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MYŚL TYGODNIA 

 
     Nad rzeką Jordan ludzie usły-
szeli głos Boga: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodo-
banie” (Łk 3,15-16.21-22). 
     Wydarzenie chrztu Jezusa 
w Jordanie kończyło czas Jego 
życia ukrytego i otwierało okres 
działalności publicznej. Dzisiejsze 
liturgiczne święto zwieńcza także 
okres Narodzenia Pańskiego.  
     Główna treść tego okresu to 
prawda o Synu Bożym, który stał 
się człowiekiem, abyśmy mogli 
stać się dziećmi Bożymi, co doko-
nuje się przez wiarę i chrzest.  
     Chrzest Jezusa kieruje naszą 
uwagę na nasz własny chrzest. 
Także do nas, jako przybranych 
dzieci Ojca, skierowane są słowa: 
Tyś jest mój syn umiłowany... 
córka umiłowana... Chociaż litur-
giczny czas Narodzenia Pańskiego 
dobiega już końca, duch tego ok-
resu – czyli wzrost w darze Boże-
go dziecięctwa – ma w nas pozos-
tać na stałe. 

 

 

JESTEM OCHRZCZONY 
     Jeśli chcesz nap-
rawdę stać się ucze-
stnikiem wspaniałej 
nadziei jaką oferuje 
Boże Słowo przez 
Jezusa Chrystusa, 
to przyjęcie Chrztu 
jest rzeczą bezwzg-
lędnie konieczną.  
Dlatego Jezus wyraźnie nakazał swym naśladowcom: 
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stwo-
rzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawio-
ny” (Mk 16,15-16). Sama wiara w Ewangelię nie może nas 
zbawić; chrzest nie jest jedynie jakimś opcjonalnym do-
datkiem, jest zasadniczym warunkiem wstępnym aby 
otrzymać zbawienie. Życie po chrzcie musi cechować 
stałe posłuszeństwo Bożemu Słowu. Jezus podkreślił to w 
sposób: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto 
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
Królestwa Bożego” (J 3,5). „Narodzenie z wody” odnosi się 
do chrztu; po tym, musi nastąpić powtórne narodzenie z 
ducha. Jest to stały proces: „Odrodzenia... przez Słowo 
Boże" (1 P 1,23). Tak więc przez naszą ciągłą odpowiedź 
na natchnione Bożym Duchem Słowo stajemy się 
narodzonymi z ducha. 

 

CZY PAMIĘTAMY? 

     6 stycznia, w Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego, minęła 20 rocznica 
otrzymania z rąk Bł. Jana Pawła II sa-
kry biskupiej przez Księdza Biskupa 
Henryka Tomasika, Biskupa Radom-
skiego, który w latach 1992-2009 był 
biskupem pomocniczym diecezji sied-
leckiej. Z tej racji dziś (13.01) o godz.  

12.40, w rodzinnym mieście Jubilata - w Łukowie, w koś-
ciele Podwyższenia Krzyża Świętego, pod przewodnict-
wem Księdza Biskupa Henryka odbędzie się celebracja 
Eucharystii, podczas której homilię wygłosi Pasterz Koś-
cioła Siedleckiego Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski. 
Po zakończonej Eucharystii, w auli Liceum Ogólnokształ-
cącego im. T. Kościuszki w Łukowie, odbędzie się część 
artystyczna z możliwością osobistego złożenia życzeń Ju-
bilatowi. Spotkanie zakończy wspólna agapa w budynku 
szkoły dla wszystkich uczestników uroczystości. 
BISKUP HENRYK TOMASIK - urodził się dnia 4 stycznia 
1946 r. w Łukowie. Sakrament chrztu św. otrzymał 27 sty-
cznia tego samego roku w parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Łukowie. W tej parafii przystąpił też do pierw-
szej spowiedzi i Komunii świętej, w 1958 r. z rąk biskupa 
Mariana Jankowskiego przyjął sakrament bierzmowania, a 
w 1969 r. sprawował Mszę św. prymicyjną. 
     W swoim rodzinnym mieście ukończył szkołę podsta-
wową oraz liceum ogólnokształcące im. T. Kościuszki. 
W latach 1963-1969 odbył studia filozoficzno-teologiczne 
w Wyższym Seminarium Duchownym im. Benedykta XV w 

Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1969 r. 
w katedrze siedleckiej z rąk biskupa Jana Mazura. Jako 
neoprezbiter rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Ra-
doryż Kościelny, gdzie przez dwa lata pełnił obowiązki wi-
kariusza i prefekta. W 1971 r. został skierowany na studia 
specjalistyczne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, gdzie w 1974 r. uzyskał stopień magi-
stra filozofii, a w 1984 r. obronił doktorat na podstawie roz-
prawy: „Osoba jako byt i norma w filozofii kard. Karola 
Wojtyły” napisanej pod kierunkiem Ks. prof. Tadeusza Sty-
cznia. W latach 1974-2009 był wykładowcą w Wyższym 
Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, prowadząc 
wykłady z etyki, teodycei, filozofii religii, antropologii, psy-
chologii i katolickiej nauki społecznej. 
     W 1975 r. został ustanowiony duszpasterzem młodzie-
ży akademickiej w Siedlcach, pełniąc tę posługę aż do no-
minacji biskupiej. Angażował się także w działalność Klu-
bu Inteligencji Katolickiej w Siedlcach, będąc jego współ-
założycielem i pierwszym kapelanem oraz organizował Dni 
Kultury Chrześcijańskiej w Siedlcach. Przyczynił się do po-
wstania Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, 
której był kierownikiem i przez wiele lat przewodnikiem 
grupy akademickiej. Ksiądz Biskup Jan Mazur doceniając 
gorliwą i wszechstronną pracę mianował Ks. Henryka To-
masika w 1989 r. kanonikiem honorowym, a w trzy lata 
później kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej 
w Siedlcach.  
     21 listopada 1992 r. został przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II mianowany biskupem pomocniczym diecezji sied-
leckiej, ze stolicą tytularną Fornos Minore. Sakrę biskupią 
otrzymał w Bazylice św. Piotra w Rzymie 6 stycznia 1993 
r. z rąk papieża Jana Pawła II. Od 19 stycznia 1993 r. Ks. 
Biskup Henryk Tomasik pełnił funkcję wikariusza general-
nego diecezji, wspierając w rządach diecezją Biskupów 
Siedleckich: Jana Mazura, Jana Wiktora Nowaka i Zbig-
niewa Kiernikowskiego. W latach 1993-1996 pełnił funkcję 
dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach. Z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczył w pracach zmierzających 
do beatyfikacji Błogosławionych Męczenników Pratulińs-
kich oraz przygotowania wizyty apostolskiej Jana Pawła II 
w Siedlcach, która miała miejsce 10 czerwca 1999 r. 
     Dnia 16 października 2009 r. papież Benedykt XVI mia-
nował Ks. Bpa Henryka Tomasika biskupem diecezji rado-
mskiej. Ingres do katedry radomskiej odbył się 14 listopa-
da 2009 r. Ksiądz Biskup w ramach Konferencji Episkopa-
tu Polski pełni wiele funkcji. Jest przewodniczącym Rady 
ds. Duszpasterstwa Młodzieży; członkiem Komisji Wycho-
wania Katolickiego i Komisji ds. Polonii i Polaków za Gra-
nicą, Członkiem Rady ds. Rodziny, Rady ds. Migracji, Tu-
rystyki i Pielgrzymek, delegatem KEP ds. Duszpasterstwa 
Młodzieży i Delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Od wielu lat jest także odpowiedzialny za przy-
gotowanie duchowe i organizacyjne oraz udział polskiej 
młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży, osobiście 
uczestnicząc w spotkaniach Jana Pawła II z młodzieżą w 
Manili, Paryżu, Rzymie i Toronto oraz Benedykta XVI w 
Kolonii, Sydney i Madrycie. Obecnie przygotowuje wyjazd 
polskiej młodzieży na XXVIII ŚDM do Rio de Janeiro, które 
odbędą się w lipcu 2013 r. 
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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 – 14 stycznia 2013 r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz 

Czyt.: Hbr 1, 1-6; Ps 97 (96), 1-2. 6-7. 9 i 12 (R.: por. 7c); Mk 1, 15; Mk 1, 14-
20; 

6.30 1. + Carol Dalton, of. Anthony Lupkowski z USA 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Rodziców: Amelię (w 10 r.) i Stanisława Kondraciuków oraz 
Elżbietę Sawicką i zm. z ich Rodzin, of. Zięć 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

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

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Helenę (w 3 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. H. Romaze-

wicz 
 4. Dziękczynna w 25 r. urodzin Bartosza i Łukasza, z prośbą o dary 

Ducha Świętego, opiekę Św. Józefa i Matki Bożej, of. Mama 
Wtorek – 15 stycznia 2013  r. 

Wspomnienie św. Pawła Pustelnika z Teb, głównego Patrona Zakonu Pau-
linów. 

Czyt.: Hbr 2, 5-12; Ps 8, 2a i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7); 1 Tes 2, 13; Mk 1, 21-28; 

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

 2. + Mieczysława Strzałek i Annę Sapała, of. Żona 
 3. O błogosławieństwo dla domu i jego mieszkańców, of. Bezi-

mienna 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

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

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Stanisława  Kołtuniaka (w 28 r.), of. Syn 
 4. + Annę i Eugeniusza (w 43 r.), zm. z Rodzin Kołomyjskich i Łę-

czyckich, of. Krystyna Łęczycka 
Środa – 16 stycznia 2013  r. 

Czyt.: Hbr 2, 14-18; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); J 10, 27; Mk 
1, 29-39; 

6.30 1. + Zuzannę Kargul (w 2 r.), of. Rodzina 
 2. + Jadwigę (w 4 r.) i Jana Żółkowskich, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Janinę Pióro (w 30 dzień), of. Rodzina Pióro 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

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

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Wiesława Walerczaka (w r.) 
 4. + Arkadiusza (w 24 r.), Stanisławę, Barbarę i Hannę, of. Eugenia 

Świątkowska 
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Czwartek – 17 stycznia 2013 r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Opata 

Czyt.: Ef 6, 10-13. 18; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); J 8, 31b-32; 
Mt 19, 16-21; 

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

 2. + Józefa i Krystynę. zm. z Rodzin Izdebskich i Wojtaszewskich, 
of. Rodzice 

 3. + Wacława (w 21 r.) oraz zm. Rodziców i Teściów, of. Marianna 
Niedziółka 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Wasilewskich, of. Sio-

strzenica Halina Glinka 
 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Syna Artura Stachowicza, of. Rodzice 
 4. + Andrzeja Kłos (w 30 dzień), of. Mirosława Kłos 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 18 stycznia 2013  r. 
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Kościoła Czyt.: Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78 

(77), 3 i 4bc. 6-7. 8 (R.: por. 7b); 2 Kor 5, 19; Mk 2, 1-12; 

 

6.30  1. Dziękczynna w 1 r. urodzi Wojciecha i w 3 r. urodzin Amelii, z 
prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej, of. Babcia 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Aleksandra Kostrzewa (w 18 r.) i Mariannę (w 12 r.), of. Córka 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

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

 2. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 
 3. + Wacławę i Mariana, zm. z Rodzin Wakułów i Zowsików, of. Ro-

dzina 
 4. + Zofię (w 4 r.), Józefa, Andrzeja i Roberta, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Sobota – 19 stycznia 2013  r. 

Tydzień Modlitw o Jedność Kościoła (2). 
Wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa, Św. Henryka Bi-
skupa z Uppsali i Św. Mariusza Męczennika. Dzień imienin ks. Proboszcza 
Czyt.: Iz 61, l-3a.; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27; J 15,15b; J 15, 9-17; 

6.30 1. + Janinę (w 30 dzień) i Jana (w 23 r.), zm. z Rodzin Boguszów i 
Gaładyków, of. Syn 

 2. + Stanisława (w 20 r.) i jego Rodziców Zofię i Prokopa, of. Żona i 
Dzieci 

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. + Henryka Zaliwskiego (z racji imienin), Franciszka, Zuzannę i 

Janinę, of. Rodzina 
 5. + Rodziców: Władysława i Mariannę Perzów oraz zm. Rodzeń-

stwo, of. Córka 
 6. Dziękczynna racji urodzin Reginy i Małgorzaty, z prośbą o zdro-

wie i Boże błogosławieństwo, of. Rodzina 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.00 W intencji Nowożeńców Anny i Marcina 

18.00 1. Dziękczynna w intencji ks. Proboszcza z racji dnia imienin 

II NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU  
20 stycznia 2013  r. 

Tydzień Modlitw o Jedność Kościoła (3); Czyt.: Iz 62, 1-5; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 
7b-8a. 9-10c (R.: 3); 1 Kor 12, 4-11; 2 Tes 2, 14; J 2, 1-12; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Ośko, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Henrykę Szczepanik (w 9 r.), Franciszka, Henryka, Adama i 

Stanisława, of. Mirosław Szczepanik 
8.30 1. Gregorianka: + Lucynę Walczak, of. Córka 

 2. + Stanisława, Stanisławę, Mirosławę, Witolda, Katarzynę i Zdzis-
ława, zm. z Rodzin Krupów, Kowalczyków Giegrzów i Pytlaków, of. 
Danuta Kruk  

 3. + Edwarda (w 23 r.), Marię, Jana, Henryka i Zofię, of. Gustawa 
Truszkowska 

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

 2. + Agnieszkę Czerniej (z racji imienin), of. Brat Artur 
 3. + Salomeę, Stanisława i Wiktorię Strzałek, of. Krystyna Strzałek  
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Marii i Wiesława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
wspólnego życia, of. Jubilaci 

11.30 1. Dziękczynna w intencji ks. Proboszcza z racji dnia imienin, of. 
Wspólnoty Parafii 

 2. + Mariannę (w 1 r.) i Władysława Harasimów, of. Córka 
13.00 W intencji Parafian i Gości 

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

16.30 1. + Krzysztofa Prachnio, Mieczysława Ambroziaka, Bolesława, 
Adama i Lucynę Borkowskich, of. Bożena Prachnio 

18.00 1. + Sebastiana Guza (w 3 r.), of. Rodzice 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  
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WSZYSTKO OK. 
    Po katastrofie terrorystycznej w USA 11 września 
2001 r. córka Billa Grahama w wywiadzie TV na 
pytanie: „Jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego”? - 
odpowiedziała: „Jestem przekonana, że Bóg jest do 
głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my 
ale od wielu lat mówimy Bogu, żeby się wyniósł 
z naszych szkół, z naszych rządów oraz z naszego 
życia, a ponieważ jest dżentelmenem, jak jestem 
przekonana, w milczeniu się wycofał. Jak możemy 
spodziewać się, że Bóg udzieli nam swojego błogo- 

sławieństwa i ochroni nas, skoro żądamy aby On zostawił nas w spokoju? Zo-
baczymy. Myślę, że zaczęło się to wówczas, kiedy Madeline Murray O'Hare 
(została zamordowana, niedawno znaleziono jej ciało) krzyczała, że nie chce 
żadnych modlitw w naszych szkołach, a my powiedzieliśmy OK. 
     Potem ktoś powiedział, żeby nie czytać Biblii w szkole ....Biblii, która mówi: 
nie zabijaj, nie kradnij, kochaj swego bliźniego jak siebie samego. A my po-
wiedzieliśmy OK. Następnie dr Benjamin Spock powiedział, że nie powinni-
śmy dawać klapsa dzieciakom, kiedy się źle zachowują, ponieważ ich małe 
osobowości zniekształcają się i możemy zniszczyć ich szacunek do samych 
siebie (syn dr Spock'a popełnił samobójstwo). My powiedzieliśmy, że to eks-
pert i powinien wiedzieć o czym mówi. Dlatego powiedzieliśmy OK. 
     Po czym ktoś powiedział, że lepiej by było, aby nauczyciele i wychowawcy 
nie karali naszych dzieci, kiedy się źle zachowują. Powiedzieliśmy OK. 
     Dyrektorzy szkół powiedzieli, że lepiej by było, aby żaden pracownik tej 
szkoły nie dotykał uczniów, kiedy się źle zachowują, ponieważ nie chcemy złej 
opinii i z pewnością nie chcemy być skarżeni do sądu (istnieje ogromna różni-
ca pomiędzy karaniem i dotykiem, biciem, upokorzeniem, kopaniem, etc.). A 
my powiedzieliśmy OK. Następnie ktoś powiedział - pozwólmy naszym cór-
kom na aborcję - jeśli chcą. Nawet nie muszą o tym mówić swoim rodzicom. A 
my powiedzieliśmy OK. 
     Po czym ktoś mądry z rady szkoły powiedział: ponieważ chłopcy i tak będą 
chłopcami więc i tak będą to robić, dajmy naszym synom tyle prezerwatyw, ile 
chcą, aby mogli zażywać tyle radości ile chcą, a my nie będziemy musieli mó-
wić naszym rodzicom, że otrzymują je w szkole. A my powiedzieliśmy OK 
     Po czym niektórzy z wyższych wybranych urzędników powiedzieli, że to 
nieważne , co robimy prywatnie, dopóki wykonujemy naszą pracę. Zgadzając 
się z nimi powiedzieliśmy, że nie obchodzi nas to, co ktoś łącznie z prezyden-
tem robi prywatnie, dopóki mamy pracę, a ekonomia jest dobra. A my powie-
dzieliśmy OK. Po czym ktoś powiedział - drukujmy czasopisma ze zdjęciami 
nagich kobiet i nazwijmy to zdrowym, trzeźwym podziwem dla piękna kobie-
cego ciała. A my powiedzieliśmy OK. 
     Po czym ktoś poszedł o krok dalej z tym podziwem i opublikował zdjęcia 
nagich dzieci, a następnie jeszcze jeden krok dalej i udostępnił je w Internecie.   
     A my powiedzieliśmy OK, są upoważnieni do swobodnego wyrażania. 
     Po czym przemysł rozrywkowy rozpoczął produkcję widowisk TV i filmów 
promujących przemoc, profanację, zakazany seks. Rozpoczął nagrania mu-
zyki zachęcającej do gwałtu, narkotyków, zabójstwa, samobójstw, orgii satani-
stycznej. My powiedzieliśmy OK, że to tylko rozrywka; to nie ma żadnych 
szkodliwych skutków, w każdym razie nikt nie traktował tego poważnie, więc 
idziemy do przodu. 
     Teraz nasze dzieci nie mają sumień, dlatego nie wiedzą, co jest dobre, a co 
złe. Dlaczego nie martwi ich zabijanie obcych kolegów z klasy oraz samych 
siebie. Prawdopodobnie gdybyśmy o tym długo i wystarczająco mocno myśleli 
moglibyśmy zgadnąć. Ja myślę, że ma to wiele wspólnego z tym, że „ZBIE-
RAMY TO, CO ZASIALIŚMY”. To śmieszne, jak proste jest dla ludzi wyrzucić 
Boga, a potem dziwić się dlaczego świat zmierza do piekła. To śmieszne, jak 
bardzo wierzymy w to, co napisane w gwiazdach, a podajemy w wątpliwość 
w to, co mówi Biblia. To śmieszne jak każdy chce iść do nieba, pod warun-
kiem, że nie będzie musiał wierzyć, myśleć, mówić ani też czynić czegokol-
wiek, o czym mówi Biblia. To śmieszne, jak ktoś może powiedzieć: „Wierzę 
w Boga” i nadal iść za szatanem, który również „wierzy”. To śmieszne jak łat-
wo osądzamy a nie chcemy być osądzeni. To śmieszne, jak można wysyłać 
tysiące „dowcipów” przez e-mail, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełznany 
ogier, a kiedy zaczynasz przesyłać prawdę dotyczącą Boga, ludzie dwa razy 
zastanawiają się czy podzielić się nimi z innymi. To śmieszne, jak ktoś może 
być zapalony do Chrystusa w niedzielę, a przez resztę tygodnia jest niewidzia-
lnym chrześcijaninem. Śmiejesz się? 
     To śmieszne, że kiedy przeczytasz tę wiadomość nie porozmawiasz o niej  
z nikim, nie wyślesz jej do wielu osób z twojej listy adresowej, ponieważ nie je-
steś pewny, w co wierzą lub, co pomyślą o tobie kiedy cię posłuchają lub im to 

wyślesz. To śmieszne, jak bardzo mogę być przejęty tym, co myślą o mnie lu-
dzie, zamiast tym co Bóg pomyśli o mnie. Co prawda rzecz nie dotyczy kon-
kretnie Polskiej sytuacji lecz USA, jednak dotyka wielu ważnych aspektów, 
z powodu których nasz świat wygląda tak, a nie inaczej. 

CZŁOWIEK Z BOŻYM DAREM 
     O. dr John Bashobora po-
chodzi ze wschodniej Ugan-
dy, pracuje w diecezji Mba-
rara. Odpowiedzialny za 
duszpasterstwo i koordynację 
ruchu Odnowy w Duchu 
Świętym, jest też jej kierowni-
kiem duchowym oraz Krajo-
wym cenzorem wydawnictw 
katolickich. Oprócz intensyw-  

nej pracy duszpasterskiej opiekuje się pięcioma tysiącami sierot. Zbudo-
wał im dwie szkoły podstawowe, dwie średnie, a pozostałe dzieci uczęsz-
czają do szkół rządowych. Dzięki ojcu powstały dwa sierocińce, a budowa 
kolejnych jest w planach. W Polsce od czterech lat głosi rekolekcje ewan-
gelizacyjne z posługą uzdrowienia i uwolnienia. 
     Kochani! Chcemy Was bardzo serdecznie zaprosić do współorganizacji 
spotkania z Ojcem Johnem Bashobora na Stadionie Narodowym w Warsza-
wie 6 lipca br. Odbędzie się tam całodniowe spotkanie modlitewne związane 
z Rokiem Wiary. W związku z tym poszukujemy wolontariuszy do przepro-
wadzeniu tego spotkania. Na Stadionie będzie ok. 100 sektorów. W każdym 
sektorze będą 2 lub 3 osoby, które będą przekazywać ludziom informacje, 
sprawdzić wejściówki, kierować na odpowiednie miejsca, reagować, gdyby 
coś z kimś się działo, poprowadzić kapłanów z Komunią Świętą, pełnić 
dyżury modlitewne, towarzyszyć ludziom w sektorze. Chętni proszeni są o 
podanie swoich danych. Od stycznia otrzymywać będą informacje o 
terminach spotkań przygotowawczych, które będą w kościele św. Barbary 
obok Hotelu Mariott. Zostaną również zaproszeni do odbycia szkolenia na 
stadionie. Szczegółowe informacje są na stronie www.jezusnastadionie.pl  
     Pozdrawiamy serdecznie.  

s.M.Tomasza stomasza@o2.pl, Agnieszka Luba i Danuta Koczkodaj 

1% DLA KSM 
     Wesprzyj Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej poprzez 
przekazanie 1% od podatku na Fundację dla Młodzieży. Pieniądze uzyskane z 
tego tytułu przeznaczone będą na wszechstronny rozwój młodego człowieka 
m.in. rozbudzanie talentów, poczucia piękna oraz przygotowanie młodzieży do 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zamierzamy osiągnąć założone 
cele poprzez praktyczne warsztaty, szkolenia a także dofinansowanie udziału 
ubogiej młodzieży w przedsięwzięciach edukacyjnych. Aby wesprzeć KSM 
naszej diecezji należy przekazać 1% od podatku na rzecz FUNDACJI DLA 
MŁODZIEŻY. W odpowiednich rubrykach rocznego zeznania podatkowego 
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 proszę wpisać nr KRS: 
0000339553 oraz dopisek KSM Siedlce. Oto fragment formularza PIT:   

 
     W imieniu młodzieży naszej diecezji zrzeszonej w szeregach KSM-u  
wyrażam wdzięczność za każdy dar serca.   

Ks. Adam Pietrusik - Diecezjalny Asystent KSM 

W „Echu Katolickim” nr 2/2013 czytamy: 
Jak minął rok w naszym regionie? Podsumowań ciąg dalszy! 
Czy czytanie horoskopów i wróżenie to tylko „niewinna zabawa”? W raporcie 
„Echa” o możliwych konsekwencjach takich praktyk oraz wiary w horoskopy. To 
pułapka, w jaką wpadło już wielu, niszcząc swoje życie duchowe.  
O tym, jak szkolne jasełka zamieniły się w międzynarodowe święto i świadectwo 
wiary, czyli o orszakach Trzech Króli – także w naszym regionie; 
Na czym polegał dramat Jana Chrzciciela, który nad Jordanem spotkał Jezusa? 
– w dziale „Temat Tygodnia”; 
Czy współcześnie, w Europie i w Polsce, grozi nam prześladowanie chrześci-
jaństwa? A może to już się dzieje? O tym w artykule ks. Jacka Świątka.  

Zapraszamy do lektury! 
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ZAPROSZENIE NA BAL 
Domowy Kościół Rejon 
Siedlce wspólnie z Urzę-
dem Miasta Siedlce zap-
rasza na bal karnawało-
wy - bezalkoholowy, któ-
ry odbędzie się dn. 19 
stycznia br. w sali we-
selnej „Novotka” ul. Ar-
tyleryjska 11. Rozpoczę-   

cie balu o godz. 20.00. Koszt balu: 180 zł. od pary. 
Grać będzie Zespół „VIVO” z Łukowa. Zapisy przyj-
mują: 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 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BIERZMOWANI. Drodzy Kandydaci do Sakra-
mentu Bierzmowania! Spotkamy się dziś (13.01) 
o godzinie 14.30. Bardzo też proszę, aby na stycz-
niowe spotkanie stawili się wszyscy kandydaci. Ob-
owiązkowo zabieramy też ze sobą „Katechizm Sie-
dlecki” Można go nabyć w Księgarni Diecezjalnej 
przy ul. Piłsudskiego 64.       ks. Tomasz Muszyński 

JASEŁKA. Zapraszamy dziś Dzieci i Rodzi-
ców po Mszy o 11.30 na Jasełka w wykonaniu  
Dzieci z Grupy Misyjnej. Przedstawienie  jeszcze 
raz pozwoli nam przypomnieć Tajemnicę Narodzin 
Pana Jezusa. Przeżyjmy to razem z Dziećmi. Kto 
jeszcze nie ma kalendarza z naszymi Dziećmi bę-
dzie mógł nabyć go po przedstawieniu. 

I KOMUNIA ŚWIĘTA. Zapraszam wszystkich 
rodziców dzieci przygotowujących się do Pierw-
szej Spowiedzi i Komunii świętej na spotkanie, 
które odbędzie się we wtorek (15.01) o godz. 
19.00. Spotkanie będzie dotyczyło spraw organi-
zacyjnych związanych z I Komunią Świętą oraz 
przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Ko-
munii Świętej. Dnia 17 stycznia (w czwartek) od 
godz. 16.00 do 18.00 odbędzie się miara alb dla 
dzieci. Mierzenie dzieci będzie odbywało się w sa-
lce obok zakrystii. Alba dla dziewczynek 135 zł, 
dla chłopców 125 zł. Zaliczka 50 zł’ 
s. Anuncjata 

KOŁO MISYJNE DZIECI. Dnia 20 stycznia po 
Mszy Św. z udziałem dzieci odbędzie się spotka-
nie dla rodziców, tych dzieci, które wyjeżdżają na 
narty w góry podczas ferii. Spotkanie będzie doty-
czyło spraw organizacyjnych związanych z na-
szym wyjazdem. Zapraszam.         s. Anuncjata 

DUSZPASTERSTWO RODZIN. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich pracowników i współpra-
cowników Duszpasterstwa Rodzin (świeckich i 
księży posługujących w poradniach rodzinnych) 
wraz z rodzinami na spotkanie opłatkowe, które 
odbędzie się dziś (13.01) o godz. 15.00 w Domu 
Rekolekcyjnym w Siedlanowie k. Radzynia Podl. 
Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 15.00, 
po której będzie agapa i dzielenie się opłatkiem. 
Serdecznie zapraszam.          ks. Henryk Góral 

CZYJA ZGUBA 
W pobliżu naszego koś-
cioła znaleziono kolejne 
klucze. Czekają do ode-
brania w zakrystii. Może 
są dla właściciela ważne.  
 

CHÓR „LILIA” ZAPRASZA 

 
„Wśród nocnej ciszy…”, „Do szopy hej Paste-

rze…”, „Zaśpiewam Jezuskowi…”, te i inne kolę-
dy zaśpiewamy Bożemu Dzieciątku wspólnie 
z Chórem „Lilia” dziś w naszym kościele (13.01) 
na zakończenie liturgicznego Okresu Bożego Na-
rodzenia. Początek koncertu o godzinie 19.00. 
Zapraszamy! 
 
 

Osobiste spotkanie z Chrystusem rozjaśnia 
życie nowym światłem, wprowadza na wła-
ściwą drogę i zobowiązuje, aby być Jego 

świadkami.              Bł. Jan XXIII (1881-1963) 
 

 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 
WIZYTA DUSZPASTERSKA 

DATA  GODZ ULICA 

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 

     Pozostał już tylko jeden tydzień Wizyty Dusz-
pasterskiej w naszej Parafii. Dziękujemy wszyst-
kim Rodzinom, które nas przyjmują za wspólną 
modlitwę, życzliwość i gościnność. Raz jeszcze 
życzymy Bożego Błogosławieństwa w każdym Ro-
dzinnym domu, który mieliśmy okazję nawiedzić. 
Rodziny, u których z ważnych powodów nie mogli-
śmy być, chętnie odwiedzimy w sobotę 19 stycz-
nia br. Prosimy o podanie w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej adresu i telefonu kontaktowego. 

DLA MŁODZIEŻY 
     Zapraszamy na Rekolekcje, adresowane do 
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów, 
którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem i 
uczyć się rozpoznawać Jego wolę w swoim życiu. 
Termin rekolekcji w okresie zimowym to 8-10 lutego 
2013 r. Zjazd w piątek  do godz. 15.00, wyjazd w 
niedzielę po kolacji około godz. 17.00. Odbędą się 
one w domu formacyjnym Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu 
koło Siedlec, ul. Seminaryjna 26  
     Osoby pragnące przeżyć rekolekcje powinny 
zabrać ze sobą: Pismo św. różaniec, oraz notatnik i 
przybory do pisania, śpiwór, przybory toaletowe, 
obuwie sportowe oraz skierowanie od księdza Pro-
boszcza lub Prefekta. Ze względu, iż posiadamy 
ograniczą liczbę miejsc (48 miejsc), prosimy o up-
rzednie zgłaszanie chętnych. Można to uczynić 
dzwoniąc pod nr tel. 25-6315761 w godz. 9.00-
20.00 lub pisząc na adres powolaniesiedlce@gmail. 
com lub sms nr 513703408 (w treści podając imię, 
nazwisko i parafię). Należy to uczynić najpóźniej do 

5 lutego br. Spóźnione zgłoszenia proszę konsulto-
wać dzwoniąc pod nr 504-162715. Informacje bie-
żące i wskazówki jak dojechać można uzyskać na 
stronie internetowej naszego seminarium pod adre-
sem www.wsd.siedlce.pl  
     Z Chrystusowym pozdrowieniem  

Diecezjalny Referent ds. Powołań  ks. Krzysztof 
Domański (krzysztofdomanski@wp.pl) 

 
NASZYM USZOM NIC SIĘ NIE STAŁO, A 
JEDNAK WIĘCEJ Z ŻYCIA ROZUMIEMY, 
NIŻ CI, KTÓRYCH RODZICE NIE KARALI 

 
POWÓD. - Kochanie przepłynąłem dla Ciebie ocean, 
wszedłem na najwyższą górę, więc dlaczego mnie 
rzucasz?! 
- Bo nigdy cię nie ma w domu! 
WINNY. Zbliża się Srebrny Jubileusz - 25 rocznica 
ślubu pewnego małżeństwa. Dzień przed tą rocznicą 
żona mówi do męża: 
- Kochanie może zabijemy świniaka na naszą rocz-
nicę? 
     Mąż smutno odpowiada: 
- Przecież to nie jego wina. 
KŁÓTNIA W DOMU: 
- Jesteśmy ze sobą 14 lat, a ty ciągle mnie popra-
wiasz! - mówi zirytowana żona 
     A na to zdenerwowany mąż: 
- 15 kochanie, 15 
A GDZIE? - Co tam słychać? 
- Nie wiem. Dawno tam nie byłem. 
WYGLĄD. 
- Czy oskarżony jest żonaty? - pyta sędzia 
- Nie, proszę Wysokiego Sądu. Ja tylko tak głupio jak 
kawaler wyglądam. 
BEZSENNA NOC CHŁOPAKA. 
- Idą sobie dziewczyny... 
- Pierwsza...  
- Druga...  
- ... w pół do trzeciej...  
SPOSÓB NA ŻYCIE. 
- Co powinniśmy zrobić jeśli nam jest zimno? 
- Pójść do kąta, bo tam jest 90 stopni. 

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 
 




