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MYŚL TYGODNIA 

 
     Wigilia to czuwanie. Starożytni 
chrześcijanie świętami spędzali całą 
noc na czuwaniu, modlitwie i poście. 
Trudno nie czuwać w noc, gdy „Sło-
wo Ciałem się stało i zamieszkało 
między nami”. Otoczyli tę noc oby-
czajami, które pozwalają lepiej zro-
zumieć charakter tego czuwania. 
     Wigilia to dzień postu, który przy-
gotowuje do wielkiego święta. Pun-
ktem kulminacyjnym jest Wieczerza 
Wigilijna, która przy stole gromadzi i 
jednoczy rodzinę - stół przypomina 
Eucharystię, która zgromadziła Jezu-
sa i jego uczniów;  
     Eucharystia zaś zawsze jednoczy 
i rodzinę i Kościół. Eucharystię także 
przypomina opłatek, którym dzielimy 
się, łamiąc go na znak pokoju i jed-
ności, a zarazem przebaczając sobie 
wszystko, co złego popełniliśmy; op-
łatek przypomina również Betlejem, 
co znaczy „dom chleba”. Wydarze-
nia nocy betlejemskiej przypomina 
przeczytany przed łamaniem się op-
łatkiem fragment Ewangelii Św. Łu-
kasza, mówiący o Narodzeniu.  
     Zasiadamy do stołu, gdy zabłyś-
nie pierwsza gwiazda, tak jak owa 
gwiazda, która pojawiła się nad Bet-
lejem w nocy narodzenia. Zielona 
choinka jest symbolem życia, które 
nam przynosi Syn Boży. Tę szopę 
betlejemską i żłobek, przypomina 
również siano, które kładziemy na 
stole wigilijnym, pod obrusem.  
     Wydarzenia z Betlejem, gdy Mary-
ja i Józef, dla których nie było miejs-
ca w gospodzie, nie mogli znaleźć 
mieszkania w miasteczku, przypomi-
na wolne miejsce przy stole. Po Wie-
czerzy dzielimy się prezentami: jest 
to znak wzajemnej życzliwości dla 
drugich, a także tego, że Bóg w tej 
nocy sprawił nam najpiękniejszy po-
darunek - zesłał nam swojego Syna. 
W nocy udajemy się na Mszę Św. 
nazywaną „Pasterką”. 

 

DZIŚ W MIEŚCIE DAWIDA  

NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL 
Łk 2,11 

 
 

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia w dobrym zdrowiu, 
spokoju ducha, nabytym przez czas rekolekcji, wielu 
łask Bożych, szczęścia osobistego i rodzinnego oraz 
radości w sercach z tego, co przygotował nam Bóg  

w nadchodzącym Nowym Roku 2015 
Drogim Parafianom i Szanownym Gościom 

życzy Ksiądz Proboszcz 
i redakcja „Opiekuna” 
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Przy wigilijnym stole, 
Łamiąc opłatek święty,  

Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty; 

 
Że, jako mówi wam wszystkim 

Dawne, prastare orędzie, 
Z pierwszą na niebie gwiazdą 

Bóg w waszym domu zasiądzie. 
 

Sercem Go przyjąć gorącym, 
Na ścieżaj otworzyć wrota -  

Oto co czynić wam każe 
Miłość - największa cnota. 
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Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  
By wszystko się nam rozplątało,  
Węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy  
Porozkręcały jak supełki,  
Własne ambicje i urazy  
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

Oby w nas paskudne jędze  
Pozamieniały się w owieczki,  
A w oczach mądre łzy stanęły  
Jak na choince barwnej świeczki. 

Niech anioł podrze każdy dramat  
Aż do rozdziału ostatniego,  
I niech nastraszy każdy smutek,  
Tak jak goryla niemądrego. 

Aby wątpiący się rozpłakał  
Na cud czekając w swej kolejce,  
A Matka Boska - cichych, ufnych -  
Na zawsze wzięła w swoje ręce. 
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DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 

 
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do 
środy (17.12 - wtedy oddaliśmy Opiekuna do dru-
ku) nadesłali kapłanom i naszej Parafii Życzenia 
Świąteczne. Odwzajemniamy je z całego serca: 

 Ks. dr Mieczysław Głowacki Rektor Wyższe-
go Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej 
im. Św. Jana Pawła II 

 Dyrekcja, Pracownicy oraz Dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola „Mały Eyropejczyk” 

 Właściciele i Pracownicy firmy „Carsed” 

 Siostry ze Zgromadzenia „Jedność” p.w. Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus (z ul. 11 Listopada) 

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożar-
nej w Siedlcach bryg. mgr inż. Andrzej Celiński 

 Dyrektor mgr Jacek Jagiełło i Społeczność IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stani-
sława Żółkiewskiego w Siedlcach 

 Dyrektor Małgorzata Szostek i społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Św. Jana Pawła II  

 Formatorzy i Seminarzyści Seminarium „Re-
demptoris Mater” w Warszawie 

 Poseł na Sejm R.P. Krzysztof Tchórzewski 
i Radny Sejmiku Mazowieckiego Karol Tchórzewski 

 Przedsiębiorstwo Handlowe BENZ-OIL i YA-
MACHA z ul. Sokołowskiej 178 

 Rektor Ks. Prof. Wojciech Bartkowicz 
i wspólnota Wyższego Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego w Warszawie 

 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski 
i Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk 
Niedziółka  

 Dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa Przyja-
ciół KUL Ks. Dr Tomasz Adamczyk 

 Prof. Dr Hab. Tamara Zacharuk Rektor Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i Dr 
Adam Bobryk Rzecznik Prasowy UP-H 

 Siostry ze Zgromadzenia „Jedność” p.w. Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus (z ul. Cmentarnej) 

„Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię..” 
     Przeżywając niepowtarzalny, pełen delikatności 
i dziecięcej słodyczy dzień zstąpienia na ziemię 
Bożego Dziecięcia, duchowo łączymy się z Wami 
Czcigodni Kapłani – Załogo Św. Józefa. Radość 
nasza jest tym większa, iż jesteście z nami, rozpa-
lając w naszych sercach tęsknotę za Bogiem, pra-
gnienie miłowania Go i przyjmowania do serc pod-
czas każdej Eucharystii. Wszak to w Wasze ręce 
oddał się Jezus i tylko Wy macie moc sprowadza-
nia Go na wszystkie ołtarze świata. Świadomi tego 

wybraństwa, chylimy przed Wami czoła, wspólnie 
radując się szczególną obecnością pośród nas 
Nowonarodzonego Bożego Dziecięcia.  
     Niech Malusieńki Jezus rozraduje Wasze serca, 
zabierze wszelkie smutki i pozwoli dostrzec dobro, 
które dokonuje się w ludzkich sercach, dzięki wa-
szej pięknej posłudze. Swoją szczególną wdzięcz-
ność wraz z najlepszymi Bożonarodzeniowymi ży-
czeniami składają:           Rodzice, modlący się 

za dzieci w Różach Różańcowych 
Za życzenia, które nadeszły po 17 grudnia br. 

podziękujemy w następnym numerze „Opiekuna” 

Składamy także serdeczne podziękowanie 
Bezimiennemu Ofiarodawcy za ofiarę 1000 zł. 
złożoną na termoizolację naszego kościoła. 
 
 

TERMOIZOLACJA 
     W tym krótkim artykule 
chciałbym poruszyć spra-
wę związaną z termoizola-
cją naszego kościoła, o 
której jest mowa w więk-
szości ostatnich niedziel 
miesiąca. 
     W życiu ludzkim, gdy 
chodzi o organizm czło-
wieka, o jego właściwe, 
prawidłowe funkcjonowa-
nie, szczególnie wtedy, 
gdy pojawia się choroba,   
ważna jest dobra diagnoza. Dobra diagnoza, to 
70% sukcesu związanego z leczeniem; o ile nie 
jest za późno. W przypadku człowieka chorego, 
bez postawienia właściwej diagnozy, nie powinno 
się podejmować procesu leczenia farmakologicz-
nego. Jeśli pacjent zachoruje i idzie do jednego 
specjalisty a ten mówi, że trzeba leczyć kręgosłup, 
drugi specjalista mówi, że takie bóle mają swoją 
przyczynę w chorym żołądku, a trzeci specjalista 
twierdzi, że przyczyną tych bólów może być guz 
w mózgu, to podawanie jakichkolwiek leków przy 
takiej diagnozie może bardziej zaszkodzić niż po-
móc. Ale, jeśli trzech wybitnych specjalistów, leka-
rzy stawia jednakową diagnozę, wskazując na taką 
samą przyczynę choroby, to można rozpocząć 
proces leczenia podając odpowiednie leki, które 
bardziej pomogą a mniej zaszkodzą.  
     Podobnie jest z budynkiem. Słyszałem różne 
diagnozy i propozycje prac związanych z dachem 
naszego kościoła. Padały różne odpowiedzi, gdy 
pytałem o przyczynę powstawania ciemnych plam, 
zacieków na białym, kasetonowym suficie naszej 
świątyni. Jedni mówili, że blacha dziurawa, inni, że 
uszczelki mocujące blachę sparciały, jeszcze inni 
że woda dostaje się pomiędzy arkusze blachy w 
czasie wichur i huraganów itd. Byłem osobiście kil-
ka razy na strychu kościoła i nie zauważyłem żad-
nych dziur w arkuszach blachy (blacha na naszym 
kościele jest gruba, z wysoką falą, leży już dwa-
dzieścia lat i jestem przekonany, że poleży drugie 
dwadzieścia). Uszczelki pod śrubami mocującymi 
poszczególne arkusze rzeczywiście są sparciałe, 
ale znajdują się w górnej fali i jest rzeczą niemożli-
wą, aby tak wielkie ilości wody przedostawały się 
do wnętrza kościoła, powodując różne zacieki. 
Przez dłuższy czas nie miałem dobrej diagnozy 
związanej z przyczyną powstawania zacieków na 
suficie kościoła. Każdy mówił co innego, kierując 
się tak zwaną życiową mądrością. 

     W ostatnim czasie spotkałem się z trzema spe-
cjalistami z branży budowlano-izolacyjnej, którzy 
nie znali się ze sobą. I tych trzech niezależnych 
specjalistów postawiło jedną diagnozę. Tak więc 
w przyszłości, aby można było pomalować kościół 
od wewnątrz bez obawy, że przyjdzie zima i poja-
wią się zacieki na nowo pomalowanym suficie, na-
leży najpierw ocieplić cały strop kościoła włącznie 
z kilkudziesięcioma murkami o długości 10 m. i wy-
sokości ok. 1,50 m. Całość powierzchni do ocieple-
nia to obszar ok. 3000 m. kwadratowych. 
     Nie ocieplone murki w których są belki metalo-
we dają efekt widoczny w prezbiterium w naszym 
kościele. Jak to wygląda to można zobaczyć stając 
przy ołtarzu i spoglądając w górę. 
     Jeszcze kilka miesięcy temu miałem zamiar po-
łożyć 20-centymetrową warstwę styropianu i przyk-
ryć ją 8-centymetrową warstwą mixokretu (jest to 
beton wymieszany z rzecznym piaskiem płuka-
nym). Jednak inżynier zwrócił mi uwagę, że poło-
żenie takiej warstwy mixokretu to dodatkowy na-
cisk rzędu kilkudziesięciu ton, którego sklepienie 
może nie wytrzymać. 
     W budynkach o mniejszej powierzchni można 
taką metodę stosować, ale w przypadku naszego 
kościoła zrezygnowałem z tego pomysłu. Dalej 
szukałem innych rozwiązań i technologii. Sztuczna 
wełna, która jest rozłożona na strychu naszej świą-
tyni nawet w jednym procencie nie spełnia swego 
zadania związanego z ociepleniem. Jest to mate-
riał wielokrotnie przemoczony. Wełna ta nie jest ni-
czym przykryta. Ciepło, które przenika przez beto-
nowe sklepienie kościoła dochodzi przez strych do 
blachy i powoduje, że w pewnych okolicznościach 
(mrozy i dużo ludzi w kościele) na blasze, którą 
przykryty jest kościół, tworzy się dość gruba war-
stwa lodu. 

 
     W okresie zimowym, im większe były mrozy to 
w większym stopniu ogrzewano kościół, a efekt był 
taki, że warstwa lodu na blasze była bardzo gruba. 
Gdy przychodziła odwilż, lód topniał, a na strychu 
kościoła sytuacja była taka, jakby padał rzęsisty 
deszcz. Woda z roztopionego lodu przenikała 
przez wełnę, betonowe sklepienie i kasetony two-
rząc ciemne plamy na suficie kościoła. W całym 
tym zabiegu chodzi o to, aby jak najmniejsza ilość 
ciepła z kościoła przedostawała się przez strop w 
kierunku zimnej blachy. 
     Sprawdzone i długowieczne rozwiązanie to po-
łożenie na strychu i na murkach specjalnej pianki, 
która jest stosunkowo lekkim materiałem, a po 
stwardnieniu można po niej swobodnie chodzić. 
Izolacyjność tego materiału jest dwukrotnie więk-
sza od styropianu. 
     Firma, która podjęła się tego zadania, wykonała 
wstępny kosztorys. Koszt całego przedsięwzięcia 
zależy od tego jaką grubość tego materiału izola-
cyjnego zechcemy zastosować w naszym kościele. 

Wasz Ksiądz Proboszcz  
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ECHO REKOLEKCJI 

     Jeszcze brzmią w naszych uszach treści 
rekolekcji głoszonych przez Ks. doktora Pio-
tra Arbaszewskiego z Zembrowa (rodzinnej 
parafii naszego Ks. Proboszcza). Tematyka re-
kolekcji dotyczyła współczesnej rodziny i sze-
roko pojętych problemów, z jakimi na naszych 
oczach rodzina się boryka. Liczba ważnych 
wątków poruszanych podczas rekolekcji była 
tak duża, że nie sposób je zapamiętać. Zamie-
szczamy je w skrótowych punktach do prze-
myśleń, do których warto często powracać: 

 
 

PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ  
1. Ludzka – duchowa i zmysłowa. 
2. Pełna – prowadzi do rozwoju wszystkich sfer 
w człowieku. 
3. Wierna – kto kocha ten jest wierny! Jezus nie 
zszedł z krzyża, gdyż do końca kochał. Słowo 
„wierność” pochodzi od wiary. Wierność leży w 
płaszczyźnie pragnień, gestów, słów i czynów. 
Wierzę współmałżonkowi nawet jeśli wszyscy by-
liby przeciwko – ja będę z nim. Wiara opiera się 
na zaufaniu. 
     Bill Jones przeprowadził badania 100 par „czy-
stych” i 100 par  „nieczystych” - po 2 latach stażu 
małżeńskiego ci, którzy „próbowali się” przed ślu-
bem 5-krotnie częściej zdradzają siebie w mał-
żeństwie. 
4. Wyłączna - nie można kochać tak samo 
dwóch osób równocześnie. Miłość domaga się 
dzielenia całego życia ze sobą. 
5. Płodna – nie zatrzymuje się tylko w komunii 
małżeńskiej lecz dzieli się życiem przez prokrea-
cję i wychowanie. 
6. Zakłada przyjaźń – „przy”-„jaźń” (moja jaźń 
jest przy Twojej jaźni). Najpierw trzeba być przy-
jacielem, a później można dopiero pobrać się 
7. Domaga się obdarzania – składanie wza-
jemnych darów w sferze uczuć, ducha, gestów 
pamięci, życzliwości, prezentów... 
8. Domaga się współobecności – na początku 
np. zakaz wyjazdów za granicę, gdyż jest brak 
wzajemnego przystosowania się. 
9. Domaga się spełniania należnych potrzeb 
– inaczej rodzi się rozczarowanie, frustracja, 
złość, agresja, rozwód... 
10. Domaga się czystych aktów małżeńskich. 
Nieczystość zawsze rozbija związek. Tylko 0,5%  
z rozwiedzionych małżonków nie stosowało anty-
koncepcji.  

ZAGROŻENIA SZCZĘŚCIA 

 
CZYNNIKI  ZAGRAŻAJĄCE  MAŁŻEŃSTWU: 
1. niewiara w Boga 
2. brak prawdziwej i głębokiej duchowości 
3. zaniedbanie modlitwy i sakramentów świętych 
4. lekceważenie uroczystych ślubów 
5. postawa egocentryczna, 6. kłótnie małżeńskie 
7. różnego rodzaju nałogi, 8. uzależnienie od 
mediów, 9. zdrada współmałżonka 
10. konsumpcyjno – hedonistyczny styl życia 
11. minimalizm wymagań wobec siebie 
12. chorobliwa zazdrość 
13. zaniedbywanie obowiązków domowych 
14. wpływ nieodpowiedzialnego towarzystwa 
15. brak dojrzałego dialogu małżeńskiego 
16. rozbieżne drogi wobec wychowania dzieci 
17. pracoholizm i 18. lenistwo 
19. pycha i 20. Głupota. 

ZAUROCZENIE i MIŁOŚĆ 

 
     Droga ludzi od zauroczenia do miłości ob-

lubieńczej. Rozwój daru miłości  
 1. Miłość upodobania - „dobrze, że jesteś”. Sfe-
ra uczuciowa człowieka nie jest z natury nasta-
wiona na poznawanie, ale raczej na doznawanie. 
Wyraża się to w emocjonalno-afektywnym nasta-
wieniu na dobro. Uczucia pojawiają się w sposób 
spontaniczny i nieoczekiwany – reakcje mogą być 
„ślepe”.  
     W upodobaniu są obecne także czynniki poza-
rozumowe i pozapoznawcze – uczucia i wola. 
Fluktuacja uczuć mówi, że podmiot miłości musi 
w konsekwencji szukać dobra – inaczej po zaniku 
uczuć będzie zawieszony w próżni.   
2. Miłość pożądania - „chcę Ciebie, bo ty jesteś 
dobrem dla mnie”. Człowiek potrzebuje (pożąda) 
Boga, drugiego człowieka i rzeczy. Miłość pożą-
dania wypływa z potrzeby uzupełniania męskości 
kobiecością i kobiecości męskością oraz zmierza 
do znalezienia dobra, którego brak. Takim do-
brem jest kobieta dla mężczyzny a mężczyzna 
dla kobiety. Zachodzi głęboka różnica pomiędzy 
miłością pożądania a pożądaniem. Pożądanie 
zakłada odczucie zmysłowe jakiegoś braku. Mi-
łość pożądania nie sprowadza się do samych po-
żądań. Osoba ludzka nie może być przedmiotem 
użytkowym. Pożądanie powinno być niejako 
w cieniu miłości pożądania. Co innego być użyte-
cznym (pożytecznym), a co innego stanowić 
przedmiot użycia. 
3. Miłość życzliwości (sympatii) – „chcę być w 
kręgu Ciebie i chcę współodczuwać z Tobą”. Sy-
mpatia - sym (wraz z kimś); pathein (doznawać) - 
czyli współ-doznawać. Sympatia jest raczej prze 
jawem doznawania niż działania. Sympatia cho-
dzenie ze sobą - rozumienie polskie - to miłość 

czysto uczuciowa, w której decyzja woli nie odg-
rywa jeszcze właściwej roli. Występuje tu duża si-
ła subiektywności, która nadaje ludzkim miłoś-
ciom ich subiektywną wyrazistość. Sympatia sta-
wia jedną osobę w kręgu drugiej jako kogoś blis-
kiego, sprawia, że czuje się całą jego osobowość; 
sympatia jest dla ludzi doświadczalnym i spraw-
dzalnym przejawem miłości. Jednak sympatia nie 
jest całą miłością, tak jak wzruszenie i uczucie nie 
jest całym życiem wewnętrznym osoby ludzkiej.   
4. Miłość przyjaźni - „chcę dobra dla Ciebie tak, 
jak chcę go dla siebie samego”. Sympatia męż-
czyzny i kobiety musi przerodzić się w przyjaźń. 
Przy-jaźń – moja jaźń jest przy Twojej. Występuje 
tu benevolentia (podmiot chce dobra dla innej 
osoby). W przyjaźni wola angażuje się sama. 
Przyjaźń polega na dojrzałym zaangażowaniu się 
woli w stosunku do drugiej osoby pod kątem jej 
dobra. Przyjaźń jednak należy dopełniać sympatią. 
5. Miłość narzeczeńska – „chcę dobra dla Cie-
bie i z Tobą chcę ułożyć życie”. Przyjaźń prowa-
dzi do dobra jakim jest małżeństwo. Bogate zaan-
gażowanie sfery emocjonalnej i poznawczej. Na-
rzeczeństwo jest „drogą wiary”. Aspektem wzaje-
mnego powierzenia się osób są zaręczyny.  
6. Miłość oblubieńcza - „chcę dać siebie dla 
Ciebie i przyjmuję Ciebie dla siebie”. Miłość oblu-
bieńcza polega na oddaniu swojej własnej osoby 
(swojego „ja”). Pomiędzy małżonkami następuje 
najgłębsze wzajemne obdarowanie się. Czymś 
więcej jest „dać siebie” niż „chcieć dobra”. Osoba 
ludzka, która jest nieprzekazywalna (alteri incom-
municabilis) może być jednak darem dla drugiego 
w porządku miłości i w znaczeniu moralnym. 
Świadczy to o dynamice osoby. 

ZASADY WYCHOWANIA 
Pedagogiczne zasady wychowania dzieci, 

o których nie można zapomnieć: 
1. Zasada autorytetu.    2. Zasada aktywności. 
3. Zasada indywidualizowania. 
4. Zasada konsekwencji. 5. System kar i nagród. 
6. Dzieci naśladują wartości realizowane, a nie 
deklarowane. 
7. Tylko we wczesnym dzieciństwie buduje się 
w dziecku matrycę emocjonalną. 
8. Problemy są zauważane i rozwiązywane. 
9. Wszystkie relacje oparte są na dialogu i rów-
ności. 
10. Komunikacja między członkami rodziny jest 
bezpośrednia, adekwatna, oparta na konkretnych 
faktach. 
11. Wszyscy członkowie rodziny mogą zaspokajać 
swoje potrzeby oprócz potrzeb seksualnych dzieci. 
12. Członkowie rodziny mogą być indywidualnoś-
ciami. 
13. Rodzice robią to, co mówią, że robią – czyli 
dbają o samodyscyplinę. 
14. Role w rodzinie są wybierane i zmieniające się. 
15. Atmosfera jest radosna i pełna spontaniczności. 
16. Zasady wymagają zawsze uzasadnienia. 
17. Naruszenie wartości drugiej osoby rodzi po-
czucie winy. 
18. Błędy są wybaczane i postrzegane jako okaz-
ja do uczenia się i wzrostu. 
19. System rodziny służy jednostkom, a nie od-
wrotnie. 
20. Rodzice są w kontakcie ze zdrowym poczu-
ciem wstydu. 

Ciąg dalszy na str. 7 
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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 – 22 grudnia 2014  r. 
17-24.XII dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. Wspomnienie Św. Franciszki Ksawery Cabrini, emigrantki, mi-

sjonarki Nowego Jorku i obu Ameryk. 
Czyt.: 1 Sm 1, 24-28 (Anna dziękuje za narodzenie Samuela); 
Łk 1, 46-56 (Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego).  

6.30 Msza Św. Roratna: 

1. + Hannę (w 5 r.) i Stefana Wymiatałów oraz zm. z Rodzin Wymia-
tałów i Stańczuków, of. Dzieci 

 2. + Aleksandra, Kazimierę, Irenę, Jerzego, Czesława, Mariana i 
Rafała, of. Kazimiera Wolgiemut 

 3. + Zygmunta (w 33 r.) i Aleksandrę Matyków; Mikołaja, Janinę i 
Krystynę Karwowskich, oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. 
p. Karwowska 

 4. + Roberta Soszyńskiego (w 4 r.), of. Siostra 
 5. + Czesława (w 17 r.), of. Córka z Rodziną 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. + Piotra Mlonka i zm. z Rodziny, of. Rodzina 

 2. + Eugenię Piechowicz, Józefa i Felicję Michalak, of. Mąż Józef 
z Matką Władysławą 

 3. + Jadwigę Tkaczuk (w 30 dzień), of.  Rodzina 
Wtorek – 23 grudnia 2014  r. 

17-24.XII dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. Czyt.: Ml 3, 1-4; 4, 5-6 (Eliasz poprzedzi przyjście Pana); 

Łk 1, 57-66 (Narodzenie Jana Chrzciciela). 

6.30 Msza Św. Roratna: 

1. + Pawła Kalickiego (w 14 r.), of. Żona 
 2. + Iwonę kowalczyk (w 3 r.), of. Koleżanki z Pracy 
 3. + Edwarda Próchnickiego (w 3 r.), Kazimierę i zm. Rodziców z 

obu stron Rodziny, of. Honorata Rojek 
 4. + Józefa, Franciszkę, Henryka i Piotra oraz zm. z obu stron Ro-

dziny Mularzuków, of. Córka 
 5. + Mariannę i Bronisława Harasimiuków, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. + Zenona Krupę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Romana Pietraszka (w 27 r.), i zm. jego Rodziców Agnieszkę i 
Aleksandra, of. Córki 

 3. Dziękczynna w intencji Ewy, z prośbą o potrzebne łaski dla niej i 
dla całej Rodziny, of. Mama 

Środa – 24 grudnia 2014 r. 
WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO, 

Wspomnienie Św. Adama i Ewy, Rodziców Rodzaju Ludzkiego; 

Czytania na Mszy Św. rannej: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 (Królestwo Dawida 
będzie trwało wiecznie); Łk 1, 67-79 (Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słoń-
ce). Msza Św. w nocy (Pasterka): Iz 9, 1-3. 5-6 (Syn został nam dany); 
Tt 2, 11-14 (Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom); 

Łk 2, 1-14 (Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel). 

6.30 Msza Św. Roratna: 

1. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of.  Barbara Araźna 
 2. + Joannę i Lucjana Wypych, Bronisławę, Stanisława, Jana, Ry-

szarda i Stanisławę, zm. z Rodziny Borkowskich, of. Krystyna Bor-
kowska 

 3. + Eugenię Krasuską (w 18 r.), Wacława i Janusza oraz Siostrę 
Krystynę, Brata Karola i zm. Teściów, of, Hanna Szkielonek  

 4. + Radosława Brochockiego (w 10 r.), Henryka, Ryszarda, Maria-
na, Tadeusza i Leokadię, zm. z Rodziny Brochockich i Woźnych, of. 
Adam i Maria Brochoccy 

 5. + Reginę Baran (w r.), of. Rodzina 
 6. + Stanisławę i Stanisława oraz Jana, Kazimierza i dusze w czyść-

cu cierpiące, of. Helena Jardyga 
 7. Dziękczynna z racji imienin Adama, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu 
Zakończenie Adwentu i początek okresu Narodzenia Pańskiego 

23.30 Rozważania o Narodzeniu Pańskim i czuwanie modlitewne 
24.00 Wigilijna Msza Św. (w polskiej tradycji nazywana „Pasterką”) 

1. W intencjach Parafian i Gości 
 2. Dziękczynna w intencjach Wolontariuszy Opłatkowych, z prośbą 

o potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodzin, of. Ks. Proboszcz 

Czwartek – 25 grudnia 2014 r. 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

Dzień Życia. Dzień dziękczynienia i modlitwy Dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Czyt.: Iz 52, 7-10 (Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże); 

Hbr 1, 1-6 (Bóg przemówił do nas przez Syna); 
Ewangelia dłuższa: J 1, 1-18 lub krótsza: J 1, 1-5. 9-14 (Słowo stało się ciałem) 

Uwaga: Dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30 

8.30 1. + Jerzego Sadokierskiego, Pawła, zm. z Rodzin Sadokierskich i 
Pawluków oraz zm. Dziadków 

 2. + Zofię (w 3 r.), Kazimierza, Henryka, Eugeniusza, Antoniego 
i Adama zm. z Rodzin Szpurów, Toczyńskich, Wojcieszuków, Saw-
czuków oraz, of. Rodzina 

10.00 1. + Horsta Maiera (w 30 dzień), of. Szwagier z Żoną  
 2. + Rafała, Stanisława i Bronisławę, of. Rodzina 
 3. + Adama Wakułę (z racji imienin) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona z Dziećmi 
 4. + Wincentego, Eugeniusza i Władysława, zm. z Rodzin Jastrzęb-

skich i Rytlów, of. p. Barbara 
11.30 1. + Janinę (z racji urodzin), Henryka, Stefana i Mariannę, of. Ja-

dwiga Selwiak 
 2. + Iwonę I Grzegorza, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna z racji imienin Ewy, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 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. + Eugenię (z racji imienin), Wacława i Roberta, of. Córki 

Piątek – 26 grudnia 2014  r. 
Święto Św. Szczepana, pierwszego Męczennika Chrześcijaństwa 

Oktawa Narodzenia Pańskiego (2). Dzień Caritas Diecezji Siedleckiej. Ofia-
ry zbierane dziś na tacę są przeznaczone na dzieła Caritas w naszej Diece-

zji. Czyt.: Dz 6, 8-10; 7, 54-60 (Ukamienowanie św. Szczepana); 
Mt 10, 17-22 (Duch Ojca waszego będzie mówił przez was).  

7.00 1. + Bolesława, Bronisławę, Grzegorza i Kazimierę (w 3 miesiąc), 
Komarów, of. Rodzina 

 2. + Zofię (w 16 r.), zm. z Rodzin Rozbickich, Replinów, Krzyckich, 
Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak 

8.30 1. Dziękczynna z racji imienin Szczepana, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo oraz wstawiennictwo Św. Szczepana, Św. Józefa i Św. 
Joanny, of. Żona  

 2. Dziękczynna w 35 rocznicę ślubu Barbary i Edwarda Czarnoc-
kich, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla nich oraz 
dla ich Dzieci, of. Jubilaci 

10.00 1. Dziękczynna w intencji narzeczonych Agnieszki i Łukasza, 
z prośbą o potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodzin, of. Mama 

 2. Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu Marii i Tadeusza Ślusarczyków, 
z prośbą o Bożą opiekę i wstawiennictwo Św. Józefa na dalsze lata 
małżeńskiego życia, of. Jubilaci 

 3. + Halinę (w 3 r.) i Jana, zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. 
Córki 

11.30 1. Dziękczynna w 85 r. urodzin i z racji 61 r. kapłaństwa Ojca Leona 
Knabita, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dal-
szej posłudze Kościołowi, of. Rodzina 

 2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, Janinę 
i Władysława oraz zm. z Rodzin Sysików i Stachowiczów, of. Rodzina 

13.00 1. W intencjach Małżonków obchodzących Jubileusze i Rocznice 
przyjęcia Sakramentu Małżeństwa 

16.30 1. Dziękczynna w 20 r. ślubu Piotra i Małgorzaty, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata, of. Mama 

18.00 1. + Jozafata, Kazimierę, Zygmunta, Wincentego, Józefa i Halinę, 
zm. z Rodzin Oklińskich i Wierzejskich, of. Rodzina  

Sobota – 27 grudnia 2014  r. 
Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

oraz Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Oktawa Narodzenia 
Pańskiego (3). Inauguracja Wizyty Duszpasterskiej w naszej Parafii 

Czyt.: 1 J 1, 1-4 (Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli); 
J 20, 2-8 (Jan ujrzał i uwierzył).  
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6.30 1. + Janinę (w 2 r.) i Jana (w 25 r.), of. Syn 
 2. + Stanisławę Sałata (w 21 r.), of. Teresa Górecka 

7.00 1. + Bogumiłę Plichta (w 4 r.), of. Rodzina 
 2. + Ewę (z racji imienin), Jana i Zofię Ferenc, of. Rodzina 
 3. O Boże błogosławieństwo dla prawnuków Zosi, Jadzi, Natalki, 

Mateusza i Helenki, of. Elżbieta Kaszubska 
Po Mszy Św. obrzęd błogosławieństwa wina i dzielenia się nim 

ku czci Św. Jana Ewangelisty 

15.00 1. W intencji Nowożeńców Marzeny i Andrzeja 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. + Dariusza Dreszera (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Irenę Wiensak (w 2 r.), of. Rodzina 

 3. + Władysławę Iwaniuk (w 2 r.), of. Rodzina 

 4. + Ryszarda (w 6 r.) i Rytę Jakubiak, zm. z obu stron Rodziny, of. 
Córka 

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA  

28 grudnia 2014 r. Święto Św. Młodzianków, Męczenników 
Zakończenie modlitewnych zobowiązań członków Dzieła Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 
Czyt.: Syr 3, 2-6. 12-14 (Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców); 

Kol 3, 12-21 (Chrześcijańskie zasady życia domowego); 
Ewangelia dłuższa: Łk 2, 22-40  lub krótsza Łk 2, 22. 39-40 

(Dziecię rosło napełniając się mądrością). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Mariannę (w 40 r.) i Edwarda oraz zm. z Rodziny Osików, of. 
Syn 

8.30 1. + Barbarę Tortorello (w 10 r.), of. Mąż z Synem 
 2. + Eugeniusza, Władysławę i Czesława, of Irena Przytuła 

10.00 1. + Mariannę (w 16 r.), Antoniego, Matyldę, Halinę i Stanisława, of. 
Eugenia Getler 

 2. +  Stanisławę Popek, of. Bezimienna 
11.30 1. Dziękczynna w 13 r. ślubu Anny i Jarosława Budziak, z prośbą o 

Bożę błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata, of. 
Małżonkowie 

 2. Dziękczynna w 22 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o dary Ducha 
Świętego i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości oraz Obrońców Życia i członków Dzie-
ła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

(Msza Św. Pontyfikalna, Ks. Bp Ordynariusz) 
O godzinie 13.45 z naszego kościoła wyrusza do Katedry „Marsz Życia”  

16.30 + Wacława Nieścioruka, zm. Krewnych i Rodziców Chrzestnych 
z obu stron Rodziny, 

Uwaga: Katechezy Chrzcielne rozpoczną się w I-szą niedzielę lutego 

18.00 Msza Św. z udziałem Kandydatów do Bierzmowania, a po Mszy Św 
w sali wspólny „Opłatek” Kandydatów i ich Rodziców 

1. + Leszka Kolka i zm. Rodziców Wacława i Józefę oraz Stefana i 
Leokadię, of. Halina Kolek 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

 

ZNIEWALANA POLSKA 
     Z unijnej „zamrażarki” wyciągnięto niedawno projekt dyrektywy Unii Eu-
ropejskiej, pochodzący z 2008 r. Teoretycznie pożyteczny, gdyż dotyczy 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na 
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksual-
ną [COM (2008) 0140 to sygnatura akt UE]. Elektroniczna wersja dokumentu jest 
dostępna w internecie. Projekt ten kreuje przywileje dla wybranych obywa-
teli i w rezultacie tego dyskryminację pozostałych. Początkowo został stwo-
rzony po to, aby chronić osoby niepełnosprawne przed niesprawiedliwą 
dyskryminacją. Obecnie jego główny cel jest zupełnie inny. Pod pozorem 
walki z dyskryminacją jego zwolennicy próbują forsować przepisy przeciwne 
swobodzie umów (którą gwarantuje art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji RP), a także 
wolności działalności gospodarczej (gwarantowanej przez art. 20 i 22 Kon-
stytucji RP). 
     Takie prawo może prowadzić do sytuacji, w której agencja Polskiego Ra-
dia zostanie pozwana do sądu, ponieważ odmówi promocji wydarzeń np. 
buddyjskiej wspólnoty. Chrześcijański serwis randkowy może być np. niele-
galny, bo jest... tylko dla chrześcijan, itd...Podobne przepisy mają już zasto-
sowanie na świecie i ich aplikacje praktyczne są bardzo niepokojące. 

     Przykładowo, brytyjskie małżeństwo Peter i Hazelmary Bull prowadzące 
hotel odmówiło wynajęcia małżeńskiego pokoju parze homoseksualnej (co 
więcej, informowało o takich zasadach na swojej stronie internetowej). Zos-
tali oskarżeni i pozwani, jako właściciel hotelu, o dyskryminację. Sąd naka-
zał państwu Bull zapłacenie 3.600 funtów angielskich zadośćuczynienia. 
W 2013 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację pozwanych, utrzymując tym sa-
mym w mocy ten skandaliczny wyrok (sprawa Bull and Bull Hall and Preddy 
and Hall [2012] EWCA Civ 83.). Innym przykładem rezultatu, do jakiego prowa-
dzi prawo podobne do tego, jakie zaproponowano w opisywanym projekcie 
dyrektywy, jest sprawa fotografów, państwa Jonathan and Elaine Huguenin, 
którzy odmówili obsługi ceremonii zawarcia „związku” między dwoma lesbij-
kami wyjaśniając, że byłoby to działanie niezgodne z ich wiarą. Mimo że pa-
ra lesbijek bez problemu znalazła innego fotografa (w niższej cenie!), poz-
wała państwa Huguenin o dyskryminację ze względu na orientację seksual-
ną. Sąd zmusił fotografów do zapłaty zadośćuczynienia 6.637,94 $ (sprawa 
Wilcock v. Elane Photography (2008) HRD nr 06-12-20-0685). 

Wystawa w Brukseli, obraz: „Unia 
Europejska wycina ludziom rozum, 
zastępując go gmachami urzędów” 

     Jeśli nie chcemy, aby podobne sy-
tuacje, jak te opisane wyżej, miały 
miejsce w Polsce oraz innych krajach 
UE, które jeszcze nie wprowadziły ta-
kiego prawa,  powinniśmy  temu  prze- 

ciwdziałać. Między innymi przez podpisanie pod petycją, którą można 
znaleźć na stronie http://citizengo.org/pl 
     Istotne zastrzeżenia budzi także art. 8 ust. 1 projektu dyrektywy, który 
ciężar dowodu przenosi na pozwanego. Oznacza to, że pozwany przedsię-
biorca powinien dowieść, że nie dopuścił się dyskryminacji, a nie powód, że 
jej doświadczył. Może to prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy tacy 
jak np. państwo Bull czy fotografowie Huguenin w wyniku pozwu będą mu-
sieli poświęcić tak wiele czasu na udowodnienie, że nie dopuścili się dyskry-
minacji, że nie będą w stanie prowadzić swojej działalności. Może to także 
doprowadzić do sytuacji, w której sądy zostaną zasypane bezzasadnymi po-
zwami (w art. 7 ust. 2 dyrektywa dopuszcza włączanie się postępowania są-
dowego lub administracyjnego stowarzyszeń, organizacji i innych osób pra-
wnych, co może powodować paraliż sądownictwa polskiego i innych krajów 
UE). Propozycje Unii Europejskiej mają oto kolejny absurd. 
     Art. 12 projektu tej samej dyrektywy mówi o powołaniu osobnej instytucji 
do monitorowania polityki równościowej. W obliczu bardzo istotnych wątpli-
wości dotyczących zgodności dyrektywy z polską Konstytucją, powoływanie 
nowych organów do pilnowania unijnego prawa jest pomysłem wysoce nie-
pokojącym. Ponadto, rozwijanie biurokracji  w obliczu kryzysu gospodarcze-
go wydaje się propozycją nieodpowiedzialną, tym bardziej, że istnieją już 
organy prowadzące działania, o których mowa w projekcie. 
 

 
 

KOLĘDNICY MISYJNI 2014 

 
     W tym roku kolędnicy misyjni pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjne-
go Dzieci wyruszą z Dobrą Nowiną do rodzin w naszej  parafii, by głosić Dobrą 
Nowinę i nieść pomoc dzieciom w Indiach. Podczas Mszy Św. z udziałem 
dzieci w Boże Narodzenie (25 grudnia) nastąpi błogosławieństwo i rozesłanie 
kolędników. Dzieci z Koła Misyjnego wraz z księdzem Sławkiem rozpoczną 
kolędowanie w czwartek 25 grudnia 2014 r. o godz. 14.30 w Strzale. 
    Celem kolędowania jest uwrażliwienie nas wszystkich na potrzeby misyjne 
w Indiach, śpiewanie kolęd i wspólna modlitwa a na koniec otrzymanie kapłań-
skiego błogosławieństwa dla całego domu. Tak jak w ubiegłym roku Rodziny, 
które pragną przyjąć kolędników prosimy o zgłaszanie się do zakrystii i poda-
nie adresu. Serdecznie dziękuję w imieniu Dzieci.                         Ks. Sławek 



STRONA 6                                                                           OPIEKUN ŚWIATECZNY NR 51                                                                21 Grudnia 2014 R 

„ARKA” PROPONUJE 

 

          Diecezjalne Centrum 
Pielgrzymkowo-Turystycz-
ne  „Arka” organizuje wiele 
wyjazdów o charakterze re-
ligijnym. Listę kilku propo-
zycji podaliśmy w Opieku-
nie z ubiegłej niedzieli. 

     Ponadto w programie „Arki” są zaplanowane 
pielgrzymki zagraniczne, o których szczegółach 
wkrótce będą bliższe informacje: 
 Do Lwowa – 17-19 kwietnia,  
 Do Św. Marka w Wenecji i Słowenii od 30 
kwietnia do 3 maja, 
 Fatima oraz sanktuaria Europy (autokarowa, 
ale możliwość dołączenia samolotem do grupy w 
Barcelonie lub Lizbonie) – 9-17 maja, 
 Praga – 12-13 czerwca, 
 do Wenecji, Rzymu, San Giovanni Rotondo, 
Dubrownika, Medjugorie – 29 czerwca - 8 lipca, 
pielgrzymka połączona z wypoczynkiem nad mo-
rzem w Chorwacji 
 na jachtach śladami św. Pawła od wyspy do 
wsypy greckiej – druga połowa sierpnia. 
     Po wakacjach kolejne propozycje. A także piel-
grzymki po Polsce m.in. do: 
 Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie – 
21 lutego (cena 100 zł), 
 Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu na uroczy-
stości odpustowe i do Sanktuarium Matki  Bożej 
w Licheniu – 19 marca (cena 100 zł) 
 Szlakiem św. Jana Pawła II: Kraków, Wadowi-
ce, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane - 22-24 V,  
 Kajakowa pielgrzymka po Krznie i Bugu do Pra-
tulina – czerwiec. 
Inne informacje na: www.arkapielgrzymuj.pl 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz, tel. 502 574 004 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BIERZMOWANI 2015: DZIŚ (21.12) DYŻUR 
LITURGICZNY pełnią: 1. Klaudia Pniewska 2. Do-
minika Rucińska i 3. Bartosz Rymuza, zaś w Nie-
dzielę Świętej Rodziny (28.12) 1. Paulina Sawicka 
2. Maciej Smuniewski i 3. Przemysław Sysik. 

JUBILEUSZE. Dziękczynienie za Sakrament 
Małżeństwa i wspólnie przeżyte lata, nasi Małżon-
kowie obchodzić będą w drugi dzień świąt 26 grud-
nia, podczas Mszy Św. o godzinie 13.00. Jubilatów 
prosimy o wpisanie się jeszcze dziś na listę w zak-
rystii, lub kancelarii parafialnej, w celu zarezerwo-
wania miejsc w ławkach i przygotowania pamiątko-
wych dyplomów. 

KATECHEZY. Cykl czterech katechez dla rodzi-
ców naturalnych i chrzestnych dziś niedzielę (21.XII) 
o godz. 17.30. Dziś będą wygłoszone dwie kate-
chezy III i IV. 

RORATY. Jeszcze jutro (22.XII), we wtorek i w 
środę (23 i 24.XII) zapraszamy na roraty o godzinie 
6.30 

ZESPÓŁ LITURGICZNY Ksiądz Proboszcz za-
prasza członków Zespołu w czwartki o godz. 19.00. 

OPŁATKI. Do prawie wszystkich mieszkań dotarł 
już pobłogosławiony opłatek – znak łączności Domu 
Rodzinnego ze społecznością naszej Parafii. Dzię-
kujemy naszym Siostrom Orionistkom za przygoto-

wanie opłatków, wszystkim Wolontariuszom za trud 
związany z zaniesieniem opłatka, zaś wszystkim Pa-
rafianom za życzliwe ich przyjęcie i złożone dobro-
wolne ofiary. 
     Msza Św. w intencji wszystkich Wolontariuszy 
zostanie odprawiona podczas Pasterki (24.12 o go-
dzinie 24.00). 

 WIGILIJNE ŚWIECE. Jak co roku w naszych 
domach przy wigilijnym stole zapalamy świece. Ser-
decznie zapraszamy jeszcze dziś (21.XII) do naby-
cia i postawienia świecy z której ofiara wspiera Wigi-
lijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Rozprowadza je Cari-
tas, wspierany przez dzieci z Koła Misyjnego. Ofiary 
składane z racji nabycia tych świec przekazywane 
są jako pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom.  

ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE. Dziś podczas 
Mszy Św. o godzinie 11.30 harcerze i harcerki przy-
niosą do naszego Sanktuarium „Światełko Betlejem-
skie”, które będzie płonąć przy ołtarzu. Po Mszy Św. 
będzie można zapalić swoją świecą i zanieść „Betle-
jemskie Światło Pokoju” do swojego domu na stół 
wigilijny. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE. Także dziś 
(21.12) po Mszy Św. o godz.11.30, Rodzice i Dzieci 
ze Światełka i z Koła Misyjnego zbierają się na 
spotkaniu opłatkowym. Serdecznie zapraszamy. 

KANCELARIA PARAFIALNA czynna w dni 
powszednie od godziny 16.00 do 17.30. Od 24 
grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej, czyli do 
17 stycznia, sprawy wymagające obecności kapłana 
będą załatwiane od  7.00 do 8.00. 

 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I:Alexandru Romică Sandu z Ca-
lafat (Prawosławna Diecezja Widyń w Rumunii) 
i Paulina Dorota Alaba z naszej Parafii (65). 

      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 51 
 Kiedy dokładnie narodził się Jezus? Jak 
wyglądała noc Bożego Narodzenia? Na te i inne 
pytania odpowiada światowej sławy biblista, ks. prof. 
Waldemar Chrostowski; 
 W innej rozmowie znana piosenkarka Eleni mówi 
o swoim świętowaniu Bożego Narodzenia, sile 
przebaczenia i czym dla niej jest wiara; 
 Gdzie i kiedy organizowane są spotkania 
opłatkowe w naszym regionie dla osób samotnych? 
 Jak wygląda Boże Narodzenie w Zambii? 
Opowiada misjonarka, s. Małgorzata; 
 Świąteczne opowiadania i rozważania, które po-
mogą nam owocnie przeżyć spotkanie z przycho-
dzącym Jezusem;              Zapraszamy do lektury 

 
SALTO 

 
     Na zakończenie adwentowej spowiedzi kapłan py-
ta penitenta, kim jest z zawodu: 
- Jestem artystą - odpowiada młody mężczyzna. 
- I na czym to polega? - pyta spowiednik. 
- Trudno wyjaśnić słowami. Mogę to tylko pokazać. 
     Mężczyzna wstaje od konfesjonału i wykonuje po-
dwójne salto. Jako następna klęka u kraty starsza pa-
ni i od razu uderza w błagalny ton: 
- Tylko bardzo proszę, niech mi ksiądz nie zadaje ta-
kiej ciężkiej pokuty, jak temu chłopakowi przede mną! 

 ((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
PRZED I PO. W kościele protestanckim uroczystość 
zaślubin. Pastor wybrał kilka zwrotek pieśni: „Miejcie, 
dzieci, bojaźń przed Bogiem”. Pan kościelny zapisał 
na tablicy tytuł pieśni oraz numery zwrotek: „Miejcie 
dzieci” przed ślubem 1-2, po ślubie 3-6. 
WYRÓWNANIE. Pewien człowiek spowiadał się nas-
tępująco:  
- Dużo przeklinałem, ale dużo się modliłem - to się 
wyrównuje. Dużo piłem, ale dużo pościłem - też się 
wyrównuje. Dużo kradłem, ale wiele rozdałem lu-
dziom - znowu się wyrównuje. 
     Spowiednik stracił cierpliwość i krzyknął: 
- Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do piekła - 
to też się wyrównuje! 
MODLITWA DZIECKA:  
- Dziadek umarł wczoraj i jest już w drodze do Ciebie 
Panie Boże. Proszę, bądź dla niego miły, mów nieco 
głośniej, bo niedosłyszy i posadź między miłymi pa-
niami, bo wtedy zawsze jest w dobrym humorze. 
BARDZO GRZECZNY. 
     Piotrek ma coś załatwić u księdza proboszcza. 
- Zachowuj się grzecznie! - upomina go matka. - Jak 
zobaczysz księdza, powiedz ładnie: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. 
     Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia się: 
- Byłeś grzeczny? 
     Chłopiec na to: 
- Tak, tylko księdza nie było na plebani i otworzyła mi 
pani gospodyni, więc jej powiedziałem: „Bądź pozdro-
wiona, łaski pełna”. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Piotr Kruk, 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 

Od 24 grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej, 
czyli do 17 stycznia, sprawy wymagające obecno-

ści kapłana będą załatwiane od  7.00 do 8.00. 
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DZIECKO CHCE 

 
Postulaty dziecka pod adresem rodziców: 
1. Nie dawaj mi wszystkiego, o co proszę. Cza-
sem proszę tylko dlatego, aby zobaczyć, jak dużo 
mogę wziąć; 
2. Nie rozkazuj mi ciągle. Jeżeli czasem popro-
sisz mnie o coś, zrobię to szybciej i z większą 
przyjemnością; 
3. Nie zmieniaj tak często zdania odnośnie do te-
go, co mam robić, zdecyduj się i utrzymaj te de-
cyzję; 
4. Dotrzymuj obietnic dobrych czy złych. Jeżeli 
mi obiecujesz nagrodę - daj ją, jeżeli masz ukarać 
- ukarz; 
5. Nie porównuj mnie z nikim, a szczególnie 
z moim bratem czy siostrą. Jeżeli będziesz mnie 
chwalił bardziej niż innych - kto będzie cierpiał, je-
żeli upokorzysz mnie wobec innych - ja będę cier-
piał; 
6. Nie krzycz na mnie. Mniej cię szanuję, gdy to 
robisz, a poza tym uczysz mnie, abym ja krzy-
czał, a ja nie chcę tego robić; 
7. Pozwól, abym był przydatny. Jeżeli robisz 
wszystko za mnie niczego się nie nauczę. 
8. Nie kłam w mojej obecności, ani nie proś 
mnie, abym kłamał za ciebie, nawet po to, by wy-
brnąć z kłopotów. Sprawiasz, że się wtedy źle 
czuję i przestanę wierzyć w to, co mówisz; 
9. Kiedy zrobię coś złego – nie wymagaj, abym ci 
powiedział dlaczego to zrobiłem. Czasem ja sam 
nie wiem; 
10. Kiedy się pomyliłeś - przyznaj się do tego, 
a podniesie się moja opinia o tobie i nauczysz 
mnie przyznawać się również do moich pomyłek; 
11. Odnoś się do mnie z taką samą uprzejmością 
i serdecznością jak do twoich przyjaciół. To, że 
należymy do rodziny nie znaczy, że nie możemy 
być również przyjaciółmi; 
12. Nie każ mi robić tego, czego sam nie robisz. 
Będę zawsze robić to, co Ty robisz, chociaż nie 
mówisz, ale nie będę robił tego o czym mówisz, a 
sam nie robisz; 
13. Naucz mnie kochać i znać Boga. Chociaż 
uczą mnie tego w szkole, na religii, to nie jest nic 
warte gdy widzę, że Ty nie znasz i nie kochasz 
Boga; 
14. Kiedy Ci się zwierzam ze swoich problemów 
– nie mów mi że nie masz teraz czasu, albo że 
jest to nieważne. Staraj się mnie zrozumieć, do-
pomóc mi, a nade wszystko – wysłuchaj mnie; 
15. Kochaj mnie i mów mi to. Przyjemnie mi sły-
szeć, jak to mówisz, chociaż tobie się wydaje, że 
mówić mi tego nie trzeba. 

     Dzieci uczą się zwłaszcza tego, 
co przeżywają! 

1. Jeżeli dziecko jest krytykowane – uczy się po-
tępiać; 

2. Jeżeli dziecko żyje w nienawiści – uczy się 
kłótni; 
3. Jeżeli dziecko jest zawstydzane – uczy się po-
czucia winy; 
4. Jeżeli dziecko żyje w tolerancji – uczy się tole-
rancji; 
5. Jeżeli dziecko jest zachęcane - uczy się ufno-
ści; 
6. Jeżeli dziecko jest szanowane - uczy się sza-
nować; 
7. Jeżeli dziecko żyje w sprawiedliwości - uczy 
się być sprawiedliwym; 
8. Jeżeli dziecko żyje w bezpieczeństwie - uczy 
się mieć zaufanie; 
9. Jeżeli dziecko żyje w zgodzie – uczy się przy-
wiązania; 
10. Jeżeli dziecko żyje w akceptacji i przyjaźni – 
uczy się wykrywać i rozpowszechniać miłość 
w świecie.                 Ks. dr Piotr Arbaszewski 
  

 

XVII MARSZ ŻYCIA 
   „Życie to dar dany nam 
wszystkim przez Boga – 
Ojca. Solidaryzujemy się 
wszyscy w jednym celu 
jakim jest obrona życia. 
Budujemy cywilizację mi-
łości”.  
     Diakonia Życia i Domowy Kościół, gałąź ro-
dzinna Ruchu Światło-Życie zapraszają wszystkie 
Rodziny z Dziećmi, członków wspólnot katolic-
kich, stowarzyszeń i ruchów, wszystkich kapła-
nów, małżonków, dzieci, młodzież, studentów, 
wychowawców, wszystkie osoby nie zrzeszone 
a chętne z Siedlec i okolic do wzięcia udziału 
w Marszu w obronie życia, który rozpocznie się 
w niedzielę 28 grudnia br. (w Święto Młodzianków 
i Niedzielę Św. Rodziny) o godz. 12.45 w Sanktu-
arium  Św. Józefa w Siedlcach. Przewidziany jest 
następujący program: 
Msza Święta w Sanktuarium Św. Józefa. 
Błogosławieństwo Rodzin. 
Przemarsz do Katedry Siedleckiej 
z Sanktuarium Św. Józefa (wymarsz około godz. 
14.00) w trakcie Marszu modlitwa różańcowa w 
intencji obrony życia. 
Katecheza „Rodzina wspólnotą mi-
łości i życia” - Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz 
Gurda. 
Nabożeństwo dziękczynne za dar ży-
cia i ekspiacyjne za grzechy przeciwko życiu, 
podczas czuwania przed Najświętszym Sakra-
mentem. 

Para Rejonowa Domowego Kościoła 
Jolanta i Bogdan Jędrych 

Moderator Rejonowy Domowego Kościoła 
Ruchu-Swiatło Życie Ks. Sławomir Harasimiuk 
Diakonia Życia Wiesława i Ryszard Ziółkowscy 

DUSZPASPASTERSKA 
WIZYTA 2014/2015 

 
     Już za kilka dni, bo 27 grudnia br. kapłani na-
szej Parafii pójdą z Wizytą Duszpasterską do do-
mów naszych Parafian, by pomodlić się z Rodzi-
ną, pobłogosławić jej i znaleźć okazję do krótkiej 
rozmowy. Najbliższą „Kolędę” w imieniu Parafii 
Św. Józefa będą sprawowali: 
Ks. Kan. Sławomir Olopiak, Proboszcz 
Ks. Sławomir Harasimiuk, Wikariusz 
Ks. Piotr Kruk, Wikariusz 
Ks. Piotr Wasyljew, Wikariusz 
Ks. Kan. Henryk Drozd, Senior emeryt 
Ks. Prał. Bernard Błoński 
Ks. Dr Robert Mirończuk 
Diakon Paweł Tomaszewski. 
     Na najbliższe dni przewidujemy następujący 
porządek „Kolędy”: 

DATA 2014 GODZ ULICA 

27.12 sobota 9.00 
Wieś Strzała 

Ulice Małej Strzały 
Kolonia Strzała 

29.12 
poniedziałek 

9.00 

Wieś Purzec, Wieś Żyt-
nia, Sokołowska 80, 
Batorego 5, Dolna, 
Sokołowska-domki  

15.30 Sokołowska 70, 71, 79, 
81, 83, Batorego 7 

30.12 
wtorek 

9.00 
Żytnia i Łąkowa, Górec-

kiego, Jagiellońska 

15.30 Sokołowska 75, 77, 84, 
85, 87, 91, 93  

31.12 
środa  9.00 Konopnickiej, Mireckiego 

Słowackiego 

02.01 piątek 
9.00 

Broniewskiego, Tuwima 
Graniczna, Okrzei, 

Karowa, Starzyńska 

15.30 
Żytnia 26, 28, Nowy 

Świat 1, Graniczna 25,  

03.01 sobota 
9.00 Jagiełły 13, 15, 17, 19 

15.30 
Jagiełły 21, 25, 
Sokołowska 88 

05.01 
poniedziałek  

9.00 
Sierakowskiego, Drosed, 

Karo 

15.30 
Nowy Świat 3, 4, 5, 

Jagiełły 23 
07.01 
środa 

9.00 Mieszka I 2, 4, 22, Bema 
15.30 Mieszka I 10, 14, 16, 18 

08.01 
czwartek 

9.00 
Mieszka I 19, 26, Pola 
Rejtana, Żeromskiego,  

15.30 
Mieszka I 20, 

Chrobrego 10, 14 
09.01 
piątek 

9.00 Chrobrego 12 
15.30 Nowy Świat 6, 7, 9, 14 

10.01 
sobota 

9.00 
Mieszka I 6, 8, 
Chrobrego 3 

15.30 Chrobrego 1, 5, 7 
Uwaga: Program całej „Kolędy” podamy 

w niedzielnym „Opiekunie” z dnia 28 grudnia. 
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FOTOKRONIKA  

 
Procesja Niedzieli Palmowej 

 
Styczniowa sesja Rady Parafialnej  

 
Błogosławieństwo podczas procesji Bożego Ciała 

 
Prace gospodarcze 

PARAFII 2014    Fot. Tomasz Końko 

 
Finał konkursu różańcowego w październiku 

 
Korowód Wszystkich Świętych (1.XI) 

 
Finał III Cecyliańskiego Przeglądu Piosenki (30.XI) 

 
Oaza Ruchu Światło-Życie (8.XII) 




