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MYŚL TYGODNIA  

 
     Podczas Chrztu Pana Jezusa 
w Jordanie, „z nieba odezwał się 
głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie” (Mk 
1,6b-11). 
     Przed stworzeniem świata Duch 
Pański spoczywał nad wodami, 
przygotowując je niejako na ucze-
stnictwo w początku stwórczego 
dzieła Boga. Nad Jordanem ten 
sam Duch zstępuje niczym gołębi-
ca, by przez Wcielone Słowo dać 
nowy początek, zwiastujący całe-
mu stworzeniu powrót do utraco-
nego dziedzictwa. Ten sam Duch 
i teraz napełnia wodę życiodajną 
mocą, by wszyscy w niej zanurze-
ni w sakramencie chrztu stawali 
się nowym stworzeniem.  
     Odnówmy dziś w sobie Prag-
nienie życia pełnią łaski otrzyma-
nej na chrzcie świętym. 

 

DZIĘKCZYNIENIE ZA CHRZEST 
     Dziś, w Niedzielę Chrztu Pańskiego mamy dobrą 
okazję, aby podziękować za nasz Chrzest, za naszych 
Rodziców i Chrzestnych za to, że nas wtajemniczyli 
w życie Bożej Społeczności, jaką jest Kościół.  

DUMNI ZE STUDENTÓW 
     Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Siedleckiej, 
przesyła słowa uznania dla wielu studentów z naszej 
Parafii uczęszczających na katechezy Duszpasterstwa. 
W sposób szczególny, za systematyczną współpracę 
z Duszpasterstwem w roku akademickim 2011/2012 
dziękujemy Katarzynie Stańczuk, Darii Fabisiak, Kami-
lowi Iwanek i Joannie Wereszko, a ich Rodzicom z ser-
ca gratulujemy! 

PROPOZYCJA Ś.D.S. 

 

   W siedleckim Środowiskowym Domu 
Samopomocy dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i osób z autyzmem 
od 1 lipca 2011 r. realizowany jest pro-
jekt pod nazwą: „Każdy ma swoja sza-
nsę” współfinansowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Celem pro-
jektu jest poprawa dostępu do zatrud-  

nienia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.   
     Wsparciem zostało objętych 16 uczestników projek-
tu zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Osób Niepełnospra-
wnych. Dla funkcjonowania społecznego potrzebują oni 
pomocy osób trzecich. Na skutek odrzucenia przez oto-
czenie, wycofania i bierności, braku zaradności życio-
wej, obniżonej odporności psychofizycznej i uzależnie-
nia od opiekunów, tracą nabyte wcześniej umiejętności 
i w konsekwencji nieodwracalnie stają się uzależnieni 
od placówek pomocy społecznej i ochrony zdrowia.  
     Dlatego Środowiskowy Dom Samopomocy wycho-
dząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnym in-
telektualnie oferuje wsparcie psychologiczne i zawodo-
we. W ramach projektu odbywają się szkolenia z gas-
tronomii, komputerowe, warsztaty w pracowniach: plas-
tycznej, animacji kultury, a także warsztaty z wizażystą. 
Dodatkowo każdy z uczestników ma możliwość wzięcia 
udziału w rehabilitacji zdrowotnej, oraz treningu pracy. 
Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty 
ukończenia projektu.  
     Uczestnictwo w szkoleniach osób niepełnospraw-
nych intelektualnie daje szansę nabycia większych 
kompetencji społecznych i zawodowych. Pracownie 
spełniają cele rehabilitacji społecznej, jakimi są dobre 
funkcjonowanie, działanie, dobre samopoczucie osób 
niepełnosprawnych oraz pełny rozwój ich osobowości 
i możliwości. Praca ta pozwala na przygotowanie takich 
osób do codziennego życia rodzinnego, do pracy 
i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.    
     Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełno- 

sprawnych jest bardzo istotnym elementem w dalszym 
kierunku ich rozwoju. Różnorodność rehabilitacji oraz 
sposób organizowania zajęć przyczynia się do stworze-
nia osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnict-
wa w życiu społecznym, dostępu do wszystkich instytu-
cji i sytuacji społecznych, w których mają możliwość 
uczestniczyć pełnosprawni. Poprzez takie działania 
kształtuje się również pozytywne nastawienie, postawę 
oraz więzi psychospołeczne pomiędzy pełnosprawny-
mi, a niepełnosprawnymi. 
     Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach za-
praszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Siedlcach. Na każdym etapie realizacji projektu prze-
prowadzana będzie rekrutacja uzupełniająca. Więcej in-
formacji znaleźć można na stronie internetowej 
www.sds-kmss.siedlce.pl  Bliższych informacji udziela 
Biuro Projektu mieszczące się w Środowiskowym Do-
mu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i osób z autyzmem, tel. 25-6443088, 
e-mail: s.d.s.siedlce@wp.pl 

Dyrektor mgr Magdalena Grudzień-Soszyńska 
 

„MELODIA” ZAŚPIEWA 
     Od dziś za dwa tygodnie, w niedzielę 22 stycznia, 
razem z nami kolędy zaśpiewa Chór „Melodia”.  

 
     Chór „Melodia” Związku Nauczycielstwa Polskiego 
(do którego należą także nasi Parafianie) obchodził 
w tym roku okrągłą rocznicę swojej działalności. Liczy 
już sobie ponad 10 lat. Członkowie chóru to nauczycie-
le - emeryci, którzy kierują się maksymą: „Śpiewać każ-
dy może ku wesołości innym i na chwałę Bożą”. Od po-
czątku chórem kieruje i dyryguje pani  Eleonora Sem-
czyszyn. Czuwa nad „Melodią” także Miejski Ośrodek 
Kultury. Występujemy tam, gdzie nas zapraszają. Śpie-
wamy w miastach, miasteczkach, wioskach, na dużych 
i małych scenach, dla ludzi chorych, samotnych, 
w szpitalach, domach opieki i kościołach. 
     W skład naszego repertuaru wchodzą pieśni patrio-
tyczne, obyczajowe, pieśni religijne. Na święta Bożego 
Narodzenia przygotowaliśmy szereg kolęd, między in-
nymi: „Bóg się rodzi”; „Dzień jeden w roku”; „Tryumfy”; 
„Dzisiaj w Betlejem”; „Z narodzenia Pana”; „Jakieś 
światło”; „Wigilijna pastorałka”; „W wigilię”; „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”; „Zaśpiewam Jezuskowi”; „My też 
pastuszkowie”; „Oj, maluśki, maluśki”; „Przy onej górze” 
„Bracia, patrzcie jeno”; „Cicha noc”; i wiele innych. 

Stanisława Kalinowska 
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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 – 9 stycznia 2012  r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

Czyt.:1Sm 1,1-8; Mk 1,14-20 

6.30 1. + Reginę Zofię Ptaszek, of.  Sąsiedzi z bloku 
7.00 1. Gregorianka: +  Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

 2. + Juliannę, Stanisława i Czesława Marciszewskich oraz ich zm. 
Rodziców i dusze w czyśćcu cierpiących, of. Jan Marciszewski 

 3. + Mariannę Czarnocką, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Leokadię (w 15 r.) i Jana oraz zm. Rodziców i Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Marianna Sandurska 
 3. + Krystynę, Wacława i Witolda Ślepowrońskich, of. Córka i Sio-

stra 
Wtorek – 10 stycznia 2012  r. 

Wspomnienie św. Grzegorza z Nyssy 
Czyt.: 1Sm 1,9-20; Mk 1,21-28 

6.30 1. + Władysława Andrzejewskiego (w 2 r.) i zm. z obu stron Rodziny 
of. Krystyna Andrzejewska 

7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
 2. + Stanisławę (w 31 r.) i Stanisława, zm. Dziadków oraz Jadwigę, 

of. Zbigniew Śledź 
 3. Dziękczynna w intencji Karola, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzina  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Stanisława, Władysławę, Andrzeja i Józefę, of. Jadwiga Duch 
 3. + Janusza Szkielonek (w 5 r.), Helenę, Rodziców i Krystynę 

Gromadzką, of. Żona 
 4. + Zdzisława (w 29 r.), of. Rodzina 

Środa – 11 stycznia 2012  r. 
Czyt.:1Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39  

6.30  1. + Marię Drozd (w 30 dzień), of. Anthony Lupkowski z USA 
7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 

 2. + Andrzeja Harasymowicza (w 5 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Zygmunta (w 1 r.) i Stanisławę Markowiczów, of. Rodzina 
 4. + Józefę Wysokińską (w 30 dzień), of. Dzieci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Feliksa Garbaszewskiego (w 5 r.), Krystynę i zm. Rodziców z 

obu stron Rodziny, of. Zofia Garbaszewska 
 3. Dziękczynna w intencji Krystyny oraz Dzieci i Wnuków, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa na dalsze lata życia, of. Mama 

Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Czwartek – 12 stycznia 2012  r. 
Czyt.: 1Sm 4,1-11; Mk 1,40-45 

6.30  1. + Krystynę, Mariana, Józefa, Kazimierza i Maniusia, zm. z Rodzi-
ny Kłusków, of. Jadwiga Gołofit 

7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
 2. + Zm. Rodziców i Teściów z obu stron Rodziny, of. Halina Bara-

nowska 
 3. + Arkadiusza (z racji imienin) i Stanisławę Krasnodębskich, Annę 

i Władysława Wasilewskich oraz Jana Zdolińskiego, of. Barbara 
Zdolińska 

15.30 Spotkanie dziecięcej grupy oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Mariana i Mariannę oraz Antoninę, Szymona i Tadeusza, of. 

Stanisław Kornilak 
 3. + Tadeusza Chmielewskiego (w 2 r.), of. Żona 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 13 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie Św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła 

Czyt.: 1Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12 

 

6.30  1. + Zofię (w 57 r.), zm. z Rodzin Małków, Siankowskich i Szczypio-
rów, ks. Alfreda Hoffmana, zm. Dziadków i Pradziadków, of. Halina 
i Krzysztof Iskra 

7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
 2. + Jadwigę (w 7 r.) i Tadeusza (w 11 r.), zm. z Rodzin Stańczuków 

Trociów i Krzewniaków, of. Danuta Krzewniak  
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Czesława (w 7 r.) i zm. Rodziców obu stron Rodziny oraz Kon-

stancję, of. Żona z Rodziną 
 3. + Zofię (w 13 r.), Henryka, Piotra i Mariana oraz zm. Rodziców i 

Dziadków z obu stron Rodziny, of. Hanna Kozioł 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Ani Kluczek, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie i opiekę św. Józefa w całym życiu, of. Rodzice  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-
Życie 

Sobota – 14 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia  

Czyt.: 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mk 2,13-17 

6.30 1. + Henrykę i Henryka Kobylińskich oraz Stanisławę, Zdzisława, 
Wiktora i Witolda Grabowskich, of. Sabina Terlikowska 

7.00 1. Gregorianka: + Hannę-Marię Łęczycką, of. Córka 
 2. + Helenę (w 2 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. p. Ro-

maszewicz 
 3. + Arkadiusza, Stanisławę, Barbarę i Hannę, of. p. Świątkowska 
 4. Dziękczynna w 24 r. urodzin synów Bartosza i Łukasza, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata, of. 
Mama 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki  
 2. + Ryszarda Alabę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Izydora Hardeja (30 dzień), of. Rodzina 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca NMP 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 stycznia 2012  r. 
Wspomnienie św. Pawła Pustelnika z Teb, 

głównego Patrona Zakonu Paulinów 
Czyt.: 1Sm 3,3b-10.19; 1Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42 

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

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w dorosłym życiu, of. 
Dziadkowie 

8.30 1. + Agnieszkę Czerniej (z racji imienin), of. Brat Artur 
 2. + Mieczysława Strzałek i Annę Sapała, of. Rodzina 

10.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Jana-Rudolfa Głuchowskich, of. Córki 
 2. + Annę, Eugeniusza (w 41 r.) i Tadeusza (w 11 r.), of. Krystyna 

Łęczycka 
 3. + Stanisława 

11.30 1. + Rodziców Amelię (w 9 r.) i Stanisława Kondraciuków oraz Elż-
bietę Sawicką i zm. z Rodzin, of. Zięć 

 2. + Jerzego, Stanisława i Stanisławę Zgorzałek, of. Bezimienna 
 3. + Mariana (w 13 r.) zm. z Rodzin Soszyńskich i Wyżywniaków, of. 

Marianna Wyżywniak 
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Sławek 

16.30 + Józefa, Franciszka i Stanisławę, zm. z Rodziny Łozów, of. Teresa 
Sawicka 

18.00 Dziękczynna w intencji S. Amabilis, z racji dnia imienin, z prośbą o 
potrzebne łaski na drodze powołania i opiekę Św. Józefa w całym 
życiu, of. S. Orionistki 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie okre-
su Narodzenia Pańskiego 
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SIEDEM KOLĘDOWYCH PORAD  
czyli jak przeżyć wizytę duszpasterską i nie stracić wiary 

     Ojcowie Kościoła mawiali, że prawdziwy pasterz powinien „cuchnąć owczar-
nią”, ponieważ inny (obcy) zapach rodzi strach albo niedowierzanie. Konsekwen-
cją strachu będzie ucieczka, konsekwencją niedowierzania - bunt. W Kodeksie 
Prawa Kanonicznego czytamy: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, pro-
boszcz powinien starać się poznawać wiernych, powierzonych jego pieczy. Wi-
nien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza 
w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś 
nie domagają - roztropnie ich korygując.” (KPK, kan. 529 §1.) Okazją nawiedzenia 
rodzin i niejako przesiąknięcia zapachem owczarni, czyli poznania problemów lo-
kalnej społeczności, jest wizyta duszpasterska, tradycyjnie zwana „kolędą”, na 
którą księża wybierają się zwykle po Bożym Narodzeniu. Kolęda związana jest 
przede wszystkim z błogosławieństwem dla rodziny i domostwa. Chrześcijanie, 
którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską, dają świadectwo swojej przy-
należności do Kościoła. Kolęda ma więc charakter nie tyle towarzyski, co raczej 
religijny. Oto kilka wskazówek, jak dobrze się przygotować i owocnie przeżyć to 
spotkanie. 
Zestaw kolędowy 
     Tradycyjnie przyjęło się, że dom powinien być odpowiednio przygotowany na 
przybycie księdza. Po Świętach nasze cztery kąty są z pewnością wysprzątane 
na wysoki połysk, a codzienny wystrój mieszkania został w tym czasie dodatko-
wo ożywiony przez choinkę, bombki i stroiki. Kolędę zapowiada się zwykle wcze-
śniej, w ogłoszeniach duszpasterskich, a więc domownicy mają czas na odpo-
wiedni „kamuflaż”. Czy to dobrze, że pasterz dokonuje przeglądu owczarni nie 
w warunkach codziennych, lecz odświętnych? Znałem proboszcza, który potrafił 
zapowiadać wizytę na jednej ulicy, a pojawiać się znienacka na innej, wychodząc 
z założenia, że dopiero takie „najście” pokazuje pełen realizm życia parafian. Nie 
jest to jednak najlepszy pomysł, bo prócz niepotrzebnego napięcia, spowodowa-
nego taką niespodzianką, może się ponadto okazać, że nieodzowny kolędowy 
atrybut, czyli kropidło, zaginęło gdzieś w przepastnej szafie. Nic dziwnego, gdy 
weźmiemy pod uwagę fakt, iż jest to sprzęt, którego używa się przeważnie raz 
do roku. Nie zapomnę pomysłowości pewnych studentek, które ochoczym ser-
cem przyjęły księdza, ale nie miały na stancji kropidła. Ten brak zastąpiły pędz-
lem malarskim. Dla chcącego nic trudnego! Poza tym na rynku dewocjonaliów, 
a nawet w ofercie supermarketów, są dziś dostępne eleganckie „zestawy kolędo-
we”, czyli krzyż, dwa lichtarze, świece i mini kropidełko. Jeszcze tylko biały ob-
rus, woda święcona i stół na kolędę gotowy. Święcona woda? Z wodą może być 
kolejny problem, jeśli ktoś nie pomyślał o niej w Wielką Sobotę. Od czego ma się 
jednak sąsiadów? Jeżeli okażą się bardziej zapobiegliwi od nas i hojniejsi niż bi-
blijne panny mądre, to mamy kłopot z głowy. 
Schowaj Buddę, połóż Biblię 
     Warto również pomyśleć o odpowiedniej scenografii i elementach religijnego 
wystroju wnętrza. Przede wszystkim obrazy. W domu katolickiej rodziny, która 
przyjmuje księdza, nie może przecież zabraknąć wszelkiego rodzaju świątków 
i nabożnych wizerunków. Ksiądz z pewnością zwróci na nie uwagę. Niestety co-
raz trudniej o miejsce dla Matki Bożej czy Jezusa Miłosiernego, bo na ich gwoź-
dziu wiszą teraz „arcydzieła”. Nie ważne, że kiczowate. Ważne, że niezmiernie 
kosztowne. Na stylowych komodach w stylu retro (z Holandii) lub bardziej nowo-
czesnych (ze Szwecji) spotkać za to można na przykład posążki Buddy. Gdy py-
tam skąd ta orientacja na kulturę Orientu, zwykle pada odpowiedź, że to pamiąt-
ka, że od znajomych, że z dalekiej podróży. Przecież ta figurka nikomu nie wa-
dzi, a tak pięknie się prezentuje. Na ten temat mam inne zdanie, wyrobione dzię-
ki świadectwu egzorcysty, którego modlitewne wysiłki pozostawały nieskuteczne 
dopóki gliniany Budda przebywał w mieszkaniu. Jeżeli zaś rodzina zajmuje się 
działalnością handlową to, zgodnie z przesądem, na ścianie musi wisieć portret 
Żyda, aby interes dobrze się kręcił. Żyd musi być! Św. Michał Archanioł niekonie-
cznie. Nieodzownym detalem, który zostaje poddany dorocznemu rytuałowi od-
kurzania, w ramach przygotowanie do wizyty duszpasterskiej, jest Pismo Święte. 
Wypada, aby egzemplarz Świętej Księgi znalazł się na stole obok kropidła i krzyża. 
W kopercie czy bez? 
     Kiedyś w moim rodzinnym domu proboszcz, zaraz po wspólnej modlitwie, 
chwycił Biblię do ręki i prawdopodobnie chciał przeczytać fragment Ewangelii, 
ale jego skupienie zdekoncentrował banknot, który spoczywał pod Księgą. Gdy-
by znajdował się w kopercie może nie rzucałby się tak w oczy? Banknot przezna-
czony był oczywiście na potrzeby Kościoła, jako dobrowolna ofiara, którą składa 
się przy okazji wizyty duszpasterskiej. Zbierane w ten sposób środki finansowe 
proboszcz najczęściej przeznacza na budowę lub remonty obiektów parafial-
nych, różne inwestycje lub też bieżące rachunki, które w sposób naturalny gene-
ruje codzienne funkcjonowanie parafii. Wbrew obiegowej opinii składane pienią-
dze nie są datkiem dla księdza, ale na rzecz Kościoła, którego utrzymanie i funk-
cjonowanie zwyczajnie kosztuje. Czy składamy je w kopercie, czy nie - jest tu 
mniej istotne. Ważniejsza jest raczej ofiarność, świadomość odpowiedzialności 
za utrzymanie świątyni i stosunek wobec piątego przykazania kościelnego, które 
przypomina, aby „troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Jak mówi stare 

polskie przysłowie: „Kto w Kościół rzuci, tego Pan Bóg nie zasmuci”. 
Stary czy młody? 
     Bezpośrednim etapem przygotowania do wizyty duszpasterskiej jest wygląda-
nie, który ksiądz do nas przyjdzie? Najlepiej upoważnić jednego z członków ro-
dziny, aby zasadził się niczym myśliwy na ambonie i raportował, który kapłan 
i skąd nadciąga. W parafii o średniej wielkości najczęściej pracuje dwóch księży: 
proboszcz i jego współpracownik wikariusz, przy czym ten pierwszy jest nazywa-
ny w środowisku mianem „stary”, a ten drugi określeniem „młody”. Jeśli z wizytą 
nadchodzi „stary” sprawa się komplikuje, bo „stary” już tu był, posiada zbyt wiele 
informacji i Bóg wie ile w parafii jeszcze pozostanie. Jeśli z kolędą przybywa 
„młody”, to pół biedy, bo ten jest dzisiaj tu, a jutro tam, wszystkich jeszcze nie 
zna i poznać już nie zdąży, bo go przeniosą gdzie indziej. Idealną dla parafian, a 
mniej korzystną dla duszpasterstwa, jest sytuacja, gdy po kolędzie chodzi „na-
jemnik”, czyli doktorant, rezydent lub prefekt. Takiemu można naopowiadać, co 
ślina na język przyniesie. Przecież i tak nie zrobi użytku z tej wiedzy, że córka ży-
je z chłopakiem bez ślubu. Kapłan ma obowiązek zapytać o sprawy dotyczące 
życia religijnego takie, jak: ślub kościelny, chrzest dziecka, uczestnictwo w kate-
chezie i posiadanie zeszytu do religii, a następnie zapisać te informacje w karto-
tece. Robi to nie po to, aby bawić się w agenta bezpieki lub rachmistrza GUS, 
lecz troskliwie korygować, roztropnie naprowadzać i ewentualnie upominać, zaw-
sze mając na względzie dobro duchowe i zbawienie parafian. 
Domokrążca, akwizytor czy Cyganka? 
     Ksiądz nie jest komiwojażerem, inkasentem ani złodziejem. Nie przychodzi po 
to, aby wyszarpnąć starszej pani ostatnie grosze, które pozostały jej ze skromnej 
emerytury po powrocie z apteki. Nie jest też bezdusznym oszustem, który przy-
chodzi, aby omamiając pięknym słowem, dokonywać rabunku w biały dzień. 
Przypomnijmy, że składane ofiary są dobrowolne, a przekazanie darowizny nie 
jest głównym punktem wizyty. Jest nim natomiast modlitwa, rozmowa i spotkanie 
duszpasterza z wiernymi. Równie dobrze kolęda mogłaby się odbyć bez udziału 
mamony i czasami tak właśnie się odbywa. Więcej! Bywa również i tak, że napot-
kana sytuacja bytowa jest tak dramatyczna, że duszpasterz decyduje się zosta-
wić pieniądze, zamiast je brać. Wizyta duszpasterska jest trudną misją. Ksiądz 
musi iść, gdyż taki nakaz nakłada na niego prawo kanoniczne. Jest też zmuszo-
ny zbierać ofiary, bo spoczywa na nim odpowiedzialność za funkcjonowanie po-
wierzonej mu parafii. Jakże przykre i kłopotliwe są sytuacje, w których kapłan 
doświadcza oschłości, niechęci, czy obojętności. Niektórzy sprawiają wręcz wra-
żenie, jakoby chcieli się księdza jak najszybciej pozbyć. Miło, gdy duszpasterz 
jest gościem oczekiwanym, a w spotkaniu uczestniczy, w miarę możliwości, cała 
rodzina.                                        ZA TYDZIEŃ CIĄG DALSZY. ks. Paweł Broński 

 

Z LAARE DO SIEDLEC 

 
     W niedzielę 15 stycznia 2012 r. w naszej parafii będą gościły Monika 
Grzelak i Klaudia Zielińska, dziewczyny, które trzy letnie miesiące minionego 
roku przeżyły w Kenii, w oriońskiej misji LAARE. Ich wyjazd do Afryki nie był tylko 
jednorazową, egzotyczną przygodą. Miłość do kenijskich dzieci zmieniła ich 
życie, a dziś wyraża się w tęsknocie, pragnieniu powrotu oraz w konkretnym 
zaangażowaniu m.in. w dzieło duchowej adopcji realizowane w ramach 
programu ADOPCJA SERCA, "WIRIGIRO" - NADZIEJA. Podczas każdej Mszy 
św. dziewczyny dadzą świadectwo swojego misyjnego powołania. 
     Natomiast w kruchcie kościoła będzie można obejrzeć przywiezione z Kenii 
pamiątki, uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia misji w Laare oraz 
złożyć dobrowolną ofiarę na ten cel. Zachęcam też do odwiedzenia stron, dzięki 
którym już dziś można dowiedzieć się więcej o pracy misyjnej w Afryce. 
www.czynmydobro.pl - strona Fundacji Księdza Orione "Czyńmy dobro!" misja-
laare.blogspot.com  - blog założony przez Monikę i Klaudię . 

Z oriońskim pozdrowieniem: S.M. AmabilisNM 
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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 Ko-
lędy 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 odwiedzi-
my po feriach. 
DATA  GODZ ULICA 

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) 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CO PISZĄ W „ECHU” NR 2. W bieżącym 
numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
 Okazja do rozmowy z kapłanem czy niepotrze-
bny stres? Ważne zadanie duszpasterskie czy nie-
potrzebnie kultywowany zwyczaj? Wizyta duszpa-
sterska, popularna „kolęda” budzi od dawna wiele 
pytań. Na wiele z nich odpowiada artykuł pt. „Mam 
dziś księdza” w dziale „Temat tygodnia”; 
 Czy strefie euro grozi rozpad? Czy w nadcho-
dzącym roku dotknie nas kryzys? Co czeka naszą 
gospodarkę i nasze portfele? O tym w rozmowie 
„Echa” z jednym z parlamentarzystów z naszego 
regionu; 
 Co tak naprawdę świętujemy 6 stycznia? Kim byli 
Mędrcy, którzy oddali pokłon małemu Jezusowi? 
Czytaj w dziale „Opinie”; 
 Co mówi nowa ustawa o ochronie zwierząt, któ-
ra weszła w życie 1 stycznia i jak zmienia to sytua-
cję zwierząt domowych? Czytaj w dziale „Rolnic-
two”. Zapraszamy do lektury! 

CELEBRACJA. Jutro w katedrze o godzinie 
19.00 kolejna Celebracja Słowa Bożego pod prze-
wodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza. 
PRAWNICY. Dziś  (w niedzielę 08.01.) odbę-
dzie się spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Pra-
wników, w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów 
przy ul. Kościuszki 10. Rozpocznie się ono Eucha-
rystią o godz. 16.00. Następnie, łamiąc się opłat-

kiem, złożymy sobie życzenia i będziemy śpiewać 
kolędy.            Ks. dr Tomasz Czarnocki 

SZKOŁA RODZENIA. W naszej parafii (w 
dolnej kondygnacji Kościoła) powstaje Szkoła Ro-
dzenia p.w. Św. Rodziny. Założycielką i prowa-
dzącą jest Pani Marta Głódź, absolwentka Insty-
tutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. W 
Szkole tej swoim wieloletnim stażem pracy i doś-
wiadczeniem na kursach służyć będzie także po-
łożna, lekarz ginekolog - położnik, fizjoterapeuta -  
terapeuta NDT - Bobatth oraz wielu innych cieka-
wych gości. Spotkania będą przygotowywać i 
wspierać rodziców do naturalnego porodu i odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa w sferze: duchowej, 
emocjonalnej, psychicznej, intelektualnej i fizycz-
nej. PIERWSZY KURS rozpocznie się 17 stycznia 
br. (i będzie we wtorki), DRUGI RÓWNOLEGŁY 
KURS rozpocznie się 28 stycznia br. (i będzie w 
soboty). Kurs obejmuje 8 cotygodniowych spotkań 
po 2,5 godziny (każde). Więcej informacji i zapisy 
pod numerem tel. 604-686 056, e-mail martaglodz 
@gmail.com oraz na stronie www.drsiedlce.pl 

FIRMA MEDICOLUX zaprasza wszystkich 
Parafian, którzy mają problemy z kręgosłupem, 
schorzeniami reumatycznymi, cukrzycą i innymi... 
Służymy poradą. Będzie również możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych zabiegów na kręgosłup, 
bóle głowy itp. Spotkanie odbędzie się jutro (w po-
niedziałek 9 stycznia br.) o godz. 10.00 w Gimnaz-
jum nr. 3 przy ul. Sekulskiej 10. Współpracujemy 
z Caritas Polska, posiadamy rekomendacje Pols-
kiego Stowarzyszenia Diabetyków i wielu innych.  

Marta Piegza z Wadowic 

DO I KOMUNII ŚW. W piątek (13 stycznia) 
o godz. 18.00 w Sali Wielofunkcyjnej KLO 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. 
 

KOŁO MISYJNE DZIECI. 

 
     Dnia 21 grudnia w Szkole Podstawowej nr. 9  
odbył się misyjny kiermasz ciast. Kiermasz został 
poprzedzony prezentacją multimedialną na temat: 
Misji  sióstr Orionistek  służących najbiedniejszym 
w Kenii w Laare. Ciasta zostały wykonane przez ro-
dziców dzieci należących do Koła Misyjnego działa-
jącego przy naszej parafii.  
     Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Hannie Wójcik 
za podjęcie naszej inicjatywy o zorganizowaniu 
kiermaszu misyjnego w szkole. Dziękujemy całemu 
gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom naszej 
szkoły za zakupienie ciast. Rodzicom  bardzo dzię-
kujemy za wykonanie różnych babeczek, ciast i 
ciasteczek, które wszystkim smakowały. Pieniądze 
ze sprzedaży zostaną przekazane na kontynuowa-
nie adopcji rodzeństwa z Laare w Kenii, którą nasza 
Parafia podjęła w roku ubiegłym. 

Dzieci z Koła Misyjnego wraz z s. Anuncjatą 

 
Wkrótce wywiadówka. 

Rodzice dowiedzą się wreszcie, 
że mają zdolne dzieci, tylko że leniwe. 

 
 

DO KOŃCA. Syn pyta ojca: - Tatusiu, dlaczego ko-
biety oglądają zawsze do końca wszystkie filmy? 
- Bo myślą, synku, że na końcu będzie ślub! 
POŚWIATECZNE GOTOWANIE. 
- Kochanie, przecież cię prosiłem, żebyś mi ugotowa-
ła jajka na miękko, a te są twarde. 
 - To ja już nie wiem, jak to zrobić. Gotowałam pra-
wie pół godziny i ciągle są twarde? 
AKWIZYTOR. Do drzwi puka akwizytor. Otwiera mu 
pani domu. Akwizytor zaczyna opowiadać o sprzę-
cie, który chce sprzedać. Kobieta jest zdenerwowana 
jego wizytą: 
- Idź już pan - i wyprowadziwszy go na korytarz i za-
myka drzwiami. 
     Jednak drzwi się nie domknęły, próbuje więc dru-
gi raz i trzeci bezskutecznie. Akwizytor z korytarza 
pokazuje dół drzwi: 
 - Może pani najpierw kotka z drzwi zabierze... 
SEKRET. Na przyjęciu goście spierają się, kto jest 
bardziej godny zaufania - kobiety czy mężczyźni. 
 - Żadna kobieta nie potrafi dochować tajemnicy - po-
wiedział pogardliwie jeden facet. 
 - Nie wydaje mi się - odpowiedziała kobieta - Trzy-
mam w tajemnicy mój wiek odkąd skończyłam 21 lat. 
 - Któregoś dnia pani się wyda - upierał się facet. 
 - Nie sądzę! - odrzekła - Kiedy kobieta trzyma coś 
w sekrecie przez 27 lat, może zatrzymać go na wieki! 
KOSMONAUTKA. - Dlaczego wśród załogi astrona-
utów jest zawsze kobieta? 
- Bo kiedy załoga zgubi się w kosmosie, kobieta 
przynajmniej zapyta o drogę. 
DRUGIE IMIĘ. Do windy wchodzi dziewczyna. 
W windzie jedzie już chłopak. Pyta dziewczynę: 
- Na drugie? 
     Na to ona: 
-  Na drugie mam Beatka. 
 

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  

 




