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MYŚL TYGODNIA 

 
     Ewangelista Jan przychodzące-
go na świat Chrystusa nazwał 
„Słowem”. W swoich głębokich 
przemyśleniach wołał: „Na świecie 
było Słowo, a świat stał się przez 
Nie, lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, a 
swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi” 
(J 1, 10-12a). 
     Wszystkim, którzy je przyjęli, 
Słowo dało moc stania się dziećmi 
Boga. Pan Bóg nas sobie wybrał, 
abyśmy byli Jego dziećmi, święty-
mi tak jak On jest święty. Chodzi 
zatem tylko o przyjęcie Jego wiel-
koduszności. Módlmy się, abyśmy 
tego daru nie zmarnowali. Prośmy 
o taką mądrość, która pozwala po-
znać, kim jest Bóg, co nam ofiaro-
wuje i czego w nas dokonuje. 

 

KRÓLEWSKI DZIEŃ 

 
     Już we wtorek 6 stycznia, będziemy obchodzić Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji nazywaną 
„Świętem Trzech Króli”. W czasie Mszy Św. będzie błogo-
sławieństwo kredy i kadzidła na cześć Trzech Króli. Zabie-
rzemy z kościoła do domu małe opakowania, przygotowa-
ne przez Siostry Orionistki, zawierające odrobine kredy 
oraz kadzidło, jeden z darów Trzech Króli. Kredą oznaczy-
my drzwi naszych domów, pisząc na nich K+M+B, lub 
C+M+B, a kadzidło zapalimy na znak, że pragniemy, aby 
w naszym domu rozchodziła się „Chwała Boża”, jak 
zapach spalonego kadzidła. 
     W dzień „Trzech Króli”, których Biblia nazywa także 
„Mędrcami ze Wschodu” modlimy się za misje i misjona-
rzy, a we wszystkich kościołach dziś ofiary składane na ta-
cę przeznaczone są na Misje. Jest to także dzień patronal-
ny Parafialnych Kół Misyjnych dorosłych i dzieci. 
     Także 6 stycznia br. podczas Mszy Św. o godz. 11.30 
dzieci z Koła Misyjnego wystawią „misyjne jasełka” pt. 
„Gwiazda”, zaś o godz. 13.00 pod opieką ks. Sławka i s. 
Anuncjaty dzieci z koła misyjnego wezmą udział w sie-
dleckim „Orszaku Trzech Króli”. Będą szły w „orszaku azja-
tyckim króla Melchiora” ubrane w szaty koloru zielonego. 
Zapraszamy wszystkie Rodziny wraz z Dziećmi do radosne-
go i rodzinnego świętowania uroczystości Objawienia Pań-
skiego. 

CHRZEST TO POCZĄTEK 
    W przyszłą nie-
dzielę (11.01) ob-
chodzimy Święto 
Chrztu Pana Je-
zusa. Przypomina 
ono, że i my zos-
taliśmy włączeni 
do społeczności   
Kościoła przez Sakrament Chrztu Św. To dobra okazja, 
aby podziękować Bogu za dar tego Sakramentu, za na-
szych Rodziców i Rodziców Chrzestnych, a także za Kap-
łana, który nas ochrzcił. 
     Jest to także ważny dzień dla naszej Ojczyzny. Trwa 
bowiem czas przygotowania do obchodów 1050 rocznicy 
Chrztu Polski, który zdaniem historyków miał miejsce 14 

kwietnia 966 roku. Od dnia Chrztu Polski chrześcijaństwo 
zaczęło przenikać życie naszych przodków, stając na po-
czątku dziejów Państwa Polskiego. Był to moment przeło-
mowy, wyrastający z przygotowania ducha ówczesnych 
ludzi pod posiew Ewangelii. 
     Przyjęcie przez Mieszka I Chrztu było świadomym wy-
borem chrześcijaństwa dla całego państwa. Chrześcijańst-
wo wybierały też kolejne pokolenia Polaków. Obrońcy gra-
nic Polski, sprawujący władzę, twórcy kultury i nauki, któ-
rzy „pozostawiali w dziejach Polski ślad obywatelskiego 
działania i chrześcijańskiego ducha". Ponad tysiąc lat te-
mu zaczęły się losy narodu, państwa i Kościoła. 
     W 2016 r. Polska będzie świętować tę rocznicę w Poz-
naniu i w całym kraju, składając hołd tym, którzy wybrali tę 
drogę. Uroczystość ta będzie podziękowaniem Opatrznoś-
ci Bożej za to wydarzenie i za nasz osobisty chrzest. Nale-
ży sądzić, że wspominanie rocznicy Chrztu Polski znajdzie 
swoje stałe miejsce w kalendarzu. 
 

KONIEC ŚWIĘTOWANIA 

 
     Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu w nie-
dzielę Chrztu Pańskiego (11.01) kończy liturgiczny Okres 
Bożego Narodzenia. Polska tradycja (i nie tylko) każe nam 
to świętowanie przedłużyć do 2 lutego. Do tego czasu w 
kościele stoi szopka i śpiewamy kolędy. 
     Dla każdego z nas czas Bożego Narodzenia jest wyjąt-
kowy. Nie tylko w dzieciństwie oczekujemy, aby trwał jak 
najdłużej. W tym okresie życia jest on szczególny ze 
względu na tradycję, prezenty, choinkę i całą atmosferę, 
jaka towarzyszy Świętom. Dla ludzi dorosłych jest to czas 
pogłębiania wiary, nadziei, miłości; czas przebaczenia 
i jedności. 
     Choinka i szopka na rzymskim Placu Św. Piotra stoją 
aż do Ofiarowania Pańskiego (2.02), a przecież rzymskie 
zwyczaje liturgiczne są dla katolików wzorem. Przedsobo-
rowy Kalendarz Liturgiczny w Ofiarowaniu Pańskim widział 
koniec bożonarodzeniowych obchodów. Kalendarz został 
zmieniony, natomiast tradycje są silniejsze od niego i po-
zostały. Nie jest to problem, o który warto kruszyć kopię. 
Warto natomiast poszerzać swoją wiedzę na temat naszej 
wiary i tradycji Kościoła, jeśli chcemy, aby one były w nas 
głęboko zakorzenione. Nie wolno ustawać w zbliżaniu się 
do Boga, w swoim rozwoju duchowym. 
     Okres Bożego Narodzenia ukazuje nam każdego roku, 
jak bardzo Bóg ukochał człowieka. Stał się Emmanuelem, 
Bogiem z nami, a człowiek stał się prawdziwym dzieckiem 
Bożym i ma udział w życiu samej Trójcy Świętej. Bóg Oj-
ciec ukazał się także jako wzór wszelkiego prawdziwego 
ojcostwa, fizycznego i duchowego. 



STRONA 2                                                                                       OPIEKUN NR 1                                                                               4 Stycznia 2015 R 

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 – 5 stycznia 2015  r. Wspomnienie Bł. Marii Marceliny 
Darowskiej, Zakonnicy; Czyt.: 1 J 3, 11-21 (Przeszliśmy ze śmierci do życia, 

ponieważ miłujemy braci); J 1, 43-51 (Chrystus jest Synem Bożym). 

6.30 1. Dziękczynna w 34 r. urodzin Moniki, z prośbą o opiekę Matki Bo-
skiej i Św. Józefa oraz wybór dobrego męża, of. Bezimienna 

 2. + Mariannę (w 25 r.) i Władysława Skorodiuk, of. Dzieci 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 

 2. + Eugenię Szkutowicz (w 7 dzień), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w intencji Syna, z prośbą o łaskę zdrowia i Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Albinę Księżopolską (w 3 r.), of. Rodzina 
 3. + Barbarę Talacha (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Zosi, z prośbą o opiekę Matki Bożej 

i Św. Józefa dla niej i dla jej Rodziców, of. Dziadkowie 
Wtorek – 6 stycznia 2015 r. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 

PAŃSKIEGO. W czasie Mszy Św. błogosławieństwo kredy i kadzidła na 
cześć Trzech Króli. Dzień modlitw za misje i misjonarzy. Dziś we wszystkich 
kościołach ofiary składane na tacę przeznaczone są na Misje. Dzień patro-

nalny Parafialnych Kół Misyjnych dorosłych i dzieci. Czyt.: Iz 60, 1-
6 (Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą); Ef 3, 2-3a. 5-6 (Poganie są uczestni-

kami zbawienia); Mt 2, 1-12 (Pokłon mędrców ze wschodu). 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 
8.30 1. + Mieczysława Głuszczaka (w 2 r.), of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Marzeny i Roberta, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego ży-
cia, of. Mama 

10.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 
 2. + Lucjana Ornowskiego (z racji imienin), of. Żona z Rodziną 
 3. + Michalinę (w 16 r.) i Sylwestra, zm. z Rodzin Krasuskich o Gro-

chowskich, of. Jadwiga Sprzączak 
11.30 1. + Ireneusza (w 11 r.) i Barbarę, of. Żona i Dzieci 

 2. + Tadeusza Chmielewskiego (w 5 r.), of. Żona 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

 2. + Jadwigę Żurko (w 7 r.), of. Syn i Synowa 
16.30 1. + Ireneusza (w 13 r.) i Wacława Rowickich, of. Córki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. + Henryka, Janinę i Dorotę Świderskich, of. Synowa 

Środa – 7 stycznia 2015 r. Wspomnienie Św. Rajmunda z Penyaford, 
Kapłana; Czyt.: 1 J 3, 22 – 4, 6 (Badajcie duchy, czy są z Boga); 

Mt 4, 12-17. 23-25 (Bliskie jest królestwo niebieskie). 

6.30 1. + Barbarę Ługowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 

 2. + Mieczysława, Józefę, Antoniego, Marię, Józefa, Mariana i Cze-
sława, of. Jadwiga Przesmycka 

 3. + Beatę Iwonę Świerczewską (w 7 dzień), of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Henryka (w 11 r.), Marię, Krzysztofa i Sławomira, of. Rodzina 
 3. + Kazimierza Bernata (w 9 miesiąc), of. Żona i Dzieci 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 8 stycznia 2015 r. Wspomnienie Św. Daniela Comboni, Bi-
skup założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów. Czyt.: 1 J 4,7-10 

(Bóg jest miłością); Mk 6, 34-44 (Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 

 2. Dziękczynna w 4 r. ślubu Karoliny i Macieja Wakulińskich, z proś-
bą o potrzebne łaski dla nich oraz dla Mateusza, of. Rodzice 

 3. Dziękczynna w 16 r. urodzin Dominiki, z prośbą o potrzebne łaski, 
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata, of. Rodzice 

15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Franciszka Soczewkę (w 27 r.) i Mariannę oraz zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. p. Michalscy 
 3. Dziękczynna w 25 r. urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej oraz dla jej Męża i Syna Filip-
ka, of. Jadwiga Machała 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 9 stycznia 2015  r. Czyt.: 1 J 4, 11-18 (Jeżeli miłujemy się wza-
jemnie, Bóg trwa w nas); Mk 6, 45-52 (Jezus chodzi po wodzie).  

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 

 2. + Zdzisławę i Zygmunta Radzikowskich, Stanisława, Eugenię i 
Edwarda Myszków oraz Krystynę Bobryk, Józefa Cielemęckiego i 
Henryka Lewczuka, of. Adela Cielemęcka 

16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.30 Spotkanie KSM 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Janusza Szkielonka (w 8 r.), Krystynę i Karola oraz zm. Rodzi-
ców i Teściów, of. Hanna Szkielonek 

 3. + Leokadię i Jana, zm. z Rodzin Wyrębków i Śledziów, of. Córka 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Spotkanie z Kandydatami do Bierzmowania 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie 
Sobota – 10 stycznia 2015  r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego 

dnia oraz Św. Grzegorza z Nyssy. Czyt.: 1J 4,19-5,4 (Kto miłuje Boga, niech mi-
łuje brata); Łk 4,14-22a (Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków). 

6.30 1. + Hannę (w 2 r.) i Grzegorza (w 10 r.) Rzeźnickich oraz Józefa, 
Magdalenę, Leokadię i Henryka Wantusiaków, of. Alicja Seńko 

7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 
 2. + Henryka, Zofię, Piotra i Mariana, of. Hanna Kozioł 
 3. O łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg operacji dla Agnieszki, of. 

Aneta Wójcik 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 

 2. + Jana Koszewskiego (w 46 r.) i Bogdana, of. Zofia i Stanisław  
Koszewscy 

 3. + Władysława Andrzejewskiego (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

Niedziela  – 11 stycznia 2015 r. ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. 
Wspomnienie Św. Honoraty, Dziewicy (z V w.).           Czyt.: Iz 42, 1-4. 6-7 

(Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie); Dz 10, 34-38 (Jezus został na-
maszczony Duchem Świętym); Mk 1, 6b-11 (Chrzest Jezusa). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Wandę i Henryka Gadomskich, of. Grażyna Karabin 
 2. + Feliksa Garbaszewskiego (w 9 r.) oraz zm. z Rodzin Miałkow-

skich i Kazimierskich, of. Zofia Garbaszewska 
8.30 1. + Juliannę, Stanisława, Czesława i Ks. Kazimierza Marciszew-

skich oraz ich zm. Rodziców i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, 
of. Jadwiga Marciszewska 

 2. + Natalię Czarnocką (w 7 r.), Ignacego i Wiesława oraz zm. Ro-
dziców z obu stron Rodziny, of. Edward Czarnocki  

 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Jadwigi i Dariusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Jubilatów 
i całej ich Rodziny, of. Rodzina 

10.00 1. Gregorianka: + Krystiana Wronkę, of. Halina Rytel 
 2. + Władysława (w 1 r.), Henryka (w 11 r.) i Stanisława (w 30 r.), 

zm. z Rodzin Szupiluków i Hryciuków, of. Rodzeństwo 
 3. + Jadwigę Cała i Syna Tadeusza, of. Siostra 

11.30 1. Dziękczynna w 25 r. urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla niej oraz dla jej Męża, Synka i Rodziców, of. Babcia 

 2. + Stanisława i Stanisławę oraz zm. z Rodzin Kruków, Kowalczy-
ków, Maliszewiczów i Pytlaków, of. Danuta Kruk  
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 3. + Barbarę Tortorello oraz Weronikę i Wacława Turyk, of. Rodzina 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości  
16.30 1. + Jarosława (w 2 r.) i Józefa (w 1 r .), of. Rodzina 

Katechezy Chrzcielne rozpoczną się w pierwszą niedzielę lutego (1.II) 

18.00 1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Stasia, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Rodzice 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
Zakończenie liturgicznego Okresu Bożego Narodzenia  

ZIELONY CZAS 

 
     Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu w niedzielę Chrztu Pań-
skiego (11.01) nie tylko kończy liturgiczny czas Bożego Narodzenia, ale 
także rozpoczyna OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU LITURGICZNEGO. 
Bywa on kojarzony wyłącznie z trzydziestoma trzema lub trzydziestoma 
czterema tygodniami, podczas których nie celebruje się żadnej ważnej ta-
jemnicy wiary, związanej z życiem i misją Chrystusa. Inne okresy nie tylko 
wspominają takie wydarzenia, ale całkowicie poświęcone są oddaniu ich 
teologicznej głębi. Nawet ich nazwy wprost wskazują na ścisły związek z 
tymi zbawczymi faktami (np. Boże Narodzenie). Inne okresy są zaś formami 
przygotowania do tych wydarzeń (np. Adwent czy Wielki Post). 
     Tymczasem OKRES ZWYKŁY także tworzy jakby codzienność roku li-
turgicznego, w której najważniejsze jest właściwe celebrowanie misterium 
Chrystusa w każdą niedzielę. Jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę 
Jezusa Chrystusa. Ukazuje on nie tylko jakieś jedno wydarzenie z Jego ży-
cia, lecz całość posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla naszego zba-
wienia. A zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o Jego 
ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwsta-
niu i wejściu do chwały nieba. 
     Zielony kolor szat liturgicznych stosowany w okresie zwykłym dosyć do-
brze oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. Zawiera się 
w nim symbolika życia jako całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Bo-
ga. Dzięki temu życie każdego chrześcijanina jest przeniknięte nadzieją ży-
cia wiecznego. 
     Okres zwykły w kościelnym roku liturgicznym ma dwuczłonową strukturę. 
Pierwsza jego część rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pań-
skiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje cztery do sześ-
ciu tygodni). Druga zaś zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesła-
nia Ducha Świętego i kończy się przed pierwszymi Nieszporami pierwszej 
niedzieli Adwentu (sobotni wieczór). W ostatnią niedzielę roku liturgicznego 
obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która 
kończy okres zwykły i zarazem cały rok liturgiczny. 
 

 

 

APEL KOMENDANTA 
     Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji 
Inspektor Cezary Popławski, kieruje do nas 
wszystkich „Apel” dotyczący bezpieczeństwa 
osób starszych. Oto jego treść: 

     Analizując zagadnienia związane z bezpie-
czeństwem dostrzegamy, że poszkodowanymi 
wieloma przestępstwami są osoby starsze. Ob-
serwujemy, że związana z wiekiem seniorów 
bezradność i samotność powoduje, że stają się 
łatwym celem oszustów i innych przestępców.  

Sprawcy nie zważają na status społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łat-
wowierność, dobroć czy chęć pomocy innym. Policja coraz częściej otrzy-
muje zgłoszenia o popełnionych przestępstwach metodami „na wnuczka” 
i „na funkcjonariusza publicznego”. Metody te polegają na tym, że przestęp-
ca telefonicznie podaje się za krewnego lub urzędnika państwowego. Nas-
tępnie prosi o przygotowanie pieniędzy i umawia się z ofiarą na odbiór go-
tówki (ewentualnie prosi o przelew na wskazane konto bankowe). Ofiara 
przekonana, że pomaga komuś bliskiemu zostaje okradziona. 

     W związku z powyższymi sytuacjami - Mazowiecka Policja apeluje: 
1. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. 
2. Zawsze potwierdzaj prośbę pomocy, dzwoniąc do najbliższych lub po-
przez nawiązanie z nimi osobistego kontaktu. 
3. Gdy nie masz pewności, kto do Ciebie dzwoni, a pojawia się podejrzenie, 
że może to być oszustwo - poinformuj o tym Policję dzwoniąc na numer te-
lefonu 997 lub 112. Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, 
bądź czujny i stosuj zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. 
Dziel się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi seniorami. Może to po-
móc im uchronić się przed staniem się ofiarą przestępstwa. 
     Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że tych kilka podstawowych rad przy-
czyni się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, 
a także zwiększenia czujności chroniącej Was przed działaniami przestępców. 

insp. Cezary Popławski 
 

ŚWIADECTWO MUŃKA 
     Rok temu na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Zygmuntem 
Markiem Staszczykiem wokalistą zespołu T. Love z racji jego 50-tych uro-
dzin. Został starannie „zakopcowany” i przemilczany, aby poszedł w zapo-
mnienie. Mówi w nim, że w ostatnim czasie zmienił swoje podejście do ży-
cia. Pomógł mu w tym roczny urlop od sceny i mediów, który sobie zafun-
dował. Pojawia się w nim kwestia wiary w Boga: 

     „Lubię sobie chodzić do kościoła i pamiętam taki wieczór, że siedziałem 
w tygodniu na mszy i przyszła na mnie taka mocna myśl, właściwie jakby 
ktoś mi to powiedział: idź teraz do domu i zdecyduj, że od stycznia robisz 
sobie roczny urlop. (…) Jestem wierzący i nie chcę się na ten temat rozwo-
dzić, ale jestem przekonany, że ja sam nic nie mogę zaplanować. Nie ja jes-
tem panem swojego losu. Oczywiście nie jestem bezwolny w tym wszyst-
kim, bo dużo ode mnie zależy, natomiast ja już się tak bardzo nie obawiam 
o przyszłość”. 
     „Nie jestem nawiedzony, nie dostałem nagle pigułek szczęścia, ale praw-
da jest taka, że dawniej byłem kłębkiem strachu, a teraz nie mam w sobie 
ani strachu, ani agresji, tylko spokój. I to jest fajne”. 
     Muniek nie ukrywa, że zmiana w jego życiu była spowodowana ścianą, 
do której doszedł, zapętlając się w świecie show biznesu i permanentnego 
braku czasu: 

     „Było mi z moim życiem źle, cztery lata temu myślałem o samobójstwie. 
Przyglądałem się ostrym przedmiotom. Czułem działanie złych mocy. Nie 
radziłem sobie z tym. O tym właśnie jest nasza piosenka „Lucy Phere” – 
o pozornym zbliżeniu się do rzeczy dobrych, a takim wymanewrowaniu, 
przez tego przeciwnika naszego, że budzisz się z ręką w nocniku, że docho-
dzisz do ściany. 
     Powrót do wiary nie był jednak prosty. Staszczyk zastanawia się jednak, 
skąd taka niechęć wobec ludzi wierzących: 

     „Nie ma we mnie również agresji wobec ateistów, ale zastanawiam się, 
czemu ludzie niewierzący mają tyle agresji do katolików. I dlaczego stereo-
typowo myślą? Oczywiście, jest wiele Diabła nawet w Kościele, ale prawda 
jest taka, że jak jesteś wierzący, od razu zrobią z ciebie debila. To łatwo po-
wiedzieć: katolicyzm to ciemnogród. A ja mówię: Boże kochany, nawet taka 
prosta wiejska wiara to przecież jest coś. Za co tu ludzi atakować? 
     Staszczyk opowiada, jak dużo odniesień do rzeczywistości odnalazł w Bi-
blii i jak doświadczył mocy modlitwy. 

     „Mówiąc krótko - w Kościele poczułem miłość i wsparcie. Wiara to dla 
mnie realne uczucie miłości, troski i wsparcia. Namacalnie to poczułem. (…) 
Wcześniej się śmiałem z różańca, że to jakiś zabobon, a teraz jestem pierw-
szy do różańca”. 

 
     I choć sam jest świadom zdziwienia, jakie musi wywołać taka rozmowa, 
to - jak mówi - po prostu jest szczery w tym, co mówi: 

     „Jeśli teraz czyta to ktoś, kto nigdy nie był w kościele, ktoś kto nie wierzy, 
to polecam, żeby poszedł do kościoła i powiedział Bogu o swych proble-
mach. Ja ze swojego doświadczenia mogę się założyć, że będzie się działo. 
Pomoc przychodzi”. 
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KOLĘDA 2015 
     Pozostało nam już tylko 11 dni Wizyty Duszpas-
terskiej. Dziękujemy wszystkim za życzliwość i po-
moc w jej realizacji. Prosimy zwrócić uwagę na 
drobne zmiany dotyczące: ul. Północnej oraz 
bloków przy ul. Chrobrego 9, Nowy Świat 2 i 11. 

DATA 2015 GODZ ULICA 

05.01 
poniedziałek 

9.00 
Sierakowskiego, Sokoło-
wska 158 (Drosed), So-

kołowska 161, 163 (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 
Północna, Mieszka I 6, 8, 

Chrobrego 3 

15.30 
Chrobrego 1, 5, 7 

Nowy Świat 11 
12.I. 

poniedziałek 
15.30 Chrobrego 4, 15 

13.I. 
wtorek 

15.30 Chrobrego 2, 9 

14.I. 
środa 

15.30 Chrobrego 6, 8 

15.I. 
czwartek 

15.30 Chrobrego 19, 21 

16.I. 
piątek 

15.30 
Chrobrego 11 
Nowy Świat 2 

17.I. 
sobota 

9.00 

W tym dniu odwiedzimy 
zgłoszone Rodziny, które 

wcześniej nie mogły 
przyjąć Kapłana 

 

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 

 
     Do podziękowań, jakie zamieściliśmy w świąte-
cznym numerze „Opiekuna”, pragniemy dołączyć 
i te, które otrzymaliśmy przed samymi świętami. 
Odwzajemniamy je z całego serca. Życzenia na-
desłali: 

 Siostra M. Elżbieta Noszczak - Przełożona 
i Wspólnota Sióstr Benedyktynek Sakramentek 
z ul. Rawicza 

 Andrzej Jan Pierz Dyrektor oraz Zespół Katoli-
ckiego Biura Pielgrzymkowego 

 Dyrektor Andrzej Nuszczyk oraz Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podsta-
wowej im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach 

 Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin 
w Warszawie Prof. Dr Hab. Elżbieta Mycielska-
Dowgiałło 

 Prezes Zarządu Centrum Duszpasterstwa Ar-
chidiecezji Warszawskiej Marek Pasek-Paszkowski 

 W imieniu misyjnej Wspólnoty z Bulo-Bulo 
w Boliwii Ks. Andrzej Kubalski i Ks. Jarosław Dzie-
dzic 

 Biuro Podróży „Jaworko” 

 Dziękujemy także za bezimienna ofiarę na 
nasz kościół w wysokości 100,- zł. Bóg zapłać. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

BIERZMOWANI 2015: Dziś (04.01) DYŻUR LI-
TURGICZNY pełnią: 1. Wiktoria Świnarska, 2. Ka-
rolina Walczuk i 3. Paula Wideńska. W przyszłą 
niedzielę (11.01): 1. Aleksandra Wiercińska, 2. Ad-
rianna Wójcik i 3. Maciej Domański. 
     W styczniu zaliczamy II i III część Katechizmu. 

Ks. Piotr Wasyljew 

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 kapła-
na będą załatwiane od 7.00 do 8.00. 

OAZA. Dziś (4.I) o godzinie 14.00 w salce oazo-
wej spotkanie opłatkowe Ruchu Światło-Życie. To 
czas budowania wspólnoty poprzez dzielenie się 
opłatkiem, połączone ze składaniem sobie życzeń, 
wspólnym śpiewaniem kolęd oraz agapą. 
     Serdecznie zapraszamy wszystkich „oazowi-
czów”, ich Rodziców i Rodzeństwo oraz wszystkich 
sympatyków Oazy. Na spotkanie możemy przy-
nieść coś słodkiego.  
                         Ks. Piotr Kruk i Edyta Krawczyk  
PIERWSZE DNI. Dziś Pierwsza Niedziela Mie-
siąca. Po sumie będzie Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, wymiana tajemnic różańcowych i ka-
techeza dla Kół Żywego Różańca. 

KATECHEZY. Katechezy Chrzcielne rozpoczną 
się w pierwszą niedzielę lutego (1.II). Przewiduje-
my także, że wiosenna seria ośmiu Katechez 
Przedmałżeńskich rozpocznie się w ostatnią sobo-
tę lutego (28.II). 

KORONY. We wtorek (6.01) obchodzimy Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji na-
zywaną Świętem „Trzech Króli”. Na Mszę Św. o 
godz. 11.30 dzieci przynoszą korony dla uczczenia 
Trzech Mędrców. Po Mszy Św. będą Jasełka. 

MIERZENIE. W czwartek (8.01) Dzieci przygoto-
wujące się do I-szej Komunii Św. zapraszam w 
godzinach od 16.00 do 18.00 do Sali przy zakrystii, 
w celu pobrania miary przed uszyciem alby komu-
nijnej.  

DZIECI. Spotkanie Rodziców, których Dzieci na-
leżą do Światełka i Koła Misyjnego będzie w przy-
szłą niedzielę (11.01) po Mszy Św. o godzinie 
11.30.                        Ks. Sławek i S. Anuncjata 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 1 
 Kim naprawdę byli Trzej Królowie? Jakie były 
ich dalsze losy po spotkaniu z Jezusem? O tym w 
rozmowie „Echa”; 
 Czego możemy nauczyć się od Trzech Mędr-
ców? Jak interpretował ich postawę św. Jan  Paweł 
II? W dziale „Publicystyka”; 
 Jakie odpusty możemy uzyskać w Roku Życia 
Konsekrowanego? Ważna informacja dla wszyst-
kich, którzy chcą pomóc swoim bliskim zmarłym, 
ofiarując za nich odpust zupełny! Więcej w dziale 
„Temat tygodnia” (s. 15); 
 Jakie dopłaty unijne będzie można otrzymać na 
wsi w latach 2014-2020? O tym w dziale „Rolnict-
wo”;                                Zapraszamy do lektury 

 
MĘSKA IMPREZA 

 
     Dwóch zmarnowanych studentów na mocnym „ka-
cu” opowiada o wrażeniach z „sylwestrowych” prze-
żyć: 
- Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki 
„wypas”! Plaża, drinki, dziewczyny... 
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi - śnieg po pas, 
narty... mniam… 
- No stary, a ty gdzie byłeś? - pytają milczącego do-
tąd trzeciego żaka, ze zdziwieniem słuchającego tych 
opowiadań. 
- Chłopaki ja byłem razem z wami, w naszym pokoju, 
w akademiku, ale ja nie piłem tego ruskiego świństwa 
z bazarku… 
 ((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

 

CHORY TATO. - Dzieci moje, ja umieram! Przynie-
ście mi szklankę wody! 
- Tato, jest pierwszy stycznia, wszyscy umierają, po-
czekaj cierpliwie, to ci przejdzie! 
AMBITNE PLANY. W noc „sylwestrową” reporter za-
czepia gentelmana na ulicy Londynu: 
- Jaki pan ma plany na nowe tysiąclecie? 
- Dość skromne, przez jego większość będę nieżywy. 
W 2015 ROKU. Syn przywiózł ojca do mocno zadłu-
żonego szpitala. Na izbie przyjęć go wypytują: 
- Kapcie ojciec ma? 
- Ma. 
- Szlafrok ma? 
- Ma. 
- Pościel ma? 
- Ma. 
- Materac, koc, poduszka? 
- Ma. 
- Doskonale. A kim jest ten gość w białym kitlu, który 
stoi obok pana ojca? 
- Lekarza też własnego przywieźliśmy. 
 
 

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. 
 




