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MYŚL TYGODNIA 

 
     Ewangelista Św. Mateusz bar-
dzo precyzyjnie opisuje wizytę 
Trzech Króli w stajence betlejem-
skiej: „Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upa-
dli na twarz i oddali Mu pokłon” 
(Mt 2, 1-12). 
     Dzisiejsza uroczystość to jakby 
drugi filar, na którym opiera się 
okres Narodzenia Pańskiego. Je-
zus po to się narodził, aby zostać 
objawiony całemu światu jako 
Zbawiciel. Pokłon Mędrców ze 
Wschodu, którzy są reprezentan-
tami narodów pogańskich, to znak 
powszechności powołania do zba-
wienia. 
     W czasie swojej publicznej 
działalności Jezus ograniczy się 
do „owiec, które poginęły z domu 
Izraela”, jednakże przed swoim 
wniebowstąpieniem nakaże ucz-
niom, aby byli Jego świadkami aż 
po krańce ziemi. Pokłon Mędrców 
to zapowiedź głoszenia Ewangelii 
wszystkim narodom. 

 

 

MĘDRCY ŚWIATA… 

 
     Są to ludzie „typu trzech mędrców ze Wschodu”. Gdy 
Bóg daje im znak w postaci nowej gwiazdy, zostawiają 
rodziny, studia i wyruszają w drogę. Porzucają komfort 
życia i wybierają trud wędrówki. Muszą mierzyć się z 
przeciwnościami, niezrozumieniem, a przede wszystkim z 
ciemnościami wiary. Muszą szukać właściwej drogi i ciągle 
na nowo wypatrywać gwiazdy. 

 

Uwaga: Spotkanie opłatkowe wszyst-
kich Grup Parafialnych odbędzie się 

dziś – 6 stycznia o godzinie 14.30 
w salach pod kościołem 

 

ZAPROSZENIE PRAWNIKÓW 
     Duszpasterstwo Prawników za-
prasza na spotkanie opłatkowe. 
Odbędzie się ono dziś (6.I) w Die-
cezjalnym Domu Emeryta przy ul. 
Kościuszki 10 o godz. 16.00.  

Ks. Tomasz Czarnocki 
Diecezjalny Duszpasterz Prawników  
 

ZAPROSZENIE NA BAL 
Domowy Kościół Rejon 
Siedlce wspólnie z Urzę-
dem Miasta Siedlce za-
prasza na bal karnawa-
łowy - bezalkoholowy, 
który odbędzie się dn. 
19 stycznia br. w sali 
weselnej „Novotka” ul. 
Artyleryjska 11. Rozpo-
częcie balu o godz. 
20.00. Koszt balu: 180   
zł. od pary. Grać będzie Zespół „VIVO” z Łukowa. Zapisy 
przyjmują: Halina i Krzysztof Wasilewscy z Siedlec. Kon-
takt: tel. 695-160431, 695-160667 lub 665-632821. 
     Serdecznie zapraszamy: 

Para Rejonowa Domowego Kościoła 
Halina i Krzysztof Wasilewscy 

DZIŚ NA KONCERT 

 

     Diecezjalna Komisja do spraw Muzyki Kościelnej, Para-
fia Bożego Ciała w Siedlcach oraz Centrum Kultury i Sztu-
ki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Sie-
dlce zaprasza na organizowane - po raz pierwszy w na-
szym mieście – WSPÓLNE KOLĘDOWANIE mieszkań-
ców miasta Siedlce z udziałem wszystkich siedleckich 
chórów przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej 
w Siedlcach pod dyrekcją kapelmistrza porucznika Dariu-
sza Kaczmarskiego. To wspólne kolędowanie zatytułowa-
ne „ZAŚPIEWAJMY WSZYSCY RAZEM” odbędzie się 
DZIŚ w niedzielę, 6 stycznia, w uroczystość Trzech Króli, 
o godz. 17.00 w Kościele p.w. Bożego Ciała w Siedlcach 
przy ul. Monte Cassino 36. 
     Kierownictwo artystyczne nad tym wydarzeniem objął 
Przewodniczący Diecezjalnej Komisji do spraw muzyki 
kościelnej ksiądz profesor dr hab. Michał Roman Szulik,  
zaś to wspólne kolędowanie poprowadzi Dyrektor Centrum 
Kultury i Sztuki p. Mariusz Orzełowski. Po zakończeniu 
wspólnego kolędowania, o godz.18.00 odbędzie się Uro-
czysta Eucharystia. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Dziś pierwsza niedziela miesiąca sty-
cznia. Po sumie o godzinie 13.00 będzie adoracja Najś-
więtszego Sakramentu i wymiana tajemnic różańcowych. 
Dziś wyjątkowo nie będzie katechezy, ponieważ o godzi-
nie 14.30 pod kościołem rozpoczyna się spotkanie opłat-
kowe grup parafialnych, w tym Kół Żywego Różańca. 

DO DZIECI. Dziś w Święto Trzech Króli zapraszam dzie-
ci na Mszę Św. o godzinie 11.30 i proszę, aby zabrały wy-
konane przez siebie królewskie korony, które będą potrze-
bne podczas procesji do Żłóbka.                          Ks. Sławek 

BIERZMOWANI. Drodzy Kandydaci do Sakramentu 
Bierzmowania! W styczniu zmieni się termin naszych spot-
kań. Nie będzie to jak dotychczas I niedziela miesiąca, ale 
spotkamy się wyjątkowo za tydzień, w II Niedzielę miesią-
ca tj. 13 stycznia br. o godzinie 14.30. Bardzo też proszę, 
aby na styczniowe spotkanie stawili się wszyscy kandyda-
ci. Obowiązkowo zabieramy też ze sobą „Katechizm Sied-
lecki” Można go nabyć w Księgarni Diecezjalnej przy ul. 
Piłsudskiego 64.                         ks. Tomasz Muszyński 

JASEŁKA. Zapraszamy Dzieci i Rodziców po Mszy 
o 11.30 w niedzielę 13 stycznia br. na Jasełka w wykona-
niu  Dzieci z Grupy Misyjnej. Przedstawienie  jeszcze raz 
pozwoli nam przypomnieć Tajemnicę Narodzin Pana Jezu-
sa. Przeżyjmy to razem z Dziećmi. Kto jeszcze nie ma ka-
lendarza z naszymi Dziećmi będzie mógł nabyć go po 
przedstawieniu. 
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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 – 7 stycznia 2013 r. 
Wspomnienie Św. Rajmunda z Penyaford, Kapłana 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 
Czyt.: 1 J 3,22-4,6; Ps 2,7-8,10-11; Mt 4,23; Mt 4,12-17.23-25 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Mariana i zm. z Rodziny Maksymiuków, of. Stanisława Polkow-
ska 

 3. Dziękczynna w intencji Córek: Ewy z Rodziną, Mieczysławy z 
Rodziną, oraz Synowych z Dziećmi, z prośba o łaskę zdrowia i Bo-
żą opiekę, of. Teresa Pszkit 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochoc-
ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-
strzenica Halina Glinka 

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Henryka (w 9 r.), Marię, Krzysztofa i Sławomira, of. Bezimienna 
 4. + Władysława Niewęgłowskiego (w 11 r.) oraz Rodziców: Broni-

sława, Aleksandrę i Marię, of. Danuta Niewęgłowska 
Wtorek – 8 stycznia 2013  r. 

Czyt.: 1 J 4,7-10; Ps 72,1-4.7-8; Łk 4,18-19; Mk 6,34-44 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Franciszka Soczewkę (w 25 r.) i Mariannę oraz Rodziców z 
obu stron Rodziny, of. p. Michalscy 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochoc-
ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-
strzenica Halina Glinka 

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Henryka, Antoninę i Roberta, zm. z Rodziny Celińskich, of. Syn 
 4. + Zofię Świniarską (w 14 r.), Józefa i Sylwię, of. Rodzina 

Środa – 9 stycznia 2013  r. 
Czyt.: 1 J 4,11-18; Ps 72,1-2.10-13; 1 Tm 3,16; Mk 6,45-52 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. O łaskę zdrowia dla Alfreda, o zdrowie duszy i ciała, Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski dla Rodziny Bagińskich, of. Helena 
Bagińska 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochoc-
ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-
strzenica Halina Glinka 

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Leokadię (w 16 r.) i Jana oraz zm. Dziadków z obu stron Ro-

dziny, of. Maria Sandurska 
 4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Marka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodziny, of. 
Mama  

Nabożeństwo do  Św. Józefa 
Czwartek – 10 stycznia 2013 r. 
Wspomnienie św. Grzegorza z Nyssy  

Czyt.: 1 J 4,19-5,4; Ps 72, 1-2.14.15bc.17; Łk 4,18-19; Łk 4,14-22a 

6.30 1. + Jana (w 45 r.) i Bogdana Koszewskich, of. Syn z Rodziną 
 2. + Barbarę Kowalską (w 30 dzień), of. Siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Władysława Andrzejewskiego (w 3 r.) i Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 3. + Zdzisława (w 30 r.), of. Syn 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-

strzenica Halina Glinka 
 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Janusza Szkielonek (w 6 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny oraz Siostrę Krystynę, of. Hanna Szkielonek 
 4. + Henryka (w 33 r.), Zofię i Piotra, of. Hanna Kozioł 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 11 stycznia 2013  r. 
Czyt.: 1 J 5,5-13; Ps 147,12-15,19-20; Mt 4,23; Łk 5,12-16 

6.30   
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Krzysztofa Pyrka (w 30 dzień), of. Sąsiedzi 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochoc-

ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-
strzenica Halina Glinka 

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Feliksa Garbaszewskiego (w 6 r.) i Krystynę oraz Rodziców z 

obu stron Rodziny, of. Zofia Garbaszewska 
 4. + Floriana  (w 11 miesiąc), of. Córka Kinga 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Sobota – 12 stycznia 2013  r. 

Czyt.: 1 J 5,14-21; Ps 149, 1-6a.9b; Mt 4,16; J 3,22-30 

6.30 1. + Arkadiusza, Stanisławę, Annę i Władysława, zm. z Rodzin Wa-
silewskich i Krasnodębskich, of. Barbara Zdolińska 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-

strzenica Halina Glinka 
 3. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 4. + Zm. Rodziców z Rodzin Barejów i Baranowskich, of. p. Bara-

nowscy 
 5. + Wandę Wojtaszewską, zm. z Rodzin Izdebskich i Wojtaszew-

skich, of. Rodzina 
 6. + Lucjana Jaroszyńskiego (w 1 r.), of. Żona 
 7. + Rodziców z obu stron Rodziny, męża Kazimierza oraz Fran-

ciszkę i Władysława, of. Ewelina Prokurat 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochoc-

ka) 

18.00 1. + Jana Seremaka, of. Sąsiedzi 
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
13 stycznia 2013  r. 

Zakończenie okresu Bożego Narodzenia 
Czyt.: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.3.9-10; Dz 10,34-38; Mk 9,7; Łk 3,15-16.21-22 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Wiesława (w 2 r.), Zdzisława, zmarłych z obu stron Rodziny, 

of. Irena Szostek 
8.30 1. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 

 2. + Jadwigę (w 8 r.) i Tadeusza (w 15 r.) oraz zm. z Rodziny 
Stańczuków, of. Danuta Krzewniak 

 3. + Stanisława i Władysławę oraz Andrzeja i Józefę, of. Jadwiga 
Duk 

10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Siost-
rzenica Halina Glinka 

 2. + Józefa (w 25 r.), Franciszka i Stanisławę, zm. z Rodziny Ło-
zów, of. Teresa Sawicka 

 3. + Janinę i Alfonsa oraz Dziadków z Rodzin Domańskich i Zalew-
skich, of. Elżbieta Sysik 

 4. + Czesława Grochowskiego (w 8 r.) oraz zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona z Dziećmi i Wnukami 

11.30 1. Dziękczynna w 23 r. urodziny Izabeli, z prośba o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Jadwiga 
Machała 

 2. + Henryka i Henrykę, zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Sa-
bina Terlikowska 

13.00 W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz 

16.30 1. + Mariana, Mariannę, Szymona, Antoninę i Tadeusza, of. Stanis-
ław Kornilak 

18.00 1. + Zofię (w 58 r.) i ks. Alfreda Hofmana, of. Halina Iskra 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

Zakończenie Okresu Bożego Narodzenia  
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W ubiegłym tygodniu podaliśmy w Opiekunie modlitewne intencje papieskie 

na rok 2013, jako zadanie wyznaczone przez Papieża wszystkim modlącym się 
na różańcu. Dziś przekazujemy kilka refleksji Bł. Jana Pawła II na temat 

modlitwy różańcowej.  

JAN PAWEŁ II O RÓŻAŃCU 
     „Różaniec jest moją codzienną mo-
dlitwą - i muszę powiedzieć, że jest 
modlitwą cudowną, cudowną w swej 
prostocie i w swej głębi… W tej modlit-
wie powtarzamy wiele razy te same 
słowa, lecz są ta słowa, które Dziewica 
Maryja usłyszała od Archanioła i od 
swej krewnej św. Elżbiety. Z tymi sło-
wami łączy się cały Kościół. Równo-
cześnie zaś w te same dziesiątki Róża-
ńca serce nasze może wprowadzić 
wszystkie sprawy, które składają się na 
życie człowieka, rodziny, narodu, Koś-
cioła i ludzkości. Sprawy osobiste,   
sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o 
których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób ta 
prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim” (Dn. 29.X 1978 r. 
w pierwszym przemówieniu po wyborze na papieża). 
     „Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby.... 
Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie 
różaniec! Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie 
dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i 
rodakom w mojej Ojczyźnie” (Dn. 7.X 1981 r. na pierwszej audiencji po 
zamachu). 
     „Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi, i jest naszą modlitwą, którą 
odmawiamy z Maryją. Proszę was, odmawiajcie różaniec!... „Wy chorzy i 
cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest 
wielką siłą” (Dn. 28 X 1981 r. na audiencji dla Polaków). 
 
 

 

RÓŻA ŚW. FILOMENY 

     Wielka to łaska i dar od Boga, w Trójcy 
Świętej jedynego, że Najświętsza nasza Mat-
ka, u progu Nowego Roku 2013, przysyła nam 
kolejną Świętą, aby zaopiekowała się Dziećmi. 
Błogosławiona  Paulina Jaricot, założycielka 
Stowarzyszenia Żywego Różańca powiedzia-
ła: „Słyszałam jak demony mówiły podczas 
egzorcyzmu: Dziewica i Męczennica, święta 
Filomena, jest naszym przeklętym wrogiem. 
Nabożeństwo do niej jest nową straszną bro-
nią przeciw piekłu”. Warto więc uciekając się 
do jej pomocy, odmawiać tę krótką modlitwę:  

„Święta Filomeno, Dziewico i Męczennico, którą Bóg tyloma cudami wsławia, 
którą Namiestnik Jezusa Chrystusa mianował Protektorką Żywego Różańca 
i Dzieci Maryi, pokaż nam coraz wyraźniej z niebiańskich wysokości, że głos 
tak święty jak twój musi być wysłuchany i że mamy prawo liczyć na twoją 
pomoc. Wystaraj się dla nas o łaskę wierności Jezusowi Chrystusowi, aż do 
śmierci. Amen”. 
     Ta św. Cudotwórczyni przez okrutną mękę i śmieć wysłużyła sobie szcze-
gólne łaski wspomagając we wszystkich potrzebach. Żyła w latach 289-302. 
Od najmłodszych lat poświęciła swe dziewictwo Panu Bogu, a jej serce pałało 
ogromną miłością do Niebiańskiego Oblubieńca i pragnęła żyć tylko dla Niego. 
Tymczasem o jej rękę starał się sam cesarz rzymski Dioklecjan. Gdy odmówi-
ła, została uwięziona, torturowana i w okrutnych męczarniach zmarła. Jej tortu-
ry miały być zapłatą za okazaną cesarzowi wzgardę.  Dioklecjan początkowo 
skazał ją na ubiczowanie, kiedy jednak nie zmarła, a nawet w cudowny spo-
sób została wyleczona z ran, przywiązano ją do kotwicy i wrzucono do Tybru. 
W cudowny sposób wydobyli ją z rzeki aniołowie, została więc uznana za cza-
rownicę. Strzały łuczników też nie pozbawiły jej życia, Dioklecjan polecił prze-
bić ją strzałami rozpalonymi w ogniu sądząc, że czarownice nie mają władzy 
nad ogniem. Jednak kierowane w dziewczynę zmieniały kierunek i godziły w 
łuczników. Ostatecznie egzekucji dokonano przez ścięcie głowy. Jej relikwie 
zostały odkryte w katakumbach dopiero po 1500 latach. Na grobowcu widniał 
napis „Pokój tobie Filomeno”, ponadto były wyryte: kotwica, dwie strzały, 

włócznia, gałązka palmy i kwiat lilii. W 35 lat po odkryciu relikwii ta młoda grec-
ka księżniczka została wyniesiona na ołtarze i ogłoszona Cudotwórczynią XIX 
w., bo tak liczne i uderzające były cuda uzyskane dzięki jej potężnemu wsta-
wiennictwu.  
     Zwracajmy się więc do nie z wielką ufnością, miłością i wiarą, gdyż jest 
„ukochaną córką” Jezusa i Maryi a Oni niczego jej nie odmówią. Włączmy się 
do modlitwy różańcowej, polecając św. Filomenie nasze dzieci. Uwaga! Ro-
dzice Dzieci pierwszokomunijnych, którzy wyrazili pragnienie przystąpienia do 
Róży mogą zapisać się dzwoniąc pod numer (517-639923). Są jeszcze wolne 
Tajemnice Bolesne, Chwalebne i trzy Światła. Zapraszam! Informuję, że zela-
torką róży Św. Stanisława jest Pani Krystyna Bujalska (tel. 510-402959). 
     Szczęść Boże!                                                       Barbara Popek    
 

HARCERSKA „AKCJA PACZKA” 
     Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powrócili z zaś-
nieżonej Ukrainy po zakończonej Akcji Paczka. Przed Świętami Bożego Naro-
dzenia odwiedzili ubogie polskie rodziny mieszkające w miejscowości Dow-
bysz i okolicznych wsiach na terenie Ukrainy.  
     Akcja Paczka to harcerska inicjatywa bezpośredniej pomocy ubogim pols-
kim rodzinom mieszkającym na Kresach Wschodnich. Harcerze zbierają w su-
permarketach, w szkołach i przy parafiach żywność, przybory szkolne, zabaw-
ki i książki do nauki języka polskiego. Zebrane dary pakują w specjalnie przy-
gotowane paczki i zawożą m.in. na Białoruś, Ukrainę czy Litwę. 

 
Harcerze przygotowują paczki w podziemiach naszego kościoła 

     W tym roku harcerzom z Siedlec i Łukowa udało nam się zapełnić 160 pa-
czek z żywnością. 14.12, po zapakowaniu do autokaru opuściliśmy miasto kie-
rując się na Ukrainę. Na miejsce zajechaliśmy tradycyjnie następnego dnia. 
Współpracująca na miejscu parafia Matki Boskiej Fatimskiej przygotowała ad-
resy rodzin, które mieli odwiedzić polscy harcerze. Podzieleni na małe grupy, 
wraz z miejscowymi przewodnikami wyruszyliśmy w drogę. Samochodami, bu-
sami a nawet saniami zaprzężonymi w konie docieraliśmy z paczkami do ro-
dzin w Dowbyszu i okolicznych wsiach. Spotkania z ludźmi są bardzo wzru-
szające. Złożenie życzeń, przekazanie paczki, krótka rozmowa - tak po prostu 
o tym jak się żyje. Spotkanie zapada głęboko w serca zarówno odwiedzanych 
ludzi, jak i nas - harcerzy i harcerek. Odwiedzamy przede wszystkim osoby 
starsze, często samotne, a także rodziny z małymi dziećmi. Wymiar materialny 
akcji, czyli przekazanie paczki jest bardzo ważny- ale z pewnością nie jedyny. 
W wielu przypadkach to sam fakt odwiedzin przez polskich harcerzy, usłysze-
nie języka polskiego czy zaśpiewana kolęda jest bezcenna. „Zmieniacie para-
fię” - podsumował ks. Waldemar Pawelec, pallotyn, proboszcz miejscowej pa-
rafii. „Ludzie, którzy wiele wycierpieli przez swoją polskość widzą, że Polska o 
nich pamięta. Młodzież przy parafii pyta o założenie drużyny harcerskiej” - 
dodaje. 

 
Transport paczek do domów rodzin potrzebujących pomocy 

     Serdecznie dziękujemy parafii św. Józefa za przekazane do kancelarii 
parafialnej dary, a także za możliwość wykorzystania pomieszczeń Instytutu 
Teologicznego na potrzeby Akcji. Jako podziękowanie za Waszą pomoc niech 
posłużą słowa gen. Roberta Baden Powella, założyciela światowego skautin-
gu „Spróbujcie pozostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliście”. 

Maciej Olszewski komendant Akcji Paczka ZHR wmzd.web.zhr.pl 
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EGZORCYŚCI 

 
     Egzorcystą nazywa się w Kościele Katolickim 
wyłącznie Ks. Biskupa albo mianowanego przez 
niego kapłana, który posiada specjalny mandat do 
sprawowania egzorcyzmu uroczystego (inaczej: 
wielkiego). W praktyce oznacza to pozwolenie na 
wypędzanie demonów z osób opętanych i modli-
twę nad osobami duchowo i fizycznie udręczo-
nymi przez złego ducha. 
     Powaga i charakter egzorcyzmu wymagają, by 
posługa ta nad opętanymi i zniewolonymi spra-
wowana była mocą specjalnego i wyraźnego ze-
zwolenia miejscowego ordynariusza (zwykle bi-
skupa diecezjalnego). Zezwolenia takiego udziela 
się na stałe lub doraźnie kapłanom odznaczają-
cym się „pobożnością, wiedzą, roztropnością i 
nieskazitelnością życia, oraz specjalnie przygoto-
wanym do tego zadania” (według zaleceń Komisji 
ds. Dyscypliny Sakramentów). Kapłani nie posia-
dający zezwolenia biskupa, a także diakoni, mogą 
modlić się modlitwą o uwolnienie danej osoby, 
która jednak nie stanowi egzorcyzmu uroczystego 
i nie zawiera formuł komunikowania się ze złym 
duchem. Egzorcysta w swojej posłudze kieruje się 
zaleceniami Rytuału Rzymskiego, zdobytą wiedzą 
i własnym doświadczeniem. Najwybitniejszym ży-
jącym obecnie egzorcystą jest oficjalny egzorcysta 
Państwa Kościelnego Gabriele Amorth. Również 
w naszej Diecezji jest wyznaczony przez Ks. Bi-
skupa egzorcysta. 
     Z kościelnych danych statystycznych wynika, 
że najwięcej pracy mają Australijscy egzorcyści. 
Biskup Julian Porteous z Sydney podkreśla, że 
wskutek odwrócenia się od wiary, o pomoc 
zwraca się coraz więcej osób cierpiących z po-
wodu opętań i różnego rodzaju uzależnień natury 
demonicznej. Ks. Bp Porteous, został mianowany 
naczelnym egzorcystą Australii. Chce on zwięk-
szyć liczbę kapłanów, którzy będą mieli zgodę na 
przeprowadzanie egzorcyzmów, by każda z die-
cezji mogła mieć przynajmniej jednego egzorcystę 
(jak stanowią przepisy kościelne). 
     Księża Biskupi na całym świecie dostrzegają 
pilną potrzebę ciągłego przypominania nauki Koś-
cioła na temat pokus, natury grzechu i działania 
szatana. „Nie mówiliśmy dotąd wystarczająco du-
żo o szatanie, o pokusach, a nawet możliwych 
przyczynach duchowych uzależnień. Mówiliśmy 
o uzależnieniach jako problemie społecznym, 
a nie duchowym. Z tego powodu ludzie przestali 
wierzyć w istnienie szatana i uzależnienia ducho-
we tłumaczą sobie przyczynami natury psycholo-
gicznej. Przestali brać pod uwagę aspekt demo-
nicznej działalności”. 
     Istnieje zależność, która sprawia, że z upad-
kiem wiary rośnie zainteresowanie ideami new 
age, które stanowią pierwszy krok w otwarciu się 
na działanie sił demonicznych. „Również Joga 
może być wykorzystywana jako ćwiczenia fizycz-
ne. Na kogoś, kto ma silną wiarę może ona nie 
mieć destrukcyjnego wpływu”. 

     „Jeśli jednak zdarzy się ktoś, kto będzie się 
chciał dowiedzieć czegoś więcej na temat ducho-
wych podstaw jogi, wówczas może to być brama 
prowadząca do bardzo niebezpiecznego i demo-
nicznego świata. Joga bowiem niejako wysysa 
umysł z wpływów religijnych, robiąc miejsce na in-
ne wpływy duchowe” – przypomina Ks. Biskup 
Porteous. 
 

Dobra katolicka doktryna mówi nam, że ist-
nieje wieczna młodość i jest prerogatywą 

tych, którzy noszą w sercu Chrystusa. 
Bł. Jan XXIII (1881-1963)

 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 
WIZYTA DUSZPASTERSKA 

DATA  GODZ ULICA 

7.I 
ponied 

9.00 Żytnia (domki) i Łąkowa 
15.30 Chrobrego 9 i 15 

8.I 
wtorek 

9.00 Słowackiego 
15.30 Chrobrego 19 i 21 

9.I 
środa 

9.00 Bema 
15.30 Mieszka I 6 i 8 

10.I 
czwart 

9.00 Konopnickiej 
15.30 Chrobrego 2 i 3 

11.I 
piątek 

9.00 Mieszka I 2 
15.30 Chrobrego 1, 7, 10, 12 

12.I 
sobota 

9.00 Mireckiego i Jagiellońska 
15.30 Mieszka I 16, 18 i 20 

14.I 
ponied 

9.00 Mieszka I 26 
15.30 Chrobrego 6 i 11 

15.I 
wtorek 

9.00 Mieszka I 4 
15.30 Nowy Świat 3 

16.I 
środa 

9.00 Mieszka I 22 

15.30 
Sokołowska 80 i 84 

Nowy Świat 1 
17.I 

czwar-
tek 

9.00 
Batorego 5, Sokołowska-Drosed, 

Sokołowska-Karo 
15.30 Nowy Świat 5, 6, 7 

18.I 
piątek 

15.30 Nowy Świat 2, 4 i 9, Graniczna 25 

19.I 
sobota 

9.00 inni zgłoszeni 

     Trwa w naszej Parafii precyzyjnie zaplanowana 
przez ks. Wikariuszy i systematycznie realizowana 
Wizyta Duszpasterska w naszej Parafii. Dziękuje-
my wszystkim Rodzinom, które nas przyjmują za 
wspólną modlitwę, życzliwość i gościnność. Raz 
jeszcze życzymy Bożego Błogosławieństwa w ka-
żdym Rodzinnym domu, który mieliśmy okazję na-
wiedzić. Rodziny, u których z ważnych powodów 
nie mogliśmy być, chętnie odwiedzimy w sobotę 
19 stycznia br. Prosimy o podanie w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej adresu i telefonu kontakto-
wego. 

PODZIĘKOWANIE 

 

     Parafialny Zespół „Caritas” 
składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy przygotowali 
paczki świąteczne w ramach ak-
cji „Rodzina-Rodzinie” oraz tym, 
którzy złożyli ofiary pieniężne na  

powyższy cel. W tym roku za pośrednictwem 
naszego Zespołu Caritas paczki świąteczne 
otrzymało 60 Rodzin z naszej Parafii. 
 

     Dziękujemy Wolontariuszom Parafialnego 
Zespołu Caritas za to, że w imieniu nas wszyst-
kich pełnią dzieła miłosierdzia wobec naszych 
Braci potrzebujących pomocy. 

 
CZY TAK WYGLĄDALIBY TRZEJ 

KRÓLOWIE, GDYBY DO STAJENKI 
PRZYBYLI W NASZYCH CZASACH? 

           

 
PRZERAŻONY MĄŻ. Uradowana żona wraca do 
domu i chwali się mężowi: 
- Mam prawo jazdy! Teraz zwiedzimy cały świat! 
     Na to mąż odpowiada ze smutkiem: 
- Ten, czy tamten? 
JUBILACI. – Franek, dzisiaj mija 35 lat od naszego 
ślubu. Może zarżnąć kurę i zrobić rosół? 
- A co ona winna?!? 
WIĘKSZA RODZINA. Małżonkowie bardzo chcą 
mieć dziecko. Pewnego dnia mąż przychodzi zmę-
czony z pracy. Żona do męża: 
- Kochanie, nasza rodzina powiększy się o jedną 
osobę! 
- Kotku! Tak strasznie się cieszę! 
- Ja też się cieszę, że ty się cieszysz, bo jutro wpro-
wadza się do nas moja mamusia! 
PYTANIE RETORYCZNE. Żona do męża: 
- Jak ci smakował obiad? 
- Czy ty zawsze musisz szukać pretekstu do kłótni?! 
NA CITO. Pani Kowalska pyta Kowalskiego: 
- Jak mam się ubrać do teatru?? 
- Szybko- odpowiada mąż. 
NA RĘKACH. Zakochany młody pan do młodej pani: 
- Ja będę cię całe życie na rękach nosił. 
- A dlaczego? Sprzedałeś samochód? 
WYSZŁO NA DOBRE. Maż skarży się koledze: 
- Przed dwoma tygodniami ukradziono mojej żonie 
kartę kredytową. 
- O! Taki pech! 
- Nie jest tak źle. Ten złodziej wydaje mniej pieniędzy 
od mojej żony. 
PRAWIDŁOWO: Polonista mówi do swojej żony: 
- Czy kochasz mnie najdroższa? 
- Oczywiście! - odpowiada żona. 
- Całym zdaniem proszę! 
ŻYJĄCA. - Mężu dlaczego nie kupujesz mi kwiatów -
zapytała żona 
- Bo jeszcze nie umarłaś - odpowiedział mąż. 
 

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. 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 

W czasie Wizyty Duszpasterskiej od 7.00 do 8.00 
 




