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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dobrze, że w końcu ktoś jasno 
powiedział o Chrystusie i wskazał 
cel, dla którego Boski Zbawiciel 
przyszedł na świat. Zrobił to Jan 
Chrzciciel. „Jan zobaczył Jezusa, 
nadchodzącego ku niemu, i rzekł: 
Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata”. 
     Na koniec dzisiejszej Ewangelii 
Św. Jan Chrzciciel reasumuje: „Ja 
to ujrzałem i daję świadectwo, że 
On jest Synem Boży” (J 1,29-34). 
     Jan Chrzciciel, który przygoto-
wywał drogi dla Pana, sam też 
musiał długo przygotowywać się 
na spotkanie z Nim. Pościł, umar-
twiał się, by w końcu umieć rozpo-
znać w Jezusie Mesjasza, Baranka 
Bożego. Ta chwila stała się ukoro-
nowaniem całego jego życia. I my 
podczas każdej Eucharystii sły-
szymy słowa „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata”. Pa-
trzymy na Hostię, wiedząc, że to 
Jezus. Obyśmy umieli sercem zo-
baczyć i rozpoznać w Nim na-
szego jedynego Pana i Zbawiciela. 

 
     O tym właśnie nam mówi nowy 
okres liturgiczny, naznaczony ko-
lorem zielonym, barwą chrześci-
jańskiej nadziei.  

DZIĘKUJEMY ZA KOLĘDĘ 

 

     Jest w Polsce zwy-
czaj, że w czasie świąt 
Bożego Narodzenia, w 
okresie bardzo rodzin-
nym, kapłani odwiedza-
ją swoich Parafian, by 
poznać ich bliżej, dost-
rzec radości i proble-
my, by zacieśnić więzy. 
To dlatego my Duszpa-
sterze w trasie kolędo-
wej  przeszliśmy  przez  

całą Parafię. Jedni wyczekiwali wizyty księdza z radością, 
dla innych był to przykry obowiązek, jeszcze inni być może 
twierdzili, że to tylko zbiórka pieniędzy, lub strata czasu. 
Byli i tacy, którzy bali się księdza jak ognia (swoją drogą, 
ciekawe dlaczego?). 
     Nieprzypadkowo kolęda odbywała się po świętach Bo-
żego Narodzenia, kiedy to wspominaliśmy przyjście Boga 
na ziemię. Okres Bożego Narodzenia był czasem pogłę-
bienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z Parafią. 
Kolęda była oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przy-
jęcie kapłana w naszych domach było wyrazem naszej 
wiary oraz przywiązania do Kościoła i Duszpasterzy. Było 
to też wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba 
o błogosławieństwo w Nowym Roku. Modlitewne spotka-
nie kolędowe stanowiło wyznanie wiary Rodziny, które 
gromadziło wszystkich domowników. Stąd niezrozumiałym 
było pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju. Jedni 
sądzili, że najważniejszym elementem wizyty była rozmo-
wa Księdza z przyjmującymi go Parafianami. Innym wyda-
wało się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. 
Tymczasem wizyta duszpasterska była przede wszystkim 
spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przybywał, by pobłogos-
ławić rodzinie na Nowy Rok i wspólnie z nią się pomodlić.  
     W wielu miejscach była pięk-
na obustronna serdeczność i 
wrażliwość religijna. Kolęda była 
doskonałą okazją ku temu, aby 
lepiej się poznać, aby przeła-
mać anonimowość, aby wymie-
nić swoje uwagi czy spostrzeże-
nia dotyczące życia parafialne-
go, czy też życia konkretnej ro-
dziny. Była okazją do rozmów o 
wątpliwościach oraz odpowiedzi   
na pytania dotyczące wiary i życia religijnego. Czasem 
trzeba było podpowiedzieć. 
     Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. 
Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać i porozma-
wiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci - to 
wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. 
W czasie kolędy zauważamy też, że wiele ludzi po prostu 
krępuje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”.  
     Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wi-
zyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią. My 

Duszpasterze przy okazji kolędy poznajemy warunki życia 
Parafian, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. 
Wizyta ta była okazją do tego, aby zachęcić do większej 
gorliwości, do większego zaangażowania się w życie Pa-
rafii (bo niektórzy zapominają o tym, że należą do niej, 
niewiele ich ona obchodzi). Zachęcaliśmy także do 
podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania 
sytuacji rodzinnej czy małżeńskiej.  
     Ofiara pieniężna nie byłą warunkiem Wizyty Duszpas-
terskiej! Znamy sytuację materialną wielu rodzin. Byli tacy, 
których nie stać na złożenie ofiary - nie musieli się z tego 
powodu tłumaczyć, ani czuć się nieswojo. Jeżeli kogoś 
stać na nią było, dziękowaliśmy serdecznie. 
     Znaczna większość na-
szych Parafian rozumiała isto-
tę Wizyty Duszpasterskiej 
w swoim domu, oczekiwała jej 
z radością i wykorzystała ten 
czas dla własnego dobra i do-
bra swojej rodziny. Spotkania 
kolędowe zacieśniły ich kon-  
takty z Duszpasterzami i – jak myślę - przyczynią się do 
większego zaangażowania w życie Parafii.  
     Wszystkim tym, którzy Kapłanów przyjęli do swoich do-
mów i mieszkań - każdej Rodzinie - z serca dziękuję za 
szacunek, jaki nam okazywaliście, za miłe przyjęcie, za 
wspólną modlitwę i obecność, za przygotowanie domu i 
stołu, za każdy leżący zeszyt do nauki religii, za dyskusje i 
podtrzymywanie wzajemnej nadziei.           Ks. Proboszcz 
 

BAL U ŚW. JÓZEFA 
Jezus chce od nas radości święta, 

radości życia chrześcijańskiego.  
 Chce też od nas całego zaangażowania. 

 Chrześcijanin jest człowiekiem radości…  
 Radości nie można zatrzymywać: musi iść naprzód.  

 (Ojciec Święty Franciszek) 

 
     Serdecznie zapraszamy na Bal Karnawałowy, a właści-
wie na dwa bale!!! Będą one w salach pod naszym koś-
ciołem w sobotę 25 stycznia. Przewodzić im będzie znany 
zespół „Replay”, który przygotował ciekawy program i atra-
kcje. 
     Na pierwszy z nich zapraszamy wszystkie dzieci zaan-
gażowane w życie naszej parafii: z Koła Misyjnego, Świa-
tełka, Ministranci, Ruch Światło-Życie i Świetlica oraz chęt-
ni z pozostałych grup. Bal będzie trwał od godziny 15.00 
do 18.00. Prosimy, aby każdy przyniósł ze sobą coś na 
słodko. 
     Natomiast na godz. 19.30 zapraszamy na bal Doros-
łych i Rodziców, które działają w grupach przy naszej Pa-
rafii. Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w balu 
koniecznie prosimy o kontakt z ks. Sławkiem. 

Opiekun ks. Sławek 
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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 – 20 stycznia 2014  r. 
Wspomnienie Męczenników Św. Fabiana, Papieża i Św. Sebastiana, centu-

riona wojsk rzymskich (z przełomu III/IV w.) 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (3) 

Czyt.: 1 Sm 15, 16-23; Mk 2, 18-22 

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

 2. + Mieczysława Płatkowskiego (w 16 r.), of. Córki 
 3. + Stanisława (w 21 r.), of. Żona i Dzieci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 

 
1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. 
Dzieci 
2. + Jacka Sterniczuka (w 30 dzień), of. Rodzina 

 3. + Sebastiana Guza (w 4 r.), of. Klasa Ia z Gimnazjum w Strzale 
 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Zygmunta, z prośbą o zdrowie i siłę 

w dźwiganiu krzyża choroby, of. Syn Stanisław z Rodziną 
Wtorek – 21 stycznia 2014  r. 

Wspomnienie Św. Agnieszki, Męczennicy 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (4); Czyt.: 1 Sm 16, 1-13; Mk 2, 23-28 

6.30 1. + Antoniego Kowalczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Wiesława, Konstantego (w 29 r.), Piotra, Józefę, Wacława i Ta-

deusza oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. + Jerzego Kosmalskiego (w 8 r.), of. Żona 
 3. + Aleksandra (w 12 r.), Mariannę i Waleriana, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. 

Dzieci 
 2. + Eugenię Piechowicz (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 3. + Irenę Chromińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. + Zygmunta Brochockiego (w 1 r.), of. Żona 
 5. Dziękczynna w 90 r. urodzin Jadwigi Zielińskiej, z prośbą o dary 

Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Monika 
Gmitrzak 

Środa – 22 stycznia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Wincentego Diakona i Męczennika oraz Św. Wincentego 

Pallotiego, Kapłana, założyciela Stowarzyszenia Księży Pallotynów. 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (5) 

Czyt.: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Mk 3, 1-6 

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

 2. + Witolda (w 28 r.), Władysławę, Józefa, Eugeniusza, Józefa i 
Bronisławę, of. Siostry 

 3. + Zm. z Rodzin Płatkowskich, Kłosów i Kuriatów, of. Jan Płatkow-
ski 

 4. Dziękczynna z racji urodzin Krystyny i Janusza Grzeszczuków, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne ła-
ski, of. Córki  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. 

Dzieci 
 2. + Jana Myrchę (w 16 r.), of. Barbara Myrcha 
 3. + Antoniego i Henrykę oraz zm. z całej Rodziny, of. Córka 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 23 stycznia 2014 r. 
Wspomnienie Bł. Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy Męczenników 

z Pratulina. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (6) 
Czyt.: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Mk 3, 7-12 

6.30 1. Dziękczynna w rocznicę urodzin Anny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mąż 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 
 2. + Annę (w 24 r.) i Jana Staniszewskich, of. Córka 
 3. + Teresę Adamczyk, of. Helena i Kazimierz Stańczuk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. 

Dzieci 
 2. + Edytę (w 32 r.), Franciszka, Krystynę, Aleksandra i Janinę, of. 

Anna Jastrzębska 

 3. + Mieczysława Ambroziaka, Krzysztofa Prachnio, Bolesława, Zbi-
gniewa i Adama Borkowskich, of. p. Ambroziak 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 24 stycznia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (7) 
Czyt.: 1 Sm 24, 3-21; Mk 3,13-19 

6.30 1. + Czesława (w 1 r.), zm. Rodziców: Mariannę, Józefa, Zofię i Ja-
rosława Chojnowskich oraz Teścia Ludwika Kondrackiego, of. Kry-
styna Kondracka 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 
 2. + Grzegorza (w 37 r.), Grażynę i Bogusława Kaszubskich, of. 

Elżbieta Kaszubska 
 3. + Stanisława (w 12 r.), Józefę i Wacława Maliszkiewiczów, of. Syn 

16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana of. 

Dzieci 
 2. + Stanisławę (w 9 r.), Mariana, Józefa, Lucynę i Zdzisława oraz 

zm. Dziadków, of. Janina Remiszewska 
 3. + Józefę (w 2 r.) i Franciszka (w 24 r.) Wysokińskich, of. Córka 
 4. + Stefanię Głuszczek, of. Wiesława Dębska 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 25 stycznia 2014  r. 
Święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła i wspomnienie NMP Patronki so-

botniego dnia. 
Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

Czyt.: Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Mk 16, 15-18 

6.30 1. + Dr Stephen Ollock, of. Anthony Lupkowski z USA  
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. 
Dzieci 

 3. + Wacława (w 8 r.) i Leszka, of. Andrzej Zubek 
 4. + Stanisławę (w 12 r.), Stefana i Ryszarda Stańczuków oraz Ste-

fanię i Stefana Wymiatał, of. Jan Marciszewski 
 5. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

Nabożeństwo  
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, of. Dzieci 

 2. + Mariana Wyżywniak (w 15 r.), of. Żona 

III Niedziela Zwykła - 26 stycznia 2014; 

Wspomnienie Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa, Współpracowników 
Św. Pawła Apostoła Narodów 

Czyt.: Iz 8, 23b – 9, 3; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23 (krótsza Mt 4, 12-17) 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda i Zofię Gochnio, of. Dzieci 
 2. + Jana (w 28 r.) i Genowefę Cieloch oraz Mariannę Łopaciuk, of. 

Wanda Cieloch 
8.30 1. + Czesława, Krystynę i Alfredę Łagodzin, of. Rodzina 

 2. + Jana Jastrzębskiego (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi 
10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Józefa Śledź, Jerzego i Mariana, of. 

Dzieci 
 2. + Stanisława (w 17 r.) i Henrykę (w 10 r.) Sarnowskich, of. Barba-

ra Wyżywniak 
 3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Marzeny i Piotra Prokuratów, z prośbą 

o potrzebne łaski w dalszym wspólnym życiu, of. Rodzice 
11.30 1. + Waldemara Lipińskiego (w 3 r.), Henryka i Bogumiłę, zm. z Ro-

dziny Przesmyckich, of. Helena Staręga 
 2. + Sebastiana Guza (w 4 r.), of. Babcia 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. Dziękczynna w 26 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Hanna Żurek 
18.00 1. + Barbarę (w 5 r.), Wiesławę i Jerzego Weredów oraz zm. z Ro-

dzin Zalewskich i Zaliwskich, of. Rodzina 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu    
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ŚWIĘTO PRATULINA 

 
        W 140-stą rocznicę męczeńskiej śmierci Wincentego Lewoniuka i 12 
Jego Towarzyszy 23 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w Pratulinie będzie 
sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Sawczu-
ka. Będziemy dziękowali Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Bożej Pratulińs-
kiej za ich męstwo w obronie świętej wiary, jedności Kościoła i umiłowania 
naszej Ojczyzny. 
        Uroczystość Błogosławionych Męczenników poprzedza Nowenna, 
trwająca do 22 stycznia. Codziennie przez 9 dni o godz. 19.00 będzie spra-
wowana Eucharystia a następnie będą odprawiane modlitwy przez wsta-
wiennictwo Matki Bożej Pratulińskiej i Błogosławionych Męczenników Podla-
skich, połączone z czytaniem intencji. 
        Jeżeli ktoś nie będzie mógł przybyć do Pratulina, może łączyć się du-
chowo, za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie - transmisja Nowen-
ny od 14 do 22. I w godzinach 19.00-20.30. Serdecznie zapraszam braci 
kapłanów i świeckich na Nowennę oraz na Uroczystość. 

Ks. Marek Kot, Kustosz Sanktuarium 
Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie 

 

TRZEŹWI KIEROWCY 

 
     Publikujemy pismo Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczą-
cego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, który ustosunkowuje się do 
społecznej dyskusji w sprawie pijanych kierowców, w wydanym dokumen-

cie: „Trzeźwe społeczeństwo, trzeźwi kierowcy”. Oto jego treść: 

     Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wypadkach, które 
na początku stycznia przyniosły śmierć tak wielu osób. Wypadki te zapo-
czątkowały bardzo żywą dyskusję w mediach. Z niepokojem trzeba stwier-
dzić, iż większość pojawiających się wypowiedzi nie dotyka istoty problemu. 
Więcej mówimy o objawach choroby, niż o jej przyczynach. Przyczyną zaś 
jest powszechne nadużywanie alkoholu przez Polaków. Skala problemu jest 
przerażająca – prawie milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Około 
4 mln osób pije w sposób ryzykowny i szkodliwy. To są podstawowe pro-
blemy, z którymi musimy sobie dzisiaj poradzić. 
     Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości od lat 
apeluje o podjęcie systematycznej, odpowiedzialnej i opartej na naukowej 
wiedzy troski o trzeźwość Polaków. W czasie aktualnej burzliwej dyskusji 
przypominamy więc postulaty ponawiane co roku w apelach na sierpień – 
miesiąc abstynencji. Eksperci z całego świata wskazują jednoznacznie, że 
tylko ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu przynosi 
pozytywne efekty w walce z tym wielkim problemem społecznym. Aby ogra-
niczyć liczbę pijanych kierowców i wypadków, trzeba ograniczyć liczbę Po-
laków pijących ryzykownie i szkodliwie. Dlatego należy ograniczyć liczbę 
punktów, gdzie dostępny jest alkohol. Należy zakazać handlu alkoholem w 
godzinach nocnych, a także na stacjach paliw, na których często alkohol 
jest najbardziej widocznym i promowanym produktem , rzucającym się w 
oczy każdemu kierowcy. Trzeba też zdecydowanie ograniczyć promocję al-
koholu w mediach. Te same media, w których toczone są emocjonalne dys-
kusje o pladze pijanych kierowców, w chwilę później pokazują reklamę al-
koholu, która upowszechnia pozytywny obraz alkoholu. Nikt w dyskusjach 
nie odniósł się do tego, iż bardzo tanie, powszechnie dostępne piwo to 

zguba dla dzieci i młodzieży. Oni wszyscy także będą kiedyś kierowcami. 
Wymienione wyżej rekomendacje są radykalne, ale jak pokazują doświad-
czenia innych państw, tylko takie działania przynoszą efekty. Dopiero obni-
żenie ogólnego poziomu spożywania alkoholu przez Polaków, w tym osób 
nieletnich, a także wielka narodowa edukacja przyniosą widoczną poprawę 
także w obszarze bezpieczeństwa na naszych drogach. 
     Prosimy więc wszystkie osoby i instytucje odpowiedzialne za stanowie-
nie prawa w Polsce o podjęcie zdecydowanych kroków. Skuteczne przeciw-
działanie nadmiernemu spożyciu alkoholu, budowanie nowej kultury trzeź-
wości, przeciwdziałanie promocji alkoholu i rozpijania ludzi młodych, nie 
tylko mogą ocalić życie ofiar, ale także ocalić życie tych, którzy wpadają w 
uzależnienie. Trzeba, abyśmy to zrozumieli i zaczęli wspólnie troszczyć się 
o trzeźwość. Łomża, dnia 8 stycznia 2014 r. 

Bp Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości 

 

DZIĘKUJĘ BOGU ZA WSZYSTKO 

 
     „Chciałbym podziękować Panu Bogu za wszystko, co było i wszystko, co 
będzie przede mną” – powiedział skoczek narciarski Kamil Stoch w nagra-
niu, jakie przesłał na galę 79. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego" na Spor-
towca Roku. Skoczek zajął w głosowaniu drugie miejsce. Mistrz świata w 
skokach narciarskich, przekazał w nagranym materiale także swe podzię-
kowania kibicom, którzy oddali na niego głosy oraz najbliższym.  
     W wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” sprzed 2 lat Stoch przy-
znawał: „Ja się żegnam zawsze przed wyjściem na belkę. Od małego. I to 
nie wynika ze strachu, tylko jest dla mnie znakiem wiary. Każdy skok oddaję 
Panu Bogu. Nie wstydzę się tego”. 
 

PROKLAMACJA SŁOWA 
     Coraz więcej osób w naszej Parafii publicznie czyta teksty Pisma Św. lub 
przewodniczy śpiewom i modlitwom. Wielu jest takich, którzy w tej dziedzi-
nie ma bogate doświadczenie, a inni dopiero zaczynają tę chlubną praktykę. 
Trzeba przyznać, że ci, którzy to robią, dobrze się przygotowują i bardzo po-
prawnie czytają. Niestety nie wszyscy są w naszym kościele dobrze słysza-
ni. Warto podać kilka powodów, dzięki którym słowo dociera do wszystkich. 
    Pierwszy z nich to właściwe ustawienie mikrofonu. 
Charakterystyka dźwiękowa naszego kościoła wy-
maga, aby dystans między ustami czytającego lub 
śpiewającego, a mikrofonem na ambonce nie był 
większy niż 5 cm. Przy mikrofonie bezprzewodowym 
ten dystans może być zwiększony do 10 cm. Aby 
uzyskać właściwą „barwę” dźwięku należy właściwie 
ustawić wysokość położenia mikrofonu. Nie usta-
wiamy mikrofonu na wysokości lub poniżej brody. 
Będzie on wtedy w pierwszej kolejności wychwyty-
wał ostre dźwięki tworzone w krtani, a czytanie bę-
dzie „płaskie” bez różnorodności barw dźwięku. Nie 
ustawiamy też mikrofonu na wysokości ust. Dźwięk 
będzie miał wprawdzie szerszą gamę możliwości, 
ale będziemy go psuli częstymi „fukaniami” powiet-   
rza, które będą słyszane, jak uderzenia w mikrofon. Głowicę mikrofonu nale-
ży ustawiać zawsze tuż nad ustami. Znikną wtedy opisane wyżej zjawiska, a 
mikrofon będzie odbierał czyste „rezonowane” dźwięki, tworzone przez dwie 
komory: ustną i nosową. Spełniają one taką rolę, jaką w gitarze lub mando-
linie odgrywają „pudła” uszlachetniające dźwięk strun. Na fotografii widzimy, 
jak ustawia mikrofon wielki śpiewak Enrique Iglesias. Nie wszyscy śpiewacy 
są tacy staranni, dlatego wielu z nich musi mieć specjalne, wysokiej klasy 
mikrofony, które poradzą sobie z nieudolnością użytkowników. 
     W następnych numerach Opiekuna napiszemy jeszcze o innych przy-
czynach, które powodują, że to, co głoszone jest w kościele, dobrze jest 
słyszane przez odbiorców słowa w każdym miejscu naszej świątyni. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
I KOMUNIA ŚW. Dziś o godzinie 15.00 spotka-
nie Dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 
i ich Rodziców. Dzieci przynoszą świece chrzciel-
ne, aby wspólnie odnowić przyrzeczenia złożone 
przez Rodziców na Chrzcie Św. 

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, 
czyli 25 lutego br. 

SPOTKANIA GRUP. Powracamy do poprzed-
niego porządku spotkań grup parafialnych. Wiemy 
już, że Koło Misyjne Dzieci spotka się w piątek o 
godzinie 16.00. 

TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH. W tym tygodniu Kościół 
wspomina wielu ważnych Patronów: 
 W poniedziałek (20 stycznia br.) Wspomnienie 
Męczenników Św. Fabiana, Papieża i Św. Seba-
stiana, centuriona wojsk rzymskich (z przełomu 
III/IV w.) 
 We wtorek (21.I.) wspomnienie Św. Agnieszki, 
Męczennicy 
 W środę (22.I.) wspomnienie Św. Wincentego 
Diakona i Męczennika oraz Św. Wincentego 
Pallotiego, Kapłana, założyciela Stowarzyszenia 
Księży Pallotynów. 
 W czwartek (23.I.) wspomnienie Bł. Wincen-
tego Lewoniuka i jego Towarzyszy Męczenników 
z Pratulina. 
 W piątek (24.I.) wspomnienie Św. Franciszka 
Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła. 
 W sobotę (25.I) Święto nawrócenia Św. Pawła 
Apostoła 
 W niedziela (26.I.) wspomnienie Św. Biskupów 
Tymoteusza i Tytusa, współpracowników Św. 
Pawła Apostoła Narodów. 
     Wszystkim solenizantom obchodzącym imie-
niny składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości 
Bożych darów i opieki Św. Patronów. 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Mariusz Chromiński z Parafii Zembry i Mar-
lena Wyrębek z naszej Parafii (1) 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

AKCJA KATOLICKA. W sobotę 25 stycznia br. 
o godzinie 11.00 w Sanktuarium Męczenników Po-
dlaskich w Pratulinie odbędzie się diecezjalne spo-
tkanie Akcji Katolickiej z udziałem Biskupa Pomoc-
niczego Diecezji Siedleckiej Ks. Biskupa Piotra 
Sawczuka. 

ZAPROSZENIE SIÓSTR. Siostry Orionistki za-
praszają dziewczęta w wieku gimnazjalnym i powy-
żej na spotkanie modlitewne, które odbędzie się w 
dniach od 7 do 9 lutego br. w Zalesiu Górnym 
k/Warszawy, ul. Piękna 44/46. Zgłoszenia należy 
kierować do Sióstr pracujących w naszej Parafii. 

CELEBRACJA. Najbliższa Celebracja Słowa 
Bożego pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordyna-
riusza będzie w Katedrze w poniedziałek 27.01 
o godzinie 19.00. Przypomnimy o tym jeszcze 
w następnym numerze Opiekuna. 

AD LIMINA. Zazwyczaj raz na pięć lat Księża Bi-
skupi z każdej diecezji wyjeżdżają do Rzymu, aby 
Ojcu Św. złożyć relację z pracy poszczególnych 
diecezji. Również nasi Księża Biskupi w dniu 30 
stycznia br. udadzą się „Do progów Apostolskich” – 
jak nazywa to tradycja chrześcijańska (po łacinie: 
„Ad limina Apostolorum”). 
 

KU JEDNOŚCI 
     Jeszcze do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. Nawiązuje on do tegorocz-
nego hasła Tygodnia, zaczerpniętego z Listu św 
Pawła do Koryntian „Czy Chrystus jest podzie-
lony?” Nie ma Kościoła Pawła, Apollosa, czy Pio-
tra. Nie ma także kościoła Franciszka, Bartłomieja 
bądź Cyryla. Jest tylko Kościół Chrystusa ukrzy-
żowanego i zmartwychwstałego, w którym poprzez 
wiarę i chrzest zanurzyliśmy nasze życie. Nato-
miast za podzielone dziś chrześcijaństwo trzeba 
Boga wspólnie przepraszać. 
     Modlitwa wyznawców Chrystusa jest czasem 
Bożej łaski, błogosławieństwa i jedności, której 
źródłem jest Jezus i którą On jest nam w stanie 
dać. Ważne jest tu znaczenie Sakramentu Chrztu 
Świętego, pozwala nam żyć w bliskości z Bogiem, 
który jest Miłością. Jest to więc nieustanne odkry-
wanie otwartych niebios i wsłuchiwaniem się w 
głos z nieba. Bez tego nasze chrześcijaństwo staje 
się płytkim i tradycjonalistycznym, a co za tym 
idzie, wcześniej czy później zacznie nas także mę-
czyć. Natomiast Bóg bez tego spotkania z nami 
nad wodami Jordanu, będzie jawił się jako nielito-
ściwym sędzia, albo relikt przeszłości. Należy 
ubolewać, że podobne zjawiska wielu obserwuje i 
doświadcza w swoich Kościołach. 

 
     Napełnieni mocą Ducha Świętego mamy dawać 
świadectwo miłości i prawdzie, czyniąc to w mą-
drości i z odwagą. Chrzest to sposób życia, to 
świętość życia, to życie w Bogu. Każdy z nas: ja 
i ty, mamy nosić w sobie obraz Jezusa i ten obraz 
Bożej Miłości w naszych sercach nie może być ni-
gdy rozdarty. Nigdy nie powinien być również za-
tarty. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan za-
kończy się w najbliższą sobotę (25.I) w Święto na-
wrócenia Św. Pawła Apostoła. 
     Warto także dodać, że przy okazji Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzone są 
także dwa ważne dni: Dzień Judaizmu i Dzień Is-
lamu. Pierwszy z nich poświęcony jest wyznawcom 
Religii Mojżeszowej – czyli naszym „starszym bra-
ciom w wierze”, drugi zaś wyznawcom Allaha i jego 
Proroka Mahometa. 
 

„Grzesznik leży, 
pokutnik dźwiga się na nogi, 

a święty stoi prosto, 
gotowy do drogi. 

Adam Mickiewicz 

 

 
WYROK. Mężczyzna  w średnim wieku zatrząsł 
się, kiedy lekarz oznajmił mu, że ma przed sobą 
tylko 6 miesięcy życia, bo podczas ostatniego ba-
dania wykryto u niego nieuleczalną chorobę. Le-
karz zasugerował, żeby uporządkował wszystkie 
swoje sprawy, zostawił testament i dopilnował or-
ganizacji pogrzebu. Poradził mu też, by jak najpeł-
niej zaplanował resztę swojego życia, które mu 
jeszcze zostało. 
- Co będzie pan robił przez te 6 miesięcy? - spytał 
lekarz. 
     Pacjent pomyślał parę minut i powiedział: 
- Myślę, że zamieszkam z mamą mojej żony. 
     Zaskoczony lekarz pyta: 
- Na litość boską, dlaczego chce pan mieszkać 
z teściową?! 
- Bo to będzie moje najdłuższe 6 miesięcy w życiu! 
PINGWIN. Kolega spotyka kolegę, który idzie trzy-
mając za skrzydło pingwina. 
- Skąd ty wytrzasnąłeś tego ptaka? 
- A przyplątał się i nie wiem co z nim zrobić. 
- Jak to co? Zaprowadź go do ZOO. 
     Po kilku godzinach znowu widzi swego kolegę 
spacerującego z tym samym pingwinem. 
- I co, nie byłeś z nim w ZOO? 
- Byłem, teraz idziemy do kina. 
PARKOWANIE. Na komisariat policji przybiega 
młody chłopak i mówi: 
- Nasz nauczyciel... nasz nauczyciel... 
     Zaniepokojony policjant pyta: 
- Coś mu się stało? 
- Nic, tylko źle zaparkował, można mu mandat dać! 
DRAMATY PRACY. Przychodzi absolwent wyż-
szej uczelni do biura pośrednictwa pracy i pyta: 
- Czy jest praca dla absolwenta? 
- Oczywiście, że tak! Pensja 10.000 zł, komórka i 
samochód służbowy. 
- Pani żartuje?! 
- Sam pan zaczął żartować, pytając dziś o pracę. 
 

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. 

 




