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MYŚL TYGODNIA 

 
     W okresie Bożego Narodzenia 
Liturgia aż kilkakrotnie powtarza 
tekst, który usłyszeliśmy także dzi-

siaj: „Na początku było Sło-
wo” (J 1,1-18) 
     Ileż głębi w tym prostym stwier-
dzeniu. Przyjmując Odwieczne 
Słowo Ojca do swego życia, czło-
wiek przyjmuje Jego Życie. Staje 
się poprzez Jezusa dzięki łasce na 
powrót usynowionym dzieckiem 
Boga. Przyjmuje Jego Życie i 
wszystko, co się z tym wiąże. 
Przyjmując Życie Jezusa, czyni je 
swoim. A żyjąc nim, staje się ni-
czym On - Syn Ojca. Jest jedno z 
Synem, a poprzez Syna jedno z 
Ojcem. I ma uczestnictwo w Jego 
chwale. Ileż zachwycającej Prawdy 
zawiera ten niewielki fragment 
Ewangelii. Starajmy się rozważać 
go swoim sercem. Smakujmy go. 
Jest przecież Słowem Bożym. Jest 
pokarmem dla naszych dusz. Jest 
ich życiem. 
 

MĘDRCY I MISJE 

 
     Jutro (w poniedziałek – 6 stycznia) obchodzimy Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego, wspominając Św. Mędrców 
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Wyruszyli oni w drogę spo-
dziewając się cudu, oczekując spotkania wielkiego władcy. 
O tych oczekiwaniach mówią dary, które ze sobą wzięli, 
a także fakt, że o drogę zapytali Heroda - jednego z wiel-
kich ówczesnego świata. Srogiego władcę, wizjonera, bu-
downiczego, przyjaciela cesarza Oktawiana Augusta. To, 
co zastali u celu miało prawo rozczarowywać. Nędzna gro-
ta pod Betlejem, robotnik, jego młoda żona i malutkie dzie-
cko, w towarzystwie pasterzy – klasy niemalże wyklętej 
w Izraelu. Mędrcy jednak nie wyrazili rozczarowania. Upa-
dli przed dziecięciem na twarz i oddali Mu pokłon. Nie za-
wahali się też dać darów, które ze sobą przynieśli. Dali 
złoto – symbol tego, co najcenniejsze, najszlachetniejsze, 
symbol mądrości, kadzidło – znak modlitwy wznoszonej ku 
Bogu i mirrę – symbol bólu, cierpienia, trudu. Mędrców nie 
zmylił zastany widok. W istocie złożyli oni hołd największe-
mu Panu i Władcy, Zbawicielowi, Bogu. 
     I my w tym dniu, jak trzej Mędrcy, upadnijmy na kolana 
i oddajmy pokłon Chrystusowi, jako naszemu jedynemu 
Bogu, Królowi, Kapłanowi i Bratu. Ofiarujmy Dzieciątku na-
sze dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czy-
nów, mirrę naszych cierpień i udręk codzienności. Jest to 
od niedawna dzień wolny od pracy, a nawet supermarkety 
są zamknięte. Niech każdy zadba o to, by w tym dniu być 
na Mszy Św. Po homilii podczas Mszy Św. będzie obrzęd 
błogosławieństwa kadzidła - jednego z darów Trzech Króli 
i kredy, którą oznaczymy drzwi wejściowe naszych domów 
na znak, że pod dachem tego domu mieszkają ludzie wie-
rzący. 
     Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli do Jezusa byli 
pierwszymi Misjonarzami, gdyż „Dobrą Nowinę„ o Jezusie, 
jako pierwsi zanieśli swoim narodom. To dlatego Uroczys-
tość Objawienia Pańskiego jest dniem patronalnym Misji. 
W modlitwie pamiętać będziemy o misjonarzach, którzy 
pracują na różnych krańcach świata, a szczególnie o tych, 
którzy odwiedzają naszą Parafię. Ofiary składane jutro na 
tacę w całej Polsce są przeznaczone na Misje. 
     Msze Św. w naszym kościele będą celebrowane w tym 
dniu tak, jak w każdą niedzielę. Ich porządek podajemy 
nas str. 2 tego Opiekuna. 

NASZ CHRZEST ŚW. 
     W III Niedzielę po Narodzeniu Pańskim (a więc za ty-
dzień 12 stycznia) Kościół Powszechny obchodzi Święto 
Chrztu Pańskiego. Chrzest jest początkiem chrześcijańs-
kiego życia człowieka - od niego zależy możliwość przyję-
cia dalszych sakramentów, bez Chrztu Św. człowiek nie 
jest w stanie, co więcej, nie ma prawa przyjmowania pozo-
stałych sakramentów w Kościele. O tym jednak, czy ochrz-
czone dziecko będzie w pełni członkiem wspólnoty katolic-
kiej zależy głownie od jego wychowania - jeśli dziecko, 
które przyjęło sakrament zostanie wychowane w duchu 
ateistycznym, to sam Chrzest Św. niewiele zmieni w jego 
życiu, jeśli jednak spotka na swojej drodze właściwych 
przewodników duchowych, stanie się w pełni Chrześcijani-
nem. 

 
     Pomyślmy w tym tygodniu co my zrobiliśmy z Chrztem 
Św. w naszej rodzinie: wykorzystaliśmy ten Boży Dar, czy 
zmarnowaliśmy. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres 
Narodzenia Pańskiego i rozpoczyna „Czas zwykły w ciągu 
roku”, naznaczony zielonym kolorem szat liturgicznych – 
kolorem Chrześcijańskiej Nadziei. 

RODZINA POWINNA MIEĆ DOM! 
     Podczas jednej z homilii w Okresie Bożego Narodzenia 
Ojciec Św. Franciszek nawiązał do społecznych protes-
tów, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach we Wło-
szech i nie tylko. Zachęcił, by miały one charakter konstru-
ktywny, bez uciekania się do przemocy. Franciszek zau-
ważył też obecność manifestantów na Placu św. Piotra. 
„Widzę tu transparent z napisem «Ubodzy nie mogą cze-
kać». Piękne! - powiedział Papież. Przywodzi mi to na 
myśl, że Jezus urodził się w stajni, a nie w domu. Potem 
musiał uciekać, udać się do Egiptu, by ratować życie. A na 
koniec wrócił do swego domu, do Nazaretu. Myślę dziś, 
także czytając ten napis, o tak wielu rodzinach bez domu, 
czy to dlatego, że nigdy go nie miały, czy też dlatego, że 
go z różnych powodów utraciły. Rodzina i dom muszą być 
razem. Bardzo trudno jest utrzymać rodzinę, nie mieszka-
jąc we własnym domu. W tych dniach Bożego Narodzenia 
zachęcam wszystkich: poszczególne osoby, instytucje 
społeczne, władze, by uczyniły wszystko co możliwe, aby 
każda rodzina miała swój dom”. 
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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 – 6 stycznia 2014 r. 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

Wspomnienie Św. Kacpra, Melchiora i Baltazara; Dzień patronalny Misji. 
Po homilii podczas Mszy Św. obrzęd błogosławieństwa kredy i kadzidła. 

Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na Misje 
Czyt.: Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; 

Mt 2, 3; Mt 2, 1-12; 

7.00 1. + Irenę (w 12 r.) i Wacława Rowickich, of. Córki 
2. + Władysława i Mariannę oraz zm. Rodzeństwo, of. Córka 

8.30 1. + Mariannę Skrodziuk (w 24 r.) i Władysława oraz zm. z Rodziny, 
of.  Dzieci 

 2. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską, 
of. Dzieci i Rodzeństwo 

10.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 
2. + Jadwigę Żurko (w 6 r.), of. Syn i Synowa 

11.30 1.  Dziękczynna w 4 r. urodzin Zuzanny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
życia, of. p. Żukowscy 

 2. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, of. Dzieci 
 3. + Piotra Buczkowskiego (w 4 r.) i Wandę Totsta, of. Ewa i Piotr 

Norwa 

13.00 1. Dziękczynna w 70 r. urodzin Męża Stanisława, 40 r. urodzin Córki 
Beaty i w 38 r. urodzin Doroty, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
16.30 1. + Tadeusza Chmielewskiego (w 4 r.), of. Żona z Dziećmi 
18.00 1.  + Genowefę Michalak (z okazji imienin), of. Mąż, Dzieci i Wnuki 

Wtorek – 7 stycznia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Rajmunda z Penyafort, Kapłana (głosił zasadę: „Gdy jest 
porządek w księgach, będzie porządek w życiu”); Czyt.: 1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 

7-8. 10-11 (R.: 8a); Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25; 

6.30 1. + Lucjana Ornowskiego (w dniu imienin), of. Syn Eugeniusz Or-
nowski 

 2. + Dorotę, Janinę i Henryka, of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. + Marię Bareja (w 30 dzień) 
 3. W intencji Podopiecznych, Sponsorów i Wolontariuszy Parafial-

nego Zespołu Caritas, of. Parafialny Zespół Caritas 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, of. Dzieci 

 2. + Lucjana Domańskiego, zm. z Rodzin Domańskich, Ryszkow-
skich i Pogonowskich, of. Córka 

 3. + Henryka (w 10 r.) oraz Marię, Krzysztofa i Sławomira, of. Córka 

Środa – 8 stycznia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Seweryna z Noricum, austriackiego pustelnika 

Czyt.: 1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Mk 6, 
34-44; 

6.30 1. + Mariana Maksymiuka (w 26 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. + Stanisławę Wojtas (w 7 r.), of. Córka 
 3. + Franciszka Soczewkę (w 26 r.) oraz Mariannę i zm. Rodziców z 

obojga stron Rodziny, of. Rodzina Michalskich 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, of. Dzieci 

 2. + Stanisława Ługowskiego i Irenę, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna z racji 18 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w nauce i w ży-
ciu na dalsze lata, of. Dziadkowie 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 9 stycznia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Adriana; Czyt.: 1 J 4, 11-18; Ps 72 (71), 1-2. 10-11. 12-13 

(R.: por. 11); Por. 1 Tm 3, 16; Mk 6, 45-52; 

6.30 1. + Stanisława Pawłowskiego (w 9 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. + Kazimierza Musiejczuka (w 16 r.), Mariannę, Janinę, Jana i Jó-
zefa, zm. Dziadków z obu stron Rodziny, zm. z Rodzin Musiejczu-
ków, Grzesiuków i Potockich, of. Syn Tadeusz Musiejczuk 

 

 3. + Stanisława Michalaka (w 13 r.), of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, of. Dzieci 

 2. + Leokadię i Jana oraz zm. Dziadków, of. Córka 
 3. + Arkadiusza, Stanisławę, Jana, Barbarę i Hannę, of. p. Świąt-

kowska 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 10 stycznia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Grzegorza z Nyssy (który mawiał: 

„Życie nasze to marsz ku szczytom”) 
Czyt.: 1 J 4, 19 – 5, 4; Ps 72 (71), 1-2. 14 i 15bc. 17 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; 

Łk 4, 14-22a; 

6.30 1. + Hannę (w 1 r.) i Grzegorza (w 9 r.) Rzeźnickich oraz Józefa, 
Magdalenę, Leokadię i Henryka, of. Alicja Seńko 

 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Małgorzaty i Jarosława, z prośbą o 
opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 
 2. + Henryka (w 25 r.), Zofię, Piotra i Mariana oraz zm. Dziadków, 

of. Hanna Kozioł 
 3. + Władysława Andrzejewskiego (w 4 r.) i Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona Krystyna 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, of. Dzieci 

 2. + Janusza Szkielonka, Siostry Krystynę i Kazimierę oraz zm. Ro-
dziców, of. Hanna Szkielonek 

 3. + Jana Koszewskiego (w 46 r.), Bogdana Koszewskiego, of. Sta-
nisława Koszewski 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 11 stycznia 2014  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Teodozego, 

należącego do tzw. „Ojców Kapadockich” (tereny dzisiejszej Turcji), 
założyciela wielu klasztorów 

Czyt.: 1 J 5, 5-13; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: 12a); Mt 4, 23; Łk 5, 12-16; 

6.30 1. + Lecha Oleszczuka, of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. + Feliksa Garbaszewskiego (w 7 r.), zm. z Rodziny Kazmierskich, 
of. Córka 

 3. + Mariannę Wnuk, of. Przyjaciele 
 4. + Wandę Wojtaszewską, zm. z Rodzin Wojtaszewskich i Izdeb-

skich, of. Tomasz Izdebski 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, of. Dzieci 

 2. + Janinę i Eugeniusza Białas, Aleksandrę i Jana Kowal, Halinę 
Sikora, Leokadię  i Lucjana Flis oraz Czesławę i Henryka Kowal of. 
Małgorzata Sikora  

 3. + Zofię Swinarską, Józefa i Sylwię, of. Rodzina 

Trzecia Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
12 stycznia 2014 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
Wspomnienie Św. Arkadiusza 

Ostatnia niedziela okresu Narodzenia Pańskiego 
Czyt.: Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b); Dz 10, 34-38; 

Por. Mk 9, 6; Mt 3, 13-17; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Lucjana Jaroszyńskiego (w 2 r.) i Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Żona 

8.30 1. + Natalię (w 7 r.), Ignacego i Wiesława oraz zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Syn 

 2. + Juliannę, Stanisława i Czesława Marciszewskich, ich zm. Ro-
dziców oraz Ks. Kazimierza Marciszewskiego, of. Jan Marciszewski 
3. Dziękczynna w 60 r. urodzin Krzysztofa Obrępalskiego, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Św. Józefa na dal-
sze lata życia, of. Rodzina    
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10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 
 3. + Jadwigę (w 8 r.), Tadeusza (w 14 r.) i zm. z Rodziny, of. Danuta 

Krzewniak 
 4. + Stanisławę i Stanisława (w rocznicę ich śm.), Zdzisława oraz 

zm. z Rodzin Krupów, Maliszkiewiczów, Pytlaków i Kowalczyków, 
of. Zofia Pytlak 

11.30 1. Dziękczynna w 24 r. urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia dla niej i dla jej 
Męża, of. Babcia 

 2. Dziękczynna w 2 r. urodzin Stasia Szczech, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice 

 3.  Dziękczynna za dar życia i za Rodziny Sióstr Orionistek. 
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Rodziców oraz zm. z Rodzin Barejów i Baranowskich, of. p. Ba-

ranowscy 
18.00 2. + Mariana, Mariannę, Szymona, Antoninę i Tadeusza, of. Stani-

sław Kornilak 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego 

WYROK W SPRAWIE KRZYŻA 
     Sąd Apelacyjny w Wa-
rszawie ogłosił 9 grudnia 
wyrok w cywilnej sprawie, 
jaką wytoczyli posłowie 
Twojego Ruchu domaga-
jąc się usunięcia krzyża 
z sali obrad Sejmu. Sąd 
odrzucił apelację w tej 
sprawie, a to oznacza, że 
krzyż może zostać w Sej-  

mie. Wyrok sądu w sprawie obecności krzyża w Sejmie złagodził debatę 
publiczną w Polsce. 
     Według sądu „Krzyż jest symbolem Jezusa Chrystusa, chrześcijaństwa, 
jest także elementem kultury. Z drugiej strony są odznaczenia w kształcie 
krzyża. Ten symbol spotykamy również na grobach osób różnego pocho-
dzenia, spotykamy go także przy drogach”. Decyzja sądu to kolejny dowód 
mówiący o szacunku Polaków wobec krzyża. Ważne jest, by ludzie niewie-
rzący dostrzegali także prawa wierzących, również do publicznego wyzna-
wania wiary. Sąd uznał, że obecność krzyża w Sejmie nie narusza dóbr 
osobistych. Sąd wyraził opinię, że krzyż jest symbolem religijnym, ale nie 
można pomijać jego znaczenia jako symbolu kultury i tożsamości narodo-
wej. Ponadto eksponowanie krzyża w miejscach publicznych wchodzi w za-
kres dopuszczalnego uzewnętrzniania uczuć religijnych. 
 

Papież Franciszek naucza… 

ŚWIĘTY JÓZEF 
     W okresie Bożego Narodzenia Papież Franciszek poświęcił jedno z roz-
ważań przed modlitwą Anioł Pański Św. Józefowi, którego ewangelista Ma-
teusz opisuje słowami: „był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,18-24). 
     „To krótkie zdanie podsumowuje prawdziwy wewnętrzny dramat, jeśli 
weźmiemy pod uwagę miłość, jaką Józef żywił do Maryi! Ale nawet w takiej 
sytuacji Józef zamierzał pełnić wolę Boga i postanowił, niewątpliwie z wiel-
kim bólem, aby potajemnie oddalić Maryję. Musimy rozważać te słowa, aby 
zrozumieć jaką próbę musiał przejść Józef w dniach poprzedzających naro-
dziny Jezusa. Jest to próba podobna do ofiary Abrahama, kiedy Bóg zażą-
dał, aby oddał mu swego syna Izaaka (por. Rdz 22): zrezygnowania z tego 
co najcenniejsze, z osoby najbardziej umiłowanej” – powiedział Franciszek. 
Jednak, podobnie jak w przypadku Abrahama, tak i tu mamy do czynienia z 
Bożą interwencją. Znalazłszy oczekiwaną wiarę, Pan Bóg znajduje alterna-
tywne rozwiązanie i przez anioła otwiera inną drogę: <Józefie, nie bój się 
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co 
się w Niej poczęło>” (Mt 1,20). 
     „Ewangelia ta ukazuje nam całą duchową wielkość św. Józefa. Wypełniał 
on dobre życiowe zamiary, ale Bóg zachował dla niego inny plan, większą 
misję. Józef był człowiekiem, który zawsze słuchał głosu Boga, będąc głę-
boko wrażliwym na Jego tajemniczą wolę, był człowiekiem wsłuchanym w 
to, co docierało do niego z głębi serca oraz z wysoka. Nie upierał się, żeby 

realizować nadal swoje życiowe plany, nie pozwolił, aby uraza zatruła jego 
duszę, ale był gotów dać ponieść się nowinie, która została mu przedsta-
wiona w bulwersujący sposób. Był człowiekiem dobrym. Nie nienawidził, ani 
nie pozwalał, by uraza zatruła mu duszę. A popatrzmy, jak często u nas 
nienawiść, antypatia czy niechęć zatruwają duszę! To szkodzi. Nie wolno na 
to pozwolić, a on jest tego wzorem. W ten sposób Józef stał się jeszcze 
bardziej wolny i wielki. Akceptując siebie zgodnie z planem Pana, Józef od-
nalazł w pełni siebie samego, poza samym sobą. Ta jego wolność rezygna-
cji ze swego, z rozporządzania własnym życiem, i pełna wewnętrzna goto-
wość na wolę Boga, stanowi dla nas wyzywanie i ukazuje nam drogę” – po-
wiedział Papież. 

LITWINI PRZECIW GENDER 
     Litewskie Forum Rodziców za-
protestowało przeciw kolejnej gen-
derowej akcji, którą zorganizowały 
centrolewicowe władze. Chodzi 
o elektroniczne dzienniki, którymi 
posługują się wychowawcy w oko-
ło 500 szkołach w kraju. Okazuje 
się, że zamiast dotychczasowych 
rubryk „ojciec” i  „matka”  pojawiły 

się nowe: „rodzic I” i „rodzic II”. Gdy rozległy się protesty nauczycieli oraz 
rodziców przeciw takiej genderyzacji, głos zabrali przedstawiciele firmy 
komputerowej, odpowiadającej za oprogramowanie elektronicznych dzien-
ników. Wyjaśnili oni, że zmiany podyktowane zostały technologicznymi wy-
mogami programu.  Nikt jednak nie uwierzył w takie tłumaczenie. Szef Li-
tewskiego Forum Rodziców Gintautas Bukauskas oświadczył, że zdecydo-
wana większość rodziców nie zrezygnuje nigdy z tradycyjnych określeń „oj-
ciec” i „matka”. Zresztą na całym świecie pierwsze słowo, jakie wypowiadają 
zazwyczaj dzieci w swym życiu, brzmi „mama”, a nie „rodzic I”. Tak więc 
pod wpływem społecznych protestów firma komputerowa oświadczyła, że 
wycofuje się z genderowych pomysłów i wraca do normalnych pojęć. 
     To już druga w krótkim czasie tego typu akcja na Litwie. Niedawno wła-
dze miejskie Wilna przy zapisach do przedszkoli publicznych wprowadziły 
bowiem nowe kwestionariusze z rubrykami „rodzic I” oraz „rodzic II”. Pod 
naciskiem oburzonych ojców i matek władze samorządowe zmuszone zo-
stały jednak do ustąpienia ze swych pomysłów. Doświadczenie wielu krajów 
pokazuje, że genderowi inżynierowie społeczni działają metodą faktów do-
konanych i po cichu wprowadzają nowe rozwiązania. Tam, gdzie nie napo-
tykają żadnego oporu, eskalują swe żądania i potrafią doprowadzić nawet 
do zmiany obowiązującego prawa. Gdy jednak natykają się na zdecydo-
wany sprzeciw, wówczas zmuszeni są do defensywy. 
     Przykład Litwinów pokazuje, że warto przeciwstawiać się utopijnym pro-
jektom ideologów gender. Kraj ten ma zresztą spore doświadczenie w walce 
z pełzającym genderyzmem. Gdy w 2009 roku władze oświatowe zaczęły 
wprowadzać do przedszkoli program „Gender Loops”, natknęły się na ostry 
protest rodziców. Tym ostatnim nie podobało się, że ich kilkuletnie dzieci 
muszą poznawać tęczowe bajeczki, w których miłosne uczucie łączy nie 
księcia i księżniczkę, lecz dwóch rozebranych królewiczów, pokazanych w 
namiętnym pocałunku, na których gejowskim ślubie wszyscy płaczą ze 
szczęścia. Nie godzili się też, by ich synów przebierano w sukienki, a córki 
w chłopięce ubrania. Nacisk rodziców był tak wielki, że ówczesny Sejm Li-
twy, zdominowany przez siły centroprawicowe, przyjął ustawę zabraniającą 
prowadzenia propagandy homoseksualnej w przestrzeni publicznej. Prawo 
zostało co prawda zawetowane przez prezydenta Valdasa Adamkusa jako 
homofobiczne, ale posłowie zdołali przezwyciężyć jego weto. Sytuacja 
zmieniła się po ostatnich wyborach parlamentarnych, gdy do władzy doszła 
centrolewica. Wielu jej przedstawicieli popiera idee genderyzmu, podobnie 
jak obecna prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. Nic więc dziwnego, że nie-
dawno trzech litewskich eurodeputowanych (dwóch socjaldemokratów i je-
den liberał) głosowało w Brukseli za rezolucją dotyczącą prawa oraz zdro-
wia seksualnego i reprodukcyjnego. 
     Dokument Europarlamentu rekomenduje wprowadzenie edukacji seksu-
alnej, w ramach której sześciolatkowie mieliby się dowiadywać o stosun-
kach między przedstawicielami tej samej płci czy o korzyściach płynących z 
masturbacji. W odpowiedzi prawicowa posłanka Vilija Aleknaite Abrami-
kiene stwierdziła, że jeśli litewscy eurodeputowani jeszcze raz zagłosują w 
ten sposób, to oskarży ich ona o zdradę interesów Litwy, gdyż popieranie 
projektów wyrządzających szkodę dzieciom oraz rodzinom jest działaniem 
wymierzonym w przyszłość narodu. 
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     Za nami kolejne dni Kolędy. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy nas życzliwie przyjmowali i pomagali w 
realizacji Wizyty Duszpasterskiej. Oto jej dalszy po-
rządek: 

2014 GODZ ULICA 

07.01 wtorek 
9.00 Broniewskiego, Północna 

15.30 Nowy Świat 5, 7, 9 

08.01 środa 
9.00 Mieszka I 26, 22 

15.30 
Nowy Świat 6, 8, 

Sokołowska 81, 91, 93 

09.01 czwartek 
9.00 Bema, Konopnickiej 

15.30 Chrobrego 10, 19, 21  

10.01 piątek 
9.00 

Sierakowskiego, Tuwima, 
Karowa, Strzalińska, 

Rejtana, Pola 

15.30 Chrobrego 2, 4 

11.01 sobota 
9.00 

Mieszka I 2, 4 
Chrobrego 9, 12 

15.30 Chrobrego 15  
13.01 

poniedziałek 
9.00 Mireckiego, Słowackiego 

15.30 Chrobrego 8, 14  

14.01 wtorek 
9.00 

Sokołowska-Drosed, 
Sokołowska-Karo 

15.30 Chrobrego 1, 3, 7 

15.01 środa 
9.00 

Jagiellońska, 
Mieszka I 20 

15.30 Mieszka I 10, 16, 18, 

16.01 czwartek 15.30 Chrobrego 5, 6 

17.01 piątek 15.30 
Chrobrego 11, 

Sokołowska 71, 77 

18.01 sobota 
9.00 Mieszka I 6, 8 

15.30 Kolęda na zgłoszenie* 
* W sobotę 18 stycznia od godziny 15.00 odwiedzi-
my tych, którzy chcą przyjąć Kapłana, a we wcześ-
niej ustalonym terminie nie mogli, z ważnych po-
wodów, tego zrobić. 

DLA SPÓŹNIALSKICH 

 
     Zgodnie z zaleceniem Biskupa Siedleckiego 
Zbigniewa Kiernikowskiego, Sakrament Bierzmo-
wania dorosłych, a więc przygotowanie i udzielanie 
tego sakramentu, należy połączyć z okresami roku 
liturgicznego. Przygotowanie dorosłych kandyda-
tów do bierzmowania powinno trwać przynajmniej 
dwa do trzech miesięcy i odbywać się we własnej 
parafii. Duszpasterze mają obowiązek troszczyć 

się, aby ci, którzy proszą o sakrament, byli do jego 
przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewan-
gelizację i katechezę. W razie potrzeby można 
połączyć przygotowanie do bierzmowania z bez-
pośrednim przygotowaniem do małżeństwa. W ta-
kich sytuacjach należy zadbać o bardziej grun-
towną katechezę uzupełniającą braki w zakresie 
formacji religijnej. Zainteresowani przyjęciem sa-
kramentu, przed przyjazdem na katechezy do Sie-
dlec powinni zgłosić się do swojego duszpasterza 
w celu uzyskania zaświadczenia o rozpoczęciu 
przygotowania w swojej parafii. 
     Terminy katechez bezpośrednio przygotowują-
cych do sakramentu bierzmowania, które będą 
miały miejsce w Centrum Duszpastersko-Charyta-
tywnym zostaną podane w najbliższym terminie. 
Na katechezy zobowiązani są przybyć kandydaci 
wraz ze swoim duszpasterzem. Terminy bierzmo-
wania dorosłych w Katedrze siedleckiej: 
1. Sobota przed V niedzielą Wielkiego Postu – 5 
kwietnia 2014 
2. Sobota w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – 7 
czerwca 2014  
3. Pierwsza sobota września – 6 września 2014 
4. Sobota przed III niedzielą Adwentu – 13 grudnia 
2014. 
     Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedlec-
kiej także informuje, że wskazania ogólne i szcze-
gółowe związane z przygotowaniem dorosłych 
kandydatów do bierzmowania oraz propozycją ma-
teriałów formacyjnych są zamieszczone na stronie 
internetowej Wydziału Nauczania: www.katecheza. 
diecezja.siedlce.pl. Wszelkich informacji udziela 
wicedyrektor Wydziału Nauczania Ks. dr Paweł 
Kindracki – 604 510132 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Katechezy chrzcielne rozpoczną 
się w pierwszą niedzielę lutego (2.II.2014) o godz. 
17.30. Wiosenna seria 8 katechez dla młodzieży, 
których tematyka dotyczy przygotowania do mał-
żeństwa rozpocznie się w ostatnią sobotę lutego. 

SPOTKANIA GRUP. Ze względu na Wizytę 
Duszpasterską porządek spotkań grup parafial-
nych zostaje znacząco zmieniony. O szczegóły 
pytajmy Opiekunów poszczególnych grup. 

MISYJNI. Koło Misyjne Dzieci spotka się w piątek 
(3.I.) o godzinie 16.00 
BIERZMOWANI. Kolejna katecheza dla Kandy-
datów do Bierzmowania i ich Rodziców będzie w 
przyszłą niedzielę (12.01) o godzinie 14.00. 

KONCERT 

 
     Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryc-
kiego Scena Teatralna Miasta Siedlce zaprasza na 
koncert kolęd Chóru Miasta Siedlce w Parafii p.w. 
Św. Józefa. Chór zaśpiewa kolędy podczas Mszy 
Św. niedzielnej 12 stycznia o godzinie 10.00, a tak-
że podczas krótkiego koncertu po Mszy Św. Będą 
wykonane znane kolędy i pastorałki w aranżacji na 
chór mieszany a’cappella, pod dyrekcją nowej dy-
rygent Justyny Kowyni-Rymanowskiej. 

Robert Hryciuk 
 

„Gdy modlisz się żarliwie, twoje serce i 
serce Boga stają się jak dwa kawałki wosku, 

które stapiają się ze sobą!       Św. Augustyn 

 

 
W CISZY ZROZUMIESZ WIĘCEJ! 

 
SKARŻYPYTA. - Jasiu, dlaczego znowu dostałeś je-
dynkę z historii? - pyta zdenerwowany tata. 
- Bo nie chciałem wyjść na skarżypytę. 
- Jak to? 
- Bo pani pytała, kto zabił Juliusza Cezara. 
ZAOCZNI. W auli uniwersytetu trwa wykład. Za ok-
nem pracują robotnicy i co chwila przez okno zaglą-
dają do środka. Wykładowca nie wytrzymał: 
- Co oni tu tak ciągle zerkają? 
- Bo to studenci zaoczni. 
DOBRY WYBÓR. Wchodzi chłopak do księgarni: 
- Ma pani coś Hemingwaya? 
- Mam - odpowiada sprzedawczyni - „Stary człowiek i 
morze”. 
- To ja poproszę „Morze”. 
WEJŚCIE-WYJŚCIE. Odprawa na komisariacie. Ko-
mendant zdenerwowany pyta: 
- Jak mogliście dopuścić, żeby ten przestępca się 
wymknął! Przecież wyraźnie mówiłem: obstawcie 
wszystkie wyjścia! 
- To on widocznie wymknął się wejściem! 
O BIBLII. - Co to jest Biblia? – pyta ksiądz na religii. 
Zgłosił się Adaś: 
- Biblia to księga, która składa się z dwóch części. 
Pierwsza część została napisana starym atramentem, 
a druga część nowym atramentem. 
ŚWIĘTY. 

Przedszkolaki rozmawiają na katechezie o świętych. 
- Kto to jest święty? - zapytała siostra katechetka. 
- Święty to ktoś poświęcony... wodą święconą - 
stwierdził jeden z malców. 
KOREK. Sekretarka spóźnia się do pracy. Zdener-
wowany szef dzwoni na jej komórkę: 
- No, gdzie pani jest?! 
- Stoję w korku. 
- A jaki długi ten korek? 
- Nie wiem, ja jadę pierwsza. 

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. Sprawy wymagające 

obecności kapłana w godz. 7.00-8.00 
 




