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MYŚL TYGODNIA 

 
 

     „Dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawi-
ciel...” (Łk 2,11) 
 
     Noc Bożego Narodzenia łączy 
w sobie to, co duchowe, z tym, co 
cielesne. Z przyjścia Jezusa cieszą 
się mieszkańcy nieba i ziemi. 
     Z jednej strony słyszymy o wie-
cznym panowaniu i pokoju bez 
granic, z drugiej o konkretnych 
faktach związanych z narodzinami 
Dzieciątka – braku miejsca w gos-
podzie, żłóbku, odwiedzinach pa-
sterzy. 
     Składając Bogu dar Eucharys-
tii, Kościół prosi o łaskę uczestni-
ctwa w bóstwie Jego Syna. Obyś-
my poznając dziś wielkość nasze-
go powołania, nabrali zapału do 
wypełniania go w zwykłych kon-
kretach naszego życia. 
     Trudno pojąć tajemnicę Bożego 
Narodzenia. Bóg w swojej dobroci 
i miłości czyni dziedzicami życia 
wiecznego nie garstkę uprzywile-
jowanych, którzy zasłużyli sobie 
na to przez dobre uczynki, lecz 
wszystkich, którzy zechcą przyjąć 
Jego Miłosierdzie. Pierwszymi Je-
go gośćmi na tej ziemi są zwyczaj-
ni, prości pasterze. 
     Przyjście Jezusa na świat za-
dziwia, intryguje, skłania do reflek-
sji. Niech ta Eucharystia stanie się 
dla nas okazją do naśladowania 
Maryi, która „zachowywała wszys-
tkie te sprawy i rozważała je w 
swoim sercu”. 
 

 

 

 
„Pokłon Pasterzy i Aniołów” - Juan Bautista Maino, ur. 1580 w Pastarana 
koło Mediolanu, zm. 1649 w Madrycie – hiszpański malarz okresu baroku. 

 

Kochani Parafianie, Szanowni Goście 
     Na radosne Święta Bożego Narodzenia życzę 
Wam, by Jezus Chrystus rodził się w Waszych 
sercach wciąż na nowo. By obdarzał pokojem, 
radością i odwagą życia. By usuwał wszelki lęk 
i pomagał ufać Bogu w każdej sytuacji. 
By pozwalał doświadczać Jego obecności zarów-
no w ciszy własnego serca, jak też pośród ludzi 
spotykanych na co dzień. Niech Jego błogosła-
wieństwo ogarnia każdą chwilę Nowego 2014 
Roku.          Proboszcz - Ks. Kan. Sławomir Olopiak 

i Redakcja Opiekuna 

     „Dziecię nam się narodziło Syn 
został nam dany. Na jego barkach 
spoczęła władza. Nazwano Go 
imieniem: Przedziwny Doradca, 
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, 
Książę Pokoju” (Iz 9, 5). 
 

DYLEMATY MĘDRCÓW 
Pod czarnym aksamitem 
przestrzennego nieba, 
przyprószonym gwiazdami 
niczym srebrną rosą,  
najdotkliwsza tęsknota, 
najgłębsza potrzeba  

gna nas i popędza dromadery 
co nas niosą  
w przewodniczki – komety 
promienistym blasku  
po lśniącym matowo, 
ciemnozłotym piasku.  

Szukając mądrości 
Odwiecznego Króla,  
który nas zanurzy 
w Prawdy żywej wodzie,  
znaleźliśmy stajenkę, 
w której wicher hula,  

a w niej, w zwierzętami 
cuchnącej zagrodzie  
obok osła siedziała 
żydowska Dziewczyna  
i na słomie karmiła 
maleńkiego Syna.  

Więc oddawszy pokłon 
ruszyliśmy w Drogę,  
dziwiąc się, że pomimo 
kształtu i pozoru  
ten syn żony cieśli 
jest Panem i Bogiem,  

chociaż tylko owce 
ma u swego dworu,  
i że nasza za Prawdą 
wędrówka zawiła  
w Betlejem się zaczęła, 
a nie się skończyła.  

Najwyższy, daj nam Światło, 
byśmy zawsze Ciebie  
umieli rozpoznać 
pod mylnym pozorem;  
daj nam siłę wyruszyć 
w drogę, gdy na niebie 

gwiazda Twego wołania 
zaświeci w oddali;  
zamiast pychy wybranych 
Ty daj nam pokorę, 
byśmy, gdy Cię znajdziemy, 
szukać nie przestali. 

Autor nieznany 
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SŁOWO KS. PROBOSZCZA 

 
     Ks. Biskup powołując kapłana, który ma objąć 
urząd proboszcza w dekrecie nominacyjnym nakła-
da na niego pewną odpowiedzialność i zobowiązuje 
do troski o konkretne obszary życia wspólnoty para-
fialnej. Kapłan ma głosić Słowo Boże, sprawować 
Sakramenty święte, budować wspólnotę, pomagać 
wiernym w nawiązaniu głębszej relacji z Bogiem, 
w przemianie życia i nawróceniu. I jeśli jakiś kapłan 
obejmuje urząd proboszcza, to jest również odpo-
wiedzialny razem z całą wspólnotą parafialną za 
stan materialny parafii i zobowiązany  do troski o bu-
dynki: kościoła, kaplic, plebanii itd. W ostatnim cza-
sie wichury zaczynają się nam dobierać do dachu 
kościoła. Huragan Orkan Xawery wyrwał arkusz bla-
chy z dachu od strony zachodniej naszej świątyni.  
     Działo się to późnym wieczorem w dzień Św. Mi-
kołaja Roku Pańskiego 2013. Niektórzy z pobliskich 
bloków nie mogli spać, bo wyrwany arkusz blachy 
uderzał o inne arkusze, które jeszcze się trzymają. 
Przyjechali strażacy wyposażeni w dwa wielkie wozy 
bojowe; jeden z nich posiadał bardzo długą drabinę. 
Cała akcja trwała do godz. 23.00, pogięty i pokiere-
szowany arkusz blachy został zdemontowany, nie-
bezpieczeństwo związane z obrywającym się arku-
szem zostało zażegnane. Dziękujemy Panu Bogu i 
Strażakom, że wichura nie zdążyła wyrwać tego ar-
kusza i nie wrzuciła go do jakiegoś mieszkania w po-
bliskich blokach, lub że nie spadł na głowę jakiemuś 
przechodniowi na ulicy. W tym miejscu chciałbym 
wyrazić uznanie pod adresem Strażaków za ich fa-
chowość, kompetencje i dyspozycyjność: w ciągu 10 
minut od chwili zgłoszenia byli na miejscu wraz z 
niezbędnym sprzętem. 
     Kontynuując temat dachu chciałbym nawiązać do 
pewnej rozmowy. W ciągu mojego krótkiego pobytu 
w parafii kilka niewiast pytało się czy będziemy ma-
lować kościół od wewnątrz. Niektóre kobiety zwraca-
ły moją uwagę na ciemne plamy na suficie i w ro-
gach budynku kościoła. Nawet ktoś przyniósł spec-
jalny środek, aby zlikwidować to, co szpeci i razi 
w oczy. Doceniam i rozumiem wrażliwość kobiet na 
estetykę, piękno i wygląd zewnętrzny naszej parafia-
lnej świątyni. Jednak w przypadku takiej budowli jak 
kościół pod wezwaniem św. Józefa w Siedlcach na-
leży działać w sposób przemyślany, planowy, kom-
pleksowy i perspektywiczny. Nie możemy pozwolić 
sobie na działania doraźne, pozorne, prowizoryczne, 
aby tylko zakryć coś, co nas razi czy obskurnie wyg-
ląda. 
     Jeśli widoczne są czarne plamy, to musi być 
przyczyna takiego zjawiska. Przyczyną mogą być 
zbyt cienkie ściany, przemarzanie w miejscach, 
gdzie znajdują się metalowe części konstrukcji, brak 
dobrej wentylacji, przecieki w dachu itd. Byłem już 
na dachu kościoła, oglądałem konstrukcję więźby 
dachowej, sposób położenia arkuszy blachy, rodzaj 

mocowania itp. Jeśli na suficie są ciemne plamy to 
prawdopodobnie w czasie niektórych burz silny wiatr 
wpycha wodę po arkusze blachy (arkusze blachy 
leżą jeden na drugim zachodząc na siebie na odcin-
ku 10-15 cm.) dostaje się ona na strop i przenika do 
wnętrza kościoła pozostawiając ciemną plamę na 
białym suficie. 
     Tak więc zanim pomalujemy kościół to wcześniej 
trzeba coś zrobić z dachem, żeby takie zjawisko 
z przeciekami w przyszłości nie miało miejsca. Jeśli 
tego zadania nie wykonamy, a pomalujemy kościół 
od wewnątrz to będzie syzyfowa, niepotrzebna 
praca, obliczona tylko na doraźny efekt. Można się 
zastanawiać, przyglądać, jak ten dach zachowuje 
się w różnych porach roku, w czasie silnych mro-
zów, w dniach wielkich upałów. Co się dzieje z da-
chem i pod dachem w czasie silnych wiatrów połą-
czonych z ulewnym deszczem. Oczywiście w czasie 
takich ekstremalnych zjawisk będę wchodził na dach 
kościoła żeby zaobserwować pewne zjawiska. 
Wszyscy wiemy, że dobra diagnoza to 75% sukce-
su. Można myśleć o malowaniu kościoła wtedy, gdy 
zlikwidujemy przyczynę przecieków. 
     Według mojego, niefachowego rozeznania (nie 
jestem przecież inżynierem budownictwa) to najle-
piej byłoby w najbliższej przyszłości zdjąć blachę 
z budynku kościoła, cały dach odeskować deskami 
calówkami, „opapować” i położyć z powrotem blachę 
wymieniając przy okazji kilka tysięcy uszczelek (są 
już sparciałe) pod śrubami, które łączą blachę z me-
talową konstrukcją. Należałoby także zabezpieczyć 
specjalną farbą miejsca w których są śruby mocują-
ce blachę (wszystkie te miejsca są skorodowane!), 
w przeciwnym wypadku w niedalekiej przyszłości 
kolejne arkusze mogą być wyrywane przez wiatr. To 
rozwiązanie dałoby taki efekt, że zniknąłby problem 
przecieków. Nawet w sytuacji silnego zacinania 
i wpychania wody przez wiatr pod arkusze blachy 
spłynęłaby ona po „opapowanej” części dachu do ry-
nien i nie byłoby przecieków do wnętrza kościoła. To 
rozwiązanie skutkowałoby tym, że w przyszłości, za 
20 czy za 40 lat jeśli zajdzie potrzeba położenia no-
wej blachy, można będzie zdjąć w całości starą bla-
chę i położyć nową bez obawy, że przyjdzie deszcz i 
zaleje nam kościół. Jest to jedna z poważniejszych 
prac, która czeka nas w najbliższej przyszłości, gdy 
chodzi o troskę związaną z budynkiem naszego ko-
ścioła.  
     Jeden z pracowników kościelnych wprowadził 
mnie do pomieszczeń pod schodami kościoła. 
W tych pomieszczeniach pełno jest różnych rur 
i urządzeń, które rozprowadzają ciepłą wodę produ-
kowaną w elektrociepłowni do górnej i dolnej części 
kościoła. W czasie ulewnych burz połączonych z sil-
nym wiatrem bardzo duża ilość wody spływa po 
ścianie kościoła, spada na schody i w jakiś tajemni-
czy sposób, znanymi sobie drogami dostaje się do 
wnętrza tych pomieszczeń i je zalewa. Mój czcigo-
dny poprzednik, ks. kanonik Henryk podejmował 
prace, które miały na celu wyeliminowanie tego zja-
wiska. Niestety, woda dalej przenika dostając się 
pod granitowe płyty. Efekt tego zjawiska będzie taki, 
że po każdej zimie stan schodów będzie coraz gor-
szy. Co zrobić, aby uratować schody przed rozsypa-
niem a pomieszczenia pod schodami przed zalewa-
niem?  
     Inne prace, które czekają nas w najbliższej przy-
szłości, może nawet już na wiosnę, to wejście do In-
stytutu Teologicznego (nie jest to najlepsza wizy-
tówka naszej parafii) i przestrzeń z kruszącym się 
cementem po prawej i po lewej stronie wejścia. 

     Aby zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem 
i ogrzaniem kościoła należy pomyśleć o dodatko-
wych oknach zewnętrznych, bo trudno drugimi czy 
podwójnymi oknami nazwać duże witraże w naszym 
kościele. Wiem, że w części została wykonana pra-
ca związana z izolacją pionową fundamentów koś-
cioła. Jestem przekonany, że te prace należałoby 
kontynuować, aby zapobiec przenikaniu wody i wil-
goci do wnętrza pomieszczeń w dolnej części naszej 
świątyni. 
     Zastanawiam się także nad naszą kaplicą (obec-
nie salą wielofunkcyjną), która przez kilka lat służyła 
naszej wspólnocie jako kościół. Zimą roku 2012/13 
śnieg oberwał rynny, a spadająca woda z dachu 
niszczy fundamenty, które na dodatek nie mają soli-
dnej izolacji. Stawiam sobie pytanie: kto ma wyko-
nać powyższe prace: Dyrekcja KLO?; nasza parafia 
czy jeszcze jakaś inna instytucja? Jednak im dłużej 
przyglądam się tej kaplicy to dochodzę do wniosku, 
że powyższe prace nas nie ominą, ponieważ budy-
nek sali wielofunkcyjnej jest własnością parafii, a na 
właścicielu spoczywa troska o stan materialny i wyg-
ląd zewnętrzny danego obiektu.  
     I ostatnia z prac którą dostrzegłem w tym krótkim 
czasie mojego pobytu to malowanie dachu na pleba-
nii. Nawet pewna rodzina mieszkająca w wysokim 
bloku pokazywała kapłanowi rdzewiejący dach na 
plebanii. Cieszę się, że moi parafianie to widzą i o 
tym mówią. Proszę radnych z Rady Parafialnej 
o przemyślenie powyższych spraw, a wszystkich pa-
rafian o modlitwę. Na spotkaniu, które zostanie zor-
ganizowane po Nowym Roku omówimy priorytety 
(co należy zrobić w pierwszej kolejności) i kierunki 
prac na najbliższe lata.                  Ks. Proboszcz 

 

FUNDACJA i 1% 
     Na początku grudnia br. Fundacja Podlaskie 
Centrum Radiowe, została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Pub-
licznego. Nadrzędnym celem działalności tej Fun-
dacji jest wsparcie działań Radia Podlasie i Re-
gionalnego Portalu Informacyjnego podlasie24. pl. 

 
Radio i portal są powołane do służby. Służymy 
przede wszystkim naszym słuchaczom informacja-
mi i dobrym słowem, ale pełnimy też różnorakie 
funkcje promocyjne i edukacyjne. Aby ta działal-
ność mogła być owocna, przy Radiu działa 
Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe.  
     Każdy podatnik może przekazać już w przysz-
łym roku 1% swojego podatku na rzecz Fundacji, 
rozliczając się z podatku za 2013 rok. Wystarczy w 
zeznaniu podatkowym już za obecny rok wpisać nr 
KRS 0000 37 22 77, aby w ten sposób wskazać, 
gdzie ma trafić część Państwa podatku.  
     Jeżeli wielu naszych słuchaczy poprze tę inicja-
tywę, w znaczący sposób pomoże nam to realizo-
wać nie tylko działania statutowe fundacji, ale prze-
de wszystkim Katolickiego Radia Podlasie.  
     O innych szczegółach dotyczących Fundacji 
Podlaskie Centrum Radiowe można przeczytać na 
stronie http://fundacja.radiopodlasie.pl 
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UKRYTE ZNIEWOLENIE 
     W nawiązaniu do świadectwa Patrycji Chu-
rlak, która była zniewolona przez magię złego 
ducha, warto po raz wtóry ostrzec tych, którzy 
sięgają po wróżby, magię, horoskopy itp. Są 
zazwyczaj trzy tego powody: pozostałość po 
wcześniejszym zetknięciu się z magią, nieupo-
rządkowana relacja z Panem Bogiem i zranie-
nia z przeszłości. 

 
     Każdy z nas może otworzyć furtkę dla złego 
ducha i demonów przez: numerologię, korzystanie 
z usług jasnowidza, czytanie horoskopów, wizyty 
u wróżki, oglądanie stron internetowych z wróż-
bami, telewizyjnych programów ezoterycznych, 
dzwonienie na linie ezoteryczne. Podobne skutki 
może mieć czytanie gazet „Wróżka”, „Szaman” i 
im podobnych, czytanie książek ezoterycznych, 
pogłębianie zainteresowania ezoteryką,  czytanie 
senników, wizyty u astrologa, palenie różnego 
typu kadzidełek (na nich często wypisane są 
imiona demonów), karty tarota, zainteresowanie 
nimi, internetowy tarot, czytanie i korzystanie z 
podręczników magii i czarów, księgi zaklęć itp. 
     Pułapką złego ducha może stać się dla nas: 
przeklinanie kogoś, życzenie mu czegoś złego, 
prowadzanie dzieci do czarownic, osób zajmują-
cych się odczynianiem uroków itp., wywoływanie 
duchów (choćby w dzieciństwie), udział w sean-
sach spirytystycznych (czynny lub bierny), okul-
tyzm, udział w czarnej mszy satanistycznej, czy-
tanie biblii szatana, czytanie o praktykach okulty-
stycznych, przyzywanie złego ducha (świadomie 
lub dla żartów), podpisywanie układów ze złym 
duchem, paktów, cyrografu, uczestniczenie w 
koncertach (prywatkach, imprezach, dyskotekach) 
z muzyką satanistyczną wrogą chrześcijaństwu, w 
której są treści przeciwko Panu Bogu lub wzywa-
jące do kultu osób. 
     Te same skutki może wywołać słuchanie mu-
zyki techno, uczestniczenie w koncertach (szcze-
gólnie imprezy halowe typu Mayday), praca w fir-
mach lub dla firm, które są związane z obcymi 
kultami lub satanizmem, noszenie, trzymanie w 
domu znaków kultycznych lub satanistycznych 
(pentagram, znak węża, smok), demoniczne gry 
komputerowe (np. Diablo), noszenie i/lub trzyma-
nie w domu amuletów (niby mających magiczną 
moc ochrony przed nieszczęściami), talizmanów 
(niby mających przynosić szczęście), noszenie 
pierścienia Atlantów itp., biżuteria z Egiptu, Indii, 
Chin, Japonii (z różnymi znakami, napisami), ku-
powanie, przyjmowanie, dawanie innym magicz-
nych figurek, bożków, posążków. 
     I jeszcze nie koniec tej wyliczanki. Poddanie 
się działalności diabła może być spowodowane 
przez szkodzenie innym przez praktyki czarnej 
magii (np. voodoo), wizyty u szamana, Feng Shui, 
walki wschodnie lub różnego typu otwieranie się 
na energię kosmiczną (noszenie znaku Ying 
Yang, smoków azjatyckich), medytacje wschod-
nie, medytacje transcydentalne, New Age itp., tai-

chi, joga (taoizm), wizyty u bioenergoterapeutów, 
radiestetów i innych tzw. uzdrowicieli, praktyki 
pseudo uzdrowicielskie: Reiki (zwłaszcza powyżej 
I stopnia), otwieranie czakramów, przyjmowanie 
leków energetyzowanych (dawanych przez „uz-
drowicieli”), oglądanie programów, udział w sean-
sach, podczas których przekazywano jakąś „ener-
gię” (Nowak, Kaszpirowski itp.), medycyna tybe-
tańska, medycyna chińska, masaże energetycz-
ne, masaż polinezyjski, irydologia, kinezjologia 
edukacyjna, hipnoza, wprowadzanie w trans, me-
tody Silwy (metody szybkiego uczenia się języków 
obcych - oddziałujące na podświadomość), meto-
da NLP (programowanie neurolingwistyczne, neu-
roedukacja itp.), zabawy z wahadełkiem, diagnos-
tyka paramedyczna, metoda Oberonu (aparat 
Oberon, skanujący organizm człowieka na pozio-
mie komórkowym), metody szybkiego energetycz-
nego wychodzenia z uzależnień, terapia Berta 
Hellingera, spirytyzm itp. 
     Podobne procesy powodują kursy pozytywne-
go myślenia (otwieranie się na energię kosmicz-
ną), czytanie „Harryego Pottera” lub „Witch” (ga-
zetka dla dziewczynek z magicznymi gadżetami), 
przekleństwa rzucane na kogoś w rodzinie (skute-
czne nawet do czwartego pokolenia), odsyłanie 
kogoś do złego ducha (rzucanie przekleństw słow-
nych, pisemnych lub w myślach), aborcja, porno-
grafia, grzechy nieczyste zatajone na Spowiedzi, 
brak przebaczenia drugiej osobie, sobie lub Panu 
Bogu (ukryte lub jawne pretensje), nienawiść, zaz-
drość, gniew, pycha, chciwość. 
     Wszystkie wymienione furtki można bardzo łat-
wo otworzyć, lecz zamknąć można je tylko w Sak-
ramencie Pokuty i Pojednania (Spowiedź). Bardzo 
często pozostałością po tych furtkach są lęki. Na-
leży koniecznie powiedzieć o tych lękach spowie-
dnikowi. Niestety coraz więcej jest wokoło nas lu-
dzi, którzy korzystają z ww. narzędzi złego ducha. 
Większość tych furtek można sprowadzić do tzw. 
grzechów okultyzmu. 
     Oto kilka przykładów: Ojciec, by ratować życie 
dziecka zawarł pakt z demonem, ofiarując za oca-
lenie życia swej córki, stworzenie symbolu, który 
będzie czczony w świecie, oczywiście ku chwale 
piekieł. Kitty White przyszła na świat dnia 1 listo-
pada 1974 roku, na londyńskich przedmieściach. 
Czy to przypadkowa data, zwłaszcza dla wyznaw-
ców Chrystusa? A jakie są korzenie kotka, któ-
rego zna cały świat? Czy ludzie mają wiedzę na 
ten temat? Chyba nie wszyscy. Według hiszpań-
skich źródeł, postać kociaka została stworzona 
przez zrozpaczonego ojca, którego chora na no-
wotwór córka umierała. 
     Czy małe, niewinne dzieci mogą zostać opęta-
ne przez złego ducha? Wiele hollywodzkich pro-
dukcji, tak przerażająco strasznych, że aż żenują-
cych, miało za głównego bohatera dziecko zawła-
dnięte przez czarne moce (wystarczy wymienić 
choćby takie tytuły, jak „Dziecko szatana”, „Dziec-
ko Rosemary” czy „Omen”). W popularnym wśród 
małych dziewczynek (7-12 lat) magazynie „Witch”, 
znajdziemy oprócz niewinnych komiksów i history-
jek, gadżety dla kilkuletnich czarodziejek, które są 
rekwizytami niezbędnymi do zabaw w czary. 
Wśród nich będzie np. wahadełko, szklana kula, 
chińskie monety szczęścia, karty tarota i inne 
przedmioty służące do wróżenia, czy też mające 
zabezpieczyć przed różnymi złymi wpływami, jak 
amulety i talizmany. 

     Należałoby omówić i wyjaśnić szczegółowo 
każde z wyżej wymienionych zagadnień. Nie 
jest rzeczą możliwą zrobić to na łamach Opie-
kuna. Niech ten artykuł z wyliczanką współ-
czesnych niebezpieczeństw, będzie zachętą do 
bliższego poznania literatury, która demaskuje 
podstępne działanie szatana i jego zwolenni-
ków we współczesnym świecie. 
 

 
 

ŚWIĘTO MUZYKI 
   W dniu Św. Cecylii 
(22.11) już kolejny raz 
przeżywaliśmy Święto 
Muzyki Kościelnej, 
połączone ze wspom-
nieniem Św. Cecylii,   
Dziewicy i Męczennicy, Patronki muzyki i śpiewu 
kościelnego. Wraz z duszpasterzami muzyków 
kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków 
Kościelnych, Polską Federacją Caecilianum, Pols-
ką Federacją Pueri Cantores zapraszamy was na 
V Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościel-
nych na Jasną Górę (organistów, dyrygentów, 
chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów 
instrumentalnych) na Jasną Górę w dniu 15 mar-
ca 2014 r. Śpiewy podczas naszej pielgrzymki po-
prowadzą muzycy kościelni diecezji opolskiej. Peł-
ny program pielgrzymki zostanie ogłoszony w gru-
dniu 2013 r. Niech Jasnogórska Królowa Polski 
ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki. 
                           O. dr Nikodem Kilnar  OSPPE 

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych 
 

XVI MARSZ ŻYCIA 

 

     Życie to dar dany nam 
wszystkim przez Boga – Ojca. 
Solidaryzujemy się wszyscy w 
jednym celu jakim jest obrona 
życia. Budujemy cywilizację 
miłości. 

     Diakonia Życia i Domowy Kościół, gałąź ro-
dzinna Ruchu Światło-Życie zapraszają wszyst-
kich członków wspólnot katolickich, stowarzyszeń 
i ruchów, wszystkich kapłanów, całe rodziny, mał-
żonków, dzieci, młodzież, studentów, wychowaw-
ców, wszystkie osoby nie zrzeszone, a chętne 
z Siedlec i okolic do wzięcia udziału w Marszu 
w obronie życia, który rozpocznie się 28 grudnia 
br. (Święto Młodzianków – sobota) o godzinie 
18.00 w Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach. 
PROGRAM: 
1. Msza Św. - celebruje Ks. Bp Zbigniew Kierniko-
wski; 
2. Różaniec w intencji obrony życia z przemar-
szem do Katedry Siedleckiej 
3. Katecheza: „Co niesie ideologia gender?” - Ks. 
Bp Zbigniew Kiernikowski; 
4. Nabożeństwo dziękczynne za dar życia i ekspi-
acyjne za grzechy przeciwko życiu, podczas czu-
wania przed Najświętszym Sakramentem; 
5. Apel Jasnogórski. 

Zapraszamy                  Jolanta i Bogdan Jędrych 
Para Rejonowa Domowego Kościoła 

Moderator Rejonowy Domowego Kościoła 
Ruchu-Światło-Życie ks. Sławomir Harasimiuk 

Diakonia Życia Wiesława i Ryszard Ziółkowscy 
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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 – 23 grudnia 2013 r. 17-24.XII dni bezpośredniego przy-
gotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

Czyt.: Ml 3, 1-4; 4, 5-6; Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: Łk 21, 28); Łk 1, 57-66; 

6.30 Roraty: 1. + Reginę Baran (w r.), of. Danuta i Tadeusz Baranowie 
2. + Pawła Kalickiego (w 13 r.), of. Żona 
3. + Bronisława i Mariannę, Janinę, Sabinę, Reginę, zm. z Rodziny 
Harasimiuków oraz Władysława i Walerię z Rodziny Madyńskich, of. 
Józef Harasimiuk 
4. Dziękczynna w dniu imienin Wiktorii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice 
5. Dziękczynna za 65 lat życia, z prośba o wstawiennictwo i opiekę 
Matki Bożej oraz łaskę zdrowia, of. Jubilatka 

7.15 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. + Adama Wakułę, Mariana i Wacławę, of. Żona i Dzieci 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 

 
1. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 
2. + Stanisława Sałatę (w 20 r.), of. Córka Teresa 

Wtorek – 24 grudnia 2013  r. WIGILIA NARODZENIA 
PAŃSKIEGO, Wspomnienie Św. Adama i Ewy, Rodziców Rodzaju Ludz-

kiego; Czyt.: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Łk 1, 67-79; 

6.30 Roraty: 1. + Zm. Rodziców: Joannę i Lucjana Wypych oraz Bronisławę, 
Stanisława, Ryszarda i Jana Borkowskich, of. Krystyna Borkowska 

 2. + Stanisławę, Stanisława i Jana, of. Bezimienna 
3. + Ewę Ferenc (z racji imienin), of. Maż 

7.15 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 
 3. + Radosława Brochockiego (w 9 r.), Henryka, Ryszarda, Mariana, 

Wiktora, Leokadię, Mariannę i Tadeusza, zm. z Rodzin Brochockich 
i Woźnych, of. Hanna Szkielonek 

 4. + Józefa Majora, Barbarę, Stanisławę Hejda, Krystynę Jakubow-
ską, Janinę Sobiczewską, ks. Józefa Szajdę oraz Znajomych i Przy-
jaciół, of. Rosita Sobiczewska 

 5. + Romana Pietrzaka (w 26 r.) oraz zm. Rodziców Agnieszkę i 
Aleksandra, of. Córki 

 6. + Eugenię Krasuską (w 17 r.), Wacława, Janusza Szkielonek, 
Siostrę Krystynę i zm. Teściów, of. Hanna Szkielonek 

 7. Msza Św. zarezerwowana przez Adama i Mariannę Brochockich 
Zakończenie Adwentu i początek okresu Narodzenia Pańskiego 

23.30 Jutrznia i adoracja poprzedzająca Pasterkę 
24.00 1. Pasterka w intencji Parafian i Gości 

 2. Dziękczynna w intencjach Wolontariuszy Opłatkowych i ich Ro-
dzin, of. Ks. Proboszcz 

Środa – 25 grudnia 2013  r. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
PAŃSKIEGO. Dzień dziękczynienia i modlitwy Wspólnoty Dzieła Du-

chowej Adopcji Dziecka Poczętego 
Czyt.: Wieczorna Msza wigilijna: Iz 62, 1-5Dz 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25; Msza 
w nocy: Iz 9, 1-3. 5-6; Tt 2, 11-14; Łk 2, 10-11; Łk 2, 1-14; o świcie: Iz 62, 11-12; 

Ps 97 (96), 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 14; Łk 2, 15-20; w dzień: Iz 52, 7-10; Ps 98 
(97), 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18J 1, 1-5. 9-14; 

 

8.30 1. + Zofię (w 2 r.), Sabinę, Feliksę, Alinę, Henryka, Mieczysława, 
Emilę i Szymona, of. Siostra 

 2. + Jozafata, Kazimierę, Wincentego, Józefa i Halinę, of. Rodzina 
3. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

10.00 1. + Janinę (w dniu urodzin) i Henryka, zm. z obu stron Rodziny oraz 
Mariannę, Stefana, Witolda i Bogdana, of. Jadwiga Selwiak z Rodziną 

 2. + Rafała Wolgiemuta, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 

11.30 1. + Eugenię (z racji imienin), Wacława i Roberta, of. Teresa Pazdyka 
2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Uwaga: Dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 16.30. 

Czas popołudniowy przeznaczamy na świąteczne spotkania rodzinne 
18.00 1. Dziękczynna za dar życia Joanny z prośbą o Potrzebne łaski i 

opiekę Anioła Stróża dla niej, dla jej Rodziców i Siostry, of. Dziadkowie 

 

Czwartek – 26 grudnia 2013 r. 
Święto Św. Szczepana, pierwszego Męczennika Chrześcijaństwa 

Oktawa Narodzenia Pańskiego (2); 
Czyt.: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a); Ps 

118 (117), 26a i 27a; Mt 10, 17-22; 

7.00 1. + Danutę Staręga i Eugenię Mazurek, zm. z Rodzin Mazurków i 
Staręgów, of. Córka 

 2. + Zofię (w 15 r.) i Eugeniusza, zm. z Rodzin Rozbickich, Repli-
nów, Krzyckich i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak 

8.30 1.  Dziękczynna z racji imienin Szczepana, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, wstawiennictwo Św. Szczepana, Św. Józefa i Św. Jo-
anny, of. Żona 
2. + Bolesława, Bronisławę i Grzegorza Komarów, of. Córka 
3. + Jadwigę Wakuła (w 30 dzień) of. Uczestnicy Pogrzebu 

10.00 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 
 3. + Halinę (w 1 r.) i Jana oraz zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, 

of. Córki 
11.30 1. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, Ja-

ninę i Władysława oraz zm. z Rodzin Sysików i Stachowiczów, of. 
Rodzina 
2. + Irenę Wiensak (w 1 r.), of. Rodzina 

13.00 1. + Aleksandrę (w r.), Mariana i Marię, zm. z Rodzin Ślepowroń-
skiech i Wyrozębskich, of. Krystyna Wyrozębska 

16.30 1. + Władysławę Iwaniuk (w 1 r.), of. Rodzina 
18.00 1. Dziękczynna w 18 r. ślubu Marleny i Romualda Paniak, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. 
Jubilaci 

Piątek – 27 grudnia 2013  r.  
Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty; 

Oktawa Narodzenia Pańskiego (3) 
Czyt.: 1 J 1, 1-4; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a); J 20, 2-8; 

6.30 1. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Właścicieli i Pra-
cowników Firmy MEBLAT, of. Bezimienna 

 2. Dziękczynna w 60 r. święceń kapłańskich ojca Leona Knabita, z 
prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia 
i kapłańskiej posługi, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. + Wandę, Zdzisława, Wacławę i Władysława oraz zm. z Rodzin 
Szybów i Tchórzewskich, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski w ich życiu, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 

 2. + Jacka Grabowskiego, of. Koledzy z Pracy 
 3. + Reginę (w 2 r.), of. Rodzina 
 4. + Bogumiłę Plichta (w 3 r.), of. Mąż 
 5. + Teresę Śmieciuch (w 5 r.), of. Córka 

Sobota – 28 grudnia 2013  r. Święto Św. Młodzianków, Męczenników; 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 

Oktawa Narodzenia Pańskiego (4) 
Czyt.: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8); Mt 2, 13-18; 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Szymona i Tomasza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of Rodzice 

 2. + Stanisława Wójcika, of. Anna Kirchner 
7.00 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-

chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 
 2. Dziękczynna w 22 r. urodzin Patryka, z prośbą o potrzebne łaski, 

przez wstawiennictwo Św. Józefa i Św. Joanny, of. Rodzice 
 3. + Ewę Zdun (w 35 r.) oraz zm. z Rodzin Zdunów, Pietryków i Gro-

madów, of. Teresa Gromada 
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Krystyny i Henryka Łopaciuków, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla Jubilatów 
i dla całej ich Rodziny, of. Jubilaci 

17.15 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny   
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18.00 1. Gregorianka + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 

 2. + Eugeniusza Kosieradzkiego, of. Rodzina 
 3. W intencjach Czcicieli Św. Joanny 

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – 
ŚWIETO ŚWIETEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

29 grudnia 2013; 
Czyt.: Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); Kol 3, 12-21; Kol 

3, 15a. 16a; Mt 2, 13-15. 19-23; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. + Jadwigę (w 1 r.), Bronisława (w 17 r.) i Krystynę (w 9 m-c), of. 
Córka 

8.30 1. + Mariana, Stanisława i Barbarę oraz zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Maria Jakubasik 

 2. + Alfonsa Pogonowskiego (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona 

10.00 1. Gregorianka + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 
 2. + Eugeniusza Przytułę oraz Władysławę i Czesława Protasiuków, 

of. Irena Przytuła  
 3. + Mariannę (w r.), Antoniego, Zenona, Czesława, Halinę, Matyldę, 

Stanisława i Jana, of. Eugenia Getler 
11.30 1. Dziękczynna w 12 r. ślubu Jarosława i Anny Budziaków, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, 
of. Małżonkowie 

 2. + Barbarę (w 9 r.) i Krzysztofa Tortonello, of. Barbara Modrzew-
ska 

13.00 1. O Bożą opiekę i wstawiennictwo Św. Patronów dla Parafian 
obchodzących Jubileusze Sakramentu Małżeństwa 

16.30 1. Dziękczynna w 21 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o opiekę Św. 
Józefa i Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Babcia 

Uwaga: dziś nie ma Katechezy Chrzcielnej. Najbliższa będzie w I niedzielę lutego 

18.00 1. + Kazimierza Jurzyka (w 16 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny oraz zm. Braci i Siostry, of. Maria Jurzyk 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  
 

PAPIESKIE INTENCJE 2014 
     Jeszcze Ojciec Św. Benedykt XVI przygotował dla grup modli-
tewnych intencje modlitw: ogólne i misyjne, dotyczące ważnych 
spraw Kościoła Powszechnego, a Papież Franciszek zachęca Koła 
Żywego Różańca i wszystkie grupy do takiej modlitwy w roku 2014. 

 
STYCZEŃ. Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój go-
spodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów. 
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jed-
ności, której pragnie Chrystus. 

LUTY. Ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były 
uznawane w Kościele i w społeczeństwie. 
Misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w 
misji ewangelizacyjnej. 

MARZEC. Ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i 
godność kobiet. 
Misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do po-
święcenia życia głoszeniu Ewangelii. 

KWIECIEŃ. Ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego 
i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych. 

Misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświad-
czanych przez ból i chorobę. 
MAJ. Ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i po-
koju. 
Misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, gło-
szącego Chrystusa wszystkim narodom. 

CZERWIEC. Ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnie-
nie, którego potrzebują, by godnie żyć. 
Misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świa-
dectwu wiary wierzących. 

LIPIEC. Ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania 
braterstwa i rozwoju ludzkiego. 
Misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię 
w krajach najuboższych. 

SIERPIEŃ. Ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich do-
mów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były 
chronione. 
Misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim lu-
dom kontynentu. 
WRZESIEŃ. Ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością 
i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć. 
Misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w 
służbę ubogim i cierpiącym. 

PAŹDZIERNIK. Ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez 
wojnę i przemoc regionom świata. 
Misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i 
gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu. 

LISTOPAD. Ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, za-
znały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci. 
Misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i do-
brze przygotowanych formatorów. 

GRUDZIEŃ. Ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję 
wszystkim ludziom dobrej woli. 
Misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycz-
nymi ewangelizatorami.        Watykan, 1 lutego 2013 r. BENEDICTUS PP XVI 

 

 

 

NIEDORZECZNOŚĆ GENDER 
     Ideologia gender podważa zasadę bytu podstawowej dla społeczeń-
stwa wspólnoty życia i miłości, jaką jest rodzina - mówił w sobotę w ho-
milii ks. Dariusz Nowak, dyrektor Referatu Duszpasterstwa Małżeństw i 
Rodzin Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Msza św. poprzedziła 
konferencję naukową „Gender - postęp czy śmiertelne zagrożenie dla 
cywilizacji życia i miłości?". 
     Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 45. rocznicy encykliki Pawia VI 
„Humanae vitae" i 30. rocznicy Karty Praw Rodziny, w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Częstochowie. Ksiądz Nowak przypominał, że ideologia gender 
każe uznać mężczyznę za kobietę, i odwrotnie, tylko na podstawie kaprysu czy 
stanu umysłowego osoby. 
     Jako „jedną wielką niedorzeczność, w całości sprzeczną z naturą człowieka”, 
określił gender dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroń-
ców Życia Człowieka. Zaznaczył, że ideologia ta nie ma nic wspólnego z nauką. 
Mówca ocenił jednocześnie, że w mediach w Polsce istnieje karykatura debaty 
społecznej na temat ludzkiego życia. Podkreślił przy tym, że „Kościół w Polsce 
od ponad tysiąca lat prowadzi właściwą edukację seksualną, wychowując do ży-
cia w rodzinie, do czystości przedmałżeńskiej bez antykoncepcji”. Obrońca życia 
apelował o podjęcie najważniejszego przesłania pontyfikatu bł. Jana Pawła II, 
które Papież wypowiedział 7 czerwca 1979 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, a było 
to wezwanie do modlitwy. 
     Ciekawy temat „Gender - od tolerancji do totalitaryzmu” zaprezentował ks. 
prof. dr hab. Dariusz Oko z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, kierownik ka-
tedry filozofii poznania. Prelegent mówił, że „gender zaprzecza nauce, jest wro-
giem nauki” i dodał, że „przez łamanie podstawowych praw ludzkich, praw ro-
dziców nosi znamiona totalitaryzmu. Program seksualizacji dzieci prowadzi do 
destrukcji człowieczeństwa” - podkreślił mówca. Ksiądz profesor zauważył, że 
„genderyzm to jest pewną namiastką po marksizmie. Pod atrakcyjnym opako-
waniem równości, tolerancji i kultury kryje się rewolucja seksualna” - wyjaśnił. 
„Podstawami genderyzmu są: ateistyczny feminizm i homoideologia. Gende-
ryzm wypływa z ateizmu Sartre'a, neomarksizmu i szkoły frankfurckiej” - powie-
dział profesor. 
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DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 
     W okresie przedświątecznym otrzymaliśmy wiele 
życzeń, za które za pośrednictwem naszego „Opie-
kuna” pragniemy serdecznie podziękować i z całego 
serca je odwzajemnić. Życzenia do nas nadesłali 
(do dnia 19 grudnia, za nadesłane w późniejszym 
terminie podziękujemy w następnym numerze): 
 Duszpasterze Akademiccy z Siedlec ks. Woj-
ciech Hackiewicz, ks. Tomasz Bieliński, ks. Tomasz 
Małkiński. 
 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Siedlcach bryg. mgr inż. Andrzej Celiński 
 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Siedlcach 
 S. Hanna Redzik przełożona generalna Zgroma-
dzenia Sióstr „Jedność”. 
 Dyrekcja, Nauczyciele oraz Pracownicy Adminis-
tracji i Obsługi Zespołu Szkół nr 1 (ul. Graniczna). 
 Przełożona Prowincjalna Sióstr Orionistek. 
 Właściciele i Pracownicy Firmy NPWATOR. 
 Dyrekcja i Pracownicy IV LO im. Żółkiewskiego  
 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. 
 Społeczność WM Seminarium Duchownego w 
Warszawie i Rektor Ks. dr Wojciech Bartkowicz  
 Właściciele i Pracownicy Firmy „Marker”. 
 Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach. 
 Rektor, Senat, Pracownicy i Studenci Wyższej 
Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie.  
 Dom Wydawniczy Rafael. 
 Dyrektor Maria Gadomska i Pracownicy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 
 Prezydent Wojciech Kudelski i Przewodniczący 
Rady Miasta Siedlce. 
 Radny Miasta Siedlce Stefan Somla. 
 Dyrekcja, Mieszkańcy i Pracownicy „Domu nad 
Stawami w Siedlcach. 
 Biuro Podróży AgaTour. 
 Dyrektor i Społeczność I KLO im. Św. Rodziny. 
 Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola Niepubliczne-
go „Mały Europejczyk”. 
 Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Kodnia. 
 Rektor Seminarium „Redemptoris Mater” w War-
szawie. (Z a następne życzenia podziękujemy za tydzień) 

 „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy…” 
     W betlejemską noc przyszedł na świat Bóg do-
broci, miłości i miłosierdzia jako maleńkie bezbronne 
Dziecię. Wielka radość przenika nasze serca. Tą ra-
dością pragniemy dzielić się z całą Wspólnotą Para-
fialną, a w szczególności z Wami Czcigodni Kapłani- 
Załogo św. Józefa. W Wasze ręce oddał się maleńki 
Jezus. Wam dał władzę nad sobą. Sprowadzacie Go 
na ołtarz każdego dnia. Takiej godności nie dostąpiła 
nawet Jego Najświętsza Matka - Niepokalana Dzie-
wica.  
     Ze czcią i szacunkiem całujemy namaszczone ka-
płańskie dłonie, które są przedłużeniem Jego dłoni. W 
tym szczególnym dniu życzymy Wam Kochani, aby 
Boża Dziecina kwiląca w betlejemskim żłóbku darzyła 
Was wszelkim błogosławieństwem, wlewała radość w 
serca i świadomość, iż jesteście wybrańcami Bożymi, 
umiłowanymi przez Boga i Jego Najświętszą Matkę 
- Maryję i nikt, i nic nie zdoła tego zmienić. Nowonaro-
dzonemu Dziecięciu Bożemu polecamy Was Czcigo-
dni Kapłani w naszych  modlitwach. 

Rodzice modlący się w Różach Różańcowych 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. IV i ostatnia w tym roku kalenda-
rzowym katecheza chrzcielna jest dzisiaj o godz. 
17.30. Następna będzie w I niedzielę lutego. 

SPOTKANIA GRUP. Ze względu na Święta 
i Wizytę Duszpasterską porządek spotkań grup pa-
rafialnych zostaje znacząco zmieniony. O szczegó-
ły pytajmy Opiekunów poszczególnych grup. 
ADWENT. Dziś IV-ta i ostatnia niedziela Adwen-
tu. Wigilijny wieczór (24.XII) kończy w Kościele Po-
wszechnym Okres Adwentu, a rozpoczyna Okres 
Narodzenia Pańskiego. 

WIGILIA. Dla wielu z nas najbliższy wtorek (24. 
XII) to najpiękniejszy dzień w roku: Wigilia Naro-
dzenia Pańskiego. W tym dniu wspominamy pierw-
szych Rodziców rodzaju ludzkiego Św. Adama 
i Ewę. W tym dniu nie ma wieczornej Mszy Św. 
Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości na Paste-
rkę o godz. 24.00, która będzie poprzedzona Jut-
rznią i adoracją, które rozpoczniemy o godzinie 
23.30. 
BOŻE NARODZENIE I MŁODZIANKOWIE. 
Środa (25.XII) to Uroczystość Narodzenia Pańskie-
go. Msze Św. w naszym kościele będą w tym dniu 
o godzinie 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Nie 
będzie więc Mszy Św. o godzinie 7.00 (bo z Paste-
rki wrócimy dopiero przed 2.00 w nocy) i o 16.30 
(bo świąteczne popołudnie przeznaczamy na ro-
dzinne spotkania). Boże Narodzenie to także dzień 
dziękczynienia i modlitwy Dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Modlitewne zobowiązania 
członków dzieła trwają do Święta Św. Młodzianków 
Męczenników i będą zakończone „Marszem Życia”, 
który w tym roku wyruszy z naszego kościoła do 
katedry. Nowe zobowiązania członkowie Dzieła po-
dejmą 25 marca 2014 r. 

OKTAWA. Od 25 grudnia do 1 stycznia trwa 
w Kościele Powszechnym Oktawa Narodzenia 
Pańskiego. Jest ona przedłużeniem czasu przeżyć 
i rozważania tajemnicy wiary, częstokroć nazywa-
nej „Wcieleniem Syna Bożego”. 

„DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT”. Tak tradycja chrześ-
cijańska nazywa Święto Św. Szczepana, pierwsze-
go Męczennika Chrześcijaństwa. Msze Św. w na-
szym kościele będą celebrowane tak, jak w każdą 
niedzielę. Jest to dzień patronalny Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i wszystkich katolickich 
uczelni wyższych w Polsce. 

JAN I WINO. W piątek (27.XII) Kościół obchodzi 
Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który jako 
jedyny z Apostołów nie zginął śmiercią męczeńską, 
mimo, że podejmowano wiele prób jego unicest-
wienia. W tym dniu podczas Mszy Św. o godzinie 
7.00 będzie uroczysty obrzęd błogosławieństwa 
wina i dzielenia nim wiernych. O historii tego zwy-
czaju opowiemy w tym dniu podczas homilii. 

RODZINA. Przyszła Niedziela (29.XII) kończy 
Oktawę Narodzenia Pańskiego, a Kościół obchodzi 
Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W tym 
dniu Pary Małżeńskie obchodzą swoje święto, 
szczególnie te, które obchodzą Jubileusze Małżeń-
skie. W ich intencji zostanie odprawiona Msza Św. 
o godzinie 13.00, podczas której Małżonkowie od-
nowią przyrzeczenia małżeńskie i otrzymają pa-
miątkowe dyplomy. Prosimy Jubilatów, którzy ze-
chcą brać udział w tym dziękczynieniu, o zgłosze-
nie się do zakrystii. Umożliwi to imienną rezerwa-
cję miejsca dla nich w kościele oraz przygotowanie 
pamiątkowego dyplomu. 
 

„Grom, błyskawica! Stań się, stało. 
 Matka - Dziewica, Bóg - Ciało.” 

Autor: Adam Mickiewicz 
 

 

 
CZY TAK WYGLĄDAŁBY POKŁON PASTERZY, 

GDYBY CHRYSTUS DZIŚ PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT? 
     Zdemolowana wiata przystanku autobusowego, 
młodzi ludzie w leginsach i dresach, z papierosem 
w ręku. Niemodny wózek, przed nim groźny rottweiler 
i chłopcy w dżokejkach przynoszący w darze odtwa-
rzacz TV i kasety.  

 
TRUDNY DIALOG. Rozmowa dwóch sklerotyków: 
- Znasz Kowalskiego? 
- A jak się nazywa? 
- Kto? 
UPADEK. Mama rano pyta syna, który późno wrócił z 
zabawy „andrzejkowej”: 
- Co to był za hałas wczoraj w nocy jak wróciłeś? 
- Nic, kurtka mi spadła. 
- To co tam było w tej kurtce? 
- Ja 
WYJAŚNIENIE. Chory siedzi na łóżku w szpitalu i py-
ta go mężczyzna z sąsiedniego łóżka: 
- Dlaczego pana nawet żona nie odwiedza? 
- Bo ona też w szpitalu. 
- To jakieś nieszczęście w rodzinie? 
- Ale to ona pierwsza zaczęła! 
TRUDNY JĘZYK. U lekarza jest poraniona kobieta. 
- Co się pani stało? 
- Panie doktorze, już nie wiem co mam dalej robić... 
Za każdym razem, kiedy mój mąż przychodzi do do-
mu pijany, dochodzi do rękoczynów. 
- Hmm, znam jeden pewny środek! W przyszłości, 
kiedy pani mąż przyjdzie pijany do domu, weźmie pa-
ni filiżankę herbaty rumiankowej i niech pani długo 
płucze gardło. 
     Dwa tygodnie później przychodzi ta sama kobieta 
do lekarza i wygląda kwitnąco… 
- Panie doktorze, wspaniała rada! Za każdym razem, 
kiedy mój mąż nietrzeźwy wtacza się do mieszkania, 
ja płuczę i płuczę gardło, a on nic mi nie robi. 
 - Widzi pani, trzeba po prostu mieć język za zębami. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, sM Anuncjata, 

sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. W okresie kolędy 
księża dyżurują w kancelarii od 7.00 do 8.00 
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KILKA MYŚLI O… 
     Kolęda to błogosławiony dar Kościoła na płasz-
czyźnie duszpasterskiej, którego żadna ze stron - tj. 
ani wierni, ani tym bardziej duchowni nie mogą za-
niedbać, przeciwnie - należy ten dar maksymalnie 
wykorzystać. 

 
     Powodów jest kilka. Pierwszym i najważniej-
szym jest przyniesienie do domów wiernych Dobrej 
Nowiny, że oto „wesoły nam dziś dzień nastał”. 
Wspólna z domownikami modlitwa, błogosławień-
stwo domu i jego mieszkańców - Ludu Bożego. 
Przy tej okazji pojawia się kolejny powód. Nie ma 
oto lepszej okazji do poznania swych parafian ani-
żeli wizyta w ich domach. Tylko tu można zoba-
czyć, jak ludzie żyją, z jakimi borykają się trudno-
ściami. Tylko tu można doświadczyć dobra, jakim 
jest ewangeliczne przykazanie miłości realizowane 
przez współmałżonków, przez rodziców i dzieci. 
     I wreszcie powód trzeci, dla którego duszpaster-
ska wizyta, zwłaszcza w dzisiejszych czasach po-
stępującej laicyzacji społeczeństwa i odchodzenia 
wiernych od Kościoła, ma szczególnie doniosłe 
znaczenie - to obrona wiary. Kościół przez wszyst-
kie wieki swego istnienia musiał się zmagać z wro-
gami. Także i dziś sytuacja wcale się nie poprawiła. 
Z jednej strony postawa chłodnego racjonalizmu, 
usiłującego co rusz naukowo tłumaczyć biblijną 
rzeczywistość i podważać jej Boże pochodzenie, z 
drugiej strony - rosnący w siłę ruch neoliberalny, 
który w imię rzekomej demokracji, wolności i swo-
body propaguje odejście od rygoryzmu Kościoła i 
prawd wiary. I pierwsza, i druga postawa to wróg, 
którego nazywam „jawnym”, jego głosiciele bowiem 
wcale nie kryją swych poglądów ani postaw. 
     Nie łudźmy się, kiedy my, katolicy, z całym Ko-
ściołem będziemy się radować, wróg nie tylko nie 
będzie beztrosko odpoczywał, ale wręcz zwiększy 
swoją aktywność. Wobec przedstawionych faktów 
doroczna wizyta duszpasterska urasta do rangi 
symbolu. W świecie, gdzie coraz modniej jest być 
„poza”, często otwarcie drzwi kapłanowi wymaga 
odwagi i jawnego zadeklarowania swego światopo-
glądu: Jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, 
dlatego przyjmuję w swym domu kapłana, który 
niesie mnie i moim bliskim Dobrą Nowinę. Znamy 
zatem już trzy powody, dla których corocznej ko-
lędy nie można zaniedbać. Ze strony wiernych my, 
słudzy Kościoła, oczekujemy otwartych drzwi i serc. 

Ks. Proboszcz 

 

KOLĘDA 2013/14 
     Już w piątek (27.XII) rozpoczniemy w naszej Pa-
rafii Wizytę Duszpasterską. Oto jej porządek do 
Uroczystości Objawienia Pańskiego, nazywanej 
Świętem Trzech Króli. Sprawować ją będzie 6 ka-
płanów, którzy na stałe zamieszkują na plebanii i 
pełnią posługę w naszej Parafii. Są to: Ks. Pro-
boszcz Sławomir Olopiak, Ks. Sławomir Harasi-
miuk, Ks. Tomasz Muszyński, Ks. Piotr Wasyl-
jew, Ks. Henryk Drozd i Ks. Robert Mirończuk. 

DATA 2013 GODZ ULICA 

27.12 piątek 9.00 
Wieś Strzała (ul. Sied-
lecka, przyległe i Cho-

dów)  

28.12 sobota 
9.00 Wieś Purzec, Wieś 

Żytnia, Kolonia Strzała  

15.30 Batorego 7; Jagiełły 25; 
Sokołowska 88 

30.12 
poniedziałek 

9.00 Jagiełły 13, 15, 17;  

15.30 Jagiełły 21, 23; Soko-
łowska 84 

31.12 wtorek 9.00 Batorego 5; Jagiełły 19, 
Sokołowska 70; 

02.01 czwartek 
9.00 

Góreckiego, 
Żytnia i Łąkowa 

15.30 
Żytnia 26 i 28 
Nowy Świat 1 

03.01 piątek 
9.00 

Ulice Małej Strzały, So-
kołowska-domki, Łą-

kowa, Dolna 

15.30 Nowy Świat 2, 3, 4 

04.01 sobota 
9.00 

Graniczna 25, 
Graniczna, Żeromskie-

go i Okrzei 

15.30 
Sokołowska 75, 79, 83, 

85, 87.  

 
Z nauczania Papieża Franciszka 

 

„WŚCIBSKOŚĆ” 
     Zbytnia ciekawość rodzi zamieszanie i oddala 
nas od Ducha mądrości, który obdarza pokojem. 
Papież Franciszek mówił o tym na porannej liturgii 
w Domu Św. Marty. W homilii odniósł się do czy-
tania z Księgi Mądrości. Wskazuje ono, że praw-
dziwi chrześcijanie żyją w mądrości Ducha Świę-
tego. I właśnie ta mądrość prowadzi ich w duchu 
rozumnym, świętym, jedynym, wielorakim i sub-
telnym. Franciszek przypomniał jednak, że w 
świecie stykamy się z duchem stojącym w opozy-
cji do mądrości Boga, z duchem wścibstwa.  
     „Ma to miejsce, gdy chcemy zawłaszczyć plany 
Boga, przyszłość, rzeczy, wszystko poznać 
i wszystko trzymać w ręku… - mówił Ojciec Św. – 
Faryzeusze pytali Jezusa: «Kiedy przyjdzie króle-
stwo Boże?». Ciekawscy. Chcieli znać datę, 
dzień… Duch wścibskości oddala nas od Ducha 
mądrości, ponieważ interesują nas tylko szczegó-
ły, wiadomości, nieznaczące codzienne informac-
je, albo «jak to się robi?». Duch nieustannego 
«jak»! Duch ciekawskości nie jest dobrym du-
chem: jest duchem rozpraszania, oddalania się od 
Boga, duchem zbytniego gadulstwa. I Jezus także 

mówi nam rzecz bardzo interesującą: ten duch 
ciekawskości, który pochodzi ze świata, prowadzi 
nas do zamieszania”. 
      Papież podkreślił, że ciekawskość sprawia, iż 
uciekamy się do wróżek czy widzących, którzy 
twierdzą, że otrzymują przesłania od Maryi. „Ma-
ryja jest Matką i kocha nas wszystkich, nie jest 
jednak naczelnikiem poczty rozsyłającym codzien-
nie wiadomości” – mówił Franciszek przypomina-
jąc, że pogoń za nowinkami oddala nas od Ducha 
Świętego, od Jego mądrości i pokoju, od chwały 
i piękna Boga. 
      „Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mawiała, 
że musiała się zawsze powstrzymywać przed du-
chem ciekawskości – kontynuował Papież. – Kie-
dy rozmawiała z inną siostrą i ta siostra opowiada-
ła jakąś historię, coś o swej rodzinie, znajomych, 
nieraz przechodziła na inny temat i ona wówczas 
chciała poznać finał historii. Czuła jednak, że to 
nie było z Bożego ducha, ponieważ był to duch 
rozproszenia, ciekawości. Królestwo Boże jest po-
śród nas: nie szukajmy dziwnych rzeczy, nie szu-
kajmy nowinek z tą światową ciekawością. Poz-
wólmy, by Duch nas poprowadził poprzez tę mąd-
rość, która jest jak delikatna bryza. To jest Duch 
Królestwa Bożego, o jakim mówi Jezus”. 
 

TELEFONY Z BŁĘDEM 
     W 46 numerze Opiekuna podaliśmy numery 
stacjonarnych telefonów do naszej Parafii. Nieste-
ty w informacji tej znalazł się błąd. W piątej kolum-
nie cyfr pojawiła się zbędna „4” zamiast „0”. Za 
pomyłkę przepraszamy i podajemy prawidłowe: 

25/64028-20 – Ks. Proboszcz 
25/64028-21 – Ks. Piotr 
25/64028-22 – Ks. Sławek 
25/64028-23 – Ks. Tomasz 
25/64028-24 – Siostry Orionistki 
25/64028-25 - Stołówka 
25/64028-26 - Zakrystia 
25/64028-27 – P. Organista (chór) 
25/64028-28 – Kancelaria Parafialna 

       25/64028-29 – Ks. Senior Henryk 
 

MALI KOLĘDNICY 
     Dzieci z Koła Misyjnego przy naszej Parafii 
będą w tym roku „kolędować”. Towarzyszyć im 
będzie ksiądz. Wybierają się 26.XII od godziny 
14.30 do Strzały, a w niedzielę 29.XII także od 
godziny 14.30 będą kolędować na ulicach Górec-
kiego i Mireckiego. 
     Kto chciałby przyjąć Małych Kolędników, może 
to zgłosić u ks. Sławka w zakrystii. 
 

Z SIEDLEC NA TAIZE 
     36-te Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie 
się w Strasburgu, w dniach od 28 grudnia 2013 do 
1 stycznia 2014 roku. Wspólnota z Taizé przygoto-
wuje to Spotkanie na zaproszenie diecezji katolic-
kich i kościołów protestanckich położonych po obu 
stronach Renu. Młodzi pielgrzymi zostaną ugosz-
czeni w Strasburgu lub w okolicach na terenie Fran-
cji i Niemiec. Spotkanie organizacyjne grupy jadą-
cej z Siedlec na spotkanie Taize do Strasburga, od-
było się we wtorek 17 grudnia o godz. 19.00 na ple-
banii przy par. Św. Stanisława w Siedlcach. 

ks. Piotr Witkowicz 
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Monumentalny pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie (lubuskie) zbudowany w 2010 roku przy ul. Sulechowskiej na 16 metrowym nasypie. 
Pomnik ma wysokość 36 metrów wraz z koroną. Korona na skroni figury ma 3,5 metra średnicy oraz 3 m wysokości. Pomnik waży 440 ton. 

Projekt wykonał rzeźbiarz Mirosław Kazimierz Patecki z Przybyszowa. Autorami projektu technicznego konstrukcji są dr hab. inż. Jakub Marcinowski 
i doc. Mikołaj Kłapoć (pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego). 

Statua jest najwyższa na świecie, po pomniku Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro (30 m.) oraz figurze Chrystusa Pacyfiku w Limie w Peru (22 m.). 




