 
Ojczyźnie, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu 

Polski, od wielu lat ten dzień obchodzony jest jako dzień 
misyjny, który uwrażliwia nas na tych, do których Dobra 
Nowina o zbawieniu jeszcze nie dotarła, którzy nie wkro-
czyli na drogę wiary. Dzień misyjny uświadamia nam od-
powiedzialność za misyjne dzieło Kościoła i wspomaganie 
tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aż po krańce ziemi. 
1. Jezus objawia się wszystkim narodom. 
    W Boże Narodzenie świętowaliśmy przyjście Boga na 
świat w skrytości, ukryte w stajni betlejemskiej. W uroczys-
tość Objawienia Pańskiego świętujemy przyjście odwiecz-
nego Słowa Ojca w chwale, dla zbawienia wszystkich lu-
dów i narodów.  
     Mędrcy ze Wschodu poszukujący nowo narodzonego 
Zbawiciela, ujrzeli gwiazdę, ruszyli w drogę i przybyli do 
Betlejem pokonując wszelkie przeszkody – w tym Heroda 
– aby się spotkać z Chrystusem i oddać Mu pokłon. Oni 
uosabiali ludy pogańskie, a zarazem świat ówczesnej nau-
ki. Jak pisze św. Mateusz w Ewangelii „Weszli do domu 
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. 
     W objawieniu Bożego Dziecięcia uczestniczyła Matka. 
To ona ukazała Dziecię Jezus Mędrcom ze Wschodu, któ-
rzy rozpoznali w Nim Mesjasza, oddali Mu pokłon, złożyli 
dary wyrażające uznanie Jego królewskiej władzy (złoto), 
Jego bóstwa (kadzidło) i Jego człowieczeństwa, które zos-
tanie złożone w ofierze na Krzyżu (mirrę). Trzej Mędrcy, 
przybywający ze Wschodu do Betlejem są początkiem 
i zapowiedzią tej wielkiej wędrówki ludów i narodów w piel-
grzymce wiary do Chrystusa, Światłości świata. 
     O tym wydarzeniu śpiewał wcześniej Psalmista, a dzi-
siaj my powtarzamy te słowa: „Uwielbią Pana wszystkie lu-
dy ziemi”. Te słowa stały się rzeczywistością, bo Jezus, 
Światłość świata oświeca każdego człowieka i wszystkie 
narody. Prorok Izajasz zapowiadał wspaniałe czasy mes-
jańskie: „Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło twe świa-
tło i chwała Pana rozbłyska nad tobą.(…) I pójdą narody 
do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu” 
(Iz 60,1.3). Ta światłość, która zabłysła nad Jeruzalem 
w pełni czasu nadal świeci i wskazuje drogę ludziom każ-
dego pokolenia.  
     Dzisiejsza uroczystość podkreśla ważne wydarzenie: 
powołanie pogan do wiary, otwarcie bramy do zbawienia 
wszystkim narodom. To jest właśnie istotą święta Epifanii. 
O tym mówi nam także św. Paweł, Apostoł narodów: 
„przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, że 
poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, 
i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez 
Ewangelię” (Ef 3,3.6). Tak więc Święto Objawienia Pańskie-
go ukazuje nam, że wszyscy pozostają w zasięgu zbaw-
czej misji Chrystusa. Ta wędrówka ludów i narodów do 
Chrystusa, w której my także uczestniczymy, trwa już po-
nad dwa tysiące lat.  
2. Zbawiciela spotykamy w Kościele. 
     Święto Objawienia uświadamia nam, że Jezusa Chrys-
tusa przebywającego na ziemi trzeba szukać z wiarą i od-
wagą. Trzej Mędrcy ze Wschodu ukazują swoją drogę do 
wiary.                                              Ciąg dalszy na str.3 
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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 – 2 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie Św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, 

Biskupów i Doktorów Kościoła  
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Adam i ks. Piotr 

Czyt.: 1J 2,22-28; J 1,19-28 

6.30  
7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: +  Hannę-Marię Łęczycką, of. 

Córka 
 2. + Helenę (w 13 r.) i Stanisława, of. Zofia Magdziak 
 3. + Huberta (w 8 r.), of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę i Jana-Rudolfa 
Głuchowskich, of. Córki 

 2. + Halinę (w 10 r.), Edwarda, Reginę i Stefana Podniesińskich 
oraz Mariannę i Bronisława Zabadałów, of Jadwiga Podniesińska 

 3. + Zofię (w 22 r.), of. Córka 
Wtorek – 3 stycznia 2012  r. 

Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus 
Czyt.: 1J 2,29-3,6; J 1,29-34 

6.30 1. + Danutę (z racji imienin), of. Córka 
 2. + Genowefę i Stanisława Pałdynów, of. Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
 2. + Lidię i Zygmunta Radzikowskich, of. Córka 

 3. Dziękczynna w intencji podopiecznych, sponsorów i wolontariuszy 
Parafialnego Zespołu Caritas, of. Zespół Caritas przy Parafii Św. Jó-
zefa 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Genowefę (z racji imienin), Rodziców, Teściów i Dziadków, of. 

Rodzina 
 3. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz Siostrę Hannę So-

szyńską, of. Dzieci i Rodzeństwo 
Środa – 4 stycznia 2012  r. 

Czyt.: 1J 3,7-10: J 1,35-42 

6.30   
7.00 1. + Elżbietę Marciszewską (w 4 r.), of. Mąż i Syn 

 2. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Władysława Niewęgłowskiego (w 10 r.), Marię, Aleksandrę i 

Bronisława, of. Teresa Niewęgłowska 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, of. Dziadkowie 
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 5 stycznia 2012  r. 
Czyt.: 1J 3,11-21; J 1,43-51 

6.30  1. Dziękczynna za dar życia Michaliny z prośbą o potrzebne łaski 
dla niej i dla jej Rodziców, of. Mama Chrzestna 

 2. O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Ewy, of. Koleżanka 
7.00 1. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysławę, zm. z Rodzin 

Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda 
Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblew-
ska 

 2. + Mariannę Skrodziuk (w 22 r.) i Władysława, of. Córka 
 3. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

15.30 Spotkanie dziecięcej grupy oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Michalinę Krasuską (w 13 r.) i Sylwestra, of. Córka Jadwiga 
 3. W intencji kapłanów i osób życia konsekrowanego o wierność po-

wołaniu i świętość życia oraz o dar nowych powołań do służby Bo-
żej w Kościele, of. Apostolat Złotej Róży 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 6 stycznia 2012  r. 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

W czasie Mszy Św. błogosławieństwo kredy i kadzidła na cześć Trzech Kró-
li. Dzień modlitw za misje i misjonarzy. Dziś we wszystkich kościołach ofia-

ry składane na tacę przeznaczone są na Misje. 
Dzień patronalny Parafialnych Kół Misyjnych dorosłych i dzieci. 

Spowiedź Pierwszopiątkowa będzie podczas każdej Mszy Św.   
Czyt.: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

7.00  1. Dziękczynna w 22 r. urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Św., of. Rodzice 

 2. + Stanisława Miałkowskiego (w 2 r.) i zm. z Rodziny Miałkow-
skich, of. Żona i Córka 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

8.30 1. + Jana (w 40 r.) i Edwarda (w 16 m-c), zm. z Rodzin Sosnow-
skich oraz Ludwika Czapskiego (w 36 r.) i zm. z Rodziny Czapskich, 
of. Żona 

 2. Dziękczynna w 70 r. urodzin Kazimierza, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Dzieci 

10.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
 2. + Jadwigę Żurko (w 4 r.), of. Syn Waldemar 

11.30 1. + Ireneusza Miazgę (w 8 r.) i Barbarę (w 15 r.), of. Janina Miazga 
12.45 1. + Henryka (w 8 r.), Marię, Krzysztofa i Sławomira, of. Izabela 

Stańska 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 

16.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. + Irenę (w 10 r.) i Wacława Rowickich, of. Córki 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-
Życie 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 7 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Rajmunda 

z Penyaford, Kapłana;               Czyt.: 1J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25 

Uwaga: do Chorych pójdziemy w I sobotę lutego (4.02) 
6.30 1. + Mariana Maksymiuka (w 24 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka 
7.00 1. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. Kru-

cjata Wyzwolenia Człowieka 
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie woli Bo-

żej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Ma-
ryi, of. Mama 

 3. + Kazimierza Musiejczuka (w 15 r.), Wacławę, Mariannę, Jana, 
Janinę, Józefa i zm. z Rodzin Musiejczuków, Grzesiuków i Potoc-
kich, of. Syn Tadeusz 

 4. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca NMP i  modlitwa 

Różańcowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca NMP 

NIEDZIELA – 8 stycznia 2012  r. 
Święto Chrztu Pańskiego 

Czyt.: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1, 6b-11 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

 2. + Wiesława (w 1 r.) i Zdzisława, zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Irena Szostek 

8.30 1. + Henryka (w 33 r.), Zofię, Piotra i Mariana oraz zm. Rodziców i 
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Hanna Kozioł 

 2. + Natalię Czarnocką (w 4 r.), Ignacego i Wiesława, of. Edward 
Czarnocki 

 3. + Janinę i Alfonsa Buławka, of. Rodzina 
10.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 

 2. + Stanisława (w 21 r.) i Janinę Cichych, of. Córka z Rodziną 
 3. + Franciszka (w 24 r.) i  Mariannę Soczewków, of. p. Michalscy  
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11.30 1. Dziękczynna w 22 r. urodzin Izabeli, z prośba o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jadwiga Machała  
 2. + Świnarską Zofię (w 13 r.), Józefa i Sylwię, of. Rodzina 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Adam  

16.30 1. Dziękczynna w 35 r. ślubu Marianny i Jana, z prośbę o potrzebne 
łaski i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzina 

18.00 1. + Stanisławę Wojtas (w 6 r.) i Zofię, of. Córka 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie 

okresu Narodzenia Pańskiego 

DZIEŃ MISYJNY ciąg dalszy ze str.1 
     Na drodze tej musimy być wytrwali w poszukaniu, konsekwentni w zawie-
rzeniu oraz mocni w pokonywaniu napotykanych przeszkód. Aby wyruszyć 
w drogę za światłem gwiazdy, zostawiając wszystko do czego jest się przy-
wiązanym, potrzebna jest także odwaga. Jednak tylko na drodze wiary, idąc 
ufnie, spotkamy się z Jezusem, rozpoznamy w Nim Zbawiciela, oddamy Mu 
pokłon i ofiarujemy mu dary: złoto, kadzidło i mirę. 
     Podobnie jak Mędrcy, musimy przejść przez Jerozolimę, to znaczy przez 
Kościół, aby znaleźć Jezusa. Dzisiaj Kościół jest podobny do tej gwiazdy 
i winien być odblaskiem światła Chrystusa, oświecającego wszystkim lu-
dziom drogę wiodącą do jedynego Zbawiciela świata. Maryja ukazała nieg-
dyś Zbawiciela Mędrcom, teraz również wskazuje Ona drogę i miejsce, gdzie 
każdy człowiek może spotkać Jezusa Chrystusa. Tym miejscem jest Kościół 
będący wspólnotą. By spotkać Zbawiciela, trzeba wejść do domu, którym 
jest Kościół, dlatego nie można znaleźć Jezusa odrzucając Jego wspólnotę, 
czyli Kościół. Jak powiedział Benedykt XVI do młodzieży w Madrycie: „Nie 
można oddzielać Chrystusa od Kościoła, tak jak nie można oddzielać głowy 
od ciała (por. 1 Kor 12,12). A pójście za Jezusem w wierze oznacza krocze-
nie z Nim w komunii Kościoła”. 
3. Objawienie Pańskie świętem misyjnym. 
     Dzisiejsza uroczystość pomaga nam zrozumieć głęboki sens powszech-
nej misji Kościoła, zbawienia wszystkich ludzi. Kościół, wypełnia testament 
zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie … i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 

28,19). Jest to święto z samej swej istoty misyjne i kieruje nasz wzrok na ca-
ły świat, na wszystkie ludy i narody, do których Kościół niesie Dobrą Nowinę 
o zbawieniu. Ten dzień misyjny uświadamia nam odpowiedzialność za misyj-
ne dzieło Kościoła oraz nakaz solidaryzowania się z cierpiącymi prześlado-
wanie ze względu na wiarę w Chrystusa. Pragniemy spłacać dług wdzięcz-
ności za skarb naszej wiary poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień oraz 
ofiary materialne wspierając dzieła misyjne prowadzone przez misjonarzy.  
     Ofiary zbierane dziś na tacę we wszystkich kościołach Polski przeznaczo-
ne są na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu 
Polski ds. Misji. Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad naszymi misjo-
narzami i misjonarkami pracującymi na wszystkich kontynentach świata – 
obecnie z Polski jest 2170 osób z Polski. Innym zadaniem jest przygotowa-
nie do przyszłych zadań ewangelizacyjnych kapłanów, sióstr i braci zakon-
nych oraz świeckich w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W tym roku 
przygotowują się 24 osoby. W imieniu tych, którzy przygotowują się do pracy 
misyjnej oraz misjonarzy i misjonarek, którzy będą korzystać z Waszego da-
ru serca – składam już teraz serdeczne Bóg zapłać. 
     Objawienie Pańskie jest też patronalnym świętem Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci. W Polsce w tym dniu dzieci stają się nowymi członkami 
tego Dzieła. Na całym świecie tego dnia dzieci należące do Papieskiego 
Dzieła Misyjnego łączą się w modlitwie. Przebrane w stroje symbolizujące 5 
kontynentów stają się kolędnikami misyjnymi, a zebrane w czasie kolędowa-
nia ofiary przekazują swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. W tym roku te 
ofiary zostaną przeznaczone dzieciom w Sudanie Południowym. Do udziału 
w misyjnej kolędzie dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zapraszają 
kolegów i koleżanki zrzeszonych w różnych grupach w szkole i w parafii, 
przede wszystkim dzieci ze Szkolnych Kół Caritas. Drogie Dzieci, stawajcie 
się w te dni kolędnikami misyjnymi i niech Was wspomagają w tym Wasi ro-
dzice, kapłani, siostry zakonne, katecheci oraz nauczyciele, którym - w imie-
niu dzieci z krajów misyjnych - wyrażam wielką wdzięczność.  
3. Różaniec w dziele misyjnym.  
     W dniu 9 stycznia tego roku będziemy wspominać 150. rocznicę śmierci Sługi 
Bożej Pauliny Jaricot [Żariko]. Kościół w tym roku ukazuje nam tę wielką Córkę 
francuskiej ziemi, która nigdy nie wyjechała na misje, ale wspierała duchowo i 
materialnie misje i pracujących tam misjonarzy. Aby to zadanie wypełnić, zało-
żyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary i zainicjowała Róże Żywego Różańca. Paulina 
urodziła się 22 lipca 1799 roku w Lyonie, w rodzinie bogatych przemysłowców. 

Jako siedemnastolatka podjęła decyzję o poświęceniu się służbie Bogu i ludziom 
oraz złożyła dozgonny ślub czystości. Poznawała przez swojego brata, przygo-
towującego się do pracy misyjnej w Chinach, dramatyczną sytuację tamtejszych 
mieszkańców oraz zrozumiała konieczność działalności misyjnej wśród nich. 
Rozwiązanie znalazła w Żywym Różańcu. „Wszystkie łaski, wszelkie światło 
czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły  moje życie owocnym”.  To wy-
znanie Pauliny Jaricot świadczy o tym, jak wielką wartość miała dla jej ducho-
wego życia modlitwa różańcowa i dlatego zapragnęła uczynić różaniec modlitwą 
wszystkich i otoczyć nią cały świat. Sama uważała się za „pierwszą zapałkę, 
którą Bóg się posłużył, by rozpalić wielki ogień”. Organizowała tzw. Pięt-
nastki - tyle ile było wtedy tajemnic różańcowych. Każdy z członków piętnastki 
zobowiązywał się do odmawiania dziesiątka różańca dziennie i do rozważania 
otrzymanej w drodze losowania tajemnicy różańcowej w intencji misji i misjona-
rzy. Paulina powtarzała: „W ten sposób Żywy Różaniec osiąga wspaniałą war-
tość - wszyscy modlą się o czyjeś nawrócenie, o łaskę bardzo komuś potrzebną, 
a przede wszystkim w intencjach misji. Tak więc, Różaniec jednoczy serca. I 
stopniowo członkowie stają się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludami 
świata”.  
     Obecnie, chyba w każdej parafii naszej Ojczyzny, istnieją Róże Żywego Ró-
żańca. Niech ten czas pochylania się nad osobą Sługi Bożej Pauliny Jaricot 
uświadomi nam, że celem powstania tej wspaniałej inicjatywy była modlitwa za 
misje i misjonarzy, a także niech będzie to zachętą do odmawiania różańca w 
intencji Kościoła misyjnego, który zawsze potrzebuje wsparcia. 
     Drodzy Bracia i Siostry!  
     W uroczystość Epifanii duszpasterze błogosławią kadzidło i kredę, którą zna-
czymy drzwi naszych domów i mieszkań. Wyrażamy w ten materialny sposób 
duchowe przyjęcie nowo narodzonego Chrystusa do naszego domu oraz pro-
simy Go, aby błogosławił wszystkim mieszkańcom. 
     Życzę Wam, abyście otwierali się na Jego błogosławieństwo i szli drogą, którą 
On nam ukazuje. Niech Jezus będzie z Wami, napełni Was swoją radością oraz 
nadzieją. Niech błogosławi Wasze domy, mieszkania, szkoły, miejsca pracy i od-
poczynku. Polecam Was Najświętszej Maryi Pannie, Matce wszystkich narodów, 
aby towarzyszyła Wam w Nowym Roku swym macierzyńskim wstawiennictwem, 
wspomagała w radowaniu się Bożym objawieniem i uczyła Was, jak być 
gwiazdą, która oświeca drogę do Chrystusa drugiemu człowiekowi. Z serca Wam 
błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.     

+ Bp Jerzy Mazur 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPROSZENIE KRUCJATY. W pierwszą sobotę mie-
siąca w nowo rozpoczętym  roku, po Mszy św. o godz. 7.00 
i Nabożeństwie Pierwszosobotnim Diakonia Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej 
w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoho-
lizmu, hazardu i innych.  Wszystkich,  którym  leży  na  sercu  
trzeźwość, dobro naszego narodu i naszych rodzin zapraszamy na tę modlit-
wę.                                                                  Diakonia KWC 
PRZED I KOMUNIĄ ŚW. W dniu 13 stycznia (w piątek) o godz. 18.00 
w Sali Wielofunkcyjnej odbędzie się spotkanie Księdza Biskupa z rodzicami 
dzieci klas II. Na to spotkanie w sposób szczególny zaproszeni są rodzice 
z terenu Siedlec oraz okolicznych miejscowości.  

WTAJEMNICZENI. Ksiądz Biskup zaprasza na wspólne kolędowanie 
wszystkie dorosłe osoby, którym udzielił  chrztu w katedrze siedleckiej 
w czasie swojej posługi biskupiej, a także tych, którzy im towarzyszyli na 
drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia - chrzestnych, gwarantów, bliskie 
osoby z rodzin, duszpasterzy. Spotkanie odbędzie się w domu biskupim przy 
ul. Cmentarnej 17 w Siedlcach 4 stycznia 2012 r., o godz. 18.00. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 52 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Jaki był miniony rok w naszym regionie? Podsumowanie okiem samorzą-
dowców, sportowców i polityków; 
 W comiesięcznym cyklu dla kółek różańcowych - niezwykle barwna sylwet-
ka założycielki Żywego Różańca, Sł. Bożej Pauliny Jaricot; 
 O manipulacjach we współczesnych mediach opowiada w wywiadzie spec-
jalnie dla czytelników „Echa” znany dziennikarz telewizyjny Jan Pospieszalski; 
 Jaki będzie 2012 rok i czy przyniesie nam koniec świata? O tym w rozmo-
wie z Andrzejem Wronką, prezesem Stowarzyszenia Effatha; 
 O rocznicy Grudnia ’70 w rozmowie z prof. Janem Żarynem z IPN-u. 

Zapraszamy do lektury! 
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TROSKA O RODZINĘ 
I KOŚCIÓŁ 

30 grudnia obchodziliśmy Święto Świętej Rodzi-
ny. W naszym kościele 26 grudnia o godzinie 

12.45, 18 małżeństw obchodzących Jubileusze 
odnowiło przyrzeczenia małżeńskie, zaś Biskupi 
Polscy skierowali do nas wszystkich list paster-

ski. Oto jego treść 

 
     Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Jó-
zefa, przypomina nam o roli rodzinnego domu w 
życiu Zbawiciela i wszystkich, którzy przez 
chrzest święty należą do Jego Kościoła. Święta 
Rodzina to dla nas wzór. To rodzina, która rozu-
mie troski i niepokoje życia domowego. To przy-
kład rodziny świętej i głęboko zatroskanej 
o budowanie wspólnego domu. W roku duszpa-
sterskim, w którym przybliżamy sobie prawdę o 
Kościele jako naszym domu, chcemy więc od-
nowić naszą troskę o rodzinę i Kościół. 
1. Troska o dom rodzinny 
     Niezastąpioną szkołą życia jest dom rodzinny. 
Dom to nie tylko wspomnienia, ale więzy krwi, 
poczucie przynależności, wzajemna odpowie-
dzialność. To wspólny stół, rozmowy i modlitwa. 
Dom daje schronienie i poczucie bezpieczeń-
stwa, pozwala odpocząć i nabrać sił. W nim żyją 
najbliżsi, w nim kształtuje się świadomość wła-
snych korzeni i poczucie własnej tożsamości. 
Dzisiejsza Liturgia Słowa zwraca uwagę na dwie 
podstawowe zasady, jakie powinny panować w 
katolickim domu. Są one swego rodzaju kano-
nem, który obowiązuje nie tylko w chrześcijań-
skich rodzinach. 
     Pierwszą z nich jest miłość, na którą wskazuje 
św. Paweł w odczytanym przed chwilą fragmen-
cie z Listu do Kolosan (Kol 3,12-21). Jej owocem 
jest serdeczne współczucie, dobroć, pokora, ci-
chość, cierpliwość i wybaczenie (por. Kol 3,12-
13). Na tym fundamencie miłości budujmy praw-
dziwie rodzinną atmosferę. Ona też ostatecznie 
kształtuje nasze relacje w rodzinie. 
     Drugą zasadą, na którą zwraca uwagę autor 
Księgi Syracydesa (Syr 3,2-6.12-14), jest cześć i 
szacunek okazywany rodzicom oraz odpowie-
dzialność za rodzinę. Pierwszymi, którzy uczą 
tych wartości są sami rodzice, podejmujący trud 
tworzenia prawdziwego domu. Ich obecność, 
troska o atmosferę wzajemnego zrozumienia 
i miłości, a także trud wychowania, uczą odpo-
wiedzialności i kształtują jej rozwój. Domy przy-
jazne życiu i wychowaniu, to domy otwarte na 
dar życia, w których dzieci doświadczają miłości 
swoich rodziców i ich rodzicielskiej troski; spoty-
kają się ze świadectwem wiary i wierności, ucz-
ciwości i pracowitości. W atmosferze rodzinnego 
domu człowiek przeżywa także pierwsze do-
świadczenie Boga i wprowadzany zostaje w rze- 

czywistość Kościoła, który jest naszym domem. 
2. Kościół naszym domem 
     Rok duszpasterski, który przeżywamy, przy-
pomina nam, że w wymiarze duchowym Kościół 
jest naszym domem. Jezus Chrystus po to zało-
żył Kościół, aby każdy, kto pragnie żyć zjedno-
czony z Bogiem, mógł w nim doświadczać Jego 
obecności. Kościół jest miejscem spotkania z 
Bogiem i przez chrzest święty daje nam udział w 
życiu Bożym. Nie jesteśmy zatem obcymi i przy-
byszami, ale współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga (Ef 2,19). 
     W Kościele i poprzez Kościół Jezus Chrystus 
kontynuuje dzieło naszego zbawienia i uświęce-
nia. Tutaj, gdy głosi się Słowo Boże, sam Chry-
stus do nas mówi. Tutaj, w sakramentach świę-
tych otrzymujemy realny przystęp do Chrystusa, 
naszego Pana i Zbawcy. Tutaj, w Eucharystii, 
wchodzimy w najściślejszą komunię z Chrystu-
sem. 
     Odkryć w Kościele swój dom, to żyć w nim 
wiarą na co dzień. Odkryć w Kościele swój dom, 
to z powagą i radością traktować niedzielny ob-
owiązek Mszy św. i zaproszenie do euchary-
stycznego stołu (por. Łk 22,15; 14,23). Odkryć 
w Kościele swój dom, to otaczać go troskliwą 
miłością i czuć się za niego odpowiedzialnym. 
3. Nasza troska o Kościół 
     Kościół jest naszym domem, który powinni-
śmy kochać, bo Chrystus go umiłował, oddając 
za niego swe życie. Nasza miłość do Kościoła 
powinna wyrażać się w trosce o świętość naszą 
i wszystkich jego członków. Ukazując nadzieję 
życia wiecznego, poprzez swoją obecność w 
świecie, Kościół jest ciągle świadkiem i obrońcą 
prawdy o człowieku. Jak matka kochająca swe 
dzieci, oczekuje w zamian szacunku i miłości. 
Możemy też za O. Jackiem Salijem powtórzyć: 
"[...] kocham Kościół również dlatego, że jest on 
w moim pokoleniu takim cudownie niestrudzo-
nym świadkiem prawdy o człowieku. To jest 
niezwykłe, że w czasach, kiedy różni ludzi 
z taką zapalczywością walczą o prawo do do-
konywania aborcji, eutanazji czy najrozmait-
szych eksperymentów uwłaczających ludzkiej 
godności, Kościół, nie bacząc na to, że jest na-
zywany ciemnogrodem, że przysporzy sobie w 
ten sposób ludzi niechętnych, głosi z całą ja-
snością, iż nie wolno zabijać dzieci, że człowiek 
cierpiący i umierający domaga się prawdziwej 
miłości bardziej niż ktokolwiek inny. Kocham 
Kościół, bo daje świadectwo prawdzie, sprzeci-
wiając się zrównywaniu związków homoseksu-
alnych z małżeństwem. Kocham Kościół za to, 
że z całą jasnością powiada: „Tak nie godzi się! 
Człowiek ma swoją godność, której nie wolno 
deptać!” (J. Salij, Dlaczego kocham Kościół?)  
     Bądźmy świadkami tej miłości do Kościoła i 
do człowieka. Jej wyrazem niech będzie nasze 
zaufanie do nauki Kościoła i stosowanie jej w 
życiu, troska o Jego dobre imię i obrona przed 
krzywdzącymi opiniami, zaangażowanie w ży-
cie Kościoła i w Jego misję ewangelizacyjną. 
Poczuć się w Kościele jak we własnym domu, 
to również uczestniczyć w Jego wydarzeniach 
tak, jak w życiu własnej rodziny; troszczyć się i 
zaradzać materialnym potrzebom Kościoła; od-

naleźć swoje własne miejsce we wspólnocie 
poprzez obecność w życiu stowarzyszeń i grup 
parafialnych. Konkretnym wyrazem tej miłości 
powinna być nasza aktywna obecność w para-
fii, troska o kościół parafialny i wszystkich, któ-
rzy tę wspólnotę stanowią: o rodziców i dzieci, o 
młodzież i osoby dorosłe, o chorych i niepełno-
sprawnych, o osoby starsze i samotne. Być 
obecnym w Kościele, to swoim przykładem i 
świadectwem wiary wychowywać dzieci w miło-
ści i poczuciu odpowiedzialności za tę wspól-
notę, to włączać je w życie i posługę w Ko-
ściele, m.in. w grupach ministranckich i lektor-
skich, grupach młodzieżowych, w chórach pa-
rafialnych i scholach. Przejawem miłości niech 
będzie wzajemna solidarność i wsparcie oka-
zywane w trudnych i bolesnych momentach ży-
cia poszczególnych członków parafialnej ro-
dziny. Kto Kościół traktuje jak swój dom, ten, 
gdziekolwiek się znajdzie, pamięta skąd wyra-
sta i pozostaje wierny dziedzictwu swej wiary. 
Zakończenie 
     Niech przeżycie świąt Bożego Narodzenia, 
prawdziwie rodzinnych świąt, umocni nasze 
więzy rodzinne i te, które płyną z wiary. Niech ten 
wyjątkowy czas jeszcze raz pozwoli nam docenić 
skarb naszego rodzinnego domu. Niech wno-
szone do świątyni jerozolimskiej Dziecię Jezus, 
dopomoże nam wszystkim wejść głębiej w życie 
Kościoła i poczuć się w Nim jak w domu. Oby-
śmy w Kościele dostrzegli Jezusa, który narodził 
się z Maryi Dziewicy i uznali w Nim naszego 
Pana i Zbawiciela. 

+ Bp Wojciech Polak 
- Sekretarz Generalny KEP 

 

 
 

W SIEDLANOWIE 
    Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowni-
ków i współpracowników Duszpasterstwa Rodzin 
(świeckich i księży posługujących w poradniach 
rodzinnych) wraz z rodzinami na spotkanie opłat-
kowe, które odbędzie się w niedzielę, 08 stycznia 
2012 r. o godz. 16.00 w Domu Rekolekcyjnym 
w Siedlanowie k. Radzynia Podlaskiego. 
    W programie spotkania wspólna modlitwa, 
rozważanie formacyjne oraz dzielenie się opłat-
kiem i agapa. 
     Ze względów organizacyjnych proszę o po-
twierdzenie swojej obecności do 3 stycznia na 
adres email: sluzbowy79@tlen.pl. 
     W imieniu Duszpasterstwa Rodzin 
 

ks. Henryk Góral 
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DLA ZELATORÓW I ZELATOREK 

KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

 

 9 stycznia będziemy 
przeżywać 150 rocz-
nicę narodzin dla 
nieba Sługi Bożej 
Pauliny Jaricot zało-
życielki Żywego Ró-
żańca. 
     Pragnę poinfor-
mować, iż z tej okazji 
ukazała się w Wyda-
wnictwie Sióstr Lore-
tanek biografia Pauli- 

ny autorstwa s. Cecilii Giacovelli. Dzięki uprzej-
mości Sióstr z naszego sklepu diecezjalnego 
jest ona do nabycia w cenie 45 złotych. Zachę-
cam, aby w tym szczególnym, rocznicowym 
roku książka - biografia naszej założycielki stała 
się jedną z podstawowych lektur formacyjnych. 
Dzięki staraniom Sióstr po nowym roku będzie 
do nabycia także autobiografia duchowa Pauliny 
Jaricot zatytułowana Historia mojego życia wy-
dana przez wydawnictwo eSPe. 
     Pozwolę sobie na jeden cytat z listu Pauliny, 
który pokazuje duchową głębię założycielki Ży-
wego Różańca: „…to dobrze i korzystnie (…) 
stale dziękować Bogu, poddawać się Jego pro-
wadzeniu nas nieznanymi nam niedoświadczo-
nym drogami, jakiekolwiek by one nie były 
i umierać tyle razy, ile On uważa za słuszne - 
abyśmy przy każdym przebudzeniu rozpoczynali 
na nowo pełnienie Jego woli”. 
     Jeszcze raz zachęcam do lektury biografii 
kobiety o której papież Paweł VI powiedział: 
„Prawdziwa córa Kościoła, tak bezkompromi-
sowo oddana sprawie dalekich misji i równocze-
śnie tak przejęta problemami otaczającego ją 
świata robotniczego. Musiała ona bardziej niż 
inni napotykać, akceptować i pokonywać z miło-
ścią wiele przeszkód, porażek, upokorzeń, 
opuszczenia, które dały jej dziełu znamię krzyża 
i przedziwną owocność (…). Z ziarna, które 
Paulina skromnie wrzuciła w ziemię, wyrosło 
wielkie drzewo - Dzieło Rozkrzewiania Wiary 
(…). Do podążania śladami Marii Pauliny Jaricot 
w tym konkretnym zaangażowaniu zaproszony 
jest cały Kościół”. 
     Życząc wszelkiego Bożego błogosławieństwa 
na Nowy 2012 Rok zachęcam do owocnej lek-
tury biografii Pauliny.         Ks. Paweł Wiatrak 

Diecezjalny duszpasterz ds. kultu Maryjnego 

OPŁATEK I IMIENINY 

 
     W środę, 21 grudnia 2011 r. młodzież z na-
szej parafii zgromadziła się na Mszy św. o godz. 

18.00, by swoją modlitwą wyrazić wdzięczność 
ks. Adamowi, wigilijnemu Solenizantowi, za 
Jego pełne ciepła i dobroci serce, za duszpa-
sterską troskę o formację młodego człowieka i 
wszelką życzliwość. Po Eucharystii młodzi wraz 
z ks. Adamem i S.M. Amabilis wzięli udział w 
spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w sali 
pod kościołem. 
     Przypomniane słowa Ewangelii, wspólny 
śpiew kolęd, serdeczne życzenia, drobne upo-
minki, wspólnota stołu i modlitwy... wszystko to 
sprawiło, że spotkanie odbyło się w pełnej rado-
ści atmosferze, dając jego uczestnikom przed-
smak Bożego Narodzenia. 
 

OPŁATEK WSPÓLNOT   

 
     Piękny to zwyczaj, wpisany w polską tradycję 
narodową - organizowanie spotkań opłatko-
wych. Odbywają się one zazwyczaj po uroczy-
stościach bożonarodzeniowych, wszędzie tam, 
gdzie przebywają ludzie sobie życzliwi, stano-
wiący wspólnotę, a więc w szkołach, na uczel-
niach, w biurach, zakładach pracy i kościołach.  
     W naszej Wspólnocie Parafialnej tego typu 
spotkania są kultywowane już od dawna. Dzieje 
się tak dlatego, iż istnieje bardzo dużo kół, sto-
warzyszeń i grup, które otrzymują odpowiednią 
formację. Członkowie tych grup systematycznie 
spotykają się wraz ze swoimi Kapłanami i dzięki 
temu stają się autentyczną Bożą Rodziną. Na-
sza Parafia tętni życiem, a organizowane coraz 
ciekawsze i wychowawcze imprezy  przyciągają 
wiernych z innych siedleckich parafii. Jest za co 
Panu Bogu dziękować! Jest za co dziękować 
naszym kochanym Kapłanom i kochanym Sio-
strom Orionistkom. Mają Oni niespożytą energię 
i niewyczerpane pomysły, którymi wciąż nas za-
skakują. Za to, co dokonuje się w naszych ser-
cach dzięki Ich posłudze Bogu niech będzie 
chwała i cześć! 
     Trwając w świątecznej atmosferze, pra-
gniemy spotkać się na uroczystym „Opłatku” ze 
wszystkimi Grupami istniejącymi przy naszej Pa-
rafii, a co za tym idzie ze wszystkimi Wiernymi, 
(wszak stanowimy jedną Bożą Rodzinę). Jako 
życzliwi sobie i autentyczni Bracia i Siostry bę-
dziemy mieli okazję, dzieląc się Bożym Chle-
bem, przekazać sobie płynące z serca życzenia, 
poznać się bliżej,   ubogacić doświadczeniem 
Boga w życiu naszych Sióstr i Braci, a także wy-
śpiewać chwałę Nowonarodzonemu Dziecięciu 
Bożemu. Takie spotkania są bardzo potrzebne  i 
są prawdziwą ucztą duchową.  Nasze spotkanie 
odbędzie się 8 stycznia od godz. 14.00, w pod-
ziemiach kościoła. Spotkają się Wierni zrzeszeni 
w: Kołach Żywego Różańca, Różach Różańco-

wych, Domowym Kościele, Chórze, Zespole 
„Caritas”, Służbie Liturgicznej, Ruchu Światło 
Życie, Akademickiej Grupie Ewangelizacyjnej, 
Grupie JPII, Katolickim Stowarzyszeniu Mło-
dzieży…Z radością powitamy też Osoby, które 
jeszcze być może nie odnalazły się w żadnej 
grupie, a zrodzi się w ich sercach takie pragnie-
nie i z pewnością łatwiej będzie podjąć kon-
kretną decyzję. Pamiętajmy przy tym, iż do 
nieba łatwiej idzie się we wspólnocie. Za dar 
wzrastania we wspólnotach istniejących przy 
naszej Parafii dziękujemy Ci maleńki Jezu zło-
żony w Betlejemskim Żłóbku! 
 

JAKI BYŁ ROK 2011 
     Beatyfikacja Jana Pawła II to wydarzenie, 
którym żył w maju br. cały świat. Ale na to wyda-
rzenie w sposób wyjątkowy czekali Polacy. 
Wielu z nas wyjechało do Rzymu, by uczestni-
czyć w uroczystościach beatyfikacyjnych, inni 
śledzili je bądź za pośrednictwem mediów. Było 
to wydarzenie, które na nowo nas połączyło. 
W październiku obchodziliśmy pierwsze liturgi-
czne wspomnienie bł. Jana Pawła II i Dzień Pa-
pieski „Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy”. Odtąd 
w wielu miejscach wierni modlą się przy relik-
wiach Błogosławionego. Wydarzeniem bez pre-
cedensu było odsłonięcie pomnika Jana Pawła II 
w Moskwie. 
      W Polsce ukazał się „Raport o stanie wiary” 
autorstwa Abp. Józefa Michalika. Rok 2011 za-
pisał się też szeregiem zmian w Konferencji 
Episkopatu. Dotychczasowy sekretarz generalny 
Bp Stanisław Budzik został arcybiskupem lubel-
skim, sekretarzem Episkopatu biskupi wybrali 
zaś Bp Wojciecha Polaka. Ukazał się list paster-
ski Episkopatu odnoszący się do obrzędów po-
grzebu w przypadku kremacji. 
     W Watykanie spotkali się blogerzy z różnych 
krajów świata, a polscy rzecznicy diecezji i zako-
nów poświęcili swoje spotkanie Kościołowi na 
„cyfrowym kontynencie”. 
     A jakie wydarzenia czekają nas w przyszłym 
roku? Jesienią 2012 r. rozpocznie się ogłoszony 
przez Benedykta XVI Rok Wiary. Jego inaugu-
rację przewidziano na 11 października, w 50. R. 
otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, a za-
razem 20. R. opublikowania Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego. Spodziewany jest także hi-
storyczny list o pojednaniu narodów polskiego 
i rosyjskiego, a także wspólny list Kościołów 
o świętowaniu niedzieli. 
 

PROŚBA DO „CARLOSA” 
     Podczas Wizyty Duszpasterskiej wielu Para-
fian postuluje, aby poprosić Właściciela Super-
marketu „Carlos” p. Zbigniewa Sobolewskiego 
o to, by jego pracownicy nie pozostawiali za wy-
cieraczkami samochodów stojących na parkingu 
przykościelnym, podczas niedzielnej Mszy Św., 
ulotek promujących tenże sklep. Tą drogą reali-
zujemy prośbę Parafian, a oprócz tego skieruje-
my oficjalne pismo do właściciela „Carlosa” i je-
go pracowników. Wydaje się jednak, że najlep-
szą formą protestu przeciwko tej praktyce bę-
dzie rezygnacja z niedzielnych zakupów. 
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DZIĘKUJEMY 
ZA ŻYCZENIA 

Dziękujemy za życzenia świą-
teczne z życzeniami, które na 

adres Parafii nadesłali (po 21 grudnia 2011 r.): 
 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i 
Uczniowie Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w 
Strzale. 
 Dom Wydawniczy „Rafael”. 
 p. Małgorzata i Marek Mikiciuk oraz Pracownicy 
Przedsiębiorstwa „Marker” 
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach p. 
Jolanta Polak wraz z Pracownikami. 
 p. Zygmunt Szalach – Radny Miasta Siedlce. 
 p. Jarosław Głowacki Wiceprezydent Siedlec. 
 Przełożona Prowincjalna s. M. Józefina Klimczak 
wraz z Radą Zgromadzenia Sióstr Małych 
Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek). 
 Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr 
Służek NMPN s. Danuta Wróbel. 
 Prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży 
Pożarnych Waldemar Pawlak. 
 ks. Sławomir Kapitan i Pracownicy Katolickiego 
Radia Podlasie oraz portalu podlasie24.pl. 
 p. Dyrektor Roman Postek i Liwska Załoga Zam-
kowa. 
 ks. Dyrektor Krzysztof Hapon i Pracownicy 
Caritas Diecezji Siedleckiej 
 Zespół Biura Prasowego na Jasnej Górze 
 ks. Robert Solka z Perugii (Włochy) 
 p. Monika Dybowska i Pracownicy Wydawnictwa 
KUL. 
 Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. 
     Tą drogą Ks. Proboszcz dziękuje także za ży-
czenia osobiste, które do niego nadesłali: 
 p. Katarzyna i Paweł Sweklejowie. 
 ks. Paweł Rytel-Adiranik. 
 p. Józef Klajda z Rodziną. 
 p. Iwona Pietruczuk-Skolimowska z Rodziną oraz 
Teatrzyk „Magik” ze Strzały. 
 ks. Krzysztof Garwoliński 
 ks. Tomasz Czarnocki 
 ks. Jacek Świątek 
 p. Agnieszka i Bronisław Karcz z córeczką Micha-
liną 
 ks. Jarosław Oponowicz 
 ks. Krzysztof Skwierczyński 
 ks. Dariusz Denisiuk 
 p. Danuta i Andrzej Brochoccy z Rodziną 
 ks. Jarosław Mitrzak 
 p. Paweł Makowski 
 p. Eugeniusz Kasjanowicz 
 p. p. Joanna Zarzycka 
 p. Grzegorz Skwarek 
 ks. Zbigniew Król 
 p. Wiesława i Ryszard Ziółkowski 
 p. Krzysztof Semeniuk z Rodziną 
 p. Justyna Zalewska 
 p. Marek Średnicki 
 p. Jacek Chromy i Biuro Promocji Sztuki. 
 p. Jakub Sadokierski i Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Ministerstwie Finansów. 
 p. Ewa Borysik z Dziećmi 
 p. Elżbieta Kielak 
 p. Iwona, Mariusz, Mateusz i Piotr Orzyłowscy 
 p. Marta Głódź z Rodziną 
 p. Andrzej Ekert z Rodziną 
 p. Stanisław Karpik i Wspólnota „Emaus” 
 p. Ela, Andrzej i Julka Piekart 
 p. Anna i Piotr Nasiłowscy 
 p. Anthony Lupkowski (z USA) 
 ks. Edmund Sroka 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 
     Składamy serdeczne podziękowanie wszyst-
kim Rodzinom, które mieliśmy okazję nawiedzić 
podczas Wizyty Duszpasterskiej, za wszelkie 
dobre słowa i życzliwość, jakiej doznajemy. 
     Przeszkodą do szybkiego zrealizowania 
Kolędy w tym rok są ferie zimowe, które w 
naszym województwie wypadają bardzo 
wcześnie. Za to utrudnienie przepraszamy. Na 
poniższej liście nie uwzględniliśmy jeszcze ulic, 
które odwiedzimy po feriach. 
DATA  GODZ ULICA 

2.01 
ponie-
dzia-
łek 

9.00 
Domki przy ul. Żytniej 
i Łąkowej (3 księży) 

15.30 
ul. Sokołowska 83 (1 ksiądz), 

Sokołowska 85 (1 ksiądz), 
Mieszka I 10 (2 księży) 

3.01 
wtorek 

9.00 
ul. Okrzei (2 księży), Sierakows-

kiego i Tuwima (1 ksiądz) 
oraz Rejtana i Pola (1 ksiądz) 

15.30 
ul. Sokołowska 77, Sokołowska 
79 i Sokołowska 81 (4 księży) 

4.01 
środa 

9.00 
ul. Graniczna domki i blok nr 25 
(3 księży) oraz Broniewskiego 

(2 księży) 

15.30 

ul. Sokołowska 91 (1 ksiądz), 
Sokołowska 93 (1 ksiądz), Dom 

Asystenta (od godz. 18.00), 
Sokołowska 75 (1 ksiądz) 
i ul. Żytnia 28 (1 ksiądz) 

5.01 
czwar-

tek 

9.00 
ul. Żeromskiego (1 ksiądz) 

i Północna (1 ksiądz) 

15.30 
ul. Chrobrego 10 (2 księży) 
i Chrobrego14 (3 księży)  

7.01 
sobota 

9.00 
u. Mieszka I 2 (1 ksiądz), 

Mieszka I 4 (1 ksiądz) i Mieszka 
I 6 (2 księży) 

15.30 ul. Chrobrego 4 (3 księży) 

9.01 
ponie-
dzia-
łek 

9.00 ul. Mireckiego (3 księży) 

15.30 
ul. Chrobrego 3 (1 ksiądz) 
i Chrobrego 19 (2 księży) 

10.01 
wtorek 

9.00 
ul. Słowackiego (2 księży), 

Sokołowska 156 
i Sokołowska 158 (1 ksiądz) 

15.30 ul. Chrobrego 15 (3 księży) 

11.01 
środa 

9.00 ul. Bema (2 księży) 

15.30 
Chrobrego 21 (2 księży) 
i Mieszka I 18 (1 ksiądz) 

12.01 
czwar-

tek 
15.30 ul. Chrobrego 2 (3 księży) 

13.01 
piątek 

9.00 
ul. Konopnickiej (2 księży) 

i Sokołowska 161, Sokołowska 
163 

15.30 
ul. Chrobrego 9 (2 księży) 
i Chrobrego 12 (1 ksiądz) 

14.01 
sobota 

9.00 
ul. Jagiellońska (2 księży) 
i Mieszka I 20 (1 ksiądz) 

15.30 ul. Chrobrego 7 (2 księży) 

 

- Jak spędził pan „Sylwestra”? 
- Nie wiem, chyba sam poszedł!  

 
PRETENSJONALNE. Do taksówki wsiadły dwie 
damy. Po drodze gwarzą sobie o tym i o tamtym. 
- To doprawdy okropne, jacy ludzie bywają 
niewychowani! Wyobraź sobie moja droga, byłam 
ostatnio na przyjęciu, gdzie do ryby podano mi nóż 
do befsztyków! 
- O tak, szokujący brak ogłady. Mnie znowu zapropo-
nowano sherry w kieliszku do szampana! 
     W tym momencie wtrąca się taksówkarz: 
- A panie nie wezmą mi za złe - mam nadzieję - że ja 
tak tyłem do pań siedzę? 
PERSPEKTYWY. Mała Małgosia przychodzi do mamy: 
 - Mamusiu, jak będę duża, znajdę sobie mężczyznę 
i wyjdę za mąż, to będę żyła jak ty z tatą? 
- Tak, córeczko. 
- A jak bym nie wyszła za mąż, to będę taką starą 
panną jak ciocia Ola? 
- Tak, córeczko. 
- No to mam życie „przechlapane”! 
JAKI KOLOR. - Mamo, czemu na ślubnym zdjęciu 
jesteś w białym welonie? 
- Biały kolor to znak radości, synku. 
- To dlaczego tata jest tu ubrany na czarno? 
POWRÓT. Dziewczyna bardzo późno wraca do do-
mu. Mama do córki: 
- O której ty wracasz do domu! Ja w Twoim wieku... 
- Tak, mówiłaś mi już to mamusiu - przerywa 
dziewczyna – w moim wieku nie wychodziłaś z domu 
bo ja wtedy miałam pięć miesięcy. 
ŁAJDAK. -Dlaczego nazwałaś swojego psa: Łajdak? 
- Bo mam z tego powodu dużą przyjemność. Ile razy 
wołam go na ulicy, zawsze ogląda się za siebie kilku 
mężczyzn. 
 

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

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

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

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

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz, 
s.M. Amabilis, s.M. Agnieszka i Tomasz Końko 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30 

W dni Kolędy kapłani zapraszają do kancelarii 
Parafialnej w godzinach od 7.00 do 8.00  

 




