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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Wkrótce po Zwiastowaniu „Ma-
ryja wybrała się i poszła z pośpie-
chem w góry do pewnego miasta 
w [pokoleniu] Judy. Weszła do 
domu Zachariasza i pozdrowiła 
Elżbietę” (Łk 1,39-45). 
     Częstym tematem ludzkich spo-
tkań i rozmów są codzienne kło-
poty i bolączki. Dominujący ton 
dialogów to użalanie się i utyski-
wanie. Tymczasem dwie kobiety z 
dzisiejszej Ewangelii oczekujące 
dziecka nawiązują rozmowę w zu-
pełnie innej tonacji: w duchu 
uwielbienia i dziękczynienia. Dla 
nas, którzy wkrótce zasiądziemy 
przy wigilijnym stole, jest to przy-
pomnienie, jak ważne w naszym 
życiu jest dzielenie się radością. 

 

 
Francesco Manzini (1700-1758) – Święta Rodzina z Galerii 

Art. Resource w Nowym Jorku 
 

DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE,  
CZYTELNICY OPIEKUNA 

Na radosne dni Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy wszystkim 

Wam najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwego przeżycia Świąt w miłym 
rodzinnym gronie. Życzymy pokoju 

w duszy i radości w sercu, 
a nade wszystko obfitości łask 

i błogosławieństw od Dzieciątka Jezus 
i Jego Matki Maryi. Niech Boże 

Narodzenie dokona się w nas i trwa 
nieprzerwanie w Nowym 2013 Roku. 

Z darem modlitwy 
Załoga Św. Józefa i Redakcja Opiekuna 

 
 

 

KIEDY TO SIĘ WYDARZYŁO? 
     Ewangeliści podają konkretne wydarzenia, który po-
zwalają historykom określić dokładną datę narodzin 
Pana Jezusa. Pomagają w tym kalendarze stworzone 
przez ludy zamieszkujące Bliski Wschód i basen Morza 
Śródziemnego. I tak: 
Według kalendarza żydowskiego Pan Jezus przy-
szedł na świat w 3761 roku od stworzenia świata.    
Według kalendarza stosowanego przez starożytnych 
Greków  miało to miejsce w sto dziewięćdziesiątej 
czwartej olimpiadzie. 
Rzymianie twierdzą, że był to 752 rok po założeniu 
miasta Rzymu i w 42 roku panowania Oktawiana Augu-
sta, cesarza rzymskiego, do którego nawiązuje Ewan-
gelia Św. Łukasza. 
      My - jako ludzie wierzący - wiemy, że gdy na całym 
świecie nastał pokój, w określonym czasie i miejscu ze-
chciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego 
Ojca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjś-
cie. Dlatego święcimy Narodzenie Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa według ciała. Z głęboką wiarą, jak to czy-
nili nasi ojcowie, proklamujmy na rozpoczęcie Wiecze-
rzy Wigilijnej w naszym domu słowa Ewangelii opisują-
cej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie: 
 

Ewangelia według Św. Łukasza 

(Łk  2, 1-14) 
     W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Au-
gusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państ-
wie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielko-
rządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, 
aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się 
także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do 
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ po-
chodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać 
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kie-
dy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiąza-
nia. 
     Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go 
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali 
w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim sta-
dem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańs-
ka zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestra-
szyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwia-
stuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego 
narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem 
dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i 
leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnó-
stwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój lu-
dziom Jego upodobania». 
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ZACHĘTA 
Nasz  Ks. Biskup skierował do Księży Dzieka-
nów i Proboszczów list w sprawie ożywienia 

pracy synodalnej, we współpracy z Katolickim 
Radiem Podlasie. Oto treść listu: 

     W Liście apostolskim Porta fidei Benedykt XVI 
zaprosił nas, byśmy w Roku Wiary wyznawali wia-
rę w Jezusa Chrystusa w naszych parafiach; „w 
naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie od-
czuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywa-
nia przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary” 
(PF 8). Rozpoczęty, w niedzielę 10 czerwca br. 
Drugi Synod Diecezji Siedleckiej, który przebiega 
pod hasłem: „Żyjąc mocą Chrztu”, wzywa nas do 
formacji wiary, dawania świadectwa wiary i dziele-
nia się wiarą z innymi. W punkcie wyjścia pracy 
synodalnej potrzeba jednak wielkiego zaangażo-
wania nas wszystkich, szczególnie duszpasterzy, 
katechetów, członków ruchów, wspólnot i stowa-
rzyszeń, a także pracowników naszych diecezjal-
nych mediów. Każdy wierzący powinien podczas 
trwania Synodu ponownie odkryć dynamizm i ra-
dość wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywa-
nej i przekazywanej przez Kościół. Chodzi o to, by 
nie zmarnować tego szczególnego czasu łaski, 
który został nam dany. 
     W związku z powyższym, zwróciłem się do Dy-
rekcji i pracowników Katolickiego Radia Podlasie, 
by wykorzystując możliwości radia i portalu Podla-
sie24.pl podjęli się promocji naszego Synodu. 
Ufam, że informacje i materiały przekazywane 
przez nasze media będą nas pobudzać do dalszej 
refleksji synodalnej i ubogacą nasze przeżywanie 
wiary. Dlatego poprosiłem nasze radio o przepro-
wadzenie reportaży z terenu diecezji. Celem tych 
reportaży będzie uzyskanie i przekazanie jak naj-
szerszych i bezpośrednich informacji z przebiegu 
prac synodalnych w parafiach. Zaproponowałem, 
by przy każdym z pięciu tematów zaplanowanych 
na dany rok była wybrana z każdego dekanatu je-
dna parafia.  
     Przy tej okazji proszę Księży Dziekanów i Księ-
ży Proboszczów, by chętnie przyjmowali Reporte-
rów naszego radia, umożliwiając im spotkania z 
wiernymi, szczególnie z członkami Zespołów Sy-
nodalnych, czy to przy okazji niedzielnej Euchary-
stii, celebracji słowa Bożego czy katechezy syno-
dalnej, czy przy innych okazjach.  
     Sprawozdania reporterów powinny obejmować 
informacje z organizacji spotkań Zespołów Syno-
dalnych, począwszy od zapowiedzi tych wyda-
rzeń, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu 
niedzielnej Eucharystii synodalnej, celebracji sło-
wa Bożego, katechezy synodalnej i pracy Zespo-
łów Synodalnych. Relacje powinny też uwzględ-
niać liczebność uczestników, a więc obecność du-
szpasterzy, katechetów, pracowników kościelnych 
itp., ukazywać charakterystyczne aspekty danego 
tematu, jak przeżywane są treści, jakie są trudno-
ści i postulaty. Mogą też zrodzić się pytania odno-
szące się do aktualnych spraw z życia parafii. Jeś-
li pojawią się pewne problemy, trzeba o nich mó-
wić, nie bać się wyciągać ich na światło dzienne, 
byśmy je mogli rozwiązywać w kluczu synodal-
nym. 
     Nikt z nas nie ma gotowej koncepcji Kościoła. 
My wszyscy – począwszy od biskupa – musimy 
się wsłuchiwać w głos Ducha Świętego, rozwijać 
nasz zmysł wiary i w świetle Ewangelii rozwiązy-
wać problemy, które nas dotykają. Tego potrzebu-
je nasza wspólnota diecezjalna. Bardzo proszę 

wszystkich duszpasterzy o włączenie się w tę 
współpracę z naszym radiem. Ufam, że będzie to 
jeden z impulsów, który ożywi naszą pracę syno-
dalną.                                BISKUP SIEDLECKI 

MARSZ ŻYCIA 
     Przygotowujemy się obecnie do XV Marszu w 
obronie życia. Domowy Kościół gałąź rodzinna 
Ruchu Światło – Życie i Diakonia Życia zapraszają 
wszystkich obrońców życia, członków wspólnot 
katolickich, stowarzyszeń i ruchów, wszystkich 
kapłanów, całe rodziny, małżonków, dzieci i mło-
dzież, studentów, wychowawców, wszystkie oso-
by chętne z Siedlec i okolic do wzięcia udziału 
w Marszu w Obronie Życia, który rozpocznie się 
28 grudnia br. (piątek) w Święto Młodzianków o 
godzinie 18.00 uroczystą Mszą Św. w Parafii 
Katedralnej. Program spotkania zainauguruje 
Msza Św. celebrowana przez Ks. Biskupa. Po 
Mszy Św. podczas przemarszu do Kościoła Św. 
Stanisława odmówimy Różaniec w intencji obrony 
życia ludzkiego. Już w kościele Św. Stanisława 
Ks. dr Jerzy Duda wygłosi Katechezę na temat: 
„Jak w początkach chrześcijaństwa broniono 
życia?”. Po Katechezie będzie wystawienie 
Najświętszego Sakramentu oraz Nabożeństwo 
Dziękczynne za dar życia i ekspiacyjne za 
grzechy przeciwko życiu. Na zakończenie 
odmówimy Modlitwę Benedykta XVI w intencji 
życia ludzkiego i odśpiewamy Apel Jasnogórski. 
     Warto dodać, że Marsze są uwieńczeniem 9-
miesięcznej modlitwy Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego podjętej w kościołach diecezji siedlec-
kiej i w Katolickim Radiu Podlasie w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Włączmy się w tym Ro-
ku Wiary ogłoszonym przez Papieża Benedykta 
XVI w program duszpasterski naszej diecezji 
„Chrzest w życiu i misji Kościoła”, prosząc także o 
duchowe owoce rozpoczętego II Synodu naszej 
Diecezji. Chcemy publicznie wyznać naszą wiarę 
w Boga, prosić o jej umocnienie i pogłębienie, 
a także o kanonizację Bł. Jana Pawła II. Solidary-
zujemy się wszyscy w jednym celu jakim jest ob-
rona życia i rodziny. Marsze w obronie życia 
w Diecezji Siedleckiej odbędą się także w Białej 
Podlaskiej, Włodawie i Łukowie. O ich pomyślność 
i dobry przebieg modlimy się słowami:  Wspieraj 
nas Panie Jezu w obronie życia, w jedności  
z całym Kościołem i jego pasterzami. 
     Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy. 

Diakonia Życia – Siedlce 
Wiesława i Ryszard Ziółkowscy 

 

Poznać Jezusa naprawdę i osobiście 
możecie tylko przez modlitwę. Trzeba, 
abyście mówili do Niego i Go słuchali. 

Bł. Jan Paweł II (1920-2005)  

NADESZŁY ŻYCZENIA 
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dla 
Załogi Św. Józefa i Redakcji Opiekuna nadesłali 
życzenia świąteczne (do 19.XII). Odwzajemniamy 
je z całego serca. 

 Ks. Kanonik Sławomir Kapitan oraz Zespół Ka-
tolickiego Radia Podlasie i portalu podlasie24.pl 

 Ks. dr Alojzij Oberstar Rektor Archidiecezjalne-
go Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w 
Warszawie 

 M. Hanna Redzik, przełożona generalna Zgro-
madzenia SS. „Jedność” 

 O. Tadeusz Szyjka CFM, Proboszcz Parafii 
Św. Rodziny w Krasnojarsku (Rosja) 

 S. Anastazja Roj i Zgromadzenie Sióstr Hono-
ratek z Lwowa 

 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski 
i Przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś 

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożar-
nej w Siedlcach Bryg. Andrzej Celiński i Zastępca 
Komendanta Mł. Bryg. Waldemar Rostek 

 S. Janina Krzewska i Siostry z klasztoru Sióstr 
Zgromadzenia „Jedność” (z ul. 11. Listopada) 

 Krzysztof Tchórzewski, Poseł na Sejm R.P. i 
Karol Tchórzewski Radny Sejmiku Mazowieckiego 

 Szkoła Podstawowej nr 11 im. Bł. Jana Pawła 
II – dyrektor Małgorzata Szostek 

 Redakcja „Echa Katolickiego” 
 Zygmunt Szalach – Radny Miasta Siedlce. 
 Koła Żywego Różańca i Wspólnota Różańca 

Nieustającego 
 Ks dr Andrzej Oworuszko Rektor Wyższego 

Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej 
 Duszpasterze Akademiccy z Siedlec 
 Przedsiębiorstwo Handlowe BENZ-OIL 
 Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego dr Adam Bobryk 
 Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych 
 Ks. Wojciech Bartkowicz, Rektor Seminarium 

Metropolitalnego w Warszawie 
 Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr 

Służek NMP Niepokalanej z Mariówki 
 Rektor dr Leszek Gadomski i Kanclerz Mariusz 

Szablewski Collegium Mazovia 
 Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew 
 Pracownicy MOPR w Siedlcach i Dyrektor 

Maria Gadomska 
 Właściciele i Pracownicy Drukarni NOWATOR 
 Radny Miasta Siedlce Stefan Somla 
 Ks. Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kie 

rowców 

 
 „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam 

dany…” 

     Przeżywając radosne święta Narodzenia Bo-
żego Dziecięcia, myśli nasze biegną do Was czci-
godni Kapłani - „Załogo św. Józefa”. To dzięki wa-
szemu zaangażowaniu i ofiarnej posłudze tak 
licznie gromadzimy się na Eucharystii i w pełni w 
niej uczestniczymy. Wasze homilie poruszają nas 
do głębi i mobilizują do częstego korzystania z sa-
kramentu pojednania. Nie szczędzicie czasu i mo-
zołu, aby prostować nasze poplątane ścieżki ży-
cia; jesteście dyspozycyjni o każdej porze dnia; 
prowadzicie nas do świętości i za to z całego 
serca dziękujemy! 
     Niech Dziecię Jezus darzy Was, Kochani Księ-
ża szczególnymi łaskami i niech Wam błogosławi; 
Bóg Ojciec otoczy ojcowską czułością i opieką; 
Duch Święty wyposaży we wszystkie charyzmaty, 
a Najświętsza Jezusowa Matka czule tuli do ser-
ca, wszak jesteście Jej umiłowanymi Synami!  
     Życzymy Wam, abyście doświadczali życzliwo-
ści i serdeczności od ludzi, którym tak wiernie słu-
życie i abyście byli otoczeni prawdziwymi przyja-
ciółmi i nigdy nie doświadczali samotności! 

   Rodzice modlący się w Różach Różańcowych 
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     W kilku poprzednich numerach Opiekuna 
publikowaliśmy fragmenty opracowania przy-
gotowanego przez ks. dr Leszka Ostasa. Dziś 
ostatni jego fragment: 

PIERWSZY SYNOD 
     Organizacja i przebieg synodu. Ks. Biskup 
Henryk Przeździecki, po wysłuchaniu zdania Ka-
pituły Katedralnej, po raz pierwszy podał myśl od-
bycia synodu diecezjalnego na konferencji z księ-
żmi dziekanami, odbytej 16 XI 1921 roku. Na nas-
tępnym zaś zebraniu dziekanów i mężów zaufa-
nia powołał promotora synodu i notariusza sy-
nodu. Dnia 19 września 1922 roku – w ramach 
przygotowań do synodu – Biskup nakazał, by we 
wszystkich parafiach diecezji w każdą środę mo-
dlono się w intencji „dzieła synodu”. Ogół wier-
nych i duchowieństwa o zamiarze odbycia sy-
nodu diecezjalnego dowiedział się za pośrednic-
twem specjalnego listu pasterskiego w tej spra-
wie, odczytanego z ambon w dniu 6 I 1923 r. W 
sposób formalny synod został zwołany przez bi-
skupa Przeździeckiego dekretem z 10 marca 
1923 roku, który naznaczał miejsce i czas sesji 
synodalnych - kościół katedralny w Janowie Bis-
kupim, w dniu 28, 29 i 30 sierpnia 1923 roku. 
     Pierwszym krokiem po powiadomieniu o za-
miarze odprawienia synodu diecezjalnego było 
zamianowanie ks. inf. Karola Dębińskiego promo-
torem synodu, a ks. kan. Juliana Rystera notariu-
szem synodu. Im to zlecono czuwanie nad dal-
szym tokiem przygotowań. Dekretem z 14 XII 
1922 roku ks. prałat T. Osiński został zamiano-
wany zastępcą promotora synodu. Tym samym 
dekretem biskup Przeździecki zarządził, aby na 
najbliższych kongregacjach dekanalnych, księża 
proboszczowie wybrali ze swego grona po dwóch 
przedstawicieli na synod, podobnie księża wika-
riusze po jednym z dekanatu – z tak wybranych 
przedstawicieli wikariuszy. Władza diecezjalna 
miała powołać na synod czterech. Polecił także, 
aby Koło Księży Prefektów wybrało ze swego 
grona czterech przedstawicieli: dwóch ze szkół 
średnich i dwóch ze szkół podstawowych, a O.O. 
Paulini z Leśnej oraz zgromadzenia zakonne z 
Białej, Garwolina i Skórca, aby wybrały po jed-
nym przedstawicielu na zbliżający się synod. Po-
zostali zaś uczestnicy synodu diecezjalnego zo-
stali wyłonieni w oparciu o przepisy KPK z 1917 
roku. I tak, zgodnie z kan. 358 CICB, biskup 
Przeździecki – wypełniając obowiązek ustawowy 
– wezwał na synod: biskupa Cz. Sokołowskiego, 
jako wikariusza generalnego, wszystkich człon-
ków kapituły katedralnej, rektora Wyższego Se-
minarium Duchownego, dziekanów, proboszcza 
miasta, w którym miał odbyć się synod (był on za-
razem dziekanem). Korzystając jednocześnie z 
możliwości jaką dawał mu powyższy kanon, bi-
skup Przeździecki poszerzył skład synodu: o 
wszystkich kanoników honorowych kapituły kate-
dralnej, o kapłanów odznaczonych godnościami 
papieskimi, o pracowników Kurii diecezjalnej, a 
także o profesorów seminarium diecezjalnego. 
Zachowanie się uczestników synodu jak również 
obowiązki kapłanów spełniających urzędy zwią-
zane z synodem, określał szczegółowy „Regula-
min…” ułożony przez promotora synodu, a zat-
wierdzony przez biskupa Przeździeckiego 10 IV 
1923 roku. Przy  czym dotyczył nie tylko właści-
wych sesji synodalnych, ale także kongregacji 
przedsynodalnych (§§ 1, 2 i 6). 

Już na konferencji odbytej 25 stycznia 1922 roku 
nakazał, aby duchowni z poszczególnych deka-
natów na najbliższej kongregacji dekanalnej 
wspólnie rozważyli, co uważają za wskazane i 
pożyteczne, aby weszło do uchwał synodalnych. 
Ta dyskusja miała stać się podstawą dla referatu, 
który miał opracować jeden z księży dekanatu. 
Taki referat, wraz z uwagami do niego, miał zo-
stać przesłany do 1 lipca 1922 roku do notariusza 
synodu. Praktyka jednak była nieco inna, bowiem 
w znacznej części dekanatów poprzestano na sa-
mej dyskusji, z której wnioski wciągnięto do pro-
tokołu z kongregacji. Owe dyskusje na zebra-
niach dekanalnych, w zamiarze biskupa Przeź-
dzieckiego miały być swoistą formą „komisji de-
kanalnych pod przewodnictwem dziekana”. W 
podobny sposób swoje dezyderaty miała zgłosić 
kapituła katedralna, a także prefekci szkół i wika-
riusze parafialni, zebrani oddzielnie w Siedlcach 
pod przewodnictwem promotora synodu. 
     Zebrany w ten sposób materiał posłużył do da-
lszych prac, już na poziomie ogólnodiecezjalnym. 
W tym celu na X Konferencji z dziekanami, 
w dniu 8 VI 1922 roku, Biskup utworzył dziesięć 
komisji tematycznych, które miały zająć się opra-
cowaniem zgromadzonego materiału: 
I. do spraw opracowania szkicu historycznego diecezji 
II. do spraw przepisów o wyznawaniu wiary, 
III. do spraw zarządu diecezjalnego, 
IV. do spraw Kultu Bożego, 
V. do spraw Sakramentów św. 
VI. do spraw obowiązków życia kapłańskiego, 
VII. do spraw obowiązków proboszcza, wikariu-
sza oraz duszpasterstwa, 
VIII. do spraw nauczania religijnego, 
IX. do spraw budowy i konserwacji kościołów, 
X. do spraw akcji społecznych i politycznych. 
     Komisje te miały za zadanie uporządkować 
wyrażone przez duchowieństwo postulaty i uwagi 
oraz dostosować je do warunków życia w diecezji 
podlaskiej, uzgadniając je jednocześnie z pra-
wem kanonicznym i przepisami liturgicznymi. 
Z tego względu zebrany materiał przydzielono 65 
referentom – kierując się zapewne podziałem ko-
deksowym – przyjmując przy tym zasadę opraco-
wywania koreferatów. Następnie po poddaniu ich 
dyskusji opracowano projekt statutów synodal-
nych – każda komisja w powierzonym sobie dzia-
le. Poszczególne komisje przygotowawcze obra-
dowały w dniach od 1 do 21 grudnia 1922 roku, w 
gmachu Kurii biskupiej w Siedlcach - biskup Prze-
ździecki w miarę możliwości starał się być na nich 
obecny. Wnioski z prac poszczególnych komisji 
opracowane w formie projektu statutów i odpo-
wiednich dodatków zostały następnie przesłane 
do Komisji Głównej Synodu, która rozpoczęła 
swoją pracę w styczniu 1923 roku. Odbyła ona 
dwa posiedzenia – 16, 17 i 18 stycznia, a następ-
nie 7, 8 i 9 lutego 1923 roku. Jej zadaniem było 
ostateczne opracowanie nadesłanego materiału 
pod względem treści i formy, ona też czuwała nad 
dokonywaniem przekładu statutów na język łaciński. 
     Obecna forma statutów i innych uchwał syno-
dalnych pochodzi w zasadzie od tej właśnie Ko-
misji – pewnych drobnych zmian dokonała ona 
sama, po odbyciu się „sesji głównej przedsyno-
dalnej”, w której uczestniczyli wszyscy członkowie 
przyszłego synodu, a gdzie zaprezentowano pro-
jekt statutów i aneksów do nich. Posiedzenie to 
trwało tylko jeden dzień – mimo, iż według „Regu-

laminu” synodalnego miało trwać 3 dni – dlatego 
ograniczono się tylko do odczytania projektu uch-
wał synodalnych i krótkiej dyskusji nad nimi, a na-
stępnie biskup Przeździecki polecił, aby ewentua-
lne uwagi od duchowieństwa dekanalnego zosta-
ły zgłoszone do 15 lipca. W dniach 4 i 5 lipca 
1923 roku Komisja Główna, wraz z przewodni-
czącymi komisji synodalnych, pod przewodnict-
wem biskupa Przeździeckiego dokonała popra-
wek redakcyjnych - w oparciu o wnioski z sesji 
przedsynodalnej. 
     Z akt synodu podlaskiego wiadomo, że przy-
gotowany przez Komisję Główną projekt statutów 
i aneksów został poddany fachowej ocenie wybit-
nego ówcześnie kanonisty O. Jana Rotha. Zacho-
wał się w nich list Biskupa H. Przeździeckiego za-
praszający go do Siedlec i na mający się odbyć 
synod. Wiadomo także, iż przebywał w Siedlcach 
w dniach od 16 do 22 sierpnia, kiedy to przejrzał 
projekty uchwał, od strony ich zgodności z pra-
wem kanonicznym, a także od strony poprawno-
ści językowej ich łacińskiego tłumaczenia. Uczes-
tniczył także w samym synodzie – w związku 
z całą jego pracą na rzecz synodu podlaskiego, 
można spotkać się z opinią, że „główną rolę w 
pracach przygotowawczych do tego synodu ode-
grały dwie osoby: ks. Karol Dębiński i o. Jan Roth”. 
     Nie można nie zauważyć pracy redakcyjnej 
samego biskupa Przeździeckiego - począwszy od 
uczestnictwa w posiedzeniach poszczególnych 
komisji synodalnych, poprzez obrady Komisji Głó-
wnej Synodu i sesji przedsynodalnej. Dokonał 
także przeglądu gotowego już projektu statutów, 
przy czym nie ograniczył się tylko do prostej ap-
robaty poszczególnych statutów, lecz niejednok-
rotnie dokonywał poprawek redakcyjnych, uzupeł-
nień bądź skreśleń. Dla przykładu można wspo-
mnieć, iż od samego biskupa Przeździeckiego 
pochodził rozdział o Kurii diecezjalnej, statut o se-
minarium mniejszym. W wyniku tej korekty, liczba 
statutów wzrosła z 248 do 266. Ślady podobnej 
pracy redakcyjnej znajdujemy także w projektach 
dodatków do statutów. 
     Zgodnie z dekretem zwołującym – z dnia 10 III 
1923 roku – synod podlaski odbył się w kościele 
katedralnym w Janowie Biskupim, w dniach 28, 
29 i 30 sierpnia 1923 roku. Uczestniczący w sy-
nodzie kapłani przybyli do Janowa już 27 sierpnia 
i w tym dniu odprawili spowiedź świętą. Cała stro-
na organizacyjna i liturgiczna obrad synodalnych 
została określona w „Regulaminie dla duchowień-
stwa uczestniczącego w Synodzie Diecezjalnym 
Podlaskim, mającym się odbyć w katedrze Jano-
wskiej w dniach 28, 29 i 30 sierpnia 1923 roku”.  
     W ciągu tych trzech dni odbyto 3 sesje publi-
czne (z udziałem wiernych i kapłanów nie będą-
cych uczestnikami synodu) oraz 3 kongregacje 
generalne, z udziałem samych uczestników syno-
du. W czasie tych ostatnich, dokonano prezenta-
cji statutów przez odczytanie ich „in extenso” – 
części wyznaczonej na daną konferencję – a nas-
tępnie związanych z nimi aneksów. Zakończenie 
synodu nastąpiło w czasie trzeciej sesji publicznej 
– odbytej 30 sierpnia - przez odczytanie Dekretu 
aprobującego i promulgującego statuty synodu 
oraz „Dekretu o zakończeniu synodu i uroczyste 
odśpiewanie „Te Deum”. Zgodnie z dekretem ap-
robującym i promulgującym statuty synodu podla-
skiego oraz związane z nimi aneksy – z 30 VIII 
1923 roku – zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 
1924 roku. 
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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 – 24 grudnia 2012 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego. 

Wspomnienie Św. Adama i Ewy, Pierwszych Rodziców 

WIGILIA UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz 

Czyt.: Iz 62,1-5; Ps 89,4-5.16-17.27.29; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 

6.30  1. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 
Roraty 2. + Stanisławę, Stanisława i Jana, of. Bezimienna 

 3. + Ewę Ferenc (z racji imienin), of. Mąż i Dzieci 
 4. + Reginę (w r.) i Bolesława Baran, of. Rodzina 

7.15 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 4. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
 5. + Radosława (w 8 r.), Henrykę, Ryszarda, Mariana, Wiktora, Le-

okadię, Mariannę i Tadeusza zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, 
of. Maria Brochocka 

 6. + Eugenię (w r.) i Wacława Krasuskich, Janusza i zm. Teściów 
oraz Siostrę Krystynę, of. Hanna Szkielonek 

 7. + Joannę i Lucjana Wypych oraz Stanisława i Bronisławę Bor-
kowskich, of. Krystyna Borkowska 

 8. Dziękczynna z racji imienin Ewy, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski, of. Mąż 

23.30 Liturgia Jutrzni, przygotowanie do „Pasterki” 

24.00 „Pasterka” 

1. W intencji Parafian i Gości 
Wtorek – 25 grudnia 2012  r. 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
Czyt.: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 

Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30 
8.30 1. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. + Zofię Sawczuk (w 3 r.), of. Siostra 
 4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Amelii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski, of. Rodzina 
10.00 1. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 

 2. + Janinę (z racji imienin), Henryka, Stefana, Mariannę i Witolda, 
of. Jadwiga Selwiak  

 3. + Jana, Janinę, Stefana, Franciszka, Czesława, Mariannę i Bole-
sława, zm. z Rodziny Kasprzaków oraz zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Teresa Piwowar 

 4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
11.30 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 

 2. + Rafała Wolgiemuta oraz Stanisława i Bronisławę Dobrowol-
skich, of. Rodzina 

 3. + Eugenię (z racji imienin) i Wacława, of. Córki 
 4. + Dariusza Janczur, of. Syn i Żona 

12.45 W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30 

18.00 1. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka 
 2. Dziękczynna Anny i Kamila Krawczun, z prośbą o potrzebne ła-

ski w dalszym życiu, of. Małżonkowie 
Środa – 26 grudnia 2012  r. 

DRUGI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 
Święto Św. Szczepana Męczennika. 

Dzień modlitw za wyższe Uczelnie Katolickie. 
Czyt.: Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22 

7.00 1. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Andrzeja i Zofii, z prośbą o opiekę 

Św. Rodziny w dalszym ich życiu, of. Syn 
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 

 2. + Jozafata, Kazimierę, Wincentego, Józefa i Halinę, of. Barbara 
Oklińska 

 3. + Stanisława, Mariannę i Zofię oraz zm. Dziadków z obu stron 
Rodziny, of. Marianna Sugiera 

10.00 1. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Danuty i Wiesława Chomka, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Dzieci 

 3. Dziękczynna z racji imienin Szczepana, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, wstawiennictwo Św. Szczepana, Św. Józefa i Św. Jo-
anny, of. Żona 

11.30 1. Dziękczynna w 60 r. ślubu Cecylii i Kazimierza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Jubilaci 

 2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, Ja-
ninę i Władysława, zm. z Rodzin Sysików i Stachowiczów, of. Ro-
dzina 

12.45 1. + Zofię (w 14 r.), Eugeniusza, Mariannę, Genowefę, Stefana i 
Stanisława oraz zm. Rodziców i Dziadków z obu stron Rodziny, of. 
Elżbieta Jerominiak  

16.30 1. + Halinę Żarską (w 1 r.), of. Córki 
18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 27 grudnia 2012 r. 

TRZECI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 
Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

Początek Wizyty Duszpasterskiej w Parafii. Dziś kolęda (od 9.00 do 17.00)  
Na ulicach Strzały i Małej Strzały; Czyt.: 1J 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; J20,2-8 

6.30 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
7.00 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. + Hannę-Marię i Tadeusza Łęczyckich, of. Rodzina 
Obrzęd błogosławieństwa wina i dzielenia się nim 

ku czci Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
17.30 Różaniec 
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 3. + Reginę (w 1 r.), of. Rodzina 
 4. + Bogumiłę Plichtę (w 2 r.), of. Zenon Plichta 
 5. + Mariannę (w r.), Antoniego, Zenona, Czesława, Halinę, Matyl-

dę, Stanisława i Jana, of. Eugenia Getler 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 
19.00 Spotkanie Zespołu Liturgicznego 

Piątek – 28 grudnia 2012  r. 
CZWARTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

Wspomnienie Św. Młodzianków, Męczenników; 
„Marsz Życia” z Katedry do kościoła Św. Stanisława 

Dziś Wizyta Duszpasterska od 9.00 Purzec, Żytnia i ul. Kolonii Strzała, od 
godz. 15.30 ulice Batorego 7, Jagiełły 25 i Sokołowska 88 

Czyt.: 1 J 1,5-2,2; Ps 124,2-5.7b-8; Mt 2,13-18 

6.30  1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. + Janinę Skomorucha (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w intencji Prawnuczków: Zosi, Jadzi, Natalki, Mate-

uszka i Helenki, z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
nich i dla ich Rodziców, of. Prababcia 

16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec 

18.00 1. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pauli Hardej, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo w dorosłym życiu, of. Małgorzata i Marian Gołęgo-
wscy 

 4. Dziękczynna  w 20 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o potrzebne 
łaski i wstawiennictwo Św. Patronki, of. Jadwiga Machała 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Marsz Życia 

Sobota – 29 grudnia 2012  r. 
PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 
oraz Św. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika; 

Dziś Wizyta Duszpasterska od g. 9.00 ul. Jagiełły nr 13, 15 i 17, 
od g. 15.30 ul. Jagiełły 21 i 23 oraz Chrobrego 5 

Czyt.: 1 J 2,3-11; Ps 96,1-3.5b-6; Łk 2,22-35 

6.30  1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
7.15 1. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina  
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 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. + Mariana (w 13 r.), Jana, Bolesława i Weronikę oraz zm. 

Rodziców Hipolita, Bolesławę i Mieczysława, of. Helena Czerska 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.30 Różaniec 
18.00 1. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona 

 2. + Aleksandrę (w r.), Mariana i Marię oraz zm. z Rodziny, of. 
Krystyna Wyrozębska 

 3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Weroniki, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej i dla Michała, of. Rodzice 

19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 30 grudnia 2012  r. 
SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

Wspomnienie Św. Eugeniusza, Męczennika oraz Św. Katarzyny Laboure. 
W niedzielę nie ma Wizyty Duszpasterskiej 
Czyt.:Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk2,41-52 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Zakończenie  Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę Sikorską, of. 
Rodzina 

 2. Dziękczynna za otrzymane łaski dla Rodziny Rzewuskich, z 
prośbą o dalszą opiekę Bożą w życiu, of. Danuta Rzewuska 

8.30 1. Zakończenie  Gregorianki: + Halinę Major, of. Dzieci 
 2. + Mariana, Stanisława, Barbarę i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Maria Jakubasik 
10.00 1. Zakończenie  Mszy Św. Gregoriańskich: + Romana Norwę, of. 

Żona 
 2. Zakończenie  Mszy Św. Gregoriańskich: + Ks. Prałata Leona Ba-

lickiego, of. Parafianie 
 3. + Eugeniusza (z racji imienin), of. Córka 
 4. + Kazimierza Jurzyka (w 14 r.), zm. Rodziców, Siostry i Braci z 

obu stron Rodziny, of. Maria Jurzyk 
11.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu p. Barbary i Mieczysława, z prośbą o 

potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata małżeńskiego 
życia, of. Dzieci 

 2. Dziękczynna w 11 r. ślubu p. Anny i Jarosława Budziak, z prośbą 
o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny w dalszym życiu dla nich i 
dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 

13.00 1. W intencji Parafian obchodzących Jubileusze Małżeńskie 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Tomasz, z-ca ks. Sławek 

16.30 + Alfonsa Pogonowskiego (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Celina Pogonowska 

Uwaga: Kolejny cykl Katechez Chrzcielnych rozpocznie się w pierwszą niedzielę 
lutego 03.02.2013 r. 

18.00 + Mieczysława, Mariannę i Grażynę Waszczuk, of. Córka z Rodziną 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

O MUZYCE KOŚCIELNEJ 
     Przedstawiamy dziś trzecią i ostatnią część Listu Pasterskiego naszego 
Ks. Biskupa, poświęconego muzyce w kościele. 
     Należy dołożyć szczególnych starań, aby zespoły śpiewaków przygotowane 
były w możliwie najlepszy sposób od strony muzycznej do wypełniania swojej 
funkcji i dotyczy to każdego rodzaju śpiewu, tak jednogłosowego, jak i wielo-
głosowego. Piękno muzyki w liturgii bowiem nie zależy jednoznacznie od stop-
nia trudności utworów, ale przede wszystkim od poziomu ich przygotowania i 
wykonania, a także od autentyczności przekazu. 

III. Konieczność podjęcia konkretnych działań 
10. Trudno mi określić wszystkie szczegóły pracy nad podnoszeniem muzycz-
nego poziomu chórów i schól, chciałbym jednak, jako biskup diecezji, poddać 
pod rozwagę i zachęcić do wybranych działań, które mogą pomóc w trosce o 
artystyczny kształt zespołów kościelnych. Z pewnością podstawowy ciężar tro-
ski o kształt artystyczny spoczywa na dyrygentach i kantorach, którzy powinni 
być solidnie przygotowani do wypełniania muzycznych zadań. Temu przygo-
towaniu służą między innymi zajęcia w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościel-
nej, do którego zapraszam wszystkich, chcących pełnić funkcje muzyczne w 
liturgii. Diecezjalne studium kształci nie tylko w specjalności „organista”, ale 
przygotowuje też przyszłych kantorów, którzy prócz tego, że zostają przygoto-
wani do wykonywania śpiewów w liturgii, zdobywają również umiejętność or-
ganizowania i prowadzenia w parafiach liturgicznych schól. Widzę też potrzebę 
zorganizowania w naszej diecezji kursu prowadzenia zespołów śpiewaczych, 
szczególnie dla muzyków kościelnych, którzy nie mają jeszcze zbyt wielkiego 

doświadczenia w pracy z chórami czy scholami. Podnoszeniu poziomu chórów 
i schól mogą służyć warsztaty, podczas których zaproszeni z zewnątrz fa-
chowcy pracują nad rożnymi elementami śpiewu chóralnego. 
     Zachęcam także do tego, by dyrygenci chórów nie unikali zajęć indywidual-
nych, przynajmniej z bardziej uzdolnionymi śpiewakami w zespole. Taka praca 
z pewnością będzie z korzyścią dla artystycznego kształtu całego chóru czy 
scholi, daje ona również możliwość przygotowania psałterzystów. Jednym ze 
sposobów zachęcenia śpiewaków do większej aktywności artystycznej jest 
także przygotowywanie koncertów, na przykład związanych z liturgicznymi 
okresami roku kościelnego, a także udział w rożnego rodzaju przeglądach i fe-
stiwalach. Zachęcam więc do organizowania w parafiach i dekanatach tego 
rodzaju spotkań, które nie tylko wpłyną na większą integrację kościelnych śro-
dowisk muzycznych, ale także zmotywują dyrygentów i chórzystów do jeszcze 
lepszej pracy. Proszę też, by Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej 
wznowiła edycje Diecezjalnego Festiwalu Chórów i Schól Kościelnych. Każdy 
dyrygent czy kantor powinien nieustannie dbać o własny rozwój muzyczny. 
Pomocą są tutaj między innymi spotkania i dni skupienia organizowane przez 
Diecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej. 

11. W przededniu przygotowań do otwarcia Drugiego Synodu Diecezjalnego 
ukazała się książka ks. Michała Szulika, „Chór w kościele. Podręcznik”. To ob-
szerne opracowanie jest nie tylko kompleksową pomocą dla wszystkich pro-
wadzących chóry i schole parafialne, ale zawiera też cenne wskazówki dla 
tych, którzy przygotowują psałterzystów i kantorów. Książka, oprócz części 
dotyczącej spraw artystycznych, zawiera szereg wskazań dotyczących kształ-
towania muzyki w liturgii, których zrozumienie jest wprost konieczne dla każ-
dego, kto pełni liturgiczne funkcje związane z muzyką. Zachęcam do tego, aby 
treści tego podręcznika dotarły do wszystkich, którym leży na sercu dobro mu-
zyki kościelnej w naszej diecezji. Dobrze byłoby, gdyby podręcznik ten do-
stępny był w biblioteczkach parafialnych, aby mogły z niego korzystać osoby 
odpowiedzialne za kształt muzyki w liturgii, tak duchowni, jak i świeccy. Zachę-
cam także wszystkich do korzystania z innych wartościowych pomocy, które 
coraz częściej ukazują się na rynku wydawniczym, a jednocześnie proszę, aby 
od strony poprawności za każdym razem były one gruntownie sprawdzane 
przez powołane do tego osoby. 
12. W liturgiczne wspomnienie św. Cecylii czuję głęboką potrzebę wyrażenia 
swojej wdzięczności wszystkim muzykom kościelnym, a szczególnie dyrygen-
tom i śpiewakom zaangażowanym w pracę chórów i schól. Dzięki Waszemu 
wysiłkowi i poświęceniu w wielu kościołach naszej diecezji rozbrzmiewa piękna 
muzyka, która ułatwia wiernym przeżywanie liturgii. Proszę Was o dalszą wy-
tężoną pracę, zmierzającą do rozwoju istniejących już zespołów. Zwracam się 
do tych muzyków kościelnych naszej diecezji, którzy z różnych przyczyn nie 
podjęli jeszcze trudu prowadzenia scholi czy chóru w parafii. Korzystając z 
pomocy Waszych duszpasterzy, a od strony merytorycznej także z pomocy 
Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej, rozpocznijcie pracę z zespołami 
śpiewaków, tak aby muzyka w zgromadzeniach liturgicznych mogła roz-
brzmiewać wielością głosów, harmonijnie wychwalających Pana. 
     Dziękuję wszystkim duszpasterzom, którzy opiekują się chórami i scholami, 
a jednocześnie jeszcze raz zachęcam do wszelkich działań zmierzających do 
tego, aby w każdej parafii naszej diecezji mogły istnieć liturgiczne zespoły 
śpiewacze. Proszę o otoczenie odpowiedzialną i wielkoduszną troską działają-
cych już chórów i schól, a także o zachęcanie i motywowanie tak muzyków ko-
ścielnych, jak i wiernych, do tworzenia nowych zespołów. 
     Zwracam się do wszystkich muzyków, których talent i umiejętności mogą 
wspomóc działanie chórów i schól kościelnych. Niech dar rozumienia i tworze-
nia muzyki, które Pan Bóg w Was złożył, posłuży w pomnażaniu Jego chwały 
w zgromadzeniu wiernych. Zwracam się do wszelakich instytucji kultury, które 
są na terenie naszej diecezji, aby w możliwy dla siebie sposób wspierały dzia-
łania zmierzające do podnoszenia poziomu muzycznego w naszych kościo-
łach, także poprzez rozwój szeroko pojętej chóralistyki kościelnej. Moje słowa 
kieruję do wszystkich Diecezjan: zachęcajcie się wzajemnie do tego, aby an-
gażować się w dzieło przygotowywania liturgii w waszych wspólnotach, także 
poprzez uczestnictwo w chórach i scholach. Niech rodzice, odkrywszy zdolno-
ści muzyczne swoich dzieci, kierują je do liturgicznych zespołów śpiewaczych, 
niech wielkodusznie pozwalają na poświęcenie czasu potrzebnego na próby, 
niech dopingują i motywują do odnalezienia się w takich formach zaangażo-
wania w życie Kościoła. 
     W liturgiczne wspomnienie św. Cecylii powierzam Bogu wszystkich tych, 
którym leży na sercu rozwój muzyki sakralnej i z serca błogosławię. 

Bp Zbigniew Kiernikowski - biskup siedlecki 
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 
PIERWSZE DNI WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 
DATA  GODZ ULICA 

27.XII 
czwart. 

9.00 
ulice Wsi Strzała (4 księży) 

i Małej Strzały (2 księży) 

28.XII 
piątek 

9.00 
Wieś Purzec (2 księży), 
Wieś Żytnia (1 ksiądz), 

ulice Kolonii Strzała (2 księży) 

15.30 
Batorego 7 (1 ksiądz), 
Jagiełły 25 (2 księży), 

Sokołowska 88 (2 księży) 

29.XII 
sobota 

9.00 
Jagiełły 13 (1 ksiądz), 

15 (1 ksiądz) i 17 (3 księży) 

15.30 
Jagiełły 21 (3 księży) i 23 (2 księ-
ży) oraz Chrobrego 5 (1 ksiądz) 

30.XII 
ponie-
działek 

9.00 
Jagiełły 19 (2 księży), 

Sokołowska 70 (3 księży) 
i 75 (1 ksiądz) 

LITANIA do Dzieciątka Jezus 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. 
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Dzieciątko Boże, prawdziwy Synu Boga żywego. 
Dzieciątko Boże, Synu Maryi Panny, 
Dzieciątko Boże, Słowo, które stało się ciałem. 
Dzieciątko Boże, mądrości Ojca Niebieskiego, 
Dzieciątko Boże, oczekiwanie sprawiedliwych, 
Dzieciątko Boże, upragnione przez wszystkich, 
Dzieciątko Boże, Królu Aniołów, 
Dzieciątko Boże, nasz Zbawicielu, 
Dzieciątko Boże, któreś sobie obrało za mieszka-
nie ubogą stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych 
pasterzy za swych wielbicieli, 
Dzieciątko Boże, w którym Mędrcy ze Wschodu 
poznali Światłość i Zbawienie wszystkich narodów. 
Dzieciątko Boże, skarbnico łask wszelkich, 
Dzieciątko Boże, źródło świętej miłości, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Dzieciątko J… 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus. 
Z niewoli grzechu wybaw nas, Dzieciątko Boże. 
Od pożądliwości ciała 
Od pożądliwości oczu 
Od pychy żywota Przez Twoje pokorne narodzenie 
Przez Twoje chwalebne objawienie się 
Przez Twoje ofiarowanie w świątyni 
Przez Twoją niewinność 
Przez Twoją prostotę 
Przez Twoje posłuszeństwo 
Przez Twoją łagodność 
Przez Twoją pokorę 
Przez Twoją miłość 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Dzieciątko Jezus. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wy-
słuchaj nas. Dzieciątko Jezus. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus. 
K. Będę się radował w Panu. 
W. Będę się weselił w Jezusie, Zbawicielu moim. 
Módlmy się: 
     Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś 
postać Dzieciątka i zniżyłeś się do ubóstwa i upo-
korzenia w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędr-
cami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz ka-
dzidło żywej modlitwy. Uświęć nasze serca, jak 

niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, aby-
śmy zawsze wiernie Ci służyli i nigdy nie przesta-
wali Cię wielbić. Amen. 

ODLICZ OD PODATKU 
     Przyjmujesz księdza po kolędzie i przy tej oka-
zji chcesz przekazać pieniądze na kościół? Jeśli 
zamiast wręczenia koperty wykonasz przelew 
bankowy, możesz wydatek odliczyć od dochodu. 
A to zmniejszy ciężar darowizny. Początek roku to 
czas wizyt duszpasterskich w naszych domach. 
Zwyczajowo przy tej okazji wiele osób wspomaga 
finansowo swoją parafię. Zamiast wkładać okre-
śloną kwotę do koperty można przekazać ją 
przelewem bankowym zmniejszając przy okazji 
swój dochód do opodatkowania. 
     Ustawa o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych przewiduje kilka odliczeń, jakich można 
dokonać od dochodu, co bezpośrednio wpływa na 
wysokość podatku jaki trzeba zapłacić. Katalog 
ten zawiera między innymi darowizny na cele 
kultu religijnego. Dokonaną darowiznę odlicza się 
od dochodu za rok, w którym została przekazana. 
Oznacza to, że wsparcie przekazane w związku z 
tegorocznymi wizytami można odliczyć, składając 
w 2013 roku zeznanie za 2012 rok. 
     Za darowizny na cele kultu religijnego uznaje 
się darowizny przekazywane na realizację obrzę-
dów religijnych czy całokształt czynności religij-
nych. Ustawa przewiduje jednak limit możliwego 
odliczenia. Nie można odliczyć więcej niż 6% do-
chodu. Ale uwaga! Licząc ten limit trzeba uwzglę-
dnić wszystkie możliwe darowizny wskazane 
w ustawie. Poza omawianą są to: 
- darowizny na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego np. fundacji, stowarzyszenia, szkoły publicz-
nej, które realizują cele wskazane w art. 4 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (np. pomoc osobom w trudnej sytuacji życio-
wej, cele ochrony i promocji zdrowia, działalności 
wspomagającej rozwój gospodarczy), 
- cele krwiodawstwa realizowanego przez hono-
rowych dawców krwi (w wysokości ekwiwalentu za 
pobraną krew). 
     Jeśli więc poza wsparciem dla kościoła w da-
nym roku wspieraliśmy też inne wskazane w 
ustawie cele, należy zsumować wszystkie przeka-
zane darowizny i sprawdzić, czy ich kwota nie 
przekracza 6 % rocznego dochodu. 
     Jak odliczenie przekłada się na wysokość pła-
conego podatku? Przykładowo, jeśli podczas ko-
lędy przekażemy kwotę 100 zł i wobec naszych 
dochodów ma zastosowanie 18% stawka podatku, 
faktycznie przekażemy 82 zł. Jeśli natomiast osią-
gamy wysokie dochody, opodatkowane 32% 
stawką, i przekażemy 500 zł, to ekonomiczny cię-
żar darowizny wyniesie 340 zł.   
     Żeby darowizna mogła podlegać odliczeniu 
trzeba posiadać odpowiednią dokumentację. W 
przypadku darowizny pieniężnej jest to dowód 
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Da-
rowizna, nawet jeśli spełnia cel kultu religijnego, 
nie może zostać przekazana bezpośrednio osobie 
fizycznej (np. proboszczowi). Oznacza to, że ko-
nieczne jest przelanie pieniędzy na rachunek pa-
rafii czy organizacji przy niej działającej. Problem 
może się faktycznie pojawić, gdy parafia nie po-
siada oddzielnego konta. 
     Jeśli wskazane warunki zostały spełnione 
można bezpiecznie skorzystać z preferencji po-
datkowej. W tym celu trzeba wykazać w zeznaniu 

rocznym (np. PIT-36 lub PIT-37) kwotę przekaza-
nej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz 
dane pozwalające na identyfikację obdarowanego 
(będzie to w szczególności nazwa i adres). 
Uwaga! Jeśli jednak z jakiś względów darowizna 
by do nas wróciła, trzeba tę informację przekazać 
urzędowi skarbowemu. Mamy na to miesiąc. Udo-
kumentowanie dokonanego przelewu trzeba za-
chować razem z całą dokumentacją dotyczącą 
rocznego rozliczenia podatku przez 5 lat. Okres 
ten liczy się od końca roku podatkowego, w któ-
rym złożone zostało zeznanie. Oznacza to, że da-
rowizny, które zostały przekazane w 2012 roku zos-
taną odliczone od dochodu za 2012 rok w zeznaniu 
składanym do 30 kwietnia 2013 roku. Całą doku-
mentację trzeba zachować do końca 2018 roku. 
     Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie for-
my opodatkowania pozwolą na skorzystanie z tej 
ulgi. Jest ona przewidziana tylko dla osób, które 
są opodatkowane według skali i podatkiem ryczał-
towym od przychodów ewidencjonowanych. Nie 
skorzystają więc z niej osoby opodatkowane kartą 
podatkową, czy według jednolitej stawki liniowej jeśli 
jedynym przychodem jest przychód z działalności. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
IV NIEDZIELA ADWENTU. Dziś (23.XII) 
ostatnia Niedziela Adwentu. Jutro Wigilia, a po 
Wigilii spotykamy się na Pasterce, którą od go-
dziny 23.30 poprzedzi czuwanie i Godzina Czytań. 

OPŁATEK MIASTA. Dziś (23.XII) na Placu 
Generała Sikorskiego o godzinie 11.30 odbędzie 
się spotkanie Opłatkowe Mieszkańców Siedlec, na 
które zapraszają Prezydent Siedlec i Przewodni-
czący Rady Miasta. 

PIĘKNE JUBILEUSZE. W naszym kościele 
Jubilaci spotkają się w niedzielę Świętej Rodziny 
(30.XII) podczas Mszy Św. o godzinie 13.00. Za-
chęcamy Jubilatów do wpisania się w zakrystii na 
listę uczestników tej uroczystości, w celu  rezer-
wacji odpowiedniej ilości miejsc w ławkach i przy-
gotowania pamiątkowych dyplomów. 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE w 
Siedlcach składa serdeczne życzenia świąteczne 
Rodzicom, których dzieci (studenci) aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach Duszpasterstwa. Nale-
żą do nich: Grzegorz Lewicki, Katarzyna Stań-
czuk, Kamil Iwanek i Justyna Pastor. 

PROPOZYCJA „ECHA” 
świąteczno-noworocznego numeru (nr 51-52) 
O człowieku, który u kresu swego życia ujrzał 
jego sens i spełnienie, czyli w co wierzył i na co 
czekał Zachariasz - ojciec św. Jana Chrzciciela? 
W „Rozmowach Echa” biblista opowiada, jak 
naprawdę wyglądało Boże Narodzenie od strony 
historycznej? Czy w betlejemskiej grocie były 
zwierzęta?  
Czy niepełnosprawna kobieta może zdobyć zło-
ty medal na olimpiadzie? O historii pochodzącej z 
Mokobód Katarzyny Piekart, złotej medalistki pa-
raolimpiady w Londynie – w dziale „Publicystyka”; 
O życiu rodzin wielodzietnych, trudnych proble-
mach z wychowaniem i przygotowaniu do założe-
nia rodziny - w wywiadzie z małżonkami o długole-
tnim stażu, moderatorami Szkoły dla Rodziców 
i Wychowawców; 
A ze spraw bardziej przyziemnych - od Nowego 
Roku do lekarza bez dokumentu ubezpieczenia – 
więcej w dziale „Zdrowie”.                Zapraszamy! 
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 RELIGIA NA ŚWIECIE 

 
     System prawny w Austrii podkreśla, że nau-
czanie religii w szkole jest korzystne dla społe-
czeństwa, argumentując, że kultura austriacka 
i europejska jest oparta przede wszystkim na war-
tościach chrześcijańskich. Nauka religii w szko-
łach państwowych jest obowiązkowa, a koszty jej 
pokrywane są ze środków publicznych. W salach 
szkolnych - o ile większość uczniów jest wyznania 
chrześcijańskiego - musi być też krzyż wywieszo-
ny. Program nauczania religii pozostaje w kompe-
tencji Kościołów. Ministerstwo Edukacji musi być 
poinformowane o treści tego programu, ale jego 
zgoda nie jest wymagana. Przygotowanie książek 
do religii, tak jak innych przedmiotów, finansuje 
państwo. 
     W Niemczech lekcje religii odbywają się na mocy 
przepisów Konstytucji, a w większości landów reli-
gia może być przedmiotem zdawanym na matu-
rze. Nauczyciele otrzymują podobnie zresztą jak w 
większości krajów - misję kanoniczną od biskupa. 
     We Włoszech nauczanie religii jest fakulta-
tywne. Państwo ponosi ciężar finansowania nau-
czania religii katolickiej w szkołach i przedszko-
lach, gdyż przemawiają za tym racje kulturowe i 
historyczne. Uczniowie podstawówek mają dwie 
godziny religii tygodniowo, a w szkołach średnich 
przewidziana jest jedna godzina. 
     W Hiszpanii szkoła ma obowiązek organizo-
wania lekcji religii, co motywuje się przekazywa-
niem dziedzictwa kultury, zaś uczniowie lub ich 
opiekunowie decydują o uczestnictwie w tych lek-
cjach. Programy nauczania są zatwierdzane przez 
władze kościelne. 
     W Belgii w szkołach publicznych prowadzone 
jest nauczanie religii jednego z uznanych wyznań 
lub etyki. Koszty organizacji tych lekcji ponosi mi-
nisterstwo edukacji. Istnieje jednak możliwość 
zwolnienia z tych zajęć, jeśli rodzice ucznia nie 
zaakceptują ani religii ani etyki. 
     Choć w Irlandii szkoły są zasadniczo pry-
watne ale dofinansowywane przez państwo, to 
lekcje religii są powszechne i wyznaniowe. Nad-
zór nad nauczaniem religii należy do odpowied-
niego Kościoła. W Chorwacji lekcje religii mają 
charakter wyznaniowy i fakultatywny. W planach 
lekcji przewidziano na nie 2 godziny tygodniowo. 
     Na Słowacji nauczanie religii jest przedmiotem 
do wyboru, zamiennie z etyką. Lekcja ma cha-
rakter wyznaniowy a programy nauczania są 
wspólnie zatwierdzane przez władze kościelne i 
oświatowe. Kościół sprawuje nad lekcjami religii 
nadzór merytoryczny i metodyczny. 
     W Czechach lekcje religii są fakultatywne, z 
zajęć tych wystawiane są oceny, można też zda-
wać z religii maturę. Nauczyciele są opłacani 
przez państwo, muszą posiadać misję kanoniczną 
od biskupa. 
     Również na Litwie lekcje religii mają charakter 
wyznaniowy, oceniane są jak inne przedmioty, a 
przewidziano na nie jedną godzinę tygodniowo. 
     W Rumunii lekcje religii są organizowane dla 

tych wyznań, które wdanej klasie mają przynajm-
niej 10 uczniów, a w liceach - 15. Programy nau-
czania są ustalane wspólnie przez władze oświa-
towe i kościelne, muszą być skorelowane z obo-
wiązującym programem szkolnym. 
     W Serbii każda ze wspólnot wyznaniowych ma 
prawo organizować lekcje religii w szkole - przewi-
dziano na nie jedną godzinę tygodniowo. Zapisa-
nie się na te zajęcia na początku cyklu edukacyj-
nego skutkuje tym, że religia dla danego ucznia 
staje się przedmiotem obowiązkowym, aż do za-
kończenia cyklu. 
     W Grecji nauczanie religii w szkołach prowa-
dzone jest zgodnie z doktryną Kościoła Prawo-
sławnego. Nauczyciele mają status urzędników 
państwowych za co otrzymują wynagrodzenie, 
podczas gdy ich nominacja i program nauczania 
pozostają pod kontrolą Kościoła. Koszty ponosi 
ministerstwo edukacji. Uczniowie nie będący pra-
wosławnymi nie muszą uczestniczyć-w tych zaję-
ciach. Rodzice bowiem mają zagwarantowane 
prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wła-
snymi przekonaniami religijnymi. 
     Poza - lub ponadwyznaniowe lekcje religii or-
ganizowane są tylko w kilku krajach Europy jak 
np. w Danii, Norwegii, Anglii i Walii czy Szko-
cji. W Anglii i Walii nauczanie religii ma charakter 
obowiązkowy ale ponadwyznaniowy - jest to prze-
kaz wiedzy o religiach. W Szkocji ma charakter 
religioznawczy, a jego celem jest prezentacja chrze-
ścijaństwa w kontekście poszukiwania sensu życia. 
     W Portugalii lekcje religii mają charakter wy-
chowania etycznego i religijnego, przybliżają pod-
stawy największych światowych religii. Natomiast 
w Islandii nauczanie religijne jest ponadwyzna-
niowe i obowiązkowe, a uzupełnia je katecheza 
sakramentalna w parafiach. 
     We Francji religia jest przedmiotem pozasz-
kolnym i odbywa się w dniu wolnym od lekcji i nie 
jest subwencjonowana przez państwo. 
     W Bułgarii możliwe jest organizowanie lekcji 
religii prawosławnej w niektórych, wyznaniowych 
szkołach a Kościół katolicki może prowadzić jedy-
nie katechezę parafialną. 
     Na Białorusi, podobnie jak w Słowenii nau-
czanie religii odbywa się w salach parafialnych, 
natomiast nie ma możliwości, by te lekcje odby-
wały się w szkołach. 
     Obecnie w szkołach różnego typu religii uczy 
33 tys. 492 katechetów. Największą grupę stano-
wią katecheci świeccy, których jest 18 tys. 348. 
Liczną grupą są również księża diecezjalni, bo 
jest ich 11 tys. 382. Stosunkowo niewiele zakon-
nic pracuje w szkołach jako katechetki bo tylko 2 
tys. 610. Także niewielu jest w szkołach księży 
zakonnych 1 tys. 152 jest katechetami. Programy 
nauczania religii i podręczniki zatwierdza strona 
kościelna. Podręczniki, które są przewidziane do 
użytku w całej Polsce zatwierdzane są przez prze-
wodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski (aktualnie funkcję 
tę pełni bp Marek Mendyk z Legnicy), natomiast 
programy i podręczniki dla jednej diecezji oraz 
autorskie dla kilku szkół zatwierdza biskup diece-
zji, w której będą wykorzystywane. 
     Po tym jak program zostanie dopuszczony do 
użytku przez zespół konsultantów a podręcznik 
otrzyma pozytywne recenzje, przewodniczący 
Komisji Wychowania Katolickiego wpisuje go do 
wykazu programów nauczania religii, nadaje mu 

odpowiedni numer w wykazie i przekazuje do 
wiadomości ministrowi edukacji narodowej, że zo-
stał zatwierdzony. Procedury zostały opisane w 
Dyrektorium Katechetycznym i specjalnym regu-
laminie, zatwierdzonym przez Komisję Episkopatu 
Polski ds. Wychowania Katolickiego w 2001 r. na-
tomiast obsługą tego procesu zajmuje się Biuro 
Programowania Katechezy działające w struktu-
rze Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie. 
Wspomaga ono także SKEP w kontaktowaniu się 
z władzami państwowymi w kwestiach dotyczą-
cych nauczania religii oraz kształcenia nauczycieli 
religii. 
     Polska z lekcjami religii w szkole nie jest 
wyjątkiem na mapie Europy. W wielu krajach eu-
ropejskich tradycja nauczania religii w szkołach 
publicznych trwa nieprzerwanie od ponad 200 lat i 
w większości ma charakter wyznaniowy, a nie jest 
to religioznawstwo. 

ŁAMIGŁÓWKA 
WSKAŻ PASTERZOM I KRÓLOM 

NAJKRÓTSZE DROGI DO STAJENKI 

 

 
GŁÓWNY POWÓD. Święta się kończą. Jest duży 
ruch na drogach. Policjant do kierowcy: 
- Tutaj jest ograniczenie do 40 km/h, a wy jedziecie 
80 km/h. Ciekawe gdzie się tak spieszycie? 
- Chcę szybko dostarczyć panu 100 złotych na man-
dat. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2800 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. Tomasz Muszyń-

ski, ks. Piotr Witkowicz, p. Leszek Popek, 
sM Amabilis, sM Agnieszka i sM Anuncjata 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30 
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NASZA FOTO-KRONIKA 
2012 

Przedstawiamy kilka wydarzeń z mijającego roku, które naszym zdaniem 
były ważne w życiu naszej Rodziny Parafialnej i pozostaną trwałym 

wspomnieniem, tworzącym naszą historię 

 
1. Niedziela Palmowa 2012 z „lasem” dziecięcych palm, poprzedzona 

procesją z osiołkiem dookoła kościoła 
 

 
2. Śmierć i pogrzeb Ks. Prałata Leona Balickiego, proboszcza i 

budowniczego naszego kościoła. 
 

 
3. Weszliśmy w posiadanie cennego relikwiarza zawierającego cząstkę 
drzewa Krzyża Św. której autentyczność potwierdzona jest certyfikatem 

z 1768 roku. 
 

 
4. Mimo epoki kryzysowej udało się w minionym roku zrealizować wiele 
parafialnych inwestycji. Należy do nich remont głównych schodów do 
kościoła i instalacja nowych barierek, utworzenie auli w podziemiach 

kościoła, harcówki i szkoły rodzenia, wymiana części kaloryferów, drzwi 
i okien energooszczędnych. Na prace remontowe cierpliwie czeka stara 

kaplica administrowana przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące. 

 

 

 
5. Dzieci działające w grupach parafialnych brały udział w wycieczkach, 

pielgrzymkach i koloniach formacyjnych. 

 

 
6. Gośćmi naszej Parafii w 2012 roku byli egzotyczni Księża Biskupi z 

Wenezueli… 

 

 
7. … i z Tanzanii. 

 

 
8. W dniu Św. Franciszka (4.X), Patrona środowiska naturalnego modlimy 

się za naszych Parafian, posiadających zwierzęta domowe. Ks. Sławek 
błogosławił właścicieli zwierząt i ich pupili. 

 
Bogu niech będą dzięki za mijający rok kalendarzowy i za to 
wszystko, co stało się naszym udziałem podczas jego trwania 

 




